
Knihovny budou moci postupně rozšiřovat svou činnost 
 
Nespěchejte, buďte opatrní, dobře se připravte – knihovna jako zdroj nákazy není dobrá reklama! 
 
Od 11. května 2020 bude POVOLENO následující: 
 

 divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, 
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, 
přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak 
soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob;  

 hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob; 
 
Podrobnosti a další podmínky viz níže nebo na  
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf 
 
Pro inspiraci můžete využít SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ pravidla nastavená ve 
školách 
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 
 
Globální situaci knihoven sleduje IFLA COVID-19 and the Global Library Field najdete zde řadu 
odkazů na situaci a pravidla platná pro Českou republiku http://ipk.nkp.cz/odborne-
cinnosti/knihovni-procesy/ochrana-knihovnich-fondu/ifla-a-pandemie-covid-19  
 
Slovenská národní knihovna připravila Návrh opatrení SNK v súvislosti s prevenciou ochorenia 
COVID-19 pri manipulácii s knihami a dokumentmi 
https://snk.sk/images/2020_04_27_Navrh_opatreni_SNK_covid_knihy.pdf 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uvolnění od 11. 5. 2020 
Muzea, galerie a další podobná zařízení 

 V zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 
návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,  

 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,  
 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí 

provozovatel zařízení.  

Divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy 
Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, 
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, 
přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak 
soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob; 

 Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a 
působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali;  

 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních 
tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.;  

 v hledišti je nejvýše 100 diváků;  
 v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v 

takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných 
osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo;  

 mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení;  



 v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí 
nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 m;  

 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 m;  
 v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 m a jsou 

vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili 
platební kartou;  

 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci 
rukou;  neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů;  

 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se 
provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí 
dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními 
místně příslušné krajské hygienické stanice.  

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách 
 Účast nejvýše ve stejný čas 100 osob;  
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;  
 je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.  

Střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině 
                (Pravidla se připravují) 
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