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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

OBLASTNÍHO MUZEA V MOSTĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 

I - Oblastní muzeum v Mostě (dále jen OMM) 

OMM je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, se sídlem v Mostě, ul. Československé 
armády 1360. Areál muzea, který se nachází v katastrálním území Most II, tvoří budova č.p. 
1360 (parcela č. 3319) a zahradní pavilon (parcela č. 3321/7) a dvě samostatně nezapsané 
stavby, které jsou obklopeny zahradou (parcela č. 3321/6), na téže adrese. Hlavní budova 
muzea (č.p. 1360) je zapsanou nemovitou kulturní památkou, v zahradě muzea se dále nachází 
několik movitých kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. 
 

II - Otevírací doba pro návštěvníky expozic, výstav a dalších akcí pro veřejnost 

1) Muzeum je otevřeno od úterý do pátku (12:00 – 18:00 hodin) a v sobotu, neděli a ve 
státem uznané svátky (10:00 – 18:00 hodin). Pondělí je vždy zavírací den. Muzeum je dále 
uzavřeno ve dnech 1. ledna, 24. prosince a 31. prosince. 

2) Předem objednané skupiny nad deset osob a školy mohou muzeum navštívit v dopoledních 
hodinách od 8:00 do 12:00 (úterý-pátek) po předchozí domluvě (telefon: 476 442 111 nebo 
e-mail: recepce@muzeum-most.cz). 

3) V případě mimořádných jednodenních akcí (např. Muzejní noci apod.) muzeum s 
předstihem zveřejňuje rozsah zvláštní otevírací doby na webových a facebookových 
stránkách a na letáku v recepci. 

 

III - Vstupné 

1) Pro návštěvníky expozic a výstav je stanoveno základní vstupné 30 Kč. 

2) Snížené vstupné činí 15 Kč a je určeno pro děti a mládež (6-18 let) a seniory (60+). 

3) Vstupné zdarma se vztahuje na děti do 6 let, zdravotně a tělesně postižené a návštěvníky, 
kteří se prokáží platným průkazem Asociace muzeí a galerií nebo ICOM. Zdarma je vstup na 
veřejné vernisáže. 

4) Zvláštní vstupné se vztahuje na workshopy, přednášky a jednorázové akce. 
 

IV - Prohlídka 

1) Prohlídky se konají bez omezení počtu návštěvníků, poslední návštěvníci jsou k prohlídce 
vpuštěni půl hodiny před koncem otevírací doby (17:30). 

2) Expozice jsou přístupné zčásti volně a zčásti s doprovodem zaměstnance OMM. Expoziční 
prostory jsou z bezpečnostních důvodů monitorovány kamerovým systémem. 

3) Prohlídka zahrady je možná samostatně. Návštěvníci jsou povinni pohybovat se výhradně 
po cestách, vstup mimo cesty je zakázán. 

 



V - Výtah 

V hlavní budově je návštěvníkům k dispozici osobní výtah. Při použití tohoto výtahu jsou 
návštěvníci povinni dodržovat pokyny k obsluze umístěné uvnitř. 
 

VI - Osoby se zdravotním postižením 

Muzeum je v souladu s příslušnými právními předpisy přístupné bezbariérově služebním 
vchodem. Po budově se osoby se zdravotním postižením mohou pohybovat pomocí 
návštěvnického výtahu. 
 

VII - Ochrana objektu a bezpečnost sbírek 

1) Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu pobytu v muzeu chovat s maximální 
ohleduplností ke hmotné podstatě budovy – chráněné kulturní památky i vůči ostatním 
návštěvníkům. 

2) Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků OMM. Při neuposlechnutí 
pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude 
návštěvník z objektu vykázán a je povinen objekt neprodleně opustit. 

3) Návštěvníkům je v muzeu povolen pohyb výhradně v prostorách určených pro veřejnost. 
Vstup do ostatních prostor je zakázán a OMM neodpovídá za žádné škody vzniklé 
porušením tohoto zákazu. Prostory, do nichž je veřejnosti vstup zakázán, jsou výrazně 
označeny jako „SLUŽEBNÍ PROSTORY – vstup zakázán“. 

4) Návštěvníkům pod vlivem omamných látek v silně podnapilém nebo znečištěném stavu a 
taktéž návštěvníkům s nevhodným chováním nebude přístup do muzea umožněn. 

5) Do budovy je zakázán vstup s jízdními koly, vstup na kolečkových bruslích, skateboardech, 
koloběžkách apod. 

6) Do výstavních a expozičních prostor platí za běžného návštěvnického provozu zákaz vstupu 
s nápoji a jídlem, se zmrzlinou. 

7) S ohledem na ostatní návštěvníky není dovoleno během prohlídky vnitřních expozic rušit 
hlukem (hudbou, zpěvem, hlasitým hovorem apod.). 

8) Do budovy muzea je zakázán vstup se zvířaty. Vstup se zvířaty je možný pouze do zahrady 
muzea, avšak na vodítku a s náhubkem. Za jakékoli znečištění, které tato zvířata způsobí, 
odpovídá jejich majitel. 

9) Je zakázáno jakkoli poškozovat, ohrožovat a znečišťovat objekt, jeho sbírky i jiný majetek v 
areálu, zejména dotýkati se vystavených exponátů, manipulovat s nimi a vstupovat na ně, 
psát nebo malovat po zdech či vitrínách apod. 

10) V okamžiku ztráty či poškození vystavených předmětů během prohlídky jsou všichni 
návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách objektu, povinni podrobit se veškerým 
bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR). 

 

VIII - Fotografování a filmování 

1) Fotografování a filmování pro soukromé účely je v muzeu povoleno za poplatek 20 Kč. A to 
bez použití stativu a ostatních přídavných zařízení (blesk, světlo, zdroj). Za soukromé účely 
se nepovažuje použití fotografií k účelům komerčním, publikačním, studijním, kulturním, 
vědeckým, propagačním apod. 



2) Fotografování a filmování pro jiné účely než soukromé je možné pouze na základě 
předchozího souhlasu ředitele OMM nebo jeho zástupců. 

3) Použití jakékoli fotografie nebo filmového materiálu bez povolení bude řešeno soudní 
cestou. 

 

IX - Provoz šatny 

1) Šatní prostor je přístupný v otevírací době muzea. V rámci něj jsou k dispozici uzamykatelné 
úložné skříňky, klíč zapůjčuje recepce oproti vratné záloze 20 Kč. 

2) Vzhledem k možnosti poškození vystavovaných předmětů či vitrín musí všichni návštěvníci 
po příchodu do muzea odložit batohy a předměty o rozměrech větších než 50x30x20 cm, 
kufry, deštníky, turistické hole, apod. 

3) Doklady, peníze, mobilní telefony a cenné předměty jsou návštěvníci povinni brát si s sebou 
do prostor muzea. Za jejich případné ztráty nenese OMM zodpovědnost. 

 

X - Požární ochrana a bezpečnost 

1) Uvnitř budovy muzea je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

2) V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců OMM. 

3) Z důvodu bezpečnosti je zakázáno nosit a používat v muzeu jakékoli zbraně včetně 
plynových, pružinových a jejich replik. Výjimku povoluje ředitel OMM. 

4) Dále je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, vypínačů, signalizačního zařízení 
a hasicích přístrojů. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu 
nepřebírá OMM zodpovědnost. 

5) Únikové trasy v budově jsou značeny směrovými obrazovými tabulkami nebo nápisovými 
tabulkami „nouzový východ“. 

 

XI - Závěrečná ustanovení 

1) Přání, stížnosti, připomínky a pochvaly mohou návštěvníci uplatnit písemně do Knihy 
návštěv, která je k dispozici u recepce nebo u vstupu do jednotlivých výstav, nebo se 
písemnou formou či elektronicky obrátit na zaměstnance OMM. 

2) OMM nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení 
návštěvního řádu. Náhrada vzniklé škody na sbírkových předmětech nebo majetku muzea 
bude požadována po osobě, která škodu způsobila. 

3) Výjimku z návštěvního řádu může, ve zdůvodněných případech, povolit pouze ředitel OMM. 

4) Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1.12.2016. Všem návštěvníkům a badatelům 
děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu. 

 

V Mostě dne 1.12.2016 

Michal Soukup, ředitel OMM 


