VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
PRO EXKURZE V AREÁLU ČT PRAHA
Z bezpečnostních důvodů je účast na exkurzi povolena pouze návštěvníkům, kteří jsou registrováni na recepci
ČT v knize návštěv a jsou seznámeni s pravidly uvedenými níže. Každá exkurze musí mít minimálně jednoho
vedoucího nebo jeden pedagogický dozor. Maximální počet návštěvníků na jednoho vedoucího je 20 osob.
Pověřený zaměstnanec ČT Praha (dále jen „průvodce“) průkazně seznámí vedoucího prohlídky s pravidly pro
návštěvníky exkurzí a s pravidly pohybu v objektu České televize.
Vstup na odborná pracoviště (kašérna, plastikárna, truhlárna, zámečnická dílna, montážní haly, televizní
studia, filmové laboratoře) je z bezpečnostních důvodů zakázán. Ve výjimečných případech může vstup povolit
vedoucí zaměstnanec ČT. Návštěva těchto pracovišť se v takovém případě uskuteční pod dohledem pověřené
osoby (tj. mistra pracoviště) a účastníci exkurze musí dodržovat pokyny dané odpovědnou osobou.
Pro zajištění bezpečného pohybu v areálu ČT jsou účastníci exkurze povinni dodržovat následující
pravidla:
1. Řídit se pokyny průvodce.
2. V případě pohybu po vnitropodnikových komunikacích v technických podlažích:
a. Se návštěvníci mohou pohybovat pouze na vyznačeném prostoru pro pěší. Maximálně
dva chodci vedle sebe, přičemž na začátku a na konci skupiny bude vždy odpovědná
osoba.
b. Pohyb účastníků exkurze po vnitropodnikové komunikaci musí být plynulý, bez
přestávek, po schodišti je třeba se pohybovat s opatrností tak, aby nedošlo ke zranění.
c. Sledovat okolí a včas reagovat na případné projíždějící vozy manipulační techniky
(vysokozdvižné vozíky, plošiny), dodržovat od nich bezpečnou vzdálenost a umožnit
jim průjezd.
3. Návštěvníci nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Porušení tohoto
pravidla znamená okamžité vyloučení z exkurze.
4. V celém areálu je zakázáno kouřit a konzumovat jídla - mimo místa k tomu určená.
5. Návštěvníci musí dbát zvýšené opatrnosti během celého průchodu technickým zázemím studií,
kde dochází k manipulaci se stavebním materiálem, s kulisami a dekoračními prvky. V případě
manipulace s materiálem se musí držet pokynů odpovědné osoby ČT (mistr stavby či jím
pověřený pracovník).
6. Bez vědomí průvodce nesmí odcházet ze stanovené trasy.
7. V případě, že kdokoli z návštěvníků zaznamená mimořádnou událost (vznik požáru, zranění
osoby, nevolnost apod.), je povinen o tom ihned informovat průvodce.
8. Případný úraz či zranění účastníka exkurze průvodce okamžitě ohlásí bezpečnostnímu
technikovi (č. 736 523 210 nebo 736 531 060).
9. Průvodce je po ukončení exkurze povinen zkontrolovat, zda jsou přítomni všichni účastníci
prohlídky, kteří do areálu ČT Praha vstoupili.
V areálu ČT Praha se nacházejí pracoviště, na kterých může v případě neopatrného pohybu
návštěvníka vzniknout nebezpečí. Pro bezpečný průběh exkurze proto uvádíme seznam rizik,
kterých je třeba se vyvarovat:
1. Riziko požáru – pro návštěvníky exkurze platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, dále je
zakázáno do areálu ČT Praha vnášet střelné zbraně a zábavnou pyrotechniku. Jakýkoliv případný požár
je nutné okamžitě hlásit na tel: 2 110 nebo 261 132 111).
2. Riziko působení chemických škodlivin (kašérna, plastikárna, filmové laboratoře) či riziko popálení
(plastikárna) – bez svolení průvodce je zakázáno sahat na jakýkoliv zpracovávaný a vystavený
materiál.

3. Mechanická rizika způsobená pohybujícími se stroji (truhlárna, zámečnická dílna, montážní haly) nebo
rizika vzniklá pádem přepravovaných či zavěšených břemen – je nutné dbát zvýšené pozornosti a od
strojů či spuštěných zařízení je nutné dodržovat dostatečný odstup.
4. Riziko střetu s motorovými vozidly či manipulačními vozíky – v technických podlažích je třeba dbát
zvýšené pozornosti a pohybovat se pouze po vyznačené trase.
Telefonní čísla první pomoci – lékaři linka 2 6113 2770 nebo 2771, 2780, 2786, recepce sever linka 2 6113
4220, ohlašovna požáru linka 2 6113 2110 nebo 2111, zdravotnická záchranná služba linka 155.
Vedoucí exkurze podpisem stvrzuje, že byl poučen o BOZP během exkurze a seznámil se s obsahem
Všeobecných pravidel pro exkurze. A že s výše uvedenými pravidly seznámí účastníky exkurze.

