
 

 

Podmínky realizace prohlídky 

 

Pro informace, rezervace a dotazy: prohlidky@barrandov.cz nebo +420 720 062 923 

(lhůta pro odpovědi na emailové dotazy max. do 3 pracovních dnů, pokud není z provozních důvodů stanoveno jinak)  

Výstavní prostor Filmpoint (dále také jako „expozice“) 

Stálá expozice - Z historie společnosti Barrandov Studio a.s. - mapuje historii i současnost společnosti 

Barrandov Studio a.s. prostřednictvím kostýmů, rekvizit a dalších kuriozit z legendárních barrandovských 

projektů.  

Otevírací doba  

Pro veřejnost 

sobota - neděle  

10:00 - 16:00  

Pro skupiny 10 a více osob (pouze na objednávku) 

pondělí - pátek  

10:00 - 16:00  

Kde nás najdete  

Expozice se nachází přímo v hlavní budově společnosti Barrandov Studio a.s. na Kříženeckého nám. 322/5, 

152 00 Praha 5. Vstup do expozice je ve středu hlavní budovy. Nejbližší zastávka MHD „Filmové ateliéry“ a 

staví zde autobusy č. 105 a 230.  

Cena 

V samostatném dokumentu „Ceník“ pro veřejnost nebo skupiny. 

                Prohlídka 

Na komentované prohlídky v rámci areálu společnosti Barrandov Studio a.s. je vždy nutná rezervace předem. 

 

Prohlídku je možné realizovat v pracovní dny, od pondělí do pátku v čase 10:00 – 16:00 hodin. 

 

Maximální velikost skupiny je z provozních důvodů 30 osob (včetně doprovodu). V případě větší skupiny jsme 

schopni návštěvníky rozdělit na dvě menší a každé přidělit vlastního průvodce.  

 

Prohlídky probíhají v českém nebo anglickém jazyce. Pro ostatní jazyky si skupina může zajistit vlastního 

tlumočníka (tlumočník, ani zástupce agentury vstupné neplatí).  
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Nejpozději v den prohlídky předá zástupce skupiny průvodci seznam účastníků, kteří tím současně vyjadřují, že 

byli seznámeni s Pokyny pro návštěvníky expozičního prostoru společnosti Barrandov Studio a.s. a s Pokyny pro 

pohyb návštěv a exkurzí v areálu společnosti Barrandov Studio a.s. (Pokyny tvoří přílohu e-mailu, kterým Vám 

připomeneme vaši závaznou rezervaci několik dní před konáním; uvedeny jsou také níže.)  

 

Vstupné se hradí v den prohlídky, před jejím začátkem, v českých korunách. Platba je možná pouze v hotovosti.  

 

Pořizování fotodokumentace je možné pokud průvodce neupozorní na výjimečný zákaz. 

  

Jedná se o skupinové komentované prohlídky. Je nutné, aby se účastníci drželi pohromadě ve skupině, 

pohybovali se po prohlídkové trase pouze v doprovodu průvodce a řídili se jeho pokyny. V opačném případě 

skupina riskuje svou bezpečnost a narušuje provoz, proto může průvodce prohlídku ukončit dříve, bez nároku 

na finanční nebo jinou náhradu.  

Prohlídka má pevným program a délku. Začíná v expozici úvodem do historie a současnosti barrandovských ateliérů. 

Dále si návštěvníci prohlédnou zde vystavené originály z nejznámějších barrandovských filmů.  

Prohlídka pokračuje návštěvou filmových ateliérů s výkladem o jejich historii a projektech, které zde aktuálně vznikají.  

Protože se ateliéry pronajímají a v časech prohlídek může uvnitř probíhat natáčení, nezaručujeme, že bude možné 

navštívit přímo samotný ateliér a jeho zázemí. Může se stát, že jednotlivé ateliéry uvidí návštěvníci pouze zvenčí, ale 

průvodce se před každým objektem krátce zastaví a představí jeho funkce. 

Přibližná délka prohlídky  

Veřejnost  

1 hodina  

Skupiny  

1,5 hodiny 


