
 

 
 

 

N á v š t ě v n í    ř  á d 
pro „nouzový“ provoz 

G a l e r i e   u m ě n í   K a r l o v y   V a r y, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

 
1. Otevření expozic ve všech pobočkách galerie je v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 a 

podmínky provozu  jsou upřesněny na základě Usnesení vlády České republiky č. 493 ze dne 30. 4. 2020.  
 
2. Vstup je návštěvníkům povolen pouze s krytím nosu a úst.  

 
3. Návštěvníci jsou povinni při vstupu použít dezinfekci na ruce. 

 
4. Návštěvníci jsou povinni ve vnitřních prostorách galerie dodržovat bezpečnostní odstupy 2 m.  

 
5. V budově galerie platí hygienická pravidla, o kterých vás bude informovat personál galerie. 

 
6. Podrobné informace o opatřeních v galerii jsou uvedeny a pravidelně aktualizovány na webových 

stránkách na viditelném místě. 
 

7. Do galerie nebude povolen vstup návštěvníkovi, který má zjevné akutní potíže. 
 

8. Před pokladnou je návštěvník povinen dodržovat odstup dle označení. 
 

9. V jednotlivých výstavních sálech je povolen pouze omezený pohyb návštěvníků. Pro jednotlivé pobočky 
je počet stanoven za předpokladu dodržení 10 m2 na návštěvníka takto: 

 
Galerie umění Goethova stezka   10-15 osob do sálu včetně personálu (hlavní sál až 25 osob) 
Becherova vila  10-15 osob do interiéru včetně personálu (v jednotlivých 

sálech max. 3-4 osoby) 
Letohrádek Ostrov    10-15 osob do vestibulu včetně personálu  
Letohrádek Ostrov stálá expozice   4-5  osob do sálu včetně personálu 
 
Pokud se jedná o osoby z jedné domácnosti, mohou se pohybovat po budově společně. 

 
10. Návštěvníci galerie jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců galerie, zejména- kustodů, 

pokladní., kurátora, správce depozitáře.  Při neuposlechnutí pokynů nebo porušení návštěvního řádu 
či jiného nařízení vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků zařízení, může být návštěvník vykázán bez 
vrácení vstupného. 

 
 
Karlovy Vary 11. 5. 2020     
    Mgr.  J a n    S a m e c     
    ředitel GU Karlovy Vary 
 


