
Dodatek č. 1 k návštěvnímu řádu TMB ze dne 3. 10. 2019 
zpracován na základě usnesení vlády č. 224 ze dne  
30. 4. 2020 o přijetí krizového opatření k zahájení provozu 
muzea na základě dodržování restriktivních opatření 
v souvislosti se šířením nemoci koronaviru (SARS COV-2).  

V návštěvním řádu z 3. 10. 2019 byly doplněny a upraveny některé body, ostatní články a body zůstávají v platnosti. 

Článek III.

Vstup do TMB a vstupné  

• návštěva muzea je na vlastní riziko, muzeum neručí za zdravotní stav všech návštěvníků. Je důrazně doporučeno 
   zvážit návštěvu muzea, především pokud návštěvník patří ze zdravotního hlediska k rizikové skupině obyvatel 
   náchylné k nakažení
• u vstupu do muzea je návštěvníkům uložena povinnost podrobit se bezkontaktnímu měření tělesné teploty 
   a dbát pokynů osoby mediátora. Při překročení hodnoty 370C je nařízeno dotčené osobě opustit prostor budovy 
   a postupovat dle doporučení praktického lékaře
• je zakázán vstup osobám podléhajícím karanténě a vykazujícím zdravotní obtíže
• u vstupu do muzea je povinná desinfekce rukou 
• je zakázán vstup osobám bez ochrany horních cest dýchacích
• je nařízena povinnost dodržovat rozestupy 2 m
• 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.
Bod č. 4 je nahrazen: V prostorách kafetérie je dovoleno využít automatů, konzumace zakoupených balených 
potravin však není dovolena, zákaz shlukování u těchto automatů a dodržování nařízených rozestupů.   

Článek VI.

Způsob prohlídky Expozic TMB

Bod č. 1 je nahrazen: Návštěvníci si prohlédnou expozici samostatně, dbají stanovených rozestupů 
Bod č. 4 je nahrazen: Zákaz používání interaktivních prvků k výstavám a expozicím, zrušeny jsou lektorské 
programy (kromě venkovních aktivit), dětské koutky a vzdělávací aktivity
Dále doplněno:
• množství návštěvníků v interiéru muzea je regulováno  - s ohledem na dodržení vymezení prostoru 10 m2 / osoba  
• byl omezen provoz odpočinkových zón
• byly uzavřeny tyto interaktivní expozice či jejich části  
   a/ Technická herna b/ Historická stereovize c/ Muzejní kino d/ Kino v expozici Optiky e/ Promítací prostor výstavy 
    V těžkých dobách
• byl omezen provoz výstavy Retrogaming – interaktivní prvky byly zrušeny 

Článek VII.

Ochrana bezpečnosti a zdraví osob, expozic a jejich zařízení

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

V Brně dne 11. 5. 2020
Ing. Ivo Štěpánek v. r.

ředitel Technického muzea v Brně
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