
Návštěvní řád  Národního  muzea v přírodě  

Objekt LIBUŠÍN 

1. Tento Návštěvní řád  Národního muzea v přírodě (dále jen NMvP) se vztahuje na 

veškeré fyzické osoby, které se zdržují v objektu LIBUŠÍN. 

2. Oprávnění zaměstnanci VMP opatřeni kontrolním průkazem mohou dávat 

návštěvníkům pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a ochrany sbírek, jakož 

i návštěvníků. Jde zejména o pokyny týkající se organizace prohlídek, vcházení 

a vycházení z objektů, určení místa pro návštěvníky v objektu,  zachování klidu 

a pořádku v objektu. Oprávnění zaměstnanci mohou dále provádět úkony, jimiž se 

zajišťuje a kontroluje plnění tohoto návštěvního řádu.  

§1 Návštěvní doba  

1. Návštěvní doba objektu LIBUŠÍN:  

31.7. 2020  13.00 – 17.00 hod. 

1.8.- 31.8.  10.00 – 17.00 hod. 

2. Pondělí zavírací den 

3. Poslední prohlídka s průvodcem začíná 30 minut před uzavírací dobou. Do stanovené 

uzavírací doby musí návštěvník opustit objekt. 

4. Vedení NMvP si vyhrazuje právo změnit návštěvní dobu, zejména z provozních 

důvodů, o čemž bude veřejnost včas vyrozuměna vývěskou nebo jiným vhodným 

způsobem.  

5. Prohlídky jsou zdarma. 

§3 Průběh prohlídky a povinnosti návštěvníků během ní 

1. Interiéry objektu Libušín jsou zpřístupněny pouze s průvodcem. Průvodce NMvP 

organizuje velikost skupiny návštěvníků do maximálního počtu 30 osob. Délka 

prohlídky je cca 20 min. 

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tato opatření: 

a) vstoupit do objektu může pouze návštěvník bez akutních zdravotních obtíží 

odpovídajících virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů atd.), 

b) osoby podléhající karanténě nesmí do objektu vůbec vstoupit, 

c) u vstupu do objektu je návštěvník povinen provést dezinfekci rukou, 

d) návštěvník je povinen dodržovat aktuálně platná opatření v souvislosti s nemocí 

covid-19. 

3. Návštěvník je povinen chovat se ohleduplně k ostatním, nerušit průběh prohlídky nebo 

výklad průvodce.  

4. Předměty, které mohou návštěvníkovi ztížit prohlídku, zejména kočárky, dětská 

vozítka, je možné uložit  u vstupu do objektu. 

5. Za vnesené věci návštěvníkem do objektu plně zodpovídá návštěvník. 

6. Je zakázáno:  

a) pohybovat se mimo trasu prohlídky, dotýkat se exponátů a mobiliáře, 



b) jít, pít, kouřit, používat mobilní telefon během prohlídky či jinak narušovat 

prohlídku, 

c) je zakázáno úmyslně vyvolávat poplach v expozicích, kde je trvale zapnuto 

zabezpečovací signalizační zařízení, 

d) poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek muzea, 

e) vstupovat do objektu s jízdním kolem či kočárkem. 

7. Fotografování, filmování či jiné pořizování obrazových nebo audiovizuálních záznamů 

je povoleno pouze pro vlastní 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 NMvP.  

8. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny  zaměstnanců NMvP, zejména pak 

průvodců. 

9. V celém objektu Libušína je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm a zákaz 

kouření. 

10. Do objektu Libušína nelze vstupovat se zvířaty. 

11. Děti do 10 let mají přístup do objektu pouze v doprovodu osoby starší 15 let. 

12. Porušení některé z povinností stanovených v §3 má za následek možnost vyloučení 

návštěvníka z prohlídky.  

 

§4 Všeobecná a závěrečná ustanovení 

1. Žádosti, návrhy a stížnosti je třeba adresovat na generální ředitelství muzea: 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace 

 Valašské muzeum v přírodě 

       Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

       tel. 571 757 111  

  internet: http://www.nmvp.cz, e-mail: muzeum@nmvp.cz. 

2. Způsobí-li návštěvník škodu, je povinen ji uhradit. Odmítne-li tak učinit, je povinen 

prokázat svoji totožnost, aby mohla být škoda vymáhána dodatečně. Odmítne-li 

návštěvník prokázat svoji totožnost a nelze-li tuto zjistit jinak, jsou zaměstnanci muzea 

oprávněni návštěvníka zadržet a přivolat policii. 

3. Generální ředitel může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto návštěvního 

řádu. 

4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 31. července 2020  

    

  

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 28.7. 2020  

  

 

 

 

 

  

                                  Ing. Jindřich Ondruš 

      generální ředitel NMvP 

 


