
Hlavní vrátnice skláren,
zde prohlídka začíná.

Firemní prodejna • velkoobchod,
zde prohlídka končí.

Družstevní ulice za sklárnami, zde můžete bezplatně parkovat.
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Firemní prodejna • velkoobchod, zde můžete zaparkovat osobní vozidlo.

Vchod do prodejny

Pokyny pro návštěvníky skláren

velkoobchod • Cash & Carry

Puškinova 520/1

firemní prodejna

Jiráskova 223/19

GPS Loc. 50°8'42.051"N, 15°7'38.242"E

GPS Loc. 50°8'42.194"N, 15°7'41.948"E

sklárny

10 min (700 m)

GPS Loc. 50°8'33.466"N, 15°7'0.669"E

Turistické informační centrum

Jiřího náměstí 19/26

325 511 946

325 602 227, 325 602 265

325 602 288, 702 175 784



Pro vaši bezpečnost
Před vstupem do skláren se seznamte s pokyny, při jejichž 

dodržování zvýšíte vaši ochranu před poškozením nebo úrazem:

• během prohlídky se řiďte pokyny průvodce, který dohlíží na vaši 

bezpečnost;

• procházejte pouze po vyznačené trase a nevzdalujte se od 

skupiny;

• při chůzi sledujte stav povrchu komunikace s ohledem na její 

nerovnosti a případné překážky, před přecházením komunikace 

se rozhlédněte na obě strany, nevstupujte do jízdních drah 

dopravních prostředků;

• neberte do rukou ani nesahejte na skleněné polotovary a 

výrobky či skleněné předměty ze střepových vozíků, hrozí vám 

pořezání nebo popálení;

• neopírejte se o palety s naskládanými předměty;

• nevstupujte na pracoviště a do prostorů, které nesouvisí 

s účelem exkurze, nemanipulujte se stroji, nástroji a nářadím, 

technickými zařízeními, uzávěry, vypínači a regulačními prvky;

• každé poranění nebo poškození, ke kterému by došlo během 

návštěvy, neprodleně oznamte průvodci.

Nedodržení pokynů je na vlastní nebezpečí každého návštěvníka. 

V případě poranění či poškození, ke kterému dojde nedodržením 

těchto pokynů nebo pokynů doprovázejícího průvodce, nevznikají 

poškozenému žádné nároky.

Porušíte-li tyto pokyny, může vás průvodce ze skupiny návštěvníků 

vyloučit nebo prohlídku okamžitě ukončit, a to bez nároku na 

vrácení vstupného.
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Doporučujeme vám si návštěvu rezervovat. Bližší informace 

podává a objednávky vyřizuje v pracovní dny od 8 do 16 hodin 

slečna Kristýna Vencovská, telefon 702 175 784, 325 602 288.

Pokud se nechcete objednat nebo vám nevyhovuje začátek 

prohlídky stanovený na každý pracovní den od 12 hodin, 

umožníme vám prohlídku za těchto podmínek:

• souhlasíte se začátkem prohlídky v pracovní den mezi 8.30– 9.15 

nebo 10.15–11.00 hodin, případně ve 13 hodin a počítáte s tím, 

že prohlídka s návštěvou prodejny trvá zhruba 45–60 minut;

• v danou hodinu je volný průvodce pro vámi požadovaný výklad 

v češtině nebo angličtině, případně němčině či ruštině (máte-li 

zájem o výklad v jiném jazyce, musíte mít svého tlumočníka);

• dohromady je vás maximálně 50;

• seznámili jste se s pokyny Pro vaši bezpečnost.

S ohledem na bezpečnost návštěvníků nepouštíme do provozu 

děti mladší 12 let. Doprovázíte-li dítě ve věku do 15 let, 

požadujeme prohlášení jeho zákonného zástupce, že na sebe 

bere veškerou zodpovědnost za chování svého dítěte.

Pro osoby se sníženou pohyblivostí není prohlídka příliš vhodná, 

provoz se nachází v prvním patře.

Podmínky neobjednané návštěvy

nehlídaném parkovišti v Družstevní ulici 

přeložte tyto pokyny podle obrázku a 

vložte je za přední sklo vozidla.

Doporučujeme ponechat velké batohy v autobusu (osobním 

vozidle). Při stání ve dvoře před firemní prodejnou nebo na

Prohlídka začíná na hlavní vrátnici, kde vyčkejte na přiděleného 

průvodce, kterému platíte vstupné:

www.crystal-bohemia.com

Vedoucí skupiny platí za všechny návštěvníky najednou. Za 

ústřižek vstupenky od nás dostanete dárek.

Těšíme se na vaši návštěvu.

za osobu

za osobu

celkem

100 Kč

70 Kč

500 Kč

Dospělí

Děti 12+, studenti 26–, senioři 65+, ZP

VIP – jednotlivec, skupina do 4 osob

max 1max 50 od 12 letvolný průvodce

Doporučujeme ponechat velké batohy v autobusu (osobním 

vozidle). Při stání ve dvoře před firemní prodejnou nebo na

Podmínky objednané návštěvy

Připomínáme, že s ohledem na bez-

pečnost návštěvníků nepouštíme do 

provozu děti mladší 12 let. Pro osoby se 

sníženou pohyblivostí není prohlídka 

příliš vhodná, provoz se nachází 

v prvním patře.

nehlídaném parkovišti v Družstevní ulici 

přeložte tyto pokyny podle obrázku a 

vložte je za přední sklo vozidla.

Váš příchod hlaste na hlavní vrátnici skláren, kde předáte 

potvrzení exkurze s vámi podepsaným prohlášením o tom, že 

jste se seznámil/a s pokyny Pro vaši bezpečnost. Příchod 

skupiny hlásí a potvrzení s prohlášením předává její vedoucí. 

Doprovázíte-li dítě ve věku do 15 let, odevzdáte zde také  

prohlášení jeho zákonného zástupce, že na sebe bere veškerou 

zodpovědnost za chování svého dítěte.

Poté vyčkejte příchodu přiděleného průvodce, kterému platíte 

vstupné:  

www.crystal-bohemia.com

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vedoucí skupiny platí za všechny návštěvníky najednou. Za 

ústřižek vstupenky od nás dostanete dárek.

za osobu

za osobu

celkem

100 Kč

70 Kč

500 Kč

Dospělí

Děti 12+, studenti 26–, senioři 65+, ZP

VIP – jednotlivec, skupina do 4 osob

nebo nebo702 175 784 325 602 288 325 602 111
Pokud se váš příchod opozdí, volejte na telefonní číslo

max 1od 12 let

Prohlídka včetně návštěvy prodejny trvá zhruba 45–60 minut. 

Dodržte dohodnutý začátek návštěvy uvedený na Potvrzení 

exkurze, které jsme vám zaslali. Opozdíte-li se, můžeme vaši 

prohlídku zkrátit nebo vám nabídnout další nejdříve možnou. 

Pokud vás najednou bez ohlášení přijde více než 50, musíme vás 

rozdělit na dvě skupiny. Ne vždy vám ale můžeme zaručit dalšího 

průvodce ani následující prohlídku pro vaši druhou skupinu. 

V době vašeho příchodu vždy nemůžeme předem domluvený 

cizojazyčný výklad změnit za jiný.


