
Dokumentation Obersalzberg je veřejným zařízením zemské nadace 
Berchtesgadener Landesstiftung. 

Pro návštěvníky a návštěvnice platí následující domovní řád: 
 

 

1. Návštěva je povolena pouze v oblečení odpovídajícím historickému 

významu této výstavy.  Nevhodné je zejména oblečení, které je obvykle 

považováno za symbol extremistického pravicového přesvědčení. Zároveň 

není vhodné oblečení, na němž jsou umístěny jasné znaky nebo emblémy 

se vztahem k pravicovému extremismu.  

 
2. Návštěvnice a návštěvníci jsou povinni se chovat vhodným způsobem 

vzhledem k historické tématice této výstavy. Nevhodné je zejména chování 

a vyjadřování, které oslavuje, zlehčuje nebo popírá nacistický režim nebo 

jeho zločiny. Nevhodné je též, je-li veřejně na odiv ukazováno tetování, 

které může být chápáno jako symbol pravicově extremistických postojů.  

Při porušení pravidel bude podáno trestní oznámení podle § 123 trestního 

zákoníku.  

 
3. Dokumentation Obersalzberg zprostředkovává prohlídky výstavy s 

průvodcem. Provádění organizované jiným poskytovatelem je povoleno 

pouze s předcházejícím písemným souhlasem.  

 

4. V případě příliš velkého počtu návštěvníků je personál oprávněn budovu 

dočasně z bezpečnostních důvodů pro další návštěvníky uzavřít.  

 

5. Vstupenky opravňují návštěvníky k jednorázovému vstupu a jsou 

nepřenosné. Jejich platnost končí při opuštění budovy.  

 

6. Přístup do budovy je jen hlavním vchodem. Budova se musí opustit 

nejpozději do konce otevíracích hodin.  

 
7. Děti do 12 let mají přístup povolen pouze v doprovodu dospělých. 

Doprovod nese zodpovědnost za klidné chování dětí. Dětem do 12 let se 

návštěva dokumentačního centra Dokumentation Obersalzberg obecně 

nedoporučuje.  

  

8. Při návštěvě tříd jsou učitelé zodpovědní za dozor nad studenty.  

 
9. Psi a jiná zvířata nemají povolený přístup do budovy.  

 

10. Za věci odložené v šatně neručíme.  



 
11. Výtah mohou používat jen vozíčkáři a osoby se sníženou pohyblivostí, lze 

jej použít pro přepravu kočárků nebo s výslovným povolením dozorujícího 

personálu.  

 

12. Kouření je zakázáno. Konzumace jídla a pití je možná v jednotlivých 

případech jen v rámci k tomu výslovně povolených prostor. Mobilní 

telefony musí být s ohledem na návštěvníky a návštěvnice vypnuty.  

 
13. Je zakázáno se dotýkat exponátů a vitrín. Návštěvníci jsou povinni se řídit 

pokyny personálu. Personál pracující pro Dokumentation Obersalzberg je 

při porušení tohoto domovního řádu, zejména bodů 1 a 2, oprávněn při 

výkonu svěřených pravomocí návštěvníky vykázat z budovy nebo 

nedovolit návštěvu. Tímto nevzniká nárok na vrácení vstupného.  

 
14. Návštěvníci a návštěvnice odpovídají za škody a nepřímé škody na 

budově a na pevném i mobilním zařízení, které způsobili. Rodiče 

odpovídají za své děti.  

 
15. Domovní řád vstupuje v platnost 1. ledna 2015. 

 
Bad Reichenhall, 10. prosince 2014 
Berchtesgadener Landesstiftung 
 
 
 
Georg Grabner 
předseda okresního úřadu a nadační rady 


