
Návštěvní řád hradu Kámen 

 

Článek 1 

 Návštěvní doba hradu Kámen 

1) Objekt je přístupný prohlídkám v době od 1. dubna do 31. října. 

a) v měsíci dubnu a říjnu pouze soboty, neděle a svátky od 10 hodin do 17 hodin 

(pro předem ohlášené návštěvy i ve všední dny) 

b) v měsíci květnu, červnu a září každý den mimo pondělí od 10 hodin do 17 hodin 

c) v měsíci červenci a srpnu každý den mimo pondělí od 10 hodin do 18 hodin 

d) pokud připadne svátek v měsících květen až září na pondělí, je v tento den i v den 

následující po svátku otevřeno 

2) Prohlídka okruhu A trvá 45 minut, prohlídka okruhu B trvá 30 minut. Poslední 

prohlídka okruhu A začíná 1 hodinu před zavírací dobou, do okruhu B je možné 

naposled vstoupit 30 minut před zavírací dobou, poslední prohlídka okruhu A+B je 

možná nejpozději 1 hodinu před zavírací dobou. 

3) Park je volně přístupný v otevírací době hradu. 

Článek 2 

 Vstupné 

1) Za prohlídku objektu se platí vstupné předem. Vstupné je rozděleno na jednotlivé 

okruhy. Okruh A (interiéry hradu) v ceně 80,- Kč, okruh B (starý palác a motocykly) 

v ceně 70,- Kč a okruh A+B (celý hrad) v ceně 90,- Kč. Rozsah poskytovaných slev i 

volný vstup jsou stanoveny v souladu s výměrem Českého cenového úřadu. 

2) Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou 

vstupenku), kterou se prokáže při vstupu do prohlídkové trasy objektu. Návštěvníci 

jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji 

znovu předložit. 

3) Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět. 

Článek 3 

 Prohlídka kulturní památky 

1) Prohlídka se koná za účasti průvodce ve skupinách o počtu nejméně 5 návštěvníků, 

maximální počet je 35 návštěvníků. Doby zahájení jednotlivých prohlídek jsou 

zveřejněny u vstupu do expozice. Méně než 5 osob zahájí prohlídku nejpozději 15 

minut po stanovené době začátku prohlídky. (Pokud v této době již prohlídka 



neprobíhá). Výjimky povoluje ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. nebo jím 

pověřená osoba. 

2) Hromadným výpravám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a 

hodinu pouze po předchozí písemné (i e-mail), nebo telefonické dohodě se Správou 

památkového objektu. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před 

sjednanou dobou u pokladny objektu, ztrácí právo na přednostní prohlídku objektu. 

(Tento bod platí pouze pro výpravy hlášené objektu nejméně 24 hodin před 

prohlídkou). 

3) Děti ve věku do 10 let mají do památkového objektu povolen přístup jen v doprovodu 

osoby starší 18 let. 

4) Prohlídka objektu a sbírek v určené prohlídkové trase se může konat jen za stálé 

přítomnosti průvodce a v určené skupině. Průvodce podává návštěvníkům výklad. 

Návštěvníci jsou povinni řídit se při prohlídce pokyny průvodce. 

5) Návštěvníci nesmí vstupovat do sbírek s deštníky, zavazadly, kabelami, aktovkami, 

zvířaty a podobně. 

6) Odpovědnost Správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům 

se řídí obecně závaznými předpisy. 

Článek 4 

 Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek 

1) Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. 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 

neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu 

podle obecně závazných předpisů. 

2) Osobám důvodně podezřelým z opilosti je přístup do objektu zakázán. 

3) Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečistěném, nedostatečné a 

nevhodném oděvu. 

 

 

 

 

 

 



4) Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu a jiný 

majetek v areálu objektu, zejména je zakázáno: 

a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů 

 

b) psát nebo malovat po zdech a stěnách, nebo je jinak poškozovat 

c) opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné 

skupiny 

d) rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním tranzistorových přijímačů, hlasitými 

projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům 

prohlídku 

 

e) jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji a podobně 

 

f) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách celého areálu hradu Kámen 

 

g) trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, lézt po skalách, chodit po 

trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v parku a podobně 

h) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro nemocné a 

dětské kočárky), zejména v nádvořích, v parku, v zahradě a parkovat motorovými 

vozidly mimo vyhrazené prostory 

 



i) vodit s sebou nebo nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata 

 

j) jinak narušovat klid a pořádek 

5) V nádvořích a interiérech objektů, popř. v dalších označených prostorách je 

fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace zakázáno bez předchozího 

zakoupení zvláštní vstupenky pro fotografování pod pokutou 500,- Kč. 

6) Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník Správě 

památkového objektu podle obecně závazných předpisů. 

Článek 4 

 Závěrečná ustanovení 

1) Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo do 

Knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím Správy objektu 

předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či 

telefonicky na Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. (nadřízená organizace). 

2) Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. Současně se ruší dosavadní 

návštěvní řád. 

Mgr. Ondřej Hájek 

 ředitel 

Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. 


