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Ochrana nosu a úst 

(roušky, respirátory 

apod.)

Diváci: ve všech vnitřních 

a vnějších prostorech. Umělci: ve 

všech vnitřních prostorech s 

výjimkou zkoušek a představení. 

Všichni umělecko- techničtí 

a produkční pracovníci jsou 

povinni v zákulisí při zkouškách i 

při představeních používat 

ochranné roušky. Hráči i dirigent 

odkládají roušku až po usednutí 

na své místo. Znovu si jí nasazují 

ihned po skončení zkoušky či 

představení.

Diváci: ve všech vnitřních 

a vnějších prostorech. Umělci: ve 

všech vnitřních prostorech s 

výjimkou zkoušek a představení. 

Všichni umělecko- techničtí 

a produkční pracovníci jsou 

povinni v zákulisí při zkouškách i 

při představeních používat 

ochranné roušky. Hráči i dirigent 

odkládají roušku až po usednutí 

na své místo. Znovu si jí nasazují 

ihned po skončení zkoušky či 

představení.

Umělci: ve všech vnitřních 

prostorech s výjimkou zkoušek a 

představení. Všichni umělecko-

techničtí a produkční pracovníci 

jsou povinni v zákulisí při 

zkouškách používat ochranné 

roušky. Hráči i dirigent odkládají 

roušku až po usednutí na své 

místo. Znovu si jí nasazují ihned 

po skončení zkoušky či 

představení.

Umělci: ve všech vnitřních 

prostorech s výjimkou zkoušek a 

představení. Všichni umělecko-

techničtí a produkční pracovníci 

jsou povinni v zákulisí při 

zkouškách používat ochranné 

roušky. Hráči i dirigent odkládají 

roušku až po usednutí na své 

místo. Znovu si jí nasazují ihned 

po skončení zkoušky či 

představení.

Umělci: ve všech vnitřních 

prostorech s výjimkou zkoušek a 

představení. Všichni umělecko-

techničtí a produkční pracovníci 

jsou povinni v zákulisí při 

zkouškách používat ochranné 

roušky. Hráči i dirigent odkládají 

roušku až po usednutí na své 

místo. Znovu si jí nasazují ihned 

po skončení zkoušky či 

představení.

Organizace 

umělecké pěvecké 

činnosti

Pokud je součástí scénického díla 

zpěv více než tří osob, bude počet 

účinkujících limitován tak, že 

celkový počet účinkujících na 

jevišti nepřekročí číslo, které se 

rovná celkové podlahové ploše 

jeviště v m
2

dělené čtyřmi.

Pokud je součástí scénického díla 

zpěv více než dvou osob, bude 

počet účinkujících limitován tak, že 

celkový počet účinkujících na 

jevišti nepřekročí číslo, které se 

rovná celkové podlahové ploše 

jeviště v m
2

dělené čtyřmi. 

Pokud je součástí scénického díla 

zpěv, bude počet účinkujících 

limitován tak, že celkový počet 

účinkujících na jevišti či ve 

zkušebně nepřekročí číslo, které 

se rovná celkové podlahové ploše 

jeviště v m
2

dělené čtyřmi.

Pokud je součástí scénického díla 

zpěv, bude počet účinkujících 

limitován tak, že celkový počet 

účinkujících na jevišti či ve 

zkušebně nepřekročí číslo, které 

se rovná celkové podlahové ploše 

jeviště v m
2

dělené čtyřmi."

Pokud je součástí scénického díla 

zpěv, bude počet účinkujících 

limitován tak, že celkový počet 

účinkujících na jevišti či ve 

zkušebně nepřekročí číslo, které 

se rovná celkové podlahové ploše 

jeviště v m
2

dělené čtyřmi.

Počet diváků

Sedící divák (celkem venku / 

uvnitř: 2000/1000): max. 1000 

diváků v sektoru, max. 2 sektory 

venku. Max. 500 diváků v sektoru, 

max. 2 sektory uvnitř.                           

Stojící divák: (celkem venku / 

uvnitř: 1000/500) max. 500 diváků 

v sektoru, max. 2 sektory venku. 

Max. 250 diváků v sektoru, max. 2 

sektory uvnitř. Při kombinaci 

sedících i stojících diváků max. 

1000/500 osob).

Sedící divák (celkem venku/uvnitř: 

1000/500) max. 500 diváků v 

sektoru, max. 2 sektory venku. 

Max. 250 diváků v sektoru, max. 2 

sektory uvnitř.                          

Stojící divák: (500/250) max. 250 

diváků v sektoru, max. 2 sektory. 

Max. 125 diváků v sektoru, max. 2 

sektory. Při kombinaci sedících i 

stojících diváků max. 500/250 

osob).

Bez přítomnosti diváků. Možný 

distanční - televizní nebo 

internetový - přenos.    

Bez přítomnosti diváků. Možný 

distanční - televizní nebo 

internetový - přenos.

Bez přítomnosti diváků. Možný 

distanční - televizní nebo 

internetový - přenos.    

Organizace pobytu 

diváků 

Organizovat pohyb diváků po 

budově tak, aby se zamezilo větší 

koncentraci diváků zejména při 

příchodu nebo odchodu 

z představení a o přestávkách. 

Dodržet bezpečnou vzdálenost 2 

m mezi první řadou diváků 

a účinkujícími. Upřednostnit 

bezkontaktní způsoby plateb a 

kontroly vstupenek. Prodávat 

vstupenky pouze na označená 

sedadla. 

Organizovat pohyb diváků po 

budově tak, aby se zamezilo větší 

koncentraci diváků zejména při 

příchodu nebo odchodu 

z představení a o přestávkách. 

Dodržet bezpečnou vzdálenost 2 

m mezi první řadou diváků 

a účinkujícími. Upřednostnit 

bezkontaktní způsoby plateb a 

kontroly vstupenek. Prodávat 

vstupenky pouze na označená 

sedadla. 

Neaplikovatelné. Neaplikovatelné. Neaplikovatelné.

Konzumace jídla 

a nápojů pro diváky

Povoleno prodávat občerstvení při 

rozestupech 

2 m mezi osobami. Konzumace 

jídla během představení je možná 

pouze při obsazení každé druhé 

řady a zachování minimálního 

odstupu 2 m mezi diváky v rámci 

jedné řady.

Povoleno prodávat občerstvení při 

rozestupech 

2 m mezi osobami. Konzumace 

jídla během představení je možná 

pouze při obsazení každé druhé 

řady a zachování minimálního 

odstupu 2 m mezi diváky v rámci 

jedné řady.

Neaplikovatelné. Neaplikovatelné. Neaplikovatelné.

Výkon povolání -

profesionální 

umělci 

Rozptýlit účinkující do 

maximálního prostoru během 

pobytu v zákulisí. K tomu využít 

jako odpočívárny a přípravny i 

chodby nebo jiné dočasně vhodné 

prostory. V průběhu zkouškového 

procesu nebo představení  

zakázat  vstup do zákulisí 

osobám, které nejsou součástí 

zkouškového procesu nebo 

představení. 

Rozptýlit účinkující do 

maximálního prostoru během 

pobytu v zákulisí. K tomu využít 

jako odpočívárny a přípravny i 

chodby nebo jiné dočasně vhodné 

prostory. V průběhu zkouškového 

procesu nebo představení  

zakázat  vstup do zákulisí 

osobám, které nejsou součástí 

zkouškového procesu nebo 

představení. U hráčů všech 

nástrojových skupin dodržovat 

odstup alespoň 1,2 m (měřeno od 

středu jedné židle do středu židle 

druhé) a u každého hráče na 

smyčcové nástroje využít 

samostatný notový pult, pokud to 

prostorové podmínky dovolí.

Organizační a režimová omezení 

přítomných osob na zkouškách 

vydaná provozovatelem v 

závislosti na konkrétních 

podmínkách. U hráčů všech 

nástrojových skupin dodržovat 

odstup alespoň 1,2 m (měřeno od 

středu jedné židle do středu židle 

druhé) a u každého hráče na 

smyčcové nástroje využít 

samostatný notový pult, pokud to 

prostorové podmínky dovolí. 

Doporučeno testování.

Organizační a režimová omezení 

přítomných osob na zkouškách 

vydaná provozovatelem v 

závislosti na konkrétních 

podmínkách. U hráčů všech 

nástrojových skupin dodržovat 

odstup alespoň 1,2 m (měřeno od 

středu jedné židle do středu židle 

druhé) a u každého hráče na 

smyčcové nástroje využít 

samostatný notový pult, pokud to 

prostorové podmínky dovolí. 

Omezit pobyt uměleckých 

pracovníků ve společných 

prostorách na nezbytné minimum. 

Doporučeno testování. 

Organizační a režimová omezení 

přítomných osob na zkouškách 

vydaná provozovatelem v 

závislosti na konkrétních 

podmínkách. U hráčů všech 

nástrojových skupin dodržovat 

odstup alespoň 1,2 m (měřeno od 

středu jedné židle do středu židle 

druhé) a u každého hráče na 

smyčcové nástroje využít 

samostatný notový pult, pokud to 

prostorové podmínky dovolí. 

Omezit pobyt uměleckých 

pracovníků ve společných 

prostorách na nezbytné minimum. 

Doporučeno testování. 

Muzea, galerie Bez omezení, skupiny max 50 lidí.
50 % kapacity,  skupiny max 30 

lidí.

25 % kapacity, skupiny max 10 

lidí.
Zavřeno. Zavřeno.

Hrady a zámky, 

památky
Omezení počtu osob - skupiny 

max 50 lidí.

Omezení počtu osob - skupiny 

max 30 lidí.

Omezení počtu osob - skupiny 

max 10 lidí.
Zavřeno. Zavřeno.

Knihovny

Omezení počtu osob (4 osoby na 

15m2 provozní plochy), rozestupy 

2 m mezi zákazníky, organizační 

a režimová opatření.

Omezení počtu osob (2 osoby na 

15m2 provozní plochy), rozestupy 

2 m mezi zákazníky, organizační 

a režimová opatření.

Omezení počtu osob (1 osoba na 

15m2 provozní plochy), rozestupy 

2m mezi zákazníky, režimová 

a organizační opatření.

Pouze výdej předem objednaných 

výpůjček a jejich vracení přes 

výdejní okénko nebo u 

vyhrazeného pultu co nejblíže 

vchodu do knihovny, s tím, že 

případná fronta se tvoří vně 

knihovny.

Pouze výdej předem objednaných 

výpůjček a jejich vracení přes 

výdejní okénko nebo u 

vyhrazeného pultu co nejblíže 

vchodu do knihovny, s tím, že 

případná fronta se tvoří vně 

knihovny.

Bohoslužby

100 % kapacity míst k sezení, 

pouze sedící účastníci. Režimová 

a organizační opatření, desinfekce 

a větrání prostor. 

Bez hromadného zpěvu.

60 % kapacity míst k sezení, 

pouze sedící účastníci. Režimová 

a organizační opatření, desinfekce 

a větrání prostor..

Bez hromadného zpěvu.

30 % kapacity míst k sezení, 

pouze sedící účastníci, minimální 

odstup 2 m mezi sedícími 

účastníky v jedné řadě. Režimová 

a organizační opatření, desinfekce 

a větrání prostor. Bez 

hromadného zpěvu.

20 % kapacity míst k sezení, 

pouze sedící účastníci, minimální 

odstup 2 m mezi sedícími 

účastníky v jedné řadě. Režimová 

a organizační opatření, desinfekce 

a větrání prostor. Bez 

hromadného zpěvu.

10 % kapacity míst k sezení, 

pouze sedící účastníci, minimální 

odstup 2 m mezi sedícími 

účastníky v jedné řadě. Režimová 

a organizační opatření, desinfekce 

a větrání prostor. Bez 

hromadného zpěvu.
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OPATŘENÍ
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

0–20 21–40 41–60 61–75 76–100

Ochrana nosu a úst 

(roušky, respirátory 

apod.)

Ve vymezených vnitřních prostorech a ve veřejné

dopravě.

Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně 

přístupných místech a ve veřejné dopravě.

Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně 

přístupných místech a ve veřejné dopravě.

Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně 

přístupných místech a ve veřejné dopravě.

Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně 

přístupných místech a ve veřejné dopravě.

Podnikatelské subjekty  

- výrobní a skladové 

provozy

Režimová a organizační opatření dle konkrétních 

podmínek provozu.

Organizační a režimová opatření. Mimořádná 

hygienická opatření (rozestupy 2 m, ochrana 

dýchacích cest), organizační a režimová opatření dle 

podmínek provozu, omezení koncentrace 

zaměstnanců, služebních cest, management směn, 

externích a interních jednání. U ochranných pomůcek 

nadále dle opatření MZ. 

Organizační a režimová opatření. Mimořádná 

hygienická opatření (rozestupy 2 m, ochrana 

dýchacích cest), organizační a režimová opatření dle 

podmínek provozu, omezení koncentrace 

zaměstnanců, služebních cest, externích a interních 

jednání, management směn. 

U ochranných pomůcek nadále dle opatření MZ. 

Doporučeno testování.

Organizační a režimová opatření. Mimořádná 

hygienická opatření (rozestupy 2 m, ochrana 

dýchacích cest), organizační a režimová opatření dle 

podmínek provozu, omezení koncentrace 

zaměstnanců, služebních cest, externích a interních 

jednání, management směn. 

U ochranných pomůcek nadále dle opatření MZ. 

Doporučeno testování.

Organizační a režimová opatření. Mimořádná 

hygienická opatření (rozestupy 2 m, ochrana 

dýchacích cest), organizační a režimová opatření dle 

podmínek provozu, omezení koncentrace 

zaměstnanců, služebních cest, externích a interních 

jednání, management směn.

U ochranných pomůcek nadále dle opatření MZ. 

Doporučeno testování.

Podnikatelské subjekty 

- kancelářské a ostatní 

provozy

Režimová a organizační opatření dle konkrétních 

podmínek provozu.

Doporučení home-office. Pravidelný úklid vstupu, 

pracovišť, provozních prostředků, vozového parku. 

Omezení koncentrace zaměstnanců.  Rozvržení 

směn. Ochranné  pomůcky.

Režimová a organizační opatření dle konkrétních 

podmínek provozu.

Doporučení home-office. Pravidelný úklid vstupu, 

pracovišť, provozních prostředků, vozového parku. 

Omezení koncentrace zaměstnanců. Rozvržení 

směn. Ochranné pomůcky. Omezení služebních cest 

a interních i externích jednání. Režimová a 

organizační opatření dle konkrétních podmínek 

provozu.

Doporučeno testování dle konkrétních možností 

provozu, volba formy testování je na zaměstnavateli.

Doporučení home-office všude, kde je to možné. 

Pravidelný úklid vstupu, pracovišť, provozních 

prostředků, vozového parku. Omezení koncentrace 

zaměstnanců.  Rozvržení směn. Ochr. pomůcky. 

Porady digitální formou, omezení služebních cest a 

interních i externích jednání. Režimová a organizační 

opatření dle konkrétních podmínek provozu. 

Doporučeno testování dle konkrétních možností 

provozu, volba formy/metody testování je na 

zaměstnavateli.

Doporučení home-office všude, kde je to možné. 

Pravidelný úklid vstupu, pracovišť, provozních 

prostředků, vozového parku. Omezení koncentrace 

zaměstnanců.  Rozvržení směn. Ochr. pomůcky. 

Porady digitální formou, omezení služebních cest a 

interních i externích jednání. omezení služebních cest 

a interních i externích jednání. Režimová a 

organizační opatření dle konkrétních podmínek 

provozu. 

Doporučeno testování dle konkrétních možností 

provozu, volba formy/metody testování je na 

zaměstnavateli.

Provozovny 

stravovacích služeb
Uzavření provozoven mezi 24 a 6 hodinou. Jen 

usazení hosté, organizační a režimová opatření.

Uzavření provozoven mezi 22 a 6 hodinou. Jen 

usazení hosté max. 6 osob u stolu. Organizační 

a režimová opatření. Doporučeno používání 

e-roušky nebo on-line/telefonického rezervačního 

systému.

Uzavření provozoven mezi 22 a 6 hodinou. Jen 

usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost 

max. 50% kapacity hostů. Organizační a režimová 

opatření. Doporučeno používání e-roušky nebo on-

line/telefonického rezervačního systému.

Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz 

vycházení 

Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz 

vycházení 

Nákupní centra

(nad 5 000 m2)

Omezení počtu osob (4 zákazníci na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a 

režimová opatření. Management front uvnitř a venku

Omezení počtu osob (2 zákazníci na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová 

a organizační opatření, management front uvnitř 

a venku. Omezení otevírací doby jídelních a dětských 

koutků do 22 hodin.

Omezení počtu osob (1 zákazník na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová 

a organizační opatření, management front (uvnitř 

i venku). Omezení jídelních koutků pouze na výdejní 

okénko, uzavření dětských koutků. 

Nakupování umožněno jen s nákupním 

vozíkem/košíkem tam, kde se používají. Kontrola 

dodržování pravidel - provozovatel. Povinnost zajistit 

maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním 

venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez 

recirkulace vzduchu v objektu. Omezit propagační 

aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická 

osoba zajišťující její průběh.

Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej 

vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 

zákazník na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy 2m 

mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, 

management front (uvnitř i venku). 

Nakupování umožněno jen s nákupním 

vozíkem/košíkem tam, kde se používají. Kontrola 

dodržování pravidel - provozovatel. Povinnost zajistit 

maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním 

venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez 

recirkulace vzduchu v objektu.

Zákaz propagačních aktivit v prodejnách, u nichž je 

přítomna fyzická osoba zajišťující její průběh.

Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a 

ve státní svátek zavřeno.

Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej 

vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 

zákazník na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy 

2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, 

management front (uvnitř i venku). 

Nakupování umožněno jen s nákupním 

vozíkem/košíkem tam, kde se používají. Kontrola 

dodržování pravidel - provozovatel. Povinnost zajistit 

maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním 

venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace), bez 

recirkulace vzduchu v objektu. 

Zákaz  propagačních aktivit v prodejnách, u nichž je 

přítomna fyzická osoba zajišťující její průběh. 

Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a 

ve státní svátek zavřeno.

Maloobchod
Omezení počtu osob (4 zákazníci na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a 

režimová opatření. Management front uvnitř a venku.

Omezení počtu osob (2 zákazníci na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a 

režimová opatření. Management front uvnitř a venku.

Omezení počtu osob - (1 zákazník na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy 2  mezi zákazníky,   režimová a 

organizační opatření. management front (uvnitř i 

venku). Do počtu zákazníků se nepočítá doprovod 

nemohoucích osob a malé děti do věku 6 let. 

Nakupování umožněno jen s nákupním 

vozíkem/košíkem tam, kde se používají. Kontrola 

dodržování pravidel - provozovatel. Povinnost zajistit 

maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním 

venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez 

recirkulace vzduchu v objektu. Omezit propagační 

aktivity v prodejnách, 

u nichž je přítomna takové aktivitě fyzická osoba 

zajišťující její průběh.

Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej 

vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 

zákazník na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy 

2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, 

management front (uvnitř i venku).  Do počtu 

zákazníků se nepočítá doprovod nemohoucích osob a 

malé děti do věku 6 let. Nakupování umožněno jen s 

nákupním vozíkem/košíkem tam, kde se používají. 

Kontrola dodržování pravidel - provozovatel. 

Povinnost zajistit maximální možnou cirkulaci 

vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání 

nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. 

Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. Zákaz  

propagačních aktivit v prodejnách, u nichž je přítomna 

takové aktivitě fyzická osoba zajišťující její průběh. 

V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej 

vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 

zákazník na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy 

2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, 

management front (uvnitř i venku).  Do počtu 

zákazníků se nepočítá doprovod nemohoucích osob a 

malé děti do věku 6 let. Nakupování umožněno jen s 

nákupním vozíkem/košíkem tam, kde se používají. 

Kontrola dodržování pravidel - provozovatel. 

Povinnost zajistit maximální možnou cirkulaci 

vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání 

nebo klimatizace), bez recirkulace vzduchu v objektu. 

Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. Zákaz  

propagačních aktivit v prodejnách, u nichž je přítomna 

takové aktivitě fyzická osoba zajišťující její průběh. 

V neděli a ve státní svátek zavřeno.
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Vánoční prodej kaprů 

a stromků

Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny 

za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní 

prodej vánočních stromků je povolen za dodržení 

režimových opatření, management front.  

Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny 

za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní 

prodej vánočních stromků za dodržení režimových 

opatření, management front.  

Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny 

za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní 

prodej vánočních stromků za dodržení režimových 

opatření, management front.  

Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny 

za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní 

prodej vánočních stromků za dodržení režimových 

opatření, management front.  

Prodej kaprů je povolen, jako prodej lokální potraviny 

za dodržení pravidel pro venkovní trhy. Venkovní 

prodej vánočních stromků za dodržení režimových 

opatření, management front.  

Venkovní trhy

(v roce 2020 se 

pořádání vánočních 

trhů nedoporučuje)

Režimová opatření, stánky min. 2 m od sebe, bez 

omezení sortimentu.

Režimová opatření, stánky min. 2 m od sebe, bez 

omezení sortimentu, zajištění trvalého dohledu nad 

dodržováním opatření.

Režimová opatření, možno obsadit pouze každé 

druhé stanoviště pro stánek, s minimálním 

rozestupem 4 m, bez omezení sortimentu, zákaz 

prodeje občerstvení a alkoholu ke konzumaci na 

místě, zajištění trvalého dohledu nad dodržováním 

opatření. Zákaz stolů a míst k sezení.

Režimová opatření, možno obsadit pouze každé 

druhé stanoviště pro stánek, s minimálním 

rozestupem 4 m,  prodej pouze potravin s výjimkou 

alkoholu, zákaz prodeje občerstvení a alkoholu ke 

konzumaci na místě, omezení počtu zákazníků na 1 

na 15 m2, jednorázové rukavice a dezinfekce u 

každého stánku, zajištění trvalého dohledu nad 

dodržováním opatření. Zákaz stolů a míst k sezení.

Zákaz venkovních trhů.

Veletrhy, výstavy, 

zoologické zahrady

Roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy uvnitř. 

Rozestupy  minimálně 2 m.  Uvnitř max. 4 osoby na 

15 m2 výstavní plohy/plochy pavilonu

Roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy. 

Rozestupy  minimálně 2 m.

Maximálně 50% kapacity areálu. Uvnitř max. 2 osoby 

na 15 m2 výstavní plohy/plochy pavilonu

Roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy. 

Rozestupy  minimálně 2 m. Maximálně 25% kapacity 

areálu. Uvnitř max. 1 osoba na 15 m2 výstavní 

plohy/plochy pavilonu. Skupinky maximálně 10 osob

Zavřeno Zavřeno

Konference 

Roušky účastníků po celou dobu trvání akce. 

Rozestupy židlí minimálně 2 m. Konzumace 

občerstvení pouze vsedě. 

Maximálně 500 osob venku, 100 uvnitř.

Roušky účastníků po celou dobu trvání akce. 

Rozestupy židlí minimálně 2 m. Konzumace 

občerstvení pouze vsedě. Maximálně 6 osob u stolu.

Maximálně 100 osob venku, 50 uvnitř.

Roušky účastníků po celou dobu trvání akce. 

Rozestupy židlí minimálně 2 m.

Konzumace občerstvení pouze vsedě. Maximálně 

4 osoby u stolu. 

Maximálně 50 osob venku, 10 uvnitř.

Zákaz akcí. Zákaz akcí.

Ubytovací služby 

Bez omezení ubytování. Roušky povinné pro personál 

i hosty.

Desinfekce k dispozici u vchodu a na recepci. 

Zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce 

předmětů a ploch.

Bez omezení ubytování. Roušky povinné pro personál 

i hosty.

Desinfekce k dispozici u vchodu a na recepci. 

Zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce 

předmětů a ploch.

Bez omezení ubytování. Roušky povinné pro personál 

i hosty.

Desinfekce k dispozici u vchodu a na recepci. 

Zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce 

předmětů a ploch.

Omezení ubytovací služby s výjimkami danými 

mimořádnými opatřeními. Přísná hygienická opatření 

dle stupně č. 3.

Omezení ubytovací služby s výjimkami danými 

mimořádnými opatřeními. Přísná hygienická opatření 

dle stupně č. 3.

Herny, kasina, sázkové 

kanceláře 

Kasina s nočním provozem: jen usazení hosté, zákaz 

prodeje a konzumace občerstvení a alkoholu 

rozestupy 2 m, organizační a režimová opatření. 

Ostatní provozovny uzavřeny mezi 24 a 6 hodinou. 

Management front uvnitř i venku. 

Herny: jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu, 

organizační a režimová opatření. 

Sázkové kanceláře: omezení počtu osob (4 osoby na 

15 m2 provozní plochy). 

Kasina s nočním provozem: jen usazení hosté, max. 6 

osob u stolu, zákaz prodeje a konzumace občerstvení 

a alkoholu, organizační a režimová opatření. 

Ostatní provozovny uzavřeny mezi 22 a 6 hodinou. 

Management front uvnitř i venku. 

Herny: jen usazení hosté, max. 6 osob u stolu, 

organizační a režimová opatření. 

Sázkové kanceláře: omezení počtu osob (2 osoby na 

15 m2 provozní plochy). 

Uzavření provozoven mezi 22 a 6 hodinou. 

Management front uvnitř i venku.

Herny, kasina: jen usazení hosté, max. 4 osoby u 

stolu, organizační a režimová opatření. 

Sázkové kanceláře: omezení počtu osob (1 osoba na 

15 m2 provozní plochy). 

Zavřeno. Zavřeno.

Kadeřnictví

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. 

U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba 

dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu osoby starší 15 

let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru.

U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba 

dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu osoby starší 15 

let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Omezení počtu osob (1 zákazník na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru.

U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba 

dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu osoby starší 15 

let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Zavřeno. (Službu je možné provozovat individuálně 

mimo provozovnu za dodržení hygienických opatření 

dle stupně č. 3)

Zavřeno. (Není povoleno poskytovat službu mimo 

provozovnu)

Kosmetické služby, 

masáže

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. 

U zákazníka rouška či respirátor pokud to služba 

dovoluje. Děti do 15 let v (doprovodu osoby starší 15 

let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátor 

a ochranného štítu.  U zákazníka rouška či respirátor 

pokud to služba dovoluje. Děti do 15 let v (doprovodu 

osoby starší 15 let) se do počtu zákazníků 

nezapočítávají.

Omezení počtu osob – (1 zákazník na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. U 

zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba 

dovoluje. Děti do 15 let v (doprovodu osoby starší 15 

let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Zavřeno. (Službu je možné provozovat individuálně 

mimo provozovnu za dodržení hygienických opatření 

dle stupně č. 3)

Zavřeno. (Není povoleno poskytovat službu mimo 

provozovnu).

Pedikúra, manikúra

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. 

U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba 

dovoluje. Děti do 15 let  (v doprovodu osoby starší 15 

let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátor 

a ochranného štítu.  U zákazníka rouška či respirátor 

pokud to služba dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu 

osoby starší 15 let) se do počtu zákazníků 

nezapočítávají.

Omezení počtu osob – (1 zákazník na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. U 

zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba 

dovoluje. Děti do 15 let (v doprovodu osoby starší 15 

let) se do počtu zákazníků nezapočítávají.

Zavřeno. (Službu je možné provozovat individuálně 

mimo provozovnu za dodržení hygienických opatření 

dle stupně č. 3)

Zavřeno (není povoleno poskytovat službu mimo 

provozovnu)

Provozování solárii

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. 

U zákazníka rouška či respirátor, pokud to služba 

dovoluje. 

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2 m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. 

U zákazníka rouška či respirátor pokud to služba 

dovoluje. 

Omezení počtu osob – (1 zákazník na 15 m2 prodejní 

plochy), rozestupy mezi zákazníky min. 2m (včetně 

čekáren). Nutnost použití roušky či respirátoru. U 

zákazníka rouška či respirátor pokud to služba 

dovoluje. 

Zavřeno. Zavřeno.
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Ochrana nosu a úst (roušky, 

respirátory apod.)

Ve všech vnitřních prostorech. 

Bez roušek pouze při tréninku 

a při soutěžích.

Ve všech vnitřních prostorech. 

Bez roušek pouze při tréninku 

a při soutěžích.

Ve všech vnitřních prostorech. 

Bez roušek pouze 

profesionální sportovci při 

tréninku a při soutěžích.

Ve všech vnitřních a vnějších 

prostorech. Bez roušek pouze 

profesionální sportovci při 

tréninku a při soutěžích.

Ve všech vnitřních a vnějších 

prostorech. Bez roušek pouze 

profesionální sportovci při 

tréninku a při soutěžích.

Sportovní soutěže

Celkem diváků: 1000 

venku/500 uvnitř. Venku: max. 

500 diváků v sektoru, max. 

2 sektory.

Uvnitř: max. 250 diváků v 

sektoru, max. 2 sektory uvnitř. 

Celkem diváků: 500 

venku/250 uvnitř. Venku: max. 

250 diváků v sektoru, max. 

2 sektory venku.

Uvnitř: max. 125 diváků v 

sektoru, max. 2 sektory uvnitř. 

Profesionální a amatérské 

soutěže bez přítomnosti 

diváků. 

Doporučeno testování 

profesionálních sportovců, 

rozhodčích a realizačních 

týmů.

Profesionální  soutěže bez 

diváků. a ve specifickém 

režimu. Amatérské soutěže 

zakázány. 

Pravidelné testování 

profesionálních sportovců, 

rozhodčích a realizačních 

týmů.

Profesionální soutěže bez 

diváků a ve specifickém 

režimu. Amatérské soutěže 

zakázány.

Pravidelné testování 

profesionálních sportovců, 

rozhodčích a realizačních 

týmů.

Profesionální sportovci 

Sportovní zařízení a sportovní 

příprava profesionálních 

sportovců vč. regenerace.

Venkovní příprava bez 

omezení, pro vnitřní přípravu 

maximálně na jedné sportovní 

ploše 1 tým nebo 1 skupina 

dlouhodobě se společně 

připravujících sportovců. Jsou 

možná přípravná utkání 

(pokud budou dodržena 

režimová opatření - oddělení 

realizačních týmů apod.) 

Provoz šaten a sprch bez 

omezení za dodržení 

zvýšených hygienických 

opatření.

Pro venkovní i vnitřní přípravu 

maximálně na jedné sportovní 

ploše 1 tým nebo 1 skupina 

dlouhodobě se společně 

připravujících sportovců. 

Šatny a sprchy jsou uzavřeny, 

toalety lze používat za 

dodržení zvýšených 

hygienických opatření. Pro 

příchod a odchod ze 

sportoviště, šatny, sprchy 

a toalety nastavena režimová 

opatření.  

Pro vnitřní i venkovní přípravu 

maximálně na jedné sportovní 

ploše 1 tým nebo 1 skupina 

dlouhodobě se společně 

připravujících sportovců. 

Pro příchod a odchod ze 

sportoviště,pro šatny, sprchy 

a toalety nastavena režimová 

opatření.  

Pro venkovní i vnitřní přípravu 

maximálně na jedné sportovní 

ploše 1 tým nebo 1 skupina 

dlouhodobě se společně 

připravujících sportovců. 

Šatny a sprchy jsou uzavřeny, 

toalety lze používat za 

dodržení zvýšených 

hygienických opatření. Pro 

příchod a odchod ze 

sportoviště, šatny, sprchy 

a toalety nastavena režimová 

opatření.  

Pro venkovní i vnitřní přípravu 

maximálně na jedné sportovní 

ploše 1 tým nebo 1 skupina 

dlouhodobě se společně 

připravujících sportovců. 

Šatny a sprchy jsou uzavřeny, 

toalety lze používat za 

dodržení zvýšených 

hygienických opatření. 

Pro příchod a odchod ze 

sportoviště, šatny, sprchy 

a toalety nastavena režimová 

opatření.  

Amatérští sportovci 

Sportovní zařízení a sportovní 

příprava organizovaných 

sportovců včetně sportovních 

kroužků

Amatérští organizovaní 

sportovci: sportovat lze venku 

i uvnitř. Uvnitř maximálně na 

jedné sportovní ploše 1 tým 

nebo 1 skupina dlouhodobě 

se společně připravujících 

sportovců. Venkovní sportovní 

příprava bez omezení. Provoz 

šaten a sprch bez omezení za 

dodržení zvýšených 

hygienických opatření.

Amatérští organizovaní 

sportovci: sportovat lze venku 

i uvnitř. Uvnitř maximálně na 

jedné sportovní ploše 1 tým 

nebo 1 skupina dlouhodobě 

se společně připravujících 

sportovců. Venkovní sportovní 

příprava bez omezení.

Šatny a sprchy jsou uzavřeny, 

toalety lze používat za 

dodržení zvýšených 

hygienických opatření. 

Amatérští organizovaní 

sportovci: pro vnitřní přípravu 

maximálně na jedné sportovní 

ploše 1 tým nebo 1 skupina 

dlouhodobě se společně 

připravujících sportovců, 

nejvýše 10 osob. Sportovat 

lze venku, vždy pouze 2 hrací 

týmy/skupiny. 

Pro příchod a odchod ze 

sportoviště,pro šatny, sprchy 

a toalety nastavena režimová 

opatření. Doporučeno 

testování.

Amatérští organizovaní 

sportovci:

Sportovat lze pouze venku, 

max. do 6 osob na jednom 

sportovišti, režimová opatření, 

aby bylo zabráněno setkání 

osob z různých skupin. Šatny, 

sprchy a ostatní vnitřní 

prostory mimo sportoviště jsou 

uzavřená, pro toalety 

nastavena režimová opatření. 

Doporučeno testování.

Amatérští organizovaní 

sportovci:

Sportovat lze pouze venku, 

max. do 2 osob na jednom 

sportovišti, nastavena taková 

režimová opatření, aby bylo 

zabráněno setkání osob z 

různých skupin. Šatny, sprchy, 

a ostatní vnitřní prostory mimo 

sportoviště jsou uzavřená, pro 

toalety nastavena režimová 

opatření. 

Doporučeno testování.

Rekreační sporty

Sportovat lze venku i uvnitř.  

Uvnitř maximálně na jedné 

sportovní ploše  2 hrací týmy. 

Organizační a režimová 

opatření.

Sportovat lze venku i uvnitř. 

Uvnitř maximálně na jedné 

sportovní ploše 2 hrací týmy. 

Organizační a režimová 

opatření.

Vnitřní sportoviště pouze do 

10 osob a zároveň nejvýše 

1  osoba na 15 m2. Sportovat 

lze venku, vždy pouze 2 hrací 

týmy/skupiny. Organizační a 

režimová opatření.

Vnitřní sportoviště uzavřeny. 

Sportovat lze venku, 

maximálně do 6 osob. 

Vnitřní sportoviště uzavřeny. 

Sportovat lze venku, 

maximálně do 2 osob.

Fitness

Provozovat lze venku i uvnitř. 

Dodržování rozestupů, 

minimálně 2 m mezi osobami. 

Pravidelná dezinfekce ploch. 

Uvnitř maximální kapacita 

1 osoba na 6m2, skupinové 

aktivity max 100 osob.

Provozovat lze venku i uvnitř. 

Dodržování rozestupů, 

minimálně 2 m mezi osobami. 

Uvnitř maximální kapacita 

1 osoba na 10 m2, skupinové 

aktivity max. 50  osob, 

skupinové lekce při dodržení 

minimálního odstupu 2 m mezi 

cvičícími osobami.

Provozovat lze venku i uvnitř. 

Dodržování rozestupů, 

minimálně 2 m mezi osobami. 

Uvnitř maximální kapacita 

1 osoba na 15 m2, skupinové 

aktivity max. 10  osob. Šatny, 

sprchy a toalety nastavena 

režimová opatření.  

Individuální trénink v min. 

odstupech 2 m, s výjimkou 

klient/trenér, zákaz fyzické 

interakce, skupinové lekce 

max. 9+1 při současném 

dodržení min. odstupu 2 m.

Vnitřní prostory zavřeny, 

sportovat lze venku, 

maximálně do 6 osob.  

Vnitřní prostory zavřeny, 

sportovat lze venku, 

maximálně do 2 osob. 

Bazény, wellness centra

Venku max. 500 osob. Uvnitř 

maximální kapacita 1 osoba 

na 6 m2 provozní plochy, 

individuální užití služby bez 

omezení do max. kapacity, 

skupinová aktivita (např. 

individuální kurzy plavání) do  

100 osob, organizační a 

režimová opatření.

Venku max. 100 osob. Uvnitř 

maximální kapacita 1 osoba 

na 10 m2 provozní plochy, 

individuální užití služby bez 

omezení do max. kapacity, 

skupinová aktivita (např. 

individuální kurzy plavání) do 

50 osob, organizační 

a režimová opatření.

Venku max. 50 osob. Uvnitř 

maximální kapacita 1 osoba 

na 15 m2 provozní plochy, 

individuální užití služby bez 

omezení do max. kapacity, 

skupinová aktivita do 10 osob, 

organizační a režimová 

opatření. Školní kurzy plavání 

nejsou povoleny.

Zavřeno, s výjimkou  

poskytovatelů zdravotních 

služeb a profesionálních 

sportovců.

Zavřeno, s výjimkou  

poskytovatelů zdravotních 

služeb a profesionálních 

sportovců.                     

Saunová centra

Omezení počtu osob (1 osoba 

na 6 m2 provozní plochy), 

saunové ceremoniály 

povoleny (2 m3 na osobu, 

min. 80 °C), parní sauny 

povoleny. Minimální teplota 

ostatních saun 75°C. 

Organizační a režimová 

opatření.

Omezení počtu osob (1 osoba 

na 10 m2 provozní plochy), 

saunové ceremoniály 

povoleny (3 m3 na osobu, 

min. 80 °C). Parní sauny 

zakázány. Minimální teplota 

ostatních saun 75°C. Bez 

krystalického ochlazení 

a ledových studen. 

Organizační a režimová 

opatření.

Omezení počtu osob (1 osoba 

na 15 m2 provozní plochy), 

saunové ceremoniály a parní 

sauny zakázány. Minimální 

teplota ostatních saun 75°C. 

Bez krystalického ochlazení 

a ledových studen. 

Organizační a režimová 

opatření.

Zavřeno. Zavřeno.
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