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1. Prácheňského muzea v Písku 

2. Památníku Adolfa Heyduka 

3. Památníku města Protivína 

 

4. Pozorovací věže Řežabinec 

 

 

 

1. Prácheňské muzeum v Písku, Velké náměstí 114, 397 01 Písek 

Otevřeno: 

Březen – září / úterý – neděle 9:00 - 18:00 hod. 

Říjen - prosinec / úterý – neděle  9:00 - 17:00 hod. 

Poslední návštěvníci budou vpuštěni do expozic 30 minut před koncem otevírací doby.  

2. Památník Adolfa Heyduka, Tyršova 438, 397 01  Písek 

Otevřeno: 

Březen – prosinec / úterý – sobota 9-12 / 13-17 hod. 

Poslední návštěvníci budou vpuštěni do expozic 30 minut před koncem otevírací doby.  

3. Památník města Protivína, Masarykovo náměstí 19, Protivín 

Otevřeno: 

Květen – prosinec / úterý – neděle  9-12 / 13-16 hod. 

Poslední návštěvníci budou vpuštěni do expozic 30 minut před koncem otevírací doby.  

4. Pozorovací věž Řežabinec / NPR Řežabinec – Řežabinecké tůně 
Volně přístupné / V NPR Řežabinec-Řežabinecké tůně je možné se pohybovat pouze po vymezených 

cestách a pozemcích. Ze zákona je zakázán přístup k místům ležícím mimo schválené turistické značení. 

 

 

1. Pravidla pro návštěvníky 
Prácheňské muzeum v Písku / Památník Adolfa Heyduka / Památník města Protivína 

 
1.1. Návštěvník je povinen: 

- dodržovat zákaz kouření v expozicích, ve 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 „zákazem vstupu“ či „pouze pro zaměstnance“ 

- nedotýkat se vitrín, vystavených exponátů (pokud k tomu nejsou určeny).  

- nemanipulovat s elektrickým zařízením nebo otevřeným ohněm 



 

 

 

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

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

1.3. Turistické fotografování v prostorách muzea je možné pouze po zaplacení poplatku. Návštěvník 

nesmí použít blesk a nesmí fotografováním omezovat ostatní návštěvníky. Fotografie mohou být použity 

pouze pro soukromé účely. 

1.4. V muzejních expozicích a výstavních prostorách platí zákaz pořizování video i audio záznamů. 

1.5. Zápis o návštěvě je možné uvést v návštěvní knize, která je k dispozici v hale – pokladně muzea. 

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

 

2. Pravidla pro návštěvníky 
Pozorovací ornitologická věž Řežabinec 

 
2.1. Návštěvník je povinen: 

- dbát zvýšené pozornosti při výstupu po schodišti na pozorovací věž  

- nemanipulovat s otevřeným ohněm 

- dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na hrázi rybníka, molech a lávkách 

- udržovat pořádek, neodhazovat odpadky 

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

 

3. Ostatní 
3. 1. Prostor PM a areálu je z bezpečnostních důvodů monitorován. 

3. 2. Nedílnou součástí Návštěvního řádu je Ceník vstupného - Příloha č. 1 -  který lze změnit 

pouze po projednání ve vedení muzea. 

 

 

Tento návštěvní řád je platný od 1. 3. 2017 

PhDr. Jiří Prášek 

Ředitel muzea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

CENÍK VSTUPNÉHO 

 

 

1. Prácheňské muzeum v Písku 

dospělí 40 Kč / děti, důchodci, studenti 20 Kč/ turistické fotografování 20 Kč / přízemí muzea 20 Kč 

2. Památník Adolfa Heyduka 

dospělí 40 Kč / děti, důchodci, studenti 20 Kč  

3. Památník města Protivína 

dospělí 40 Kč / děti, důchodci, studenti 20 Kč/ turistické fotografování 20 Kč 

 

4. Pozorovací věže Řežabinec 

volný vstup 

 
 

 

 

 

 

 

 


