
Dodatek č. 6 k Návštěvnímu řádu ze dne 3. 10. 2019 je zpracován na základě aktuálního 
Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Do platného Návštěvního řádu byly 
doplněny a upraveny či nahrazeny některé body, ostatní články a body zůstávají v platnosti.  
 
Článek III. 
Vstup do TMB a vstupné  
Doplněno:  

 u vstupu do muzea je povinná desinfekce rukou 

 je zakázán vstup osobám podléhajícím karanténě a vykazujícím zdravotní obtíže 

 je zakázán vstup osobám bez ochrany horních cest dýchacích, a to respirátorem 
ochranné třídy FFP2 / KN95  

 pro 1 návštěvníka je vymezena plocha 15 m² a je nařízena povinnost dodržovat 
rozestupy alespoň 2 m (nejde-li o osoby společné domácnosti) 

 je zakázáno shlukování osob u pokladny, ve výstavních i ostatních prostorách muzea  

 na pokladně je preferována bezkontaktní platba  
 

Článek IV. 
Šatna, sociální vybavení a občerstvení  
Bod č. 1 je nahrazen: Návštěvník má k dispozici šatnu bez obsluhy ve vstupní hale. Je 
povinen dbát pokynů pracovníků muzea. Oblečení či batohy se ukládají tak, aby se 
vzájemně nedotýkaly. Použití šatny je zahrnuto v ceně vstupenky. 
 
Článek VI. 
Způsob prohlídky Expozic TMB  
Bod č. 1 je nahrazen: Prohlídka je možná individuálně a to dle pokynů a nařízení uvedených 
v Článku III. nebo ve skupině s průvodcem (který musí být předem objednán) a to za těchto 
podmínek:  
 
a/ prohlídka do celkového počtu 20 návštěvníků (organizované skupiny), návštěvníci 
nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, bez povinnosti prokazovat se testy, 
očkováním či proděláním nemoci covid-19 a za dodržování všeobecně platných 
protiepidemických nařízení;  

b/ prohlídka od 20 osob (organizované skupiny) za dodržování všeobecně platných 
protiepidemických nařízení. V tomto případě má vedoucí skupiny povinnost předložit seznam 
účastníků potvrzený svým podpisem, že všichni účastníci mají splněné podmínky nařízení 
vlády: 
 - 14 dní po ukončeném očkování, 
 - prodělali covid-19 ne více než před 180 dny,  
 - negativní RT-PCR starý nejvýše 72 hodin je možné doložit pouze u: 
  a) u osob do 18 let 
  b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci 
  c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny 
  (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 
  14 dní. 
 
Splnění podmínek se nevyžaduje: 
a) u dětí do 12 let, 
b) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a 
je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo 
studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby, 
c) pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za určených podmínek, pokud jde o 
účast na svatbě do 30 osob. 
 



Bod č. 4 je nahrazen: V Technické herně jsou návštěvníci povinni dodržovat aktuální 
protiepidemická opatření, je zakázáno se shlukovat, dbají pokynů muzejních pracovníků a 
ustanovení Provozního řádu Technické herny.  
 
Článek VI. je dále doplněn o body:  
7. Při vstupu na kulturní akci pořádanou muzeem (např. vernisáž, přednáška a jiné) musí 
návštěvníci splnit povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech a musí doložit:  

 14 dní po ukončeném očkování, nebo že 

 prodělali covid-19 ne více než před 180 dny, 
8. Podmínky pro konání jiných veřejných nebo soukromých akcí: 

 na akci může být přítomno max. 1 000 osob, 

 zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky anebo v případě, že má 
být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 
let, podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat, 

 14 dní po ukončeném očkování, nebo že 

 prodělali covid-19 ne více než před 180 dny, 
9. Zrušeny jsou muzejní aktivity, při kterých není možné se vyhnout shlukování. 
10. Množství návštěvníků v interiéru muzea je regulováno.   
 
Článek VII. 
Ochrana bezpečnosti a zdraví osob, expozic a jejich zařízení 
Doplněno:  

 Použité ochranné prostředky odkládat výhradně do označených odpadkových košů 
k tomu určených  

 

 

 

V Brně dne 22. 11. 2021 
Ing. Ivo Štěpánek v. r. 
ředitel Technického muzea v Brně 

 


