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MUZEUM MĚSTA LETOVICE 
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 
 

I. NÁVŠTĚVNÍ DOBA 
 

1. Muzeum je přístupné prohlídkám celoročně dle otevírací doby uvedené u vchodu, příp. na 
plakátech či jinak veřejně dostupným způsobem. 
Standardní otevírací doba je uvedena v Příloze č. 1 tohoto řádu. 

2. Přednášky a jiné akce se konají v individuálně stanovovaných časech. 
3. Prohlídka muzea je může být dohodnuta individuálně, s průvodcem pouze po předchozí 

domluvě.  
 
 

II. VSTUPNÉ 
 

1. Za vstup do muzea (prohlídky, specializované akce) se platí dobrovolné vstupné.  
 
 

III. PROHLÍDKA A BEZPEČNOST 
 

1. Děti mají do muzea přístup pouze v doprovodu dospělých. 
2. Návštěvník vstupuje do objektu budovy Tyršova 336/2, Letovice, na vlastní nebezpečí, za 

děti odpovídají jejich rodiče či jejich dospělý doprovod. 
3. Návštěvníci nesmí do prostor muzea vstupovat s deštníky, zavazadly, kabelami, aktovkami 

apod. Tyto věci je nutné odložit do prostor k tomu určených, dbát pokynů zaměstnance 
muzea. Doklady, peníze, mobilní telefony a jiné cennosti si jsou návštěvníci povinni brát do 
prostor muzea s sebou. 

4. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v budově nosit a používat zbraně včetně plynových, 
pružinových a jejich replik. 

5. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostoru určeném pro veřejnost. Nesmí 
vstupovat do technických místností (půda, sklep apod.) a zázemí muzea. 

6. Vstup do muzea není bezbariérový.  
Vozíčkářům je vstup s vozíkem umožněn i do expozic. Kočárkům pouze na chodby muzea, 
nikoli do výstavního sálu. S koly, koloběžkami, skateboardy, kolečkovými bruslemi apod. je 
vstup do budovy muzea zakázán. 

7. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí 
pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku bude 
návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně 
objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně 
závazných předpisů. 
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8. Osobám opilým a pod vlivem omamných látek je přístup do objektu zakázán. Vstup do 
objektu není povolen ani návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném a nevhodném 
oděvu nebo se silně asociálním chováním. 

9. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky a jiný majetek v areálu 
objektu a ohrožovat bezpečnost návštěvníků a pracovníků muzea, a to zejména: 
- dotýkat se stěn a vystavených předmětů (není-li vysloveně uvedeno jinak) 
- otevírat okna 
- dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody a hasicích přístrojů, pokud nedošlo k požáru 
- psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo jinak je poškozovat 
- rušit hlukem (hudbou, zpěvem, hlasitými projevy, telefonováním atd.) 
- jíst a pít v interiéru mimo vyhrazené prostory  
- odhazovat odpadky mimo odpadkové koše 
- kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém 
objektu 
- vodit s sebou do objektu nebo nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata, vyjma vodícího psa 
pro nevidomé 
- jinak narušovat klid a pořádek. 

 
 

IV. FOTOGRAFOVÁNÍ A FILMOVÁNÍ 
 

1. V interiérech objektu, případně v dalších označených prostorách, je fotografování, filmování a 
pořizování jiné dokumentace zakázáno (není-li výslovně uvedeno jinak). Pro vědecké, 
dokumentační, propagační, popřípadě jiné účely může povolit na základě písemné žádosti výjimku 
vedení MKS Letovice. 
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník objektu podle obecně 
závazných předpisů. Také odpovědnost MKS Letovice za případné škody vzniklé návštěvníkům se 
řídí obecně závaznými předpisy. 
2. Přání, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu do Knihy 
přání a stížností, která jim bude na požádání předložena. Kromě toho má návštěvník možnost 
obrátit se na ředitelství MKS Letovice. 
 
Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 18. 5. 2018. 
 
 
 
V Letovicích dne 18. 5. 2018       .............................. 

Mgr. Jana Trubáková 
ředitelka MKS Letovice 
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PŘÍLOHA Č. 1 

OTEVÍRACÍ DOBA: od 15. 9. do konce května (mimo turistickou sezónu): 

         Dopoledne           Odpoledne     
Pondělí        zavřeno      14.30 - 16.30     
Úterý        zavřeno      14.30 - 16.30     
Středa      9.30 - 11.30      14.30 - 16.30     
Čtvrtek      9.30 - 11.30          zavřeno     
Pátek        zavřeno     14.30 - 18.00     
Sobota        zavřeno              zavřeno     
Neděle        zavřeno     14.30 - 16.30    jen SUDÉ týdny   

  

Provozní doba v turistické sezóně červen, červenec, srpen, září do 15. 9.:  

Ve všední dny jako mimo sezónu, v sobotu 9.00-13.00 hod., každou neděli 14.30-16.30 hod.  

 
 
VSTUPNÉ: 
Vstupné do stálé expozice a na besedy/přednášky pořádané v prostorách muzea:  
dobrovolné vstupné (pokud není na konkrétní akci uvedeno pozvánkou/plakátem jinak) 
 
  
Individuální prohlídku nebo konzultaci mimo provozní dobu je možné si domluvit s 
kurátorem sbírky 

 telefonicky na tel. č. 608 639 621 
 e-mailovou komunikací muzeum@mks-letovice.cz 

 
Specializované akce a programy: 
Další specializované akce a programy mohou mít individuální vstupné, které určí písemně 
ředitelka MKS Letovice. 
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