
Provozní a návštěvní řád Muzea klasického knihařství v Rožďalovicích 

  
I. Základní ustanovení 

1. Tento řád je vydán za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu budov Muzea 

klasického knihařství, Husova 24, Rožďalovice (dále jen Muzeum). 

2. Na provozu Muzea spolupracují: 

- Nadační fond Jendy Rajmana, Husova 24, 289 34 Rožďalovice, IČO  26 70 43 23, který má věcné 

břemeno užívání celé nemovitosti čp. 24 (expozice zelený jednopatrový dům) a 

- Rajmanova dílna, s.r.o., Husova 24, 289 34 Rožďalovice, IČO  27 07 68 73 (expozice přízemní část 

– dílna), která je vlastníkem celé nemovitosti. 

 

II. Přístupnost a stanovené vstupné  

1. OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA 

V sezóně (květen – září): 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Zavřeno Zavřeno 10 – 16 10 – 16 10 – 16 10 – 16 10 – 16 

 

Mimo sezónu (říjen – duben): 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

10 – 16 10 – 16 10 – 16 10 – 16 10 – 16 Zavřeno Zavřeno 

 

Časy prohlídek v každou celou hodinu, poslední prohlídka začíná hodinu před uzavřením. 

Pokud není v otevírací době vchod otevřený, probíhá prohlídka předchozí skupinou, návštěvníci 

vyčkají příchodu průvodce. 

Jiný čas prohlídky stejně jako návštěvu hromadné výpravy lze dohodnout na tel. 603 226 632 nebo 

604 241 049, případně na e-mailové adrese dilna@rajman.cz nebo fond@rajman.cz. 

 

2. VSTUPNÉ 

Návštěvník při vstupu do budovy muzea řádně zaplatí vstupné. Vstupné do Muzea je stanoveno 

Ceníkem, který je přílohou Provozního řádu Muzea. Mimo tento Ceník může odpovědný zástupce 

Muzea na základě konkrétní žádosti poskytnout jednorázové výhody a slevy.  

 

III. Ochrana a bezpečnost sbírek a ochrana majetku Muzea  

1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících pracovníků Muzea. Při porušení 

provozního řádu, neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a 

bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez 

náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů 

a obecně právních předpisů.  

2. Dětem do 10 let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob. Dospělí za děti jim 

svěřené ručí. 

3. Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel). 

4. Je zakázáno dotýkat se bez povolení pracovníků Muzea vystavených sbírkových předmětů 

(exponátů), skel vitrín, strojů a nástrojů i ostatního výstavního zařízení. Návštěvníci nesmí 

poškozovat nebo zneužívat věcné prostředky požární ochrany. V případě, že návštěvník zaviní 

poškození nebo zničení popřípadě odcizení některých výše uvedených věcí, je povinen uhradit 

majiteli způsobenou škodu. 

5. V prostorách Muzea není dovoleno fotografovat a filmovat ve velkém rozsahu bez předem 

vydaného souhlasu odpovědných zástupců Muzea. 



6. Ve všech prostorách Muzea je zakázáno kouřit a manipulovat otevřeným ohněm.  

7. Není povoleno konzumovat pokrmy a nápoje uvnitř budovy Muzea (výjimku tvoří akce 

schválené provozovatelem). 

8. Je zakázáno vstupovat do Muzea se znečištěným oděvem či obuví, opilý či pod vlivem 

návykových látek, do expoziční části nelze vstupovat se zvířaty. 

9. Návštěvník nesmí svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky Muzea. S 

ohledem na ostatní návštěvníky není dovoleno během prohlídky vnitřních expozic používat 

vlastní audiovizuální prostředky a mobilní telefony ani jakkoli jinak rušit hlukem (hudbou, 

zpěvem, hlasitými projevy apod.). 

10. Návštěvníci nesmí vstupovat do expozic s deštníky, nadměrně velkými kabelami, batohy, 

zavazadly apod., před vstupem do expozic si je odloží na místo předem určené službu 

konajícími pracovníky Muzea. Doklady, peníze, mobilní telefony a cenné předměty jsou 

návštěvníci povinni brát si s sebou do prostor Muzea. 

11. Muzeum je oprávněno, a návštěvník vstupem do jeho prostor dává souhlas k tomu, aby mohlo 

pořídit ve svých prostorách fotografie návštěvníků, které může Muzeum použít pouze a 

výhradně k účelu své propagace. Souhlas návštěvníka s pořízením fotografií jeho osoby a s 

následným použitím fotografií k propagačním účelům se uděluje na dobu neurčitou. 

12. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo do návštěvní knihy.  

 

IV. Bezpečnost návštěvníků 

1. Vzhledem k nestejným úrovním podlah v jednotlivých částech historického objektu Muzea jsou 

návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti zejména při přecházení z místnosti do místnosti a 

při pohybu na schodištích a schůdcích. 

2. Při krátkých pracovních činnostech, které jsou pořádány jako doprovodný program k prohlídce 

Muzea, jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zde dohlížejících pracovníků. 

3. Při konání workshopu jsou jeho účastníci povinni se seznámit s bezpečnostními předpisy pro 

práci na strojích v knihařské dílně, určené stroje a nástroje mohou účastníci použít pouze pod 

dohledem pracovníka Muzea. 

4. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající pracovník Muzea první pomoc nebo 

přivolání lékařské pomoci. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Provozovatelé Muzea nenesou žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení 

Provozního a návštěvního řádu Muzea klasického knihařství v Rožďalovicích. 

V Rožďalovicích dne 19.9.2015 

 

Ing. Pavel Hančar 

předseda správní rady, Nadační fond Jendy Rajmana 

 

RNDr. Eugenie Hančarová 

jednatelka, Rajmanova dílna, s.r.o. 

 

 

Příloha č.1 Provozního a návštěvního řádu Muzea klasického knihařství v Rožďalovicích 

Ceník vstupného: 

Vstupné dospělí……………………………….......………..... 60 Kč/os 

Vstupné děti 6-10 let………………………….......…………. 25 Kč/os 

Vstupné děti 11-15 let……………….......…………………... 40 Kč/os 

Vstupné hromadné výpravy 10 a více osob .....................  50 Kč/os  


