
Městské muzeum Horažďovice

Horažďovice Municipal Museum

Zámek 11
341 01 Horažďovice
www.muzeumhd.cz

tel.: 
+420 371 430 630 

e-mail: 
info@muzeumhd.cz
muzeum@muzeumhd.cz

Velký prohlídkový okruh/
Big Tour

Zámecké prostory, expozice muzea, sezónní výstavy, 

„Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“ 

(expozice loutek, národopisná expozice)

Castle Rooms, the Museum Exhibition, Seasonal Exhibitions, 

“Prácheň Marionettes – Folk Culture Revived” 

(the exhibition of marionettes and ethnography)

vstupné: dospělí    60 Kč

děti, studenti, ZTP, senioři   30 Kč

rodinné (max. 5 osob)    100 Kč

entrance fee: adults   60 CZK

children, students, persons with disabilities, pensioners    30 CZK

family (max. 5 persons)   100 CZK

Mimo  otevírací dobu 

(v období říjen – květen, pá, so, ne 9:00 –16:00 h) 

je samostatná prohlídka „Prácheňských marionet“ 

možná jen po předchozí domluvě. 

An individual visit to “Prácheň Marionettes“ is also possible 

outside the opening hours (October – May, 

Friday, Saturday, Sunday 9 a.m. –  4 p.m. ) by prior arrangement.

Mimo hlavní turistickou sezonu, říjen – květen, 
lze po předchozí domluvě skupinám zajistit prohlídky 
zámeckých prostor muzea (velký sál, kaple, příp. expozice).

A visit to the castle rooms (the large hall, the chapel, 
alternatively exhibition) can be arranged for groups outside 

the main tourist season (October – May) by prior arrangement. 

Fotografie z nově otevřených prostorů muzea 1. 8. 2015: sál loutkového 

divadla, interaktivní dílna národopisu, expozice loutek, loutkový kolotoč. 

Photos from the newly opened museum space August 1, 2015: 

the hall of the puppet theater, the interactive workshop of ethnography, the 

exhibition of puppets, the puppet carousel. 

Objekt přístupný imobilním s doprovodem. 

The building is accessible for the disabled accompanied 

by an assisting person.

+420 371 430 632 Informace / Information



Otevírací doba / Opening Hours

Muzeum – zámecké prostory – sezónní výstavy
Museum – Castle Rooms – Seasonal Exhibitions

červen – září / June – September

úterý – neděle   9 – 16 hodin

Tuesday – Sunday   9 a.m.–  4 p.m.

Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura
“Prácheň Marionettes“ – Folk Culture Revived

Otevřeno po celý rok / This section is open all year round

červen–září / June–September

úterý – neděle   9 – 16 hodin

Tuesday – Sunday   9 a.m. –  4 p.m.

říjen–květen / October–May

pátek, sobota, neděle  9 – 16 hodin

Friday, Saturday, Sunday  9 a.m. – 4 p.m.

Interaktivní dílna s lektorem pouze po předchozím objednání.

The entry to the interactive workshop is only possible 

with an instructor and by prior arrangement. 

http://marionety.muzeumhd.cz

Loutkové divadlo TYJÁTR Horažďovice                                     

Puppet theater Tyjátr Horažďovice                    

Divadelní sezóna říjen – duben

The theatrical season from October to April. 

www.tyjatr.cz

Malý prohlídkový okruh/ 
Small Tour
„Prácheňské marionety“ 
(expozice loutek a národopisu) 

“Prácheň Marionettes“
(the exhibition of marionettes and ethnography)

– s lektorem a možností vyzkoušet si stará řemesla z Pošumaví 

–with an instructor, also a possibility to try out  the old activities 

of the village life in the Šumava region from a hundred years ago

vstupné: jednotné            30Kč

(děti, studenti, dospělí, ZTP, senioři)

entrance fee:     30 CZK

one price for adults, children, students, persons with disabilities,

pensioners

– bez průvodce, bez lektora

– without a guide or an instructor

vstupné: jednotné           10 Kč 

(děti, studenti, dospělí, ZTP, senioři)

rodinné (max. 5 osob)          50 Kč

entrance fee:     10 CZK

one price for adults, children, students, persons with disabilities,

pensioners 

family (max. 5 persons)        50 CZK  

Zámecké prostory, expozice muzea,
sezónní výstavy
Castle Roms, the Museum Exhibition,  
Seasonal Exhibitions

– s průvodcem pro skupiny od počtu 6 osob

– bez průvodce (s textem)

 –with a guide for six-member groups or more

 –without a guide (with a written text)

vstupné: dospělí    40 Kč

děti, studenti, ZTP, senioři   20 Kč

rodinné (max. 5 osob)    70 Kč 

entrance fee: adults   40 CZK

children, students, persons with disabilities, pensioners     20 CZK

family (max. 5 persons)    70 CZK 

Sezónní výstavy 
Seasonal Exhibitions
vstupné: jednotné    10 Kč 

entrance fee:    10 CZK

one price for adults, children, students, persons with disabilities,

pensioners


