Návštěvní a provozní řád
Bartolomějské návrší
Areál chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně
www.bartolomejskenavrsi.cz
Návštěvníci venkovního areálu a parkánu, stálých expozic, krátkodobých výstav, lektorských programů
a ostatních akcí pořádaných v areálu kostela sv. Bartoloměje se řídí těmito ustanoveními návštěvního
a provozního řádu.

Článek I.
Prohlídky
Prodej vstupenek v pokladně Regionálního muzea v Kolíně v Červinkovském domě (Brandlova 27). Prohlídky
probíhají v českém jazyce, k dispozici jsou texty v AJ, NJ, FJ a RJ.
1. Interiér chrámu sv. Bartoloměje a kostnice
Prohlídka je možná pouze s průvodcem.
Maximální kapacita běžné prohlídky: 50 osob
2. Stará škola
Prohlídka je bez průvodce.
Maximální kapacita staré školy: 30 osob
3. Zvonice
Prohlídka je bez průvodce.
Maximální kapacita zvonice: 20 osob
4. Venkovní areál a parkán
Volný vstup.

Článek II.
Vstup do areálu
1.
Vstup do areálu je povolen pouze hlavními vstupy.
2.
Vstup do zahrad na parkánech je bezplatný, vstup do objektů Stará škola, Kostnice a Zvonice je možný
pouze v rámci prohlídek nebo lektorských programů zajišťovaných Regionálním muzeem v Kolíně (dále jen
RMK). Návštěvník před vstupem do těchto objektů řádně zaplatí vstupné v pokladně RMK. Platnou vstupenku
si uschová až do opuštění areálu, aby se jí mohl prokázat na vyžádání průvodce či jiné oprávněné osoby.
U hromadných návštěv se platnou vstupenkou prokazuje vedoucí skupiny návštěvníků. Výše vstupného je
určena platným ceníkem vyvěšeným u pokladny RMK a na webových stránkách města Kolín a RMK. Prodej
vstupenek je zahájen současně s otevřením areálu a končí zpravidla 45 minut před ukončením návštěvní
doby. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu bere návštěvník na vědomí návštěvní a provozní řád.
3.
Dětem do deseti let je vstup povolen jen v doprovodu dospělých osob, které za ně zodpovídají.
4.
Do areálu není dovolen přístup osobám podnapilým či pod vlivem jiných omamných látek. Dále
osobám, u nichž je důvodné podezření, že by jejich přítomnost mohla ohrozit zdraví a majetek vlastní či
ostatních osob nebo by mohla vést k narušení prohlídky expozic dalších návštěvníků.

Článek III.
Ochrana a bezpečnost sbírek, chování návštěvníků v areálu
1.
Každý návštěvník prohlídkové trasy a lektorských programů je povinen dostavit se na objednanou
prohlídku včas a na určené místo, v případě pozdního příchodu nárok na účast zaniká.
2.
Každý návštěvník bez průtahů uposlechne pokynů zaměstnanců konajících službu v pokladně RMK
nebo v areálu.
3.
Je zakázáno vzdalovat se z dohledu průvodce.
4.
Do objektů není povolen vstup s objemnými zavazadly, otevřenými deštníky, balónky, sportovním
náčiním, kočárky, koly a jakýmikoliv jinými vozítky s výjimkou kompenzačních pomůcek.
5.
U školních a turistických hromadných výprav vedoucí skupiny (popř. vedoucí učitel) spolupracuje
s průvodcem či lektorem, a to jak při dodržování klidu a pořádku v expozicích, tak i pokud jde o nerušený
průběh prohlídky a podávání informací. Pokud dochází při provádění takové skupiny k porušení návštěvního
řádu, řeší službu konající pracovník RMK nebo správce areálu nápravu prostřednictvím vedoucího výpravy.
6.
Návštěvníkům je zakázáno dotýkat se vystavených sbírkových předmětů (exponátů), skel vitrín
i ostatního výstavního zařízení. Dojde-li k úmyslnému poškození exponátu návštěvníkem expozice, bude po
něm provozovatel požadovat uhrazení škody. Jelikož se jedná o hrubé porušení provozního řádu, může být
takový návštěvník z expozice vykázán bez nároku vrácení vstupného. O způsobené škodě bude sepsán s
návštěvníkem záznam.
Výše uvedený zákaz neplatí u předmětů výslovně označených a určených k vyzkoušení (týká se expozice
v objektu staré školy).
7.
Fotografování v exteriéru a v prostorách stálých expozic je bez blesku povoleno, avšak pouze pro
osobní potřebu návštěvníka a bez použití stativu. Při zveřejnění fotografie je její autor vždy povinen
respektovat podmínky autorských práv. Fotografování v dočasných expozicích či příležitostných výstavách se
řídí zvláštními předpisy zveřejněnými v pokladně muzea.
8.
V případě složitých odborných dotazů návštěvníků, které nemůže průvodce či lektor odpovědně
vyřídit, předá záznam dotazu spolu s kontaktem na tazatele příslušnému odbornému pracovníkovi nebo na
ředitelství RMK, které na dotaz odpoví písemně nebo prostřednictvím telefonu. Správa RMK a areálu
neposkytuje informace o cenách vystavených exponátů a o skutečnostech dotýkajících se bezpečnosti
objektů.
9.
Návštěvník, který se chce vyjádřit k obsahu nebo provozu expozic (výstav, akcí), si může vyžádat na
pokladně RMK knihu návštěv k provedení písemného záznamu (zápisu připomínek atd.).
10.
Návštěvníkům není dovoleno zesměšňovat výklad průvodce či lektora nebo jinak rušit ostatní
návštěvníky při klidné a soustředěné prohlídce expozic (výstav). Rovněž není přípustné v objektech
konzumovat potraviny, a odhazovat odpadky jinde než na místech k tomu určených.
11.
Návštěvník, který poruší kterékoliv ustanovení tohoto návštěvního řádu a odmítne uposlechnout
napomenutí pracovníka RMK nebo správce areálu, může být okamžitě vykázán z prohlídky expozice (výstavy,
akce) a z areálu bez nároku na vrácení vstupného.

Článek IV.
Zvláštní pravidla pro návštěvu Zvonice
1.
Vstup na zvonici je možný výhradně na vlastní riziko a vlastní nebezpečí. Jakákoli škoda na zdraví či
majetku, způsobná při vstupu na zvonici sobě samému, provozovateli nebo třetím osobám, jde výhradně na
vrub takto konající osobě.

2.
Počet návštěvníků na zvonici je omezen na maximálně 20 osob.
3.
Zvonice je přístupná dle platné návštěvní doby.
4.
Vstup na zvonici je umožněn výhradně po přístupovém schodišti. Návštěvníci jsou povinni vystupovat
i sestupovat pouze po schodišti, a to s nejvyšší opatrností. Jsou povinni se přidržovat zábradlí schodiště, při
výstupu a sestupu nesmí předbíhat, skákat či běžet po schodišti.
5.
Vstup na zvonici je povolen:
a) dětem do 15 let jen s doprovodem osoby starší 18 let, plně právně způsobilé a svéprávné,
b) osobám starším 15 let, a to na vlastní riziko a nebezpečí,
c) pouze ve dne za denního světla a za příznivých klimatických podmínek.
6.
Vstup na zvonici je zakázán:
a) za silného větru, silného deště a bouřky či krupobití, za husté mlhy a silného sněžení,
b) za námrazy a sněhu na schodišti či podestách a vyhlídkové plošiny,
c) osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových či jiných omamných látek,
d) pokud návštěvník za těchto podmínek na zvonici vstoupí, činí tak zcela na vlastní riziko,
vlastní nebezpečí a zodpovědnost a provozovatel neručí za jeho zdraví a bezpečnost,
e) vstup se zvířaty.
7.
Na zvonici je přísně zakázáno:
a) poškozovat a znečišťovat konstrukci, vybavení a mobiliář,
b) lézt a šplhat po konstrukci,
c) vyklánět se přes zábradlí schodiště,
d) shazovat ze zvonice jakékoli předměty,
e) kouřit, požívat alkohol či jiné omamné látky,
f) používat zábavnou pyrotechniku,
g) pohazovat odpadky a jiné předměty,
h) rozdělávat oheň, manipulovat s ohněm, hořlavými látkami či výbušninami; tento zákaz platí
rovněž v celém areálu Bartolomějského návrší,
i)
rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky zvonice.

Článek V.
Bezpečnost návštěvníků a první pomoc
1.
Pohyb po určených cestách v areálu a po schodištích v objektech doporučujeme v odpovídající obuvi.
Provozovatel nenese odpovědnost za úraz vzniklý zvolením nevhodné obuvi. Vzhledem ke specifickému
prostředí areálu a jednotlivých objektů je nutno dbát zvýšené opatrnosti na celé prohlídkové trase, především
na schodištích, kde je nutné přidržovat se zábradlí a ve vstupních otvorech se sníženým profilem.
2.
V případě vážného ohrožení zdravotního stavu návštěvníka v průběhu návštěvy areálu poskytne
zaměstnanec RMK nebo správce areálu konající službu první pomoc nebo přivolá lékařskou pohotovostní
službu a umožní návštěvníkovi vyčkat na určeném místě příjezdu lékaře. Lékárnička vybavena pro první
pomoc je umístěna v pokladně RMK.
3.
Kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm je přísně zakázána v celém areálu.
4.
V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců RMK a správce areálu.
5.
Je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení EPS, hasicích přístrojů
signalizačního zařízení EZS. V případě spuštění stabilního hasícího systému v důsledku porušení provozního
řádu návštěvníky bude po návštěvníkovi požadováno uhrazení vzniklých škod v souladu s příslušnými
zákonnými předpisy. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá
provozovatel areálu žádnou zodpovědnost.

6.
Návštěvníci jsou povinni zajistit své věci proti poškození a krádeži, provozovatel neručí za jejich
případnou ztrátu či manipulaci s nimi.
7.
Pokud dojde omylem k uzamčení návštěvníka v areálu chrámu, odemknutí zajistí Městská policie
Kolín (volejte 156).

Článek VI.
Opatření týkající se vstupu zvířat do areálu
1.
2.

Do celého areálu včetně parkánu platí zákaz vstupu zvířat kromě asistenčních psů.
Do interiérů objektů je vstup zvířat zakázán bez výjimek.

Článek VII.
Obecná ustanovení
1.
Osoby, které poruší povinnosti vyplývající z tohoto návštěvního a provozního řádu, budou
postihovány za přestupek dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů.
2.
SOS telefonní čísla:
Městská policie Kolín 156
Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150
Tísňová linka 112

Provozní řád byl schválen Radou města Kolína dne 13. 7. 2020 usnesením číslo 2643/70/RM/2020.

Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
IČ: 00235440
Tel.: +420 321 748 211
e-mail: podatelna@mukolin.cz
www.mukolin.cz

Regionální muzeum v Kolíně, p. o.
Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
IČ: 00410047
Tel.: +420 321 722 988
e-mail: info@muzeumkolin.cz
www.muzeumkolin.cz

Návštěvní doba a vstupné
Prohlídky
Prodej vstupenek v pokladně Regionálního muzea v Kolíně v Červinkovském domě (Brandlova 27).
Prohlídky probíhají v českém jazyce, k dispozici jsou texty v AJ, NJ, FJ a RJ.

1. Interiér chrámu sv. Bartoloměje a kostnice
Prohlídka je možná pouze s průvodcem a začíná vždy v každou celou hodinu (vyjma 12:00).
Maximální kapacita běžné prohlídky: 50 osob
Vstupné:
Základní: 100 Kč
Snížené (děti 6 – 15 let, studenti, senioři): 50 Kč
Rodinné (max. 5 osob – 2 dospělí a až 3 děti): 250 Kč
Děti 0 – 6 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P: zdarma
Školní skupina (1 třída, 10 – 30 žáků):
30 Kč za 1 žáka (klasická prohlídka)
50 Kč za 1 žáka (lektorský program)
pedagogický doprovod zdarma
Je nutné, aby se skupiny nad 10 osob na lektorský program objednaly minimálně 7 dní předem.
Délka prohlídky cca 50 minut (přizpůsobené věku dětí)

2. Stará škola
Prohlídka je bez průvodce.
Maximální kapacita staré školy: 30 osob
Vstupné:
Základní: 50 Kč
Snížené (děti 6 – 15 let, studenti, senioři): 30 Kč
Rodinné (max. 5 osob – 2 dospělí a 3 děti): 130 Kč
Děti 0 – 6 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P: zdarma

3. Zvonice
Prohlídka je bez průvodce a začíná vždy v každou celou hodinu (vyjma 12:00).
Maximální kapacita zvonice: 20 osob
Vstupné:
Základní: 50 Kč
Snížené (děti 6 – 15 let, studenti, senioři): 30 Kč
Rodinné (max. 5 osob – 2 dospělí a 3 děti): 130 Kč
Děti 0 – 6 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P: zdarma
Školní skupina – platí společně pro Starou školu a Zvonici: (1 třída, 10 – 30 žáků):
30 Kč za 1 žáka (klasická prohlídka)
50 Kč za 1 žáka (lektorský program)
pedagogický doprovod zdarma
Je nutné, aby se skupiny nad 10 osob na lektorský program objednaly minimálně 7 dní předem.
Předpokládaná délka prohlídky cca 60 minut (přizpůsobené věku dětí)

4. Venkovní areál a parkán
Vstup volný.

Návštěvní doba prohlídek 1., 2. a 3.
duben – říjen
úterý – pátek
sobota – neděle

9–17 hodin
10–17 hodin

listopad – březen
pátek
sobota – neděle
24., 25., 31. 12., 1. 1.

9–17 hodin
10–17 hodin
zavřeno

Návštěvní doba areálu a parkánu
květen – září
denně

8–20 hodin

říjen – duben
denně

9–17 hodin

