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Návštěvní řád
Muzea vesnice jihovýchodní Moravy
Návštěvní řád Muzea vesnice jihovýchodní Moravy (dále jen MVJVM) vydává Národní ústav lidové kultury,
Zámek 672, 696 62 Strážnice a vztahuje se na všechny fyzické a právnické osoby, které se v jeho areálu zdržují.
I. NÁVŠTĚVNÍ DOBA
MVJVM je návštěvníkům zpřístupněno v měsících květen – říjen denně (včetně státních svátků) mimo pondělí
(pokud na pondělí nepřipadá státní svátek). Mimo návštěvní sezónu je otevřeno v době konání kulturně
výchovných pořadů. Odlišný režim provozu, prohlídky mimo uvedenou dobu povoluje ve výjimečných případech
ředitel NÚLK. Případné změny v provozu MVJVM budou oznámeny návštěvníkům vhodným způsobem.
Úterý - pátek
květen, červen, září, říjen
červenec, srpen
Sobota, neděle
květen - říjen

9:00 – 16:00 hod.
9:00 – 17:00 hod.

poslední prohlídka v 15:00 hod.
poslední prohlídka v 16:00 hod.

9:00 – 17:00 hod.
poslední prohlídka v 16:00 hod.
Prodej vstupenek končí 60 minut před zavírací dobou.

II. PROHLÍDKY A VSTUPNÉ areál MVJVM
1. Tematická prohlídka probíhá každou celou hodinu ve skupině za doprovodu průvodce NÚLK. Prohlídka
nezahrnuje všechny zpřístupněné objekty, je zaměřena na témata:
a) život člověka (prohlídka každou lichou hodinu),
b) člověk a práce (prohlídka každou sudou hodinu).
Minimální počet návštěvníků ve skupině je 5, maximální 45 osob.
2. Dětská prohlídka je interaktivní formou i rozsahem určena pro předem objednané dětské kolektivy.
3. Volná prohlídka probíhá individuálně bez průvodce v měsících červenec a srpen v patnáctiminutových
intervalech mezi běžnými prohlídkami. Návštěvník se pohybuje v areálu s mapkou a tištěným průvodcem po
vyznačeném směru prohlídky, do interiérů zpřístupněných objektů je možné nahlédnout přes zábranu. Před
uplynutím stanovené zavírací doby musí návštěvník areál opustit.
základní
vstupné
dospělí

120,-

zdarma
děti do 15 let (max.
3 děti) v doprovodu
dospělé osoby platí pouze pro
základní vstupné
0,-

snížené
vstupné
děti 6 -15 let;
studenti (ISIC)
do 26 let;
osoby nad 60 let

snížené
vstupné
hromadné
návštěvy dětí
do 6 let (např.
MŠ)

60,-

20,-

zdarma
TP, ZTP, ZTP/P,
AMG, ICOM,
ICOMOS, FOD,
NPÚ + následující
odstavec *

0,-

permanentní
vstupenka
10 vstupů pro
jednu osobu,
na daný
kalendářní rok
500,-

∗ Vstup zdarma: děti do 15 let za podmínek výše uvedených, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, AMG, Rady
galerií ČR, SR, Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM, ICOMOS, NPÚ, FOD, Muzejní spolek Uherské Hradiště, Český
svaz muzeí v přírodě, pedagogický dozor školních výprav (2 osoby).
∗ Vstup zdarma v uvedené státní svátky: 1. 5. | 8. 5. | 5. 7. | 6. 7. | 28. 9. | 28. 10. |Den muzeí|Dny
evropského kulturního dědictví|
- Žadatel o slevu je povinen předložit platný doklad.
- Při předložení a označení permanentní vstupenky v pokladně MVJVM, uživatel obdrží volnou vstupenku
(v hodnotě základního vstupného + max. 3 děti zdarma).
- Vstupné platí pro jeden vstup na jeden den pro všechny typy prohlídek a programy konané v areálu MVJVM.
Na vybrané kulturně výchovné akce pořádané NÚLK je stanoveno zvláštní vstupné (např. Mezinárodní folklorní
festival).
- U hromadných návštěv dětí do 6 let (např. MŠ) je cena vstupného 20,- Kč na osobu (pedagogický
dozor – 2 osoby vstup zdarma).
- Pro předem objednané skupiny (min. 20 osob) s cizojazyčným výkladem, příplatek 250,- Kč za skupinu.

- Ke vstupnému mimo provozní dobu (pondělí) a mimo návštěvnickou sezónu je připočten 100% příplatek,
pokud ředitel NÚLK nestanoví jinak.
- Vstupenku je povinen mít návštěvník nebo vedoucí výpravy u sebe po celou dobu prohlídky, na požádání ji
předložit průvodci NÚLK.
- Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje a návštěvník je povinen zaplatit nové vstupné.
- Vstupenku nelze postoupit jiné osobě, pokud byla prohlídka již zahájena. Zakoupené vstupenky se nevracejí.
III. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
1. Dodržovat přísný zákaz kouření v celém areálu.
2. Nevstupovat do uzavřených částí objektů a nepřístupných částí areálu označených zákazovou značkou,
nedotýkat se exponátů a mobiliáře, nepoškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek MVJVM.
3. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny odpovědných pracovníků NÚLK, zejména průvodců. Nerušit
průběh prohlídky hlasitým hovorem, používáním rozhlasového přijímače nebo jiného technického zařízení,
používáním mobilu. Překládat v průběhu prohlídky či jinak komentovat výklad je možné pouze po dohodě
s průvodcem, bez rušení ostatních návštěvníků.
4. Do MVJVM nemají přístup osoby v podnapilém stavu, pod vlivem drog, osoby nevhodně se chovající,
nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo v silně znečištěném oděvu a osoby, které vzbuzují obavy, že
by mohly rušit průběh prohlídky, či být jinak ostatním návštěvníkům na obtíž. Zjistí-li se okolnosti, které by
jinak vylučovaly vpuštění osoby do objektu až dodatečně, bude tato osoba z prohlídky vyloučena bez nároku
na vrácení vstupného.
5. Průvodce NÚLK je oprávněn vyloučit z prohlídky osoby bez platné vstupenky, osoby ohrožující bezpečnost
prohlídky, svou vlastní nebo ostatních návštěvníků i osoby, které přes upozornění nezachovávají ustanovení
tohoto řádu.
6. Děti do 10 let musí být v doprovodu dospělé osoby. NÚLK neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, kteří se
vzdálí mimo vyznačené cesty, nedodržují pokyny zaměstnanců NÚLK nebo potřebují doprovod.
7. Jakékoliv poranění během prohlídky jsou návštěvníci povinni ohlásit zaměstnanci NÚLK.
8. V areálu je přísně zakázáno krmení zvířat, vstup do pastevních ohrad a výběhů, sběr ovoce. Bezprostřední
přístup ke zvířatům v areálu je na vlastní nebezpečí návštěvníka.
9. V areálu MVJVM je zakázána jízda na jízdním kole, koloběžce a kolečkových bruslích. Do objektů není
dovoleno brát velká zavazadla.
10. Zvířata mohou do areálu MVJVM (s výjimkou objektů) vstupovat v doprovodu dospělé osoby, s bezpečným
náhubkem, držena na krátkém vodítku, případně v ochranné tašce či kontejneru, nesmí se jednat
o nemocné, špinavé nebo agresivní zvíře. Osoba se zvířetem odpovídá za škody způsobené zvířetem a je
povinna uklidit případné znečistění.
11. Fotografování, filmování či jiné pořizování obrazových nebo audiovizuálních záznamů v areálu MVJVM
(s výjimkou objektů) je povoleno pouze pro osobní potřebu návštěvníka (např. pro rodinná alba apod.).
Pořizování fotografií či jiných uvedených záznamů a jejich užití pro jiné účely (např. pro prezentaci, reklamu,
propagaci, videovizitky, přání, publikace aj.) je možné pouze na základě předchozího souhlasu NÚLK.
V areálu je zakázáno použití dronů.
12. Volný prodej zboží je povolen pouze na základě smlouvy uzavřené s NÚLK.
13. V areálu je zakázáno pořádat politické mítinky a kampaně.
14. Návštěvníci nesou odpovědnost za škodu, kterou v areálu MVJVM způsobí a jsou povinni vzniklou škodu
nahradit ve smyslu občanského zákoníku.
15. NÚLK neručí za odložená zavazadla a dopravní prostředky.
16. Maximální doba opoždění výpravy na objednanou prohlídku je 15 minut.
17. Návštěvník je povinen opustit areál MVJVM před uplynutím stanovené zavírací doby.
Objednávky prohlídek v době od 1. 5. do 31. 10.:
mimo pondělí od 9,00 do 16,00 hod. na tel. 518 332 173, e-mail: eva.rypalova@nulk.cz
Objednávky prohlídek mimo návštěvní sezónu, správa areálu:
NÚLK, Zámek 672, 696 62 Strážnice, tel. 518 306 611, fax. 518 306 615, e-mail: info@nulk.cz
Ve Strážnici dne 30. 4. 2017
Tento návštěvní řád ruší návštěvní řád vydaný dne 1. 2. 2016

…………………………..……………...
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
ředitel NÚLK
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