
 

Muzeum středního Pootaví Strakonice 
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

 
1. MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ, Zámek 1, Strakonice. 

      Otevřeno: 
      květen, září, říjen / úterý – neděle  9:00 -  16:00 hod.  
      červen – srpen / denně    9:00 -  17:00 hod. 
      Poslední návštěvníci budou vpuštěni do expozic 30 minut před koncem otevírací doby.   
 

2. Pravidla pro návštěvníky 
       2.1.  Návštěvník je povinen:  

- dodržovat zákaz kouření v expozicích, ve všech výstavních a dalších prostorách přístupných 
veřejnosti 

- nevstupovat do expozic a výstavních prostor s objemnými zavazadly a domácími zvířaty 
- dbát všech pokynů pokladních, průvodců a pracovníků dozoru 
- nevstupovat do prostor označených ZÁKAZ VSTUPU  
- nedotýkat se vystavených exponátů a nepřemísťovat je 
- nemanipulovat s elektrickým zařízením nebo otevřeným ohněm 
- dbát zvýšené pozornosti při výstupu na vyhlídkovou věž Rumpál a při vstupu do černé 

kuchyně 
- udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách muzea a v areálu hradu 

 
      2.2. Do prostor muzea je zakázán vstup osobám podnapilým či pod vlivem psychotropních látek. 

 
2.3. Turistické fotografování v prostorách muzea je možné pouze po zaplacení poplatku a 
předchozím 
        oznámení průvodci. Návštěvník nesmí použít blesk a nesmí fotografováním omezovat ostatní  
        návštěvníky. Fotografie mohou být použity pouze pro soukromé účely.  

 
      2.4. V muzejních expozicích platí zákaz pořizování video i audio záznamů. 

  
      2.5.  Zápis o návštěvě je možné uvést v návštěvní knize, která je k dispozici na pokladně muzea. 

 
      2.6. Stížnosti a připomínky lze uplatnit písemně u vedení muzea. 
 
     

3. STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN, Hoslovice čp. 36 a čp. 40 
Otevřeno: 
duben, květen, září, říjen / úterý – neděle  9:00 -  16:00 hod.  
červen – srpen / denně    9:00 -  17:00 hod 
Poslední návštěvníci budou vpuštěni do areálu mlýna 30 minut před koncem otevírací doby.  
  

4. Pravidla pro návštěvníky 
  4.1.  Návštěvník je povinen:  
- dodržovat zákaz kouření v celém areálu mlýna 
- nevstupovat do areálu mlýna s objemnými zavazadly 
- nevstupovat do expozic  s  domácími zvířaty 
- dbát zvýšené opatrnosti při vstupu na strmá schodiště a do nízkých dveří 



- dbát všech pokynů pokladních, průvodců a pracovníků dozoru  
- nevstupovat do prostor označených ZÁKAZ VSTUPU 
- nedotýkat se vystavených exponátů a nepřemísťovat je 
- nepohybovat s vystavenými zemědělskými stroji a nářadím a nepřemísťovat je 
- pohybovat se pouze po vymezených cestách a pozemcích 
- nepoužívat otevřený oheň 
- dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na hrázi rybníka 
- udržovat pořádek a čistotu ve všech vnitřních i venkovních prostorách areálu mlýna 

 
4.2.  Do areálu mlýna je zakázán vstup osobám podnapilým či pod vlivem psychotropních látek. 
 

4.3.  Turistické fotografování v areálu mlýna je možné pouze po zaplacení poplatku a předchozím 
        oznámení průvodci. Návštěvník nesmí použít blesk a nesmí fotografováním omezovat ostatní  
        návštěvníky. Fotografie mohou být použity pouze pro soukromé účely.  
 
4.4. V expozicích platí zákaz pořizování video i audio záznamů.  

  
4.5.  Zápis o návštěvě je možné uvést v návštěvní knize, která je k dispozici na pokladně 
        Informačního centra. 

 
4.6.  Stížnosti  a připomínky lze uplatnit písemně u vedení muzea. 

 

5. Ostatní 
5.1.  Nedílnou součástí  Návštěvního řádu je Ceník vstupného - Příloha č.1 a č.2, které lze změnit, 

po projednání ve vedení muzea, pouze před zahájením sezóny. 
5.2.  Tento návštěvní řád  je  platný od 1.4.2012. 

 
 
 
Ing. Ludmila Koštová 
pověřený zástupce ředitele 

 
 
 
Strakonice 30.3.2012  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


