
 

Návštěvní řád Muzea PETROF a Výroby PETROF 
 

 

 Společnost PETROF, spol. s r.o., IČ: 620 28 634, sídlem Na Brně 1955 nabízí exkurzi 
Muzea PETROF, v rámci které mohou návštěvníci zhlédnout expozici unikátních hudebních 
nástrojů, a Výroby PETROF, v rámci které jsou návštěvníci provedeni vybranými úseky 
továrny PETROF, v níž se vyrábí hudební nástroje. 

 

 Exkurze Muzea PETROF a Výroby PETROF jsou zpoplatněny dle ceníku, jehož změny 
jsou vyhrazeny. 

 

 Děti mladší 18 let, nejsou-li plně svéprávné, se mohou účastnit exkurze Muzea PETROF a 
Výroby PETROF pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně plně odpovídá. Dětem 
mladším 6 let však z bezpečnostních důvodů nebude umožněna exkurze Výroby PETROF, 
a to ani v doprovodu dospělé osoby.  

 

 Návštěvníci jsou při vstupu do areálu továrny PETROF seznámeni s obsahem dokumentu 
„Základní poučení o rizicích a bezpečném chování na pracovištích společnosti“; svým 
podpisem do knihy návštěv se zavazují k dodržování všech ustanovení tohoto dokumentu. 

 

 Návštěvníci jsou si vědomi, že Muzeum PETROF i Výroba PETROF jsou situovány v areálu 
továrny PETROF, ve které probíhá výroba, a jsou tudíž povinni dbát zvýšené opatrnosti již 
při vstupu do areálu továrny PETROF. 

 

 Do areálu továrny PETROF je zakázáno vstupovat se zvířaty, v podnapilém stavu nebo pod 
vlivem jiné návykové látky. V celém areálu společnosti je zakázáno manipulovat 
s otevřeným ohněm.  

 

 Exkurze Muzea PETROF a Výroby PETROF je možná pouze v otvírací době, není-li s 
průvodcem předem dohodnuto jinak. 

 

 Exkurzi Muzea PETROF a Výroby PETROF je možné absolvovat pouze v doprovodu 
průvodce, jehož pokyny jsou návštěvníci povinni se řídit. 

 

 Návštěvníci se mohou pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách, na vlastní nebezpečí, 
přičemž je zakázáno se dotýkat vystavených exponátů, výrobních strojů a veškerých 
hudebních nástrojů a jejich příslušenství. 

 

 Návštěvníci odpovídají za škodu, kterou způsobí porušením tohoto návštěvního řádu 
společnosti PETROF, spol. s r.o. nebo třetí osobě. O vzniku škody jsou návštěvníci povinni 
neprodleně informovat průvodce. 

 

 Návštěvníci dávají vstupem do areálu továrny PETROF souhlas k tomu, aby mohli být při 
exkurzi Muzea PETROF nebo Výroby PETROF zachyceni na obrazový nebo video záznam 
a tyto záznamy byly vhodným způsobem použity pro propagační účely společnosti 
PETROF, spol. s r.o., zejména na sociální síti Facebook, a to bez nároku na honorář. 

 

 Tento návštěvní řád je závazný pro každého návštěvníka Muzea PETROF nebo Výroby 
PETROF, a to okamžikem vstupu do areálu továrny PETROF.  

 

 Návštěvní řád je vyvěšen na vrátnici společnosti, v Muzeu PETROF, na vnitřní počítačové 
síti společnosti a na internetových stránkách www.petrof.com. 

 

http://www.petrof.com/


 

Visiting Rules for PETROF Museum and PETROF Manufacturing 
 

 PETROF Company Ltd, IČ: 620 28 634, based at 1955 Na Brnĕ, offers tours of the 
PETROF Museum, in which visitors may view unique displays of musical instruments, and 
of PETROF Manufacturing, in which visitors are shown round selected areas of the 
PETROF factory where musical instruments are made. 

 

 Tours of the PETROF Museum and PETROF Manufacturing are charged according to the 
price list, which is subject to change 

 

 Children under 18, unless fully legally competent, may take part in tours of the PETROF 
Museum only if accompanied by an adult who takes full responsibilty for them. However, 
children under 6, for safety reasons, are not permitted to take part in PETROF Museum 
tours, even if accompanied by an adult.  

 

 On entering PETROF’s factory area, visitors are made familiar with the document “ Basic 
guidelines concerning risks and safe conduct on the company premises“; by signing the 
visitors’ book, they undertake to observe all the provisions of this document. 

 

 Visitors are aware that the PETROF Museum and Petrof Manufacturing are located in 
PETROF’s factory area, where production takes place, and it is therefore their duty to take 
extra care the moment they enter the PETROF factory. 

 

 It is forbidden to enter the PETROF factory with any animals, in a state of intoxication or 
under the influence of other addictive substances. Throughout the company premises it is 
forbidden to handle any naked flame.  

 

 Tours of the PETROF Museum and PETROF Manufacturing are permitted only during 
opening hours, unless previously arranged otherwise with the guide. 

 

 Tours of the PETROF Museum and PETROF Manufacturing may be conducted only with 
the accompaniment of a guide, whose instructions visitors are obliged to follow. 

 

 Visitors are allowed to move only within reserved areas, at their own risk, and must not 
touch the objects on display, the production machines, or any musical instruments and their 
accessories. 

 

  Visitors shall be responsible for any damage due to violation of the visiting rules of 
PETROF Co. Ltd., or harm to a third party. Visitors are obliged to report immediately any 
damage that may arise. 

 

 On entering the PETROF factory, visitors are asked to agree that during the tour they may 
be recorded on camera or video, and that PETROF Co. Ltd may make appropriate use of 
such recordings, free of charge, for publicity purposes, in particular on the social network 
Facebook. 

 

 These rules are binding for all visitors to the PETROF Museum or PETROF Manufacturing, 
and apply from the moment they set foot in the PETROF factory.  

 

 The visiting rules are on display at the company gatehouse, in the PETROF Museum, on 
the company’s internal computer network, and on the internet at www.petrof.com. 

 
 

http://www.petrof.com/


 

Příloha 1 (zpracoval bezpečnostní technik – L. Imrich) 

 

PETROF, spol. s r.o. Hradec Králové 

 

ZÁKLADNÍ POUČENÍ O RIZICÍCH A BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ 
NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI 

 

 

Před vstupem do areálu společnosti musí být každá osoba seznámena s riziky 
a poučena o bezpečném chování na všech pracovištích společnosti.  
Vstup do výrobních prostor je podmíněn doprovodem odpovědného pracovníka. 

 

 

1. V areálu platí Pravidla silničního provozu pro chodce i všechny dopravní 
prostředky. 

2. Zákaz vstupu do prostorů vymezených např. zábranou, výstražnými tabulkami, 
výstražným značením apod. nebo do prostoru střeženého poučenou osobou a do 
prostorů, které nejsou součástí návštěvy. 

3. Kouření je možné pouze na vyhrazených místech – stará kotelna. 

4. Platí povinnost používání OOPP (např. přileb, ochranných brýlí) v prostorách, kde 
je použití vyznačeno nebo nařízeno doprovázející osobou.  

5. Pohybovat se po vyznačených komunikacích, zakazuje se pohyb mimo tyto 
vyznačené komunikace. 

6. Zakazuje se zapínat i jinak manipulovat se strojním zařízením, od strojů, které 
jsou v činnosti, dodržovat bezpečnou vzdálenost tak, aby nemohlo dojít 
k zachycení strojem. 

7. V případě mimořádné události volejte na tel. čísla:  
 

150 – hasiči, 155 – záchranná služba, 158 – policie ČR. 
 

8. Evakuační cesty pro případ mimořádné události jsou značeny zelenými značkami 
s bílými piktogramy směru úniku.  

 

 

Další informace o rizicích ve výrobních částech společnosti, pokud to bude 
nutné, poskytne doprovázející odpovědný pracovník.  
  

 

Osoba vstupující do areálu společnosti nebo určený vedoucí skupiny svým 
podpisem v knize návštěv potvrzuje, že tento text četla, porozuměla jeho 
obsahu a zavazuje se dodržovat uvedené pokyny.  
 



 

PETROF, spol. s r.o. Hradec Králové 

 

BASIC INSTRUCTION ABOUT THE RISKS AND SAFE BEHAVIOR      
IN COMPANY WORKPLACE  

 

 

Before entering the company grounds, every person have to be acquaint with the 
risks and instructed about safety behaviour at all company workplaces. 
 

 

1. All pedestrians and vehicles obey by valid Highway Code in whole area. 

2. No entry to areas which are not included in visit. 

3. Smoking in whole company area but smoking places is forbidden. 

4. There is duty to wear protective equipment (e.g.: safety helmets, safety glasses, 
..) where require. 

5. Walking outside marked pathways is forbidden 

6. Turning on or manipulation with any machine is forbidden. There is essential to 
keep distance from working machines. 

7. Call this numbers in emergency:  

 
                    150 – Fire brigade, 155 – ambulance, 158 – police. 

 
 

8. Evacuation paths are marked by this signs:  
 

 

Other information about the risks in particular workplaces will give you the 
guide if necessary.  
  

 

Every person (or leader of the group) entering the company’s grounds will 
sign in the guests book as a proof he read and understood this text and 
covenant adhere to the instructions. 
 

 


