
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 
Návštěvní řád je platný ve všech výstavních a veřejnosti přístupných prostorách Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen GMU) 

 
1. Návštěvní řád upravuje podmínky provozu ve výstavních a veřejnosti přístupných prostorách GMU. 
2.   Návštěvník GMU je povinen dodržovat návštěvní řád a řídit se pokyny a instrukcemi pracovníků GMU.  
3.   Návštěvník bere na vědomí, že jeho pohyb je zaznamenáván kamerovým systémem, instalovaným  
      k ochraně galerijních prostor a vystavených exponátů. 
4.   Informace o vstupném je umístěna u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč. 
5.  Není-li stanoveno jinak, jsou výstavní prostory přístupny veřejnosti od úterý do neděle od 10 do 17 

hodin, pondělí je zavírací den. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, 
končí zpravidla 15 minut před ukončením návštěvní doby. Dočasné změny otevírací doby budou 
uvedeny u pokladny a oznámeny na webovských stránkách a dalších médiích. 

6.  Návštěvníci dbají pokynů pracovníků GMU. Deštníky a zavazadla o rozměrech větších než 30 x 40 cm je 
návštěvník povinen odložit v šatně, kde jsou k dispozici uzamykatelné skříňky. Není přípustné vstupovat 
do výstavních prostor s batohy, brašnami či jinými zavazadly na zádech. Za případné cenné věci či 
předměty uložené v zavazadle či oblečení neodpovídají pokladní, ale návštěvník si je může vzít s sebou. 
Vrchní oděv, jako je kabát nebo plášť, není možno nosit přes ruku nebo ramena. 

7.  Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na 
vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu 
patřičně označeny.  

8.  Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je přísně zakázána v celém objektu GMU. 
9.  Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní a vpouštět jakákoli zvířata s výjimkou asistenčního 

psa. 
10. Návštěvníci svým chováním neruší ostatní. Ve výstavních prostorách, mimo míst k tomu přímo 

vyhrazených, je zakázáno jíst a pít.  
11.  Výklad ve výstavách a expozicích mohou provádět pracovníci GMU. Je rovněž povolen pedagogům 

v rámci výuky. 
12. Koncerty, přednášky a další kulturní akce probíhají v GMU na základě dohody a spolupořadatel 

respektuje provozní a bezpečnostní podmínky GMU. 
13.   Za děti po celou dobu návštěvy GMU ručí zákonný zástupce. 
14.   Pedagogové, kteří se účastní se svými žáky doprovodných animací, dílen, workshopů a jiných pořadů, se 

v průběhu programu nezbavují odpovědnosti za svěřené žáky. Aktivní spolupráce pedagogického 
doprovodu a zvýšený dohled nad žáky je proto podmínkou účasti na programu. 

15.   Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to 
bez použití blesku, stativu či selfie-stick. 

16.  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.  

17.  Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu 
GMU, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost může být vyžádána 
asistence Policie ČR. Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle obecně závazné legislativy. 

18.   Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky lze zaznamenat v návštěvní knize.  
19.   Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu, bude požádán, aby neprodleně opustil 

prostory GMU. 
20.   GMU si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto návštěvního řádu; zakoupením vstupenky vyjadřuje 

její držitel souhlas s tímto návštěvním řádem. 
 

 
Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1.3.2019 

       
 
Mgr. Miroslav Divina, MLog 
ředitel Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem  


