
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 

Vážení návštěvníci,  

seznamte se prosím s tímto návštěvním řádem, jeho respektování zajistí, aby 
byl váš pobyt na lodi co nejpříjemnější.  Vaším vstupem se má za to, že jste 

s níže uvedenými ustanoveními Návštěvního řádu seznámeni.  

1) Za všech okolností dbejte pokynů personálu plavidla. 
2)  Vstupovat a opouštět plavidlo je dovoleno jen k tomu určeným 
nástupním místem. 
3)  Návštěvníkům je dovoleno vstupovat jen do prostor vyhrazených 
veřejnosti. 
4)  Návštěvníkům není dovoleno vnášet do prostorů plavidla nadměrné, 
nebo ostré předměty, nebezpečné a ilegální látky, potraviny a nápoje. 
5) S jízdními koly a domácími zvířaty vstupujte na plavidlo prosím vždy až 
po konzultaci s personálem plavidla. 
6) Návštěvník se zavazuje k ohleduplnému chování vůči ostatním 
návštěvníkům a personálu, zejména se vyvarujeme takového jednání, které 
by mohlo vést k ohrožení zdraví jeho, či jiných osob na palubě. Rovněž tak se 
zdrží jednání, které by mohlo vést k ohrožení, nebo škodám na majetku 
vlastníka plavidla, případně třetích osob. 
7) Pokud dojde ke zranění, nebo škodám na majetku, jsou návštěvníci 
povinni poskytnout pomoc a spolupracovat s personálem plavidla. 
8) Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu vzniku 
požáru. Při zdolávání požáru, živelných pohrom a mimořádných událostí je 
povinen poskytnout osobní a přiměřenou věcnou pomoc. 
9) Každý je povinen dodržovat požární předpisy, udržovat volné průchody 
k hasícím prostředkům, k únikovým cestám a východům. 
10) Kouření je povoleno pouze na horní palubě. 
11) Provozovatel odpovídá návštěvníkům pouze za škody na zdraví a 
majetku po dobu jejich pobytu na plavidle pouze z titulu nesprávného nebo 
nebezpečného stavu plavidla, nebo z titulu porušení předpisů obsluhujícího 
personálu. Za tyto škody provozovatel odpovídá do výše jejich skutečné 
škody, avšak nejvýše dle limitu jeho pojistné smlouvy.  
12) Návštěvník souhlasí s tím, že v případě řešení jakýchkoli událostí má 
v daném okamžiku z důvodu zachování bezpečnosti rozhodující slovo 
obsluhující personál. Nerespektování jeho pokynů může vést k neumožnění 

vstupu návštěvníka na plavidlo, nebo k jeho vyloučení z prostor plavidla.  


