Řád prezentace Letenského kolotoče
Řád prezentace sbírkového předmětu „Letenského kolotoče“ veřejnosti (dále jen „Řád prezentace“) je zpracován
na základě bezpečnostního předpisu k obsluze, prezentaci a údržbě Letenského kolotoče ze dne 24.6. 2022.
Letenský kolotoč je historický sbírkový předmět ve správě Národního technického muzea, který byl restaurován a obnoven do původního a provozního stavu. Jedná se o jeden
z nejstarších dochovaných podlahových kolotočů na světě, postavený v roce 1893. Kolotoč je zapsanou kulturní památkou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek
ČR a nejedná se tak o běžný tzv. prostředek lidové zábavy. Kolotoč je možno prezentovat veřejnosti pouze v omezeném rozsahu a to formou ukázek jízdy sbírkového předmětu
veřejnosti. V důsledku těchto skutečností vyplývá celá řada specifických podmínek, technických omezení a rizik, jako např. pád, zakopnutí, uklouznutí, vtažení, zachycení, atp.,
která musí veřejnost při návštěvě kolotoče a jízdě na kolotoči respektovat, dodržovat a přizpůsobit se jim.
Objekt kolotoče není s ohledem na svoji autenticitu
bezbariérový. Významným rizikem při jízdě na kolotoči
je výška koní a s tím související nebezpečí pádu z výšky
až 120 cm. Z tohoto důvodu se mohou prezentace
formou jízdy na koních zúčastnit pouze osoby, které
mají zjevné fyzické a mentální předpoklady pro
zachování své bezpečnosti.
Na koních s výškou sedla nad 80 cm od podlahy točny,
se mohou prezentace účastnit pouze osoby vyšší
než 140 cm, osoby s menší výškou musí použít
instalovaný zádržný systém, nebo musí být po dobu
jízdy doprovázeny osobou starší 18 let, záleží
na rozhodnutí obsluhy kolotoče.
Termíny prezentace Letenského kolotoče veřejnosti
jsou k dispozici www.ntm.cz.
Národní technické muzeum si vyhrazuje právo
na změny a zejména omezení rozsahu doby prezentace
kolotoče, případně jejího zrušení.
Kolotoč může být prezentován veřejnosti pouze
za přítomnosti pracovníků obsluhy kolotoče, kteří jsou
oprávněni organizovat prezentaci kolotoče veřejnosti,
včetně operativního rozhodnutí týkajících se dočasného
omezení prezentace, omezení počtu osob v objektu
kolotoče, posouzení způsobilosti osob k jízdě atp.
Účastníci prezentace jsou povinni se řídit pokyny
obsluhy kolotoče.
Obsluha je oprávněna přerušit prezentaci kolotoče,
případně objekt kolotoče pro veřejnost uzavřít
a to za nepříznivých povětrnostních podmínek
(jako je silný vítr, intenzivní déšť, bouřka apod.),
dále z důvodu technické závady a nebo jiné mimořádné
události.
Účast na prezentaci kolotoče je zpoplatněna podle
aktuálního ceníku a za podmínek zveřejněných
na www.ntm.cz. Jedna zakoupená vstupenka opravňuje
jednu osobu ve věku od 2 let k účasti na prezentaci kolotoče
veřejnosti po dobu 5 minut a dále ke vstupu jedné osoby
starší 18 let do objektu kolotoče, která nezletilou osobu
doprovází. Koupí vstupenky potvrzuje kupující
za sebe i za osobu nezletilou, kterou doprovází a je jejím
zástupcem, že se tito seznámili s tímto Řádem prezentace
a že s jeho ustanoveními výslovně souhlasí.
Prezentace na kolotoči se mohou účastnit pouze osoby
od 2 let, do hmotnosti 100 kg, děti mladší 10 let výhradně
v doprovodu zákonných či ustanovených zástupců
starších 18 let.

Prezentaci kolotoče na koních mohou vykonávat pouze
osoby, kterým vzrůst nebo tělesný handicap nebrání
ve využití třmenů, madel, zádržného systému
a nebo o jejichž způsobilosti k účasti na prezentaci
kolotoče rozhodne obsluha kolotoče, a jsou schopny
bez obtíží zvládnout proces nasednutí na sedloa následné
sesednutí.
Účast na prezentaci je výhradně na vlastní nebezpečí.
Za nezletilé osoby plně odpovídají po dobu prezentace
kolotoče jejich přítomní zákonní či ustanovení zástupci.
Osoba mladší 10 let nebo menší než 140 cm může být
v odůvodněných případech po dobu prezentace kolotoče
doprovázena osobou starší 18 let, která stojí vedle koně
a zajišťuje její bezpečnost po celou dobu prezentace
kolotoče.
Během prezentace kolotoče nelze mít u sebe zavazadla
nebo jakékoliv jiné předměty omezující zaujetí bezpečné
pozice. Je zakázáno používání dlouhých šál či nadměrně
vlajících částí oděvů, používat selfie tyče atp.
Během prezentace kolotoče je nezbytné zachovávat pozici
vsedě, s výjimkou doprovodu osob starších 18 let,
a to po celou dobu prezentace. Pokud se prezentace
kolotoče vykonává na koni, musí mít tato osoba obě nohy
ve třmenech a oběma rukama se přidržovat madla
na sedle, nesmí sestupovat na plochu točny,
nahýbat se mimo ni, vystrkovat nohy či ruce mimo točnu,
či jinak významně měnit svoji pozici apod.
Počet osob na točně kolotoče po dobu prezentace je omezen
na 23 osob starších 2 let, každá osoba musí po celou dobu
jízdy sedět na koni nebo v autě instalovaném
na točně. Pokud je osoba mladší 10 let po dobu prezentace
kolotoče na koni doprovázena osobou starší 18 let,
která ve stoje zajišťuje její bezpečnost, tato osoba
se nezapočítává do celkového počtu osob na točně v době
prezentace. Na sesednutí osoby z koně nebo z auta,
nebo jinou významnou změnou bezpečné pozice, musí
obsluha kolotoče reagovat okamžitým zastavením
prezentace.
Počet osob na ochozu po obvodě točny je po dobu
prezentace kolotoče omezen na 30 osob, kromě obsluhy
kolotoče. Po dobu prezentace kolotoče, je zakázáno osobám
na ochozu točny se pohybovat. Na pokus o vstup na točnu
po dobu jízdy kolotoče, nebo jiné nestandardní pohyby
osob na ochozu, musí obsluha reagovat okamžitým
zastavením kolotoče.

Kolotoč nelze prezentovat veřejnosti, pokud nejsou
všechny osoby na určených místech, na točně
a v objektu kolotoče je vyšší než povolený počet osob,
případně pokud návštěvníci nerespektují pokyny obsluhy
kolotoče, stejně tak může být provoz kolotoče z těchto
důvodů přerušen.
V prostoru objektu kolotoče a jeho okolí je instalován
kamerový systém.
Návštěvníkům kolotoče je zakázáno:
vstupovat do objektu kolotoče bez zakoupené
vstupenky,
vstupovat do objektu kolotoče s jídlem a nápoji,
vstupovat do objektu kolotoče s domácími zvířaty
a jejich volný pohyb na pozemku v okolí kolotoče,
vstupovat do objektu kolotoče s dětskými kočárky,
koloběžkami, jízdními koly, rozměrnými zavazadly,
vstupovat do objektu kolotoče a na pozemek kolotoče
v kolečkových bruslích atp.
Odkládat zavazadla, koloběžky, jízdní kola atp. v okolí
kolotoče bez dohledu,
v objektu kolotoče používat selfie tyče,
kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v objektu
kolotoče a na pozemku v okolí kolotoče,
odhazovat odpadky v objektu kolotoče a jeho okolí,
vstupovat na pozemek a do objektu kolotoče pod vlivem
alkoholu nebo omamných látek, ve znečištěním oděvu,
chovat se hlučně a nevhodně, obtěžovat ostatní
návštěvníky, nerespektovat pokyny obsluhy kolotoče,
po dobu prezentace kolotoče vstupovat na točnu
kolotoče nebo z ní vystupovat,
poškozovat objekt kolotoče, jeho vybavení, nebo
jakkoliv upravovat sedla, třmeny, opratě apod.
na figurách koní.

Při porušení shora uvedených povinností může být
návštěvník obsluhou kolotoče vykázán bez nároku
na vrácení vstupného.

V Praze dne 1. 7. 2022
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