Návštěvní řád Muzea čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky
I. Areál Muzea čs. opevnění z let 1935–38,
Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky
1. Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního srub K-S 14 „U cihelny“
Králíky (dále jen Muzeum) je organizační složkou Vojensko-historického
klubu ERIKA Brno, z. s., který je neziskovou organizací s vlastní právní
subjektivitou. VHK ERIKA Brno, z. s. je zřizovatelem Muzea a příkazním
správcem smluvně určených nemovitostí tvořících areál Muzea. Majitelem
nemovitostí tvořících areál Muzea je město Králíky.
2. Mezi objekty spravované Muzeem patří: Objekt pevnosti – Pěchotní srub
K-S 14 „U cihelny“; pozemky č. 533/9, 536/10-11, 1111/2-4, 239, 237,
533/8, 533/10, 544/1 a 545.
II. Otevírací doba
1. Muzeum je otevřeno pro návštěvníky denně v měsících duben – říjen
každý od 9.00 do 17.30 hodin kromě pondělí. Poslední prohlídka začíná 45
minut před zavírací dobou. V měsících mimo provozní dobu lze větší skupiny a zájezdy provést po telefonické dohodě. Z provozních a technických
důvodů je změna provozní doby vyhrazena.
2. Přilehlý přírodní areál je přístupný denně bez omezení, vyjma oplocených
objektů, stropnice pevnosti nebo částí pozemku se zákazem vstupu mimo
oprávněné osoby.
3. Dny a hodiny mohou být podle provozních podmínek upraveny; ve zvláštním případě může vedení Muzea rozhodnout o uzavření části prohlídkové
trasy.
III. Vstupné
1. Vstup do přilehlého přírodního areálu je volný s výjimkou Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ nebo určených objektů Muzea.
2. Vstupné se platí před zahájením prohlídky. Jeho výše stejně jako případné
změny v prohlídkových okruzích jsou zveřejněny vývěskou v prostorách
pokladny nebo pokladen, ve kterých je vybíráno vstupné.
3. Do objektu Pěchotního srubu K-S 14 je povolen vstup maximálně 15 osob
v jedné skupině. Doba prohlídky je cca 40–45 minut.
4. Vstupné lze platit i formou hromadné vstupenky, v tomto případě je nutná
předchozí domluva s pokladníkem (pokladní).
5. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou má u sebe
po celou dobu prohlídky a na vyžádání ji předloží pracovníkovi Muzea ke
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kontrole. Vstupenka platí jen v den, kdy byla zakoupena a pouze pro jednu prohlídku daného objektu.
6. Zvláštní vstupenka platí pro fotografování uvnitř expozice.
7. Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy ve výši podle příslušných
cenových výměrů:
-

studentům středních a vysokých škol po předložení studentského
průkazu,
dětem od 6 do 15 let,
důchodcům ČR,
fyzickým osobám a organizacím na základě partnerských projektů a
smluv provozovatele.

Žadatelé o slevy doloží oprávněnost ke slevě patřičným dokladem.
-

Bezplatný vstup do objektů mají:
děti do 6 let
členové AMG, z.s., VHKEB, z.s., KPV, klubu Bouda a Klubu celníků Orlicko, VKCV, z.s., Holubová advokáti, s.r.o.
držitelé osvědčení podle zák. č. 255/1946 Sb. nebo zákona č.
262/2011 Sb.
držitelé platného průkazu ZTP.
IV. Prohlídka objektů

1. Prohlídky se konají výhradně s doprovodem a výkladem průvodce Muzea.
2. V Muzea jsou oprávněni poskytovat výklad pouze označení průvodci autorizovaní Muzeem včetně přilehlého areálu.
3. Při vstupování do míst s omezenou kapacitou návštěvníků (malé cely,
průchody apod.) má přednost skupina vedená průvodcem předchozí prohlídky. Ostatní návštěvníci musejí počkat, než zde průvodce Muzea předchozí prohlídky ukončí výklad.
4. Ve všech objektech Muzea je zakázáno kouřit a manipulovat s ohněm.
Výjimku tvoří zvlášť určené místo, nebo místa v areálu.
V. Jiné užívání prostor Muzea
1. Hudební, pěvecká divadelní a jiná vystoupení umělecké produkce v objektech Muzea se uskutečňují výhradně na základě povolení vedení Muzea
podle podmínek v povolení stanovených.
2. V objektech Muzea je návštěvníkům zakázáno:
a. v objektu K-S 14 pořizovat videozáznamy,
b. fotografování expozic, které jsou označeny zákazem fotografování; výjimky povoluje ředitel Muzea na základě písemné žádosti a uzavřené
smlouvy, ostatní fotografování je zpoplatněno,
c. jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje včetně přilehlých
prostor přírodního areálu,
d. obtěžovat návštěvníky Muzea prosbami o peněžitou či jinou podporu,
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VI. Ochrana památek a bezpečnost sbírek v areálu Muzea
1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektech
Muzea a přilehlého přírodního areálu chovat podle pravidel občanského
soužití s důstojností odpovídající pietnímu, historickému, společenskému a
kulturnímu významu Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této památky i vůči ostatním návštěvníkům.
2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Muzea. Po
neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti
návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu
vykázán bez vrácení vstupného. V případě podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu v areálu Muzea bude okamžitě přivolána Policie
ČR.
3. Je zakázáno jakkoli poškozovat objekty, sbírky, vozovku, cesty, sochy,
zeleň i jakýkoli jiný majetek v objektech Muzea a přilehlého přírodního
areálu, zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

dotýkat se vystavených předmětů,
psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat,
opouštět prohlídkovou trasu,
rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou
či hlasem, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce
nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku,
jíst a pít uvnitř objektů, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod.,
trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po stropnici objektu,
zakládat ohně, ukládat na střílny předměty, opírat o objekt kola apod.,
spát, stanovat nebo kempovat v přilehlém přírodním areálu Muzea,
parkovat nebo vjíždět na travnaté plochy osobními či jinými vozidly
nebo motocykly mimo vyznačené plochy; vjezd zásobování a invalidních vozíků je povolen,
vstupovat do objektů se psy či jinými zvířaty (psi je povinen majitel mít
na vodítku a s náhubkem)
odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
jinak narušovat klid a pořádek.
VII. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

1. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace
s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu
prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků Muzea.
2. Vedení Muzea nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé
v důsledku porušení návštěvního řádu.
3. Při prohlídce objektů Muzea jsou návštěvníci povinni postupovat pomalu
a ohleduplně a řídit se pokyny pracovníka muzea - průvodce.
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VIII. Monitorování areálu
1. Z důvodu ochrany sbírek a majetku města Králíky je celý areál včetně objektů Muzea monitorován kamerovým systémem se záznamem a pohybovým elektronickým bezpečnostním systémem, a to v souladu s platnými
právními předpisy. Při poškozování majetku Muzea nebo Města Králíky,
porušování pravidel občanského soužití a platných zákonů nebo vyhlášek
může být monitoring využit při šetření příslušnými orgány Policie ČR dle
platných právních předpisů.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Přání, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do Knihy
návštěv, která je k dispozici v Muzeu, nebo kontaktovat písemnou formou
vedení Muzea (kontakty uvedeny na www.cihelna.militaryclub.info).
2. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vydání.

V Králíkách, dne 1. dubna 2019
Ing. Bc. Richard M. SICHA, v.r.
ředitel muzea
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