
Návštěvní řád 
Muzeum lyžování Dolní Branná 

 
Článek 1 – OBECNÉ INFORMACE 
1. Zřizovatelem Muzea lyžování Dolní Branná je Obec Dolní 

Branná, č.p. 256, 543 62 Dolní Branná, IČ 00277738. 
2. Aktuální informace o návštěvních dnech, hodinách a 

probíhajících akcích budou uveřejněny na internetových 
stránkách muzea: www.muzeumlyzovani.cz. 

3. Objektem Muzea lyžování Dolní Branná (dále jen „objekt“) se 
rozumí budova č.p. 1 v Dolní Branné zahrnující: 
 první podzemní podlaží, kde se nachází klub zájmového 

spolku obce; 
 první nadzemní podlaží, kde je přízemní expoziční část 

muzea se sálem historie a vývoje, síň slávy, podtrhující 
nejvýraznější výsledky reprezentantů ve světovém a 
místních šampiónů v republikovém měřítku; 

 druhé nadzemní podlaží, kde je zpřístupněn výstavní a 
promítací prostor, je zde možno shlédnout historické filmy 
či příležitostné výstavy a kulturní akce, dále je zde 
badatelna, kde si lze listovat v odborných časopisech 
Krkonoše a Jizerské hory, Snow, Nordic; 

 součástí objektu je i zápraží před objektem a zahrada okolo 
budovy č.p. 1. 

4. Vstupem do objektu se návštěvník zavazuje respektovat tento 
návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků muzea 
lyžování Dolní Branná. 
 

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU 
1. Objekt je otevřen v sobotu v časech od 9:00 – 11:00 hod. a od 

13:00- 17:00 hod.  
2. Prohlídka objektu je možná i s průvodcem, který je v muzeu 

přítomen. 
3. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje pověřený 

pracovník muzea. Návštěvnická kapacita objektu je limitována 
provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků. 

4. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci 
prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné 
předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem na 
kontaktech uvedených na internetových stránkách muzea. 
Pověřený pracovník muzea si vyhrazuje právo doplnit předem 
rezervovanou skupinu do maximální kapacity prohlídky. 

 
Článek 3 – VSTUPNÉ 
1. Cenový výměr za vstupné do objektu je uveden na 

internetových stránkách muzea a u vstupu do muzea. 
2. Za prohlídku zpoplatněných částí objektu se platí vstupné 

předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, 
stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný 
zřizovatelem muzea.  

3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí 
skupiny obdrží hromadnou vstupenku).  

4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit. 
5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na 

prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na 
požádání ji znovu předložit. 
 

Článek 4 – PROHLÍDKA OBJEKTU 
1. Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou 

pozornost nerovnostem povrchů podlah, sníženým průchodům, 
popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě 
objektu. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o 
bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených 
osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník 
povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem, 
náledím a mokrou podlahou.  

2. Z důvodu kritických technických problémů, může zřizovatel 
objektu, případně pověřený pracovník muzea, objekt nebo jeho 
část uzavřít. 

3. V interiérech objektu je dovoleno pohybovat se pouze po 
vymezených a vyznačených trasách. 
 

Článek 5 – OCHRANA A BEZPEČNOST OBJEKTU 
1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny pověřeného 

pracovníka muzea. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu 

vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a 
sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady 
vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. 
Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle 
zákona a obecně závazných předpisů. 

2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup 
do objektu zcela zakázán. 

3. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně 
znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu. 

4. V interiérech objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace 
s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné 
události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených 
pracovníků muzea. Kouření v exteriérech může být dále 
upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu. 

5. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet 
do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a 
výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.  

6. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými 
zavazadly, taškami, deštníky, zvířaty apod. 

7. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře 
během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu 
nacházejí v prostorách objektu, povinni podrobit se veškerým 
nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie 
ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené 
příslušníky Policie ČR). 

8. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho 
kulturní mobiliář, zahradu i jiný majetek v okolí objektu. 
Zejména je zakázáno: 
 dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, 

malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat; 
 během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, 

vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny; 
 rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním 

mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, 
hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní 
návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli 
znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. 
Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání 
z prohlídky bez náhrady vstupného; 

 jíst a pít v interiérech objektu, vstupovat do nich se 
zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.; 

 trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po 
trávnících mimo vyznačené cesty, tábořit v zahradě, 
vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, 
služby, nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek; 

 odkládat jízdní kola u objektu mimo vyhrazených míst; 
 parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a 

veřejná parkoviště; 
 dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního 

zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších 
technických zařízení. 

9. Volný pohyb jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup 
do interiérů objektu je zakázán. 

10. V interiérech objektu a jeho okolí je fotografování, filmování a 
pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, 
nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky povoleno. 
Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené 
v objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez 
výslovného písemného povolení zřizovatele muzea. 
 

Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit do 

návštěvní knihy v objektu muzea. 
2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na 

majetku v areálu odpovídá návštěvník muzea zřizovateli muzea 
dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy objektu za 
případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v objektu 
se řídí obecně platnými předpisy. Obec Dolní Branná 
neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku 
nerespektování tohoto návštěvního řádu. 

3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech 
povolit zřizovatel muzea. 

4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 16. 03. 2022 
 

 

Obec Dolní Branná - zřizovatel objektu Muzea lyžování Dolní Branná 


