
Mimořádný návštěvní řád Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně 

Platný po dobu platnosti opatření v rámci epidemie koronaviru 

 

1. Ke vstupu do budovy, v níž se nacházejí výstavní prostory Krajské galerie výtvarného 

umění ve Zlíně (dále KGVU), a pobytu v ní je vyžadováno nošení roušek nebo jiného 

zakrytí úst a nosu a použití desinfekce na ruce. 

2. Vstup do všech výstavních prostor je návštěvníkovi povolen po předložení platné 

vstupenky. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku 

v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. (1 návštěvník na 10 m2 výstavního 

prostoru, maximálně 100 návštěvníků najednou). Během prohlídek je doporučováno 

dodržovat vzdálenost mezi jednotlivci 2 m (vyjma osob sdílejících společnou 

domácnost). Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků KGVU a 

strážných bezpečnostní služby. 

3. Provoz pokladny a prodej vstupenek zajišťuje 14|15 Baťův institut, příspěvková 

organizace. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny.  

4. Do výstavních prostor nemůže návštěvník vstupovat s předměty o rozměrech větších 

než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm.  

5. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoli zvířata, s 

výjimkou vodicího psa pro nevidomé. 

6. Výstavní prostory jsou zpravidla otevřeny denně včetně státních svátků od 10.00 do 

18.00, mimo pondělí. Dočasné odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na 

www.galeriezlin.cz, případně v tisku a dalších médiích.  

7. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky dozoru nebo 

místním rozhlasem před skončením návštěvní doby. Po této výzvě musí návštěvníci 

opustit do konce návštěvní doby prostory galerie. 

8. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a 

přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Vzhledem ke zvýšeným 

hygienickým opatřením jsou rovněž nepřístupné interaktivní prvky expozic a výstav. 

9. Fotografování a filmování vystavených děl ve výstavních prostorách není dovoleno, 

s výjimkou zástupců médií po předložení platného novinářského průkazu, pokud není 

ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Pořizování kopií dovoleno není. 

10. Ve výstavních prostorách je zakázáno jíst, pít, kouřit a telefonovat. 

11. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit 

vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních 

prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány. 

12. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou 

činností škodu KGVU, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat 

totožnost bude vyžádána asistence policie ČR (§ 13, zák.č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše 

a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů.  

13. Návštěvníci mohou uplatňovat připomínky a stížnosti písemně na info@galeriezlin.cz 

nebo na adrese Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 

Zlín. 



14. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu bude, bude mu pobyt 

ve výstavních prostorách ukončen. 

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 11. 5. 2020  

PhDr. Václav Mílek, v.r. 

ředitel KGVU 

 


