Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Expozice Les Království
Návštěvní řád
I.

II.

Úvodní ustanovení
a. Expozice Les Království je prezentačním místem státního podniku Povodí Labe.
Je umístěna v budově dozorství přehrady Les Království v bývalém domě
hrázného.
b. Tento návštěvní řád upravuje podmínky vstupu a platí ve všech vnitřních i
venkovních prostorách.
c. Návštěvník expozice je povinen se s návštěvním řádem seznámit, dodržovat jej a
řídit se pokyny obsluhy expozice.
d. Návštěvník expozice bere na vědomí, že jeho pohyb ve vnitřních i venkovní
prostorách je sledován kamerovým systémem.
Podmínky vstupu
a. Vstup do expozice je podmíněn rezervací prostřednictvím rezervačního systému
na www.pla.cz. Bez předchozí rezervace není vstup možný.
b. Informace o otvírací době a vstupném jsou zveřejněny na informačních stránkách
www.pla.cz v záložce „Expozice Les Království“ v Hlavním menu.
c. Vstupné se platí na místě platební kartou nebo v hotovosti.
d. Návštěvníkům je umožněn vstup do expozice v 1. patře, která je věnována historii
a současnosti vodního díla Les Království, dále informuje o činnosti státního
podniku Povodí Labe. Prohlídka je bez výkladu.
e. Návštěvníkům je umožněn také vstup na vyhlídkovou věž, která je součástí
budovy. Vstup na vyhlídkovou věž je na vlastní nebezpečí návštěvníka. Každý
návštěvník je povinen vyhodnotit svůj momentální zdravotní stav s ohledem na
náročnost výstupu a respektovat pokyny obsluhy, která může vstup na vyhlídkovou
věž omezit nebo zcela zakázat. Návštěvník je na schodišti i na ochozu věže
povinen dbát na vlastní i cizí bezpečnost a chovat se ohleduplně k ostatním. Na
ochozu věže je zakázáno nahýbat se přes zábradlí, snažit se je překonat nebo
šplhat na další části stavby. Zakazuje se házení jakýchkoliv předmětů dolů z věže.
f. Vstup na vyhlídkovou věž je zakázán zejména:
i. dětem do 15 let bez doprovodu osoby starší 18 let

III.

ii. osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, osobám se
sníženou mírou stability
iii. za nepříznivého počasí, zejména při silném nebo nárazovém větru, za
bouřky
iv. větším skupinám návštěvníků (maximální počet návštěvníků na ochozu
věže je 5 osob).
g. Prohlídka expozice včetně věže trvá max. 30-40 minut.
h. Budova není bezbariérová.
i. Ve všech prostorách expozice včetně věže se zakazuje
i. kouření a manipulace s otevřeným ohněm
ii. znečišťování prostor, odhazování odpadků, poškozování domu či exponátů
iii. křik, hlučné chování
iv. vstup se zvířetem s výjimkou vodicího psa pro nevidomé (asistenčního psa)
v. vstup s dětským kočárkem, jízdním kolem, koloběžkou, skateboardem,
kolečkovými bruslemi a podobnými dopravními prostředky
vi. konzumace jídla a nápojů
vii. vstup se zbraní
j. Fotografování a pořizování obrazových záznamů je povoleno pro soukromou
potřebu.
k. Podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek nebo osoby, které by svým
chováním mohly ohrozit ostatní návštěvníky, nemají do budovy přístup nebo
mohou být obsluhou vykázány. Již uhrazené vstupné se v takovém případě
nevrací.
l. Způsobí-li návštěvník porušením návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou
činností škodu, je povinen ji uhradit v prokazatelné výši.
m. Dojde-li k nutnosti evakuace návštěvníků, návštěvníci jsou povinni uposlechnout
pokynů obsluhy a neprodleně opustit objekt.
Sociální zařízení
a. Součástí areálu jsou toalety umístěné v samostatné budově. Otvírací doba toalet
je shodná s otvírací dobou expozice. Jejich použití je pro návštěvníky bezplatné.
b. Jedna z toalet je bezbariérová, je vybavena tlačítkem alarmu pro přivolání pomoci
v případě náhlé zdravotní indispozice. Prosíme o nezneužívání alarmu.

Návštěvní řád byl schválen generálním ředitelem Ing. Mariánem Šebestou, platí od 1. 7. 2021.

