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Příkaz ředitele č. 11/2021

Mimořádný režim provozu expozic Husitského muzea v Táboře
1. Tento příkaz ředitele stanoví s platností od 26. 6. 2021 do odvolání podmínky mimořádného 

provozu expozic a výstavních prostor Husitského muzea v Táboře pro návštěvnickou 
veřejnost, a to na základě mimořádného opatření MZ, Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 14. 
června 2021 č. 552 a mimořádného opatření MZ, Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 21. 
června 2021 č. 575 s účinností od 26. 6. 2021

2. Všechny expozice a výstavní prostory jsou zpřístupněny dle pravidelné otevírací doby 
(směrnice HM č. 30 „Vstupné a otevírací doba objektů HM“ ve znění dle PŘ 5/2021).

3. Počet návštěvníků přítomných v jednom objektu resp. vymezeném výstavním prostoru je 
omezen na počet podle přílohy č. 2 tohoto režimu.

4. Skupinové prohlídky jsou možné při dodržení podmínek dle bodu č. 3 tohoto příkazu ředitele.
Pro skupiny nad 10 osob platí povinnost návštěvníků prokázat splnění podmínek dle 
mimořádného opatření MZ (viz bod 11 přílohy č. 2 tohoto PŘ), jinak jim nebude vstup 
v rámci skupinové prohlídky umožněn.

5. Účast na koncertech, vernisážích a jiných kulturních a společenských akcích je možná 
v souladu s platným mimořádným opatřením MZ ke dni konání akce.

6. Vstup do prostor muzea včetně venkovních prostor (nádvoří) je možný pouze s odpovídající
ochranou dýchacích cest (úst i nosu) podle aktuálně platného opatření MZ nebo nařízení 
vlády.

7. Za provedení opatření mimořádného provozu, zajištění pomůcek a umístění informačních 
tabulí pro návštěvníky zodpovídá Provozní odd. HM, které v tom spolupracuje s Oddělením 
provozu a expozic a Blatským muzeem (BM) a informuje na poradě vedení. Za uveřejnění 
informací na webu muzea zodpovídá ÚŘ a na webu BM odd. BM.

________________________________
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel

Přílohy:
1. Mimořádný provoz v expozicích HM – pravidla pro zaměstnance
2. Mimořádný provoz v expozicích HM – pravidla návštěvnického provozu



PŘ 11/2021 – příloha 1

MIMOŘÁDNÝ NÁVŠTĚVNICKÝ PROVOZ
V EXPOZICÍCH HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE

Pravidla pro zaměstnance1

1) Zaměstnanci v expozicích obdrží 1 respirátor FFP2 na den. Na každém pracovišti bude 
nouzová zásoba náhradních respirátorů a jednorázových rukavic pro mimořádné použití. Na 
každém pracovišti jsou k dispozici dezinfekční prostředky a nádobky na jejich aplikaci a krém 
na ruce.

2) Zaměstnanci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest, kterou může být respirátor nebo 
zdravotnická maska (tj. rouška),2 na pracovišti v přítomnosti veřejnosti.

3) U vchodů do budovy, v prodejně suvenýrů, v gotickém sále a na dalších určených místech je 
umístěn dávkovač s desinfekčním prostředkem. Pracovníci průběžně kontrolují množství a 
v případě potřeby jej doplní.

4) Služba dle pokynů vedoucího směny dezinfikuje exponované povrchy, jako jsou kliky u dveří, 
lavice, pulty pokladen, povrch vysoušečů na ruce, vodovodní baterie, tlačítka splachovadla 
WC, tlačítka interaktivních prvků, zábradlí (včetně podzemí) a to při běžném provozu 
minimálně 1 x za směnu. Jednou denně na začátku směny budou stejným způsobem ošetřeny
exponované plochy vitrín.

5) Přilby jsou dezinfikovány přímým postřikem po každém použití (platí v případě obnovení 
prohlídek podzemí). 

6) Desinfekční prostředek se nesmí stříkat rovnou na povrchy (mimo výslovně stanovené 
situace určené Provozním oddělením), ale pouze na hadr nebo papírovou utěrku, aby 
nedošlo k poškození vybavení. Je nutno dbát na ochranu sbírkových předmětů, které se v 
zásadě nedezinfikují. Pro úklid používá pracovník celogumové úklidové rukavice.

7) Služba zajistí pravidelné větrání prostor.

8) Služba se neustále pohybuje po expozici, hlídá dodržování maximálního počtu návštěvníků a 
zabraňuje případnému srocování a nedodržování odstupů doporučovaných MZČR.

9) Není dovoleno zdržovat se v počtu více osob v zázemí průvodců.

10) Ztrátu či poničení ochranných pomůcek a nedostatek desinfekčních prostředků hlásí 
pracovník vedoucímu OPE nebo PO.

11) V návštěvnickém prostoru bude umístěna odpadová nádoba s víkem určená na vyhození 
potenciálně kontaminovaných použitých ochranných pomůcek.

12) Zaměstnanci nepožívají ve veřejně přístupných prostorách potraviny.

13) Splnění podmínek pro prohlídky nad 10 osob se prokazuje čestným prohlášením resp. ústním 
sdělením návštěvníků. Služba nezaznamenává žádné osobní údaje návštěvníků.

1 Interní pravidla, k dispozici na pokladních místech spolu s PŘ ke vstupnému a otevírací době.
2 Obličejový štít není odpovídající ochranou dýchacích cest
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MIMOŘÁDNÝ NÁVŠTĚVNICKÝ PROVOZ
V EXPOZICÍCH HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE

Pravidla návštěvnického provozu3

1) Vstup do prostor muzea včetně venkovních prostor (nádvoří) je možný pouze s odpovídající
ochranou dýchacích cest (úst i nosu) – respirátor bez výdechového ventilu min. FFP2 (KN 
95); výjimku nezakládá absolvování plného běhu očkování proti nemoci covid 19 ani 
absolvování jakéhokoli testu s negativním výsledkem apod.

2) Výjimku z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest mají:

a. děti do zahájení školní docházky, 

b. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou 
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumožňují dodržování tohoto pravidla; pro pohyb takových osob v 
prostoru muzea je nutná přítomnost specializovaného asistenta; v případě, že by 
pobyt takových osob v prostorách muzea narušoval pořádek nebo omezoval či 
obtěžoval ostatní návštěvníky či zaměstnance, nebude povolen,

c. zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou při poskytování zdravotních služeb,

d. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního 
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě 
audiovizuálního díla nebo pořadu, 

3) Návštěvníci jsou povinni si před vstupem do prostor muzea dezinfikovat nebo teplou vodou a
mýdlem umýt ruce a při pohybu v prostoru muzea dodržovat rozestupy nejméně 2 m, nejde-
li o členy téže domácnosti.

4) Maximální počet návštěvníků současně přítomných v expozici nebo prohlídkové trase, 
objektu apod. je omezen. Počet kontroluje služba dle pokynů vedoucího směny. Noví 
návštěvníci jsou do expozice vpuštěni pouze po uvolnění kapacity.

5) Maximální počty návštěvníků v expozicích Husitského muzea podle mimořádných opatření 
MZ platných k 26. 6. 2021, tj. v režimu 1 osoba / 10 m2 (nepočítají se děti do 2 let věku):

Objekt Expozice / prostor Max. počet
návštěvníků

Stará táborská radnice Expozice Husité 30

Gotický sál a galerie 63

Středověké podzemí 25*)

Prodejna suvenýrů 5

Bechyňská brána Promítací síň 10

Expozice Tábor – pevnost spravedlivých 
i královské město + věž Kotnov

45

Augustiniánský klášter Galerie Ambit 20

Rajský dvůr 42

3 Pravidla pro návštěvníky ke zveřejnění – na vývěskách v redakci vždy pouze pro konkrétní budovu a 
v kombinaci s příslušnými piktogramy.
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Památník dr. E. Beneše Sezimovo Ústí 22

Smrčkův dům Soběslav Expozice Život na Blatech a Kozácku + Otakar 
Ostrčil, Krajina Táborska ve výtvarného umění 
a výstavní síň

36

Rožmberský dům Soběslav Expozice Příroda Táborska, Soběslav – město 
pětilisté růže, výstavní síň

36

Weisův dům Veselí nad Lužnicí Modelové kolejiště + vestibul 12

*) Pro prohlídkový okruh Středověké podzemí platí omezení max. 25 osob v jedné skupině a 
výklad bude podáván pouze v úvodním a v závěrečném sále trasy.

6) Návštěvníci jsou povinni respektovat systém časových prohlídek a dodržovat organizační 
pokyny zaměstnanců HM k zajištění organizace návštěvnického provozu a bezpečnosti všech 
návštěvníků.

7) Početnější skupinu zastupuje její zástupce, který jedná s pokladní. Služba má povinnost 
upozornit návštěvníky překračující svou přítomností limit, aby počkali venku do vyzvání 
službou.

8) Osobám s příznaky nachlazení či virózy je vstup do muzea zakázán stejně jako osobám 
nacházejícím se v karanténě.

9) Návštěvníci jsou povinni dbát na hygienickou bezpečnost svou i ostatních a jsou za své 
chování sami zodpovědní. Muzeum nenese právní odpovědnost za případný vznik nákazy.

10) Přísný zákaz konzumace občerstvení v budovách.

11) V případě nedodržování hygienických provozních pravidel, pokynů služby, nezodpovědného 
chování a ohrožování pracovníků muzea či ostatních návštěvníků budou návštěvníci vykázáni 
a bude vymáhána případná vzniklá škoda.

12) Pro skupiny nad 10 osob s vyjímkou dětí do 6 let věku platí povinnost návštěvníků prokázat 
splnění podmínek dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (viz dále), jinak jim 
nebude vstup v rámci skupinové prohlídky umožněn:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží potvrzením (česky nebo 
anglicky), popř. národním certifikátem o provedeném očkování ČR nebo členské země EU,
přičemž u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba 
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovala nejdéle před 72 
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 
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sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, 
s negativním výsledkem, nebo

f) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole
nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

g) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-
2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou, s negativním výsledkem.

13) Obdobně jako dle bodu 11 se prokazuje splnění podmínek pro účast na koncertech, 
vernisážích a dalších kulturních a společenských akcích, pokud je to aktuálně nařízeno.

14) Provoz expozic v době zvýšeného rizika nákazy covid-19 je veden v mimořádném režimu a 
může být kdykoli přerušen nebo dále omezen v důsledku aktuální situace.

15) Prohlížení zboží podléhá zvláštnímu režimu. Na zboží lze sahat pouze po bezprostředním 
použití desinfekčního prostředku.

16) Návštěvníci mohou rezervovat prohlídku na určitý čas, a to do vyčerpání kapacity. Dodržení 
času rezervace je závazné a v případě nedodržení se rezervace ruší.

17) Při nákupu vstupenek a suvenýrů je tam, kde je k dispozici platební terminál, preferována 
bezhotovostní platba.

V Táboře, 24. 6. 2021

________________________________

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel
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