NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Městského muzea Skuteč
Městské muzeum Skuteč vydává v souladu se směrnicemi Ministerstva kultury ČR pro správu,
evidenci a ochranu sbírek v muzeích tento návštěvní řád (dále jen NŘ).
§1
Působnost
Tento návštěvní řád se vztahuje na úřední návštěvy, badatele, návštěvníky expozic a výstav,
účastníky kulturních akcí v prostorách muzea a externí pracovníky, provádějící krátkodobé
práce a údržbu (dále jen cizí osoby), vstupující do objektu Městského muzea Skuteč (dále jen
MMS), prostor turistického informačního centra (dále jen TIC) a do objektu Památníku
V. J. Tomáška.
Návštěvní řád upravuje pohyb cizích osob ve všech prostorách MMS.
§2
Provozní a návštěvní doba muzea a turistického informačního centra
1.

Muzeum a TIC je pro návštěvníky expozic a výstav otevřeno celoročně, denně od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin, kromě těchto dnů 24. a 31. prosince a 1. ledna. Výjimky jsou
schvalovány Radou Města Skutče a oznámeny nejméně jeden týden předem.
Památník V. J. Tomáška je zpřístupněn pouze po předchozím objednání (nejpozději dva dny
před plánovanou návštěvou).
Poslední prohlídka expozic začíná nejpozději 30 minut před koncem návštěvní doby.

2.

Změny návštěvní doby jsou oznamovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek
muzea nebo jiných sdělovacích prostředků.

3.

V případě předem hlášených hromadných návštěv je možné se souhlasem ředitele MMS
zpřístupnit expozice a výstavy i mimo návštěvní dobu.

4.

Vstupné do stálých expozic a krátkodobých výstav včetně slev, poplatků a příplatků určuje
ceník schválený Radou Města Skutče, viz příloha č. 2 NŘ MMS.
§3
Pohyb cizích osob v prostorách MMS

1.

Cizí osoby mají právo pohybovat se pouze v turistickém informačním centru a ve
vymezených prostorách MMS dle ustanovení tohoto řádu.
Vymezené expozice a výstavy:
a) exteriérová expozice těžby a zpracování kamene – manipulace s exponáty je možná
pouze za doprovodu průvodce a jeho svolení.
b) interiérová expozice dějin kamenoprůmyslu s geologickou částí (1. podzemní podlaží)
c) expozice obuvnictví (přízemí budovy)

b) Památník hudebního skladatele Vítězslava Nováka (v 1. patře)
c) příležitostné, krátkodobé výstavy různého obsahu (v 1. patře)
d) Pamětní síň V. J. Tomáška (expozice mimo hlavní budovu MMS)
2.

Cizí osoby jsou povinny dodržovat pokyny pracovníků MMS a TIC. V prostorách, které
nejsou přístupné veřejnosti, se mohou pohybovat pouze za doprovodu pracovníka MMS,
který je pověřen jednáním s nimi nebo zajišťuje jejich studium v badatelně muzea.

3.

Pohyb osob může být ve vymezených expozicích monitorován bezpečnostním kamerovým
systémem se záznamem.
§4
Návštěvníci expozic a výstav

1.

Návštěvníci expozic a výstav (dále jen návštěvníci) jsou povinni zakoupit si při vstupu do
muzea vstupenku v příslušné hodnotě podle §2, odst. 4 tohoto řádu.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Během prohlídky jsou návštěvníci povinni:
chovat se ukázněně a tiše
nepoškozovat zařízení výstavních sálů
nedotýkat se volně vystavených exponátů
neprovádět žádnou manipulaci s exponáty, výstavním mobiliářem a předměty v expozicích
dbát vlastní bezpečnosti a používat zdravý rozum (na to mnozí často zapomínají)
mít u sebe a na požádání předložit platnou vstupenku
po skončení návštěvní doby, ve výjimečných případech i na vyžádání pracovníků MMS,
v co nejkratší době opustit muzeum.

3.

Fotografování v expozicích a na výstavách je pro nekomerční účely a osobní potřebu
povoleno bezplatně. V ostatních případech se postupuje individuálně. Žádost je třeba
předem projednat s ředitelem muzea.

4.

Návštěvníci se mohou po všech expozicích pohybovat samostatně. Průvodcovská služba je
zajišťována pouze u předem objednaných hromadných výprav nad 15 osob. V exteriérové
expozici jsou umístěny exponáty demonstrující provoz v lomu, samostatná manipulace
s nimi je návštěvníkům zakázána. Použití je možné pouze za doprovodu a dohledu
průvodce. Návštěvník může samostatně používat informační kiosky umístěné v obuvnické
a v interiérové kamenické expozici. Návštěvník může užívat všech veřejnosti přístupných
prostor.

5.

Ve všech prostorách MMS je návštěvníkům zakázáno jíst, pít alkoholické nápoje a kouřit.

6.

Děti do 7 let mají vstup povolen pouze v doprovodu osob starších 18 let. Za skupiny
předškolní a školní mládeže do 18 let odpovídá po dobu návštěvy odpovědný vedoucí
skupiny.
§5
Uživatelé knihovny

1.

Knihovna MMS je pro veřejnost přístupná podle §2, odst. 1 tohoto řádu, pouze však
v pracovních dnech v provozní době muzea.

2.

Pro pobyt badatele v knihovně platí ustanovení Badatelského řádu MMS.

§6
Badatelé
1.

Všichni badatelé se hlásí u ředitele MMS, který vyřízením žádosti může pověřit dalšího
pracovníka muzea.

2. Pracovníci muzea doprovázejí badatele při jejich pobytu v budově MMS a jsou po dobu
jeho pobytu v prostorách MMS osobně přítomni.
3.

V případě studia odpovídá za činnost badatele i stav předloženého studijního materiálu
příslušný pověřený pracovník. Badatelé jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení
Badatelského řádu MMS a další pokyny pracovníků muzea.
§7
Návštěvy

1.

Úřední návštěvy se v prostorách MMS mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníka
MMS a jsou povinny uposlechnout jeho příkazů.

2.

Úřední návštěvy mají povolen přístup pouze do prostorů, které odpovídají účelu jejich
návštěvy.
§8
Externí pracovníci muzea

1.

Externí pracovníci jsou povinni zdržovat se pouze v prostorách pracovního výkonu a vstup
do jiných prostor muzea je jim zakázán.

2.

Pověřený pracovník je povinen provádět kontrolu jejich činnosti způsobem a v intervalech
stanovených ředitelem MMS.

Ve Skutči dne 2. ledna 2016

……………………………..
Libor Aksler
ředitel MMS

příloha č. 2 návštěvního řádu Městského muzea ve Skutči - Ceník služeb

Výstavní objekty a expozice

Vstupné /v Kč/
plné

snížené 2

Muzeum obuvi a kamene – obě stálé expozice

50

25

Obuvnická expozice

30

15

Kamenická expozice (skládá se z vnitřní a venkovní části)

30

15

Památník Vítězslava Nováka (včetně příležitostně otevřené malé galerie)

20

10

Památník Václava Jana Tomáška

20

10

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

20

10

Pozn.
2 Snížené vstupné: děti ve věku 7-15 let, studenti SŠ/VŠ po předložení studijního průkazu, osoby starší
65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
Fotografování je povoleno a není zpoplatněno. O výjimkách informuje průvodce, nebo aktuální
upozornění.
Zdarma: děti do 6 let (mimo organizované skupiny), pedagogický doprovod, členové AMG a NPÚ
Rodinné vstupné do expozice Muzea obuvi a kamene: 100 Kč


rodina (2 dospělí + 2 děti ve věku do 15 let zdarma)

Speciální programy pro školy: 30 Kč/os.


pouze organizované skupiny v doprovodu pedagogů (max. 2 osoby)

Slevy:


držitelé Rodinného pasu
o 100% sleva na vstup pro 1 dítě do 18 let v doprovodu 2 dospělých osob



mateřské a základní školy: 10 Kč/os.
o pouze organizované skupiny v doprovodu pedagogů (max. 2 osoby)

Příplatky:


individuální
o cizojazyčný text v anglickém / německém jazyce: 30 Kč / ks (bez předchozí rezervace)



skupinové (na základě předchozí rezervace)
o
o
o
o

prohlídka v anglickém jazyce: 500 Kč
prohlídka v německém jazyce: 500 Kč
prohlídka mimo provozní dobu: 500 Kč
noční prohlídka s osvětlením venkovní expozice: 700 Kč

Skupiny od 15 osob si mohou objednat na základě předchozí rezervace prohlídku stálých expozic muzea s
průvodcem. Rezervaci je nutné uskutečnit min. 2 týdny předem.
Sazby osvob. od DPH dle § 61 e) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

