
Dodatek k Návštěvnímu řádu MLK v Chrudimi 

Pokyny pro návštěvníky  

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 23. 4. 2020, o uvolňování některých 

podnikatelských a dalších činnosti, je od pondělí 11. 5. 2020 obnoven provoz Muzea loutkářských kultur 

v Chrudimi. V návaznosti na vydané Usnesení č. 493 ze dne 30. 4. 2020, o přijetí krizového opatření, 

kterým nařizuje vláda České Republiky podmínky otevření muzeí a galerií s účinností od 11. 5. 2020 od 

00:00 hodin vydávám rozhodnutím ředitelky MLK tento Dodatek k původnímu Návštěvnímu řádu MLK 

s platností od 11. 5. 2020: 

 

1. Návštěvník vstupuje do muzea na vlastní riziko, muzeum neručí za 

zdravotní stav návštěvníků. 

2. Návštěvník, který je v karanténě nebo návštěvník, který se necítí 

dobře, popřípadě má teplotu, do muzea nevstupuje. Pokud by to učinil 

a způsobil ohrožení ostatních osob, nese za toto své jednání plnou 

odpovědnost. 

3. Návštěvník se řídí pokyny zaměstnanců muzea. 

4. Návštěvník vstupuje do budovy muzea se zakrytými dýchacími cestami 

rouškou či jiným obdobným prostředkem, zakrytí dýchacích cest je 

povinné po celou dobu přítomnosti návštěvníka v budově muzea. 

5. Návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, prostředky zajistí 

provozovatel zařízení. 

6. Návštěvník dodržuje odstup 2 metry od ostatních osob, s výjimkou 

členů domácnosti. 

7. Návštěvník upřednostní platbu platební kartou. 

8. Z důvodu zajištění hygienických opatření je omezen počet návštěvníků 

muzea v jednom okamžiku. Návštěvník je povinen respektovat pokyn 

pracovníků muzea, kteří korigují počet osob v muzeu tak, aby bylo 

dodrženo nařízení vlády, že na 10 m2 je možná přítomnost pouze jedné 

osoby, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. 

9. Ve vnitřních prostorách muzea je zakázána konzumace občerstvení. 

Návštěvník může využít pouze prostor teras muzea pro konzumaci 

občerstvení při dodržení hygienických opatření. Návštěvník je povinen 

dodržet odstup minimálně 4 m od ostatních osob na terase přítomných, 

v případě, že se rozhodne využít možnost konzumace vlastního 

občerstvení na terase muzea. 

 

Děkujeme za pochopení, dodržením opatření chráníte vaše zdraví  

i zdraví naších zaměstnanců. 

 
V Chrudimi dne 7. 5. 2020     MgA. Simona Chalupová 

       ředitelka MLK 

 
 


