
 
 

INSTRUKCE K EXKURZI v areálu společnosti REC Group s.r.o. 
 

 
 

 
Příjezd: 

 Na exkurzi přijíždějte na Vámi rezervovaný čas. 

 Po příjezdu z ulice Kostelanská, parkujte na parkovišti před Kongresovým centrem společnosti  
REC Group s. r. o. (GPS: 49.0733131N, 17.4236347E). Zde se setkáme, i pokud přicházíte z vlaku 
nebo pěšky. Případně volejte na tel: +420 601 382 320.  

 
Průběh: 

 V kongresovém centru předání vyplněných formulářů a platba za exkurzi v hotovosti. 

 Výuková část – výukový program, kino, komentovaná prohlídka KC...(dle předchozí domluvy)  

 Po výuce projížďka vyhlídkovým vláčkem po areálu. Během projížďky vám bude podán výklad o 
zpracování odpadu, fungování společností apod. (Pokud k nám přijíždíte ve větším počtu, dojde 
pravděpodobně k rozdělení Vaší skupiny a exkurze bude pro 2. část probíhat v opačném pořadí.) 

 Součástí exkurze je návštěva Kovozoo, majáku, lodi, letadla a vyhlídkových lávek. 

 Součástí exkurze po areálu je zastávka na zahradě, kde budete mít v případě hezkého počasí 
možnost odpočinku a občerstvení. 

 
Pokyny k zajištění bezpečnosti 

 Před vstupem do prostoru areálu zahrady a KOVOZOO bere zletilý účastník na vědomí odpovědnost 
za zdraví nezletilých dětí, které doprovází a případně způsobenou škodu, vstup dětí do 6 let je 
povolen pouze s trvalým dozorem osoby starší 18 let. Pro jízdu vláčkem platí, že osoby mladší 10 let 
mohou být přepravovány pouze v doprovodu osoby starší 15 let. 

 Návštěvníci exkurze v areálu společnosti REC Group s. r. o. jsou v zájmu ochrany vlastní bezpečnosti 
a zdraví povinni dbát následujících pokynů: 

 
- dbát pokynů provozovatele a doprovázejícího zaměstnance (průvodce, řidiče autovláčku) 
- po dobu pobytu v areálu dbát zvýšené opatrnosti především v provozní části areálu 



 
 

- neopouštět a nevzdalovat se od skupiny s doprovázející osobou, volný pohyb osob je 
v areálu společnosti (mimo vymezené prostory) zakázán 

- zdržet se běhání, strkání a takového chování, které by mohlo způsobit poranění 
- v případě prohlídky pracovišť, pozorovat jen z povzdálí, nevstupovat do prostoru strojů a 

jiných technických zařízení. 
- nesahat na žádná technická zařízení a provozní materiál  
- škody na zařízeních a interiérech budou hrazeny návštěvníky nebo jejich zákonnými 

zástupci v plné finanční výši 
- v případě způsobení újmy na zdraví jiné osobě, bude náhrada škody vymáhána v plné 

výši 
- upozorňujeme na nebezpečí poškození obuvi s úzkým podpatkem na přístupových 

schodech a na vyhlídkových lávkách vybavených pororošty 
- Případný úraz účastníků exkurze je nezbytné neprodleně a to ještě v době exkurze 

nahlásit doprovázejícímu zaměstnanci. Tento může v případě potřeby zajistit poskytnutí 
první pomoci. Na úrazy nahlášené po konání exkurze nebude brán zřetel. 

 

 Je zakázáno:  
- vylézat na jakékoliv zábradlí nebo na něj vysazovat děti 
- kouření a vodění jakýchkoliv domácích zvířat na ochozových plošinách i ve všech 

objektech  
- shazovat dolů z výšky jakékoliv předměty nebo plivat 
- pobíhat nebo předbíhat po schodištích (je nutné chodit opatrně s nášlapem na každý 

schod) 
 

V případě úrazu volejte tel. 155            Telefonní číslo na správce atrakce: 730 857 774 
 
 
 

Navíc bezpečnostní pokyny pro: 
 
Jízdu autovláčkem AVAL VIGO 

 V soupravě mohou být přepravovány osoby ve stavu k tomu způsobilém, za nezpůsobilé se považují 
osoby silně podnapilé, zapáchající, které narušují pohodlí a bezpečnost svoji i ostatních cestujících. 

 Cestující je při nástupu či výstupu povinen počkat až do úplného zastavení soupravy.  

 Před rozjetím a během jízdy soupravy jsou přepravované osoby povinny sedět na místech k tomu 
určených. 

 Obsazování sedačky u vstupních dveří osobami mladšími 10 let je možno pouze v doprovodu osoby 
starší 15 let. 

 Není dovolena přeprava osob na kolečkových bruslích. 

 Stání nebo chůze ve vagóncích je při jízdě PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA. 

 Při jízdě je ZAKÁZÁNO vyklánění nebo vystrkování rukou, vyhazování jakýchkoliv předmětů z oken 
vagónků či otvírání vstupních dveří. 

 V případě zdravotních problémů nebo jiných nepředvídaných okolností jsou vagónky vybaveny 
tlačítky signalizace pro zastavení. Zneužití tohoto zařízení se trestá finančním postihem!  

 V soupravě není dovoleno přepravovat a používat předměty, které bezprostředně ohrožují 
bezpečnost cestujících.  

 Domácí zvířata mohou být přepravována, pokud není ohrožena bezpečnost jejich, ani cestujících 
(psi pouze na vodítku a s náhubkem). 

 Dále se trestá znečištění interiéru potravinami, především žvýkačkami apod. 
 



 
Návštěvníky areálu zahrady a KOVOZOO 

 Nutno si uvědomit, že vystavená zvířata jsou vyrobena z kovového odpadu, který může za určitých 
okolností způsobit poranění (ostré hrany). 

 Chodit jen po vyznačených komunikacích. 

 Při přecházení kolejiště dbát zvýšené opatrnosti. 

 Je zakázáno: vylézat (šplhat) po kmenech v „bludišti“, s vystavenými exponáty (zvířaty) kymácet 
nebo jinak manipulovat, na zvířata vysazovat děti, nechat procházet děti po kameninové zdi, vodění 
jakýchkoliv domácích zvířat, házení jakýchkoliv předmětů do jezírka včetně krmení chovných ryb, 
odhazování jakýchkoliv odpadků mimo určené nádoby, zneužívání prostředků pro zdolávání požárů, 
zcizování, poškozování a znečišťování zařízení a vybavení areálu. 

 
Návštěvníky majáku 

 Vstup na maják je možný jednotlivě i ve skupinách o max. počtu 15 osob, vstup dětí do 3 let věku je 
zakázán.  

 Pohyb po schodišti je možný pouze jedním směrem (při potkávání je nutné vyčkat na mezipatře, 
přednost mají návštěvníci ve směru dolů). 

 Je zakázáno dotýkati se jakýchkoliv zařízení či předmětů instalovaných v prostoru majáku (majákové 
světlo, osvětlení, vystavované exponáty apod.). 

 Max. doba pobytu na horním vyhlídkovém ochozu činí 15 minut. 
 
      Návštěvníky makety lodi 

 Vstup na palubu je možný ve skupinách nebo i jednotlivě max. však v počtu 20 osob. 

 Pohyb po schodišti je možný pouze jedním směrem (přednost mají návštěvníci ve směru dolů). 

 Je zakázáno jakkoliv manipulovat s lanovím, provazovými žebříky nebo na ně vylézat.  

 Při manipulaci s otočným kolem kormidla nesmí stát v jeho dosahu nezletilé děti (riziko úderu 
úchopovou částí a střižných míst stojanu).                            

 
            Návštěvníky letounu L 610 

 Zvlášť opatrně je nutné se pohybovat po sklopném schodišti do letounu – pouze jedna osoba, 
přednost mají osoby vystupující z letounu. 

 Maximální počet osob na plošině a v letounu je celkem 15 osob. 

 Je zakázáno: 
- vstupovat na plošinu popř. do letounu za bouřky 
- pobíhání dětí v uličce mezi sedadly letounu  
- jakákoliv manipulace s vnitřním vybavením letounu a jeho poškozování 

 
Návštěvníky dětského hřiště (maják a loď na sudech) 

 pro vstup do dětského areálu použít výhradně přístupovou cestu bez překážek – nikoliv přes 
kolejiště 

 pro vstup do horních ploch atrakcí používat pouze schodiště - pří vystupování a slézání našlapovat 
pouze na rozšířená místa schodů 

 Je zakázáno: 
- nepřecházet a nepřebíhat kolejiště! 
- vylézat na stožáry, zábradlí a vysazovat na něj děti 
- atrakce nepoužívat, pokud je zařízení kluzké, vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně 

poškozené 
 

V případě porušení těchto pokynů bude návštěvník okamžitě vykázán. 
Děkujeme za pochopení a Váš čas věnovaný tomuto dokumentu.      REC Group s.r.o.  


