
 

DESATERO NÁVŠTĚVNÍKA VODNÍHO DOMU 

 

Milí návštěvníci, vítejte ve Vodním domě. Doufáme, že si 
návštěvu opravdu užijete. Aby byl čas zde strávený příjemný 
pro všechny, prosíme vás o dodržování těchto několika 
jednoduchých pravidel: 
 
(VD = budova Vodního domu, atrium a venkovní areál) 
 
 
1. Před vstupem do vnitřní expozice i atria VD si v recepci VD 

zakoupíme vstupenku. Nevstupujeme do areálu mimo 
otevírací dobu VD. 
 

2. V prostorách VD se chováme ohleduplně k zařízení i 
ostatním návštěvníkům. Nekouříme tu ani nepožíváme 
alkohol či jiné omamné látky. 
 

3. Dbáme na bezpečnost svou i svých dětí. Děti máme během 
celé návštěvy pod kontrolou, dbáme na jejich bezpečnost 
zejména u vodních prvků a nádrže, dohlížíme na jejich 
vhodné chování ve VD. Zapůjčené hračky vracíme na místo. 
 

4. Voda ve vodních herních prvcích v atriu VD není určena ke 
koupání ani k pití. 
 

5. Své pejsky máme v prostorách VD pouze na vodítku 
vybavené košíkem anebo umístěné v tašce. Psy nepouštíme 
do bazénů ani do umělých vodních toků a expoziční nádrže. 
Po svých psech důsledně uklízíme exkrementy v celém 



areálu VD včetně parkoviště. Zajistíme, aby naši čtyřnozí 
svěřenci v areálu nic neznečišťovali ani nepoškozovali a 
nerušili ostatní návštěvníky. 
 

6. Parkujeme na vyhrazených parkovacích místech. Jízdní kola 
odkládáme na stojanech pro kola, do areálu VD vstupujeme 
pěšky. 
 

7. V areálu VD se pohybujeme pouze po pěšinách a 
chodnících. Nevstupujeme na gabionovou opěrnou zeď, 
gabionový obklad fasády, na střechu VD ani do expoziční 
nádrže. 
 

8. S živočichy v hmatovém akváriu manipulujeme pouze 
v přítomnosti obsluhy a dbáme jejích pokynů. Ryby 
v expoziční nádrži nechytáme, krmíme je pouze krmivem 
z automatu na krmení. 
 

9. V celém prostoru VD třídíme odpad a ukládáme ho do 
vyhrazených odpadkových košů. 
 

10. Dbáme pokynů pracovníků Vodního domu. V případě 
jakýchkoliv problémů nebo zjistíme-li nějaké poškození či 
závadu, neváháme se na ně obrátit. 

 
 
 

Děkujeme, že dodržujete tyto zásady a přejeme skvělé zážitky 
ve Vodním domě. 




