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Potřeba vyhlásit nouzový stav Ne Ne Ano Ano Ano

Ukazatel:

Orientační zatížení zdravotního 

systému

< 400 hospitalizovaných osob s COVID-19 

< 60 hospitalizovaných osob JIP       

s COVID-19

400 hospitalizovaných osob s COVID-19

60 hospitalizovaných osob JIP s COVID-

19

2000 hospitalizovaných osob s COVID-19

250 hospitalizovaných osob JIP                 

s COVID-19

3 000 hospitalizovaných osob s COVID-19

450 hospitalizovaných osob JIP                

s COVID-19

>4 000 hospitalizovaných osob s COVID-

19 

>600 hospitalizovaných osob JIP                 

s COVID-19

Cíl opatření ke snížení mobility 

a sociálních kontaktů

Orientační hodnoty 

Snížení mobility související s provozovnami, 

službami a volným časem o více než 10 - 20 

% a mobility související s pracovišti o více 

než 15 % (předpoklad: 14denní kumulativní 

počet případů < 50/100tis. obyv.)

Snížení mobility související s 

provozovnami, službami a volným časem 

o více než 30 % a mobility související s 

pracovišti o více než 20 % (předpoklad: 

14denní kumulativní počet případů < 

100/100tis. obyv.)

Snížení mobility související s 

provozovnami, službami a volným časem o 

více než 4 0% a mobility související s 

pracovišti o více než 25 % (předpoklad: 

14denní kumulativní počet případů < 

300/100tis. obyv.)

Snížení mobility související s 

provozovnami, službami a volným časem 

o více než 50 % a mobility související s 

pracovišti o více než 30 % (předpoklad: 

14denní kumulativní počet případů < 

600/100tis. obyv.)

Snížení mobility související s 

provozovnami, službami a volným časem 

o více než 55 % a mobility související s 

pracovišti o více než 35 – 40 % 

(předpoklad: 14denní kumulativní počet 

případů >= 600/100tis. obyv.)

Omezení volného pohybu osob Bez omezení Bez omezení Bez omezení
Noční zákaz vycházení v době 

22,00 – 5,00 hodin

Noční zákaz vycházení v době 

21,00 – 5,00 hodin

Počet osob ve skupině 

venku/uvnitř
500/100 osob 100/50 osob 30/12 osob 6/6 osob 2/2 osoby

Nákupní centra, maloobchod, 

služby s provozovnou, 

knihovny, ostatní služby uvnitř 

(např. vnitřní expozice)*

Organizační a režimová opatření rozestupy 

2 m, ochranný prostředek dýchacích cest 

4 osoby na 15 m2 provozní plochy 

provozovny **

Organizační a režimová opatření

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest

2 osoby na 15 m2 provozní plochy 

provozovny **

Organizační a režimová opatření 

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest

2 osoby na 15 m
2

provozní plochy 

provozovny **

Organizační a režimová opatření

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest

1 osoba na 15 m
2

provozní plochy 

provozovny **

Organizační a režimová opatření 

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest

otevřeny obchody s prodejem základních 

potřeb
1)

1 osoba na 15 m
2

provozní 

plochy provozovny **

prodej a služby výdejovým okénkem, 

ostatní zavřeno 

Provozovny stravovacích 

služeb*

Organizační a režimová opatření, 

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest,

80 % z kapacity, maximálně 6 osob u 

jednoho stolu **,

pouze sedící hosté

Organizační a režimová opatření, 

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest,

60 % z kapacity, maximálně 6 osob u 

jednoho stolu **,

pouze sedící hosté

Organizační a režimová opatření, 

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest,

50 % z kapacity, maximálně 4 osoby u 

jednoho stolu **,

pouze sedící hosté, zákaz reprodukované/ 

živé hudby, 

provoz v  době  6,00 – 23,00 hod.

Výdejní okénko (prodej jídla s sebou) bez 

konzumace na místě

Výdejní okénko (prodej jídla s sebou) bez 

konzumace na místě

Poskytování ubytovacích

služeb*

Organizační a režimová opatření

ochranný prostředek dýchacích cest

Organizační a režimová opatření

ochranný prostředek dýchacích cest

Organizační a režimová opatření

ochranný prostředek dýchacích cest

Zavřeno mimo výjimek uvedených v 

krizovém opatření vlády,

poskytování stravovacích služeb pouze 

pro ubytované hosty

Zavřeno mimo výjimek uvedených v 

krizovém opatření vlády,

poskytování stravovacích služeb pouze 

pro ubytované hosty

Diváci – sport, kultura*

Vzdělávací akce (nad 10 osob)

a konference*

Kapacita zařízení do 1000 

sedadel*

Kapacita zařízení nad 1000 

sedadel*

Organizační a režimová opatření

rozestupy 2 m ve společných prostorech, 

ochranný prostředek dýchacích cest

Sedící osoba: max. 1000 osob v sektoru 

venku, max. 500 osob v sektoru uvnitř,

80 % z kapacity, evidence návštěvníků
2)

Organizační a režimová opatření 

rozestupy 2 m ve společných prostorech, 

ochranný prostředek dýchacích cest

Sedící osoba: max. 500 osob v sektoru 

venku, max. 250 osob v sektoru uvnitř,

60 % z kapacity, evidence návštěvníků
2)

Organizační a režimová opatření

rozestupy 2 m ve společných prostorech, 

povinně ochranný prostředek dýchacích 

cest – respirátor FFP2/KN95, 

objednávkový systém vstupenek, evidence 

návštěvníků 
2) 

bez zpěvu diváků.

Do 1000 sedadel: 

Varianta a) bez testu - max. 25 % 

kapacity usazených diváků (ob řadu a ob 

sedadlo), vstupenka doplněna o respirátor 

min. FFP2 nebo KN95

Varianta b) s testem - max. 50 % kapacity 

usazených diváků, povinný negativní test < 

48 hodin nebo á 5 dnů negativní PCR 

nebo antigenní test***, vstupenka 

doplněna o respirátor min. FFP2 nebo 

KN95

Nad 1000 sedadel: 

Varianta a) bez testu - max. 25 % 

kapacity usazených diváků, maximálně 

250 osob, vstupenka doplněna o respirátor 

min. FFP2 nebo KN95

Varianta b) s testem - max. 500 

usazených diváků + 25 % z kapacity nad 

1000 sedadel,  

povinný negativní test < 48 hodin nebo á 5 

dnů negativní PCR nebo antigenní test***,

vstupenka doplněna o respirátor min. 

FFP2 nebo KN95

Organizační a režimová opatření 

rozestupy 2 m ve společných prostorech, 

ochranný prostředek dýchacích cest

20 % z kapacity, maximálně 300 sedících 

osob, povinný negativní test < 48 hodin 

nebo á 5 dnů negativní PCR nebo 

antigenní test***, vstupenka doplněna o 

respirátor min. FFP2 nebo KN95, 

objednávkový systém vstupenek, 

evidence návštěvníků
2)

bez zpěvu diváků, bez konzumace jídla –

výjimka na vzdělávacích akcích a 

konferencích, kde může probíhat 

stravování v místě sedící osoby

Bez diváků

možnost online a vzdálených přenosů

Školství*
Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, VOŠ, VŠ

Organizační a režimová opatření

Distanční výuka univerzity třetího věku

Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, VOŠ, VŠ

Organizační a režimová opatření

Distanční výuka univerzity třetího věku

Prezenční výuka –MŠ, speciální školy,      

1. stupeň a 9. ročník ZŠ, závěrečné 

ročníky SŠ a konzervatoří

(Rotační) prezenční výuka – 2. stupeň ZŠ, 

SŠ a VOŠ s výjimkami

Distanční výuka VŠ s výjimkami; 1. ročníky 

prezenční výuka. Individuální a skupinové 

konzultace

Prezenční výuka –MŠ, speciální školy,    

1. stupeň a 9. ročník ZŠ, závěrečné 

ročníky SŠ a konzervatoří

Rotační prezenční výuka – 2. stupeň ZŠ   

s výjimkami

Distanční výuka – SŠ, VOŠ a VŠ              

s výjimkami. Individuální a skupinové 

konzultace 

Distanční výuka na všech stupních           

s výjimkou MŠ, speciálních škol a 1., 2.    

a 9. ročníků ZŠ a závěrečných ročníků SŠ       

a konzervatoří + specifické případy, 

praktická/laboratorní výuka posledních 

ročníků VŠ max. 20 osob, individuální 

konzultace

Podnikatelské subjekty –

výrobní, skladové, kancelářské a 

ostatní provozy a veřejná 

správa*

Organizační a režimová opatření

Organizační a režimová opatření,

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest,

omezení koncentrace zaměstnanců, 

služebních cest, externích a interních 

jednání, management směn a jejich 

střídání

Organizační a režimová opatření,

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest,

omezení koncentrace zaměstnanců, 

služebních cest, externích a interních 

jednání, upřednostňovat online setkávání, 

management směn a jejich střídání,

doporučeno PCR/antigenní testování***         

a práce z domova

Organizační a režimová opatření,

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest,

omezení koncentrace zaměstnanců, 

služebních cest, externích a interních 

jednání, upřednostnit online setkávání, 

management směn a jejich střídání, 

doporučeno PCR/antigenní testování***       

a práce z domova

Organizační a režimová opatření,

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest,

omezení koncentrace zaměstnanců, 

služebních cest, externích a interních 

jednání, upřednostňovaná online 

setkávání, management směn a jejich 

střídání,

doporučeno PCR/antigenní testování***       

a práce z domova

Svatby, pohřby, bohoslužby*

Svatby, pohřby: maximálně 100 osob

Bohoslužby: 100 % kapacity míst k sezení, 

bez hromadného zpěvu,

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest

Svatby, pohřby: maximálně 50 osob

Bohoslužby: 60 % kapacity míst k 

sezení**, bez hromadného zpěvu,

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest

Svatby, pohřby: maximálně 30 osob

Bohoslužby: 50 % kapacity míst k sezení** 

bez hromadného zpěvu,

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest

Svatby, pohřby: maximálně 20 osob

Bohoslužby: 20 % kapacity míst k sezení** 

bez hromadného zpěvu,

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest

Svatby, pohřby: maximálně 15 osob

Bohoslužby: 10 % kapacity míst k sezení 

** bez hromadného zpěvu,

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest

Návštěvy zdravotnických 

zařízení, poskytovatelů 

zařízeních

sociálních služeb a ve vězeňství

Organizační a režimová opatření

ochranné prostředky dýchacích cest

Organizační a režimová opatření

ochranné prostředky dýchacích cest

Organizační a režimová opatření 

evidence návštěvníků2)

omezení návštěv v zařízeních:

zdravotnické zařízení poskytující akutní 

lůžkovou péči - ochranný prostředek 

dýchacích cest – respirátor třídy FFP2 

nebo KN95;

zařízení poskytovatelů pobytových 

sociálních služeb3) včetně 

zdravotnických zařízení poskytující 

dlouhodobou a následnou lůžkovou 

péče a zařízení lůžkové hospicové péče 

atp. povinný povinný negativní test < 48 

hodin nebo á 5 dnů negativní PCR nebo 

antigenní test*** a

ochranný prostředek dýchacích cest –

respirátor třídy FFP2 nebo KN95

Vězeňství4) -ochranný prostředek 

dýchacích cest – respirátor třídy FFP2 

nebo KN95 

Organizační a režimová opatření 

evidence návštěvníků2)

omezení návštěv v zařízeních:

zdravotnické zařízení poskytující akutní 

lůžkovou péči - ochranný prostředek 

dýchacích cest – respirátor třídy FFP2 

nebo KN95;

zařízení poskytovatelů pobytových  

sociálních služeb3) včetně 

zdravotnických zařízení poskytující 

dlouhodobou a následnou lůžkovou 

péče a zařízení lůžkové hospicové péče 

atp. povinný negativní test < 48 hodin 

nebo á 5 dnů negativní PCR nebo 

antigenní test*** a

ochranný prostředek dýchacích cest –

respirátor třídy FFP2 nebo KN95

Vězeňství4) -ochranný prostředek 

dýchacích cest – respirátor třídy FFP2 

nebo KN95 

Organizační a režimová opatření 

evidence návštěvníků2)

omezení návštěv v zařízeních:

zdravotnické zařízení poskytující akutní 

lůžkovou péči - ochranný prostředek 

dýchacích cest – respirátor třídy FFP2 

nebo KN95;

zařízení poskytovatelů pobytových 

sociálních služeb3) včetně 

zdravotnických zařízení poskytující 

dlouhodobou a následnou lůžkovou 

péče a zařízení lůžkové hospicové péče 

atp. povinný negativní test < 48 hodin 

nebo á 5 dnů negativní PCR nebo 

antigenní test*** a

ochranný prostředek dýchacích cest –

respirátor třídy FFP2 nebo KN95

Vězeňství4) - ochranný prostředek 

dýchacích cest – respirátor třídy FFP2 

nebo KN95

Venkovní a farmářské trhy a 

tržiště

Organizační a režimová opatření 

rozestupy 2 m mezi návštěvníky a 

prodejními stánky

Organizační a režimová opatření 

rozestupy 2 m mezi návštěvníky a 2 m 

mezi prodejními stánky

Organizační a režimová opatření 

rozestupy 2 m mezi návštěvníky a 2 m 

mezi prodejními stánky

bez prodeje občerstvení a alkoholu ke 

konzumaci na místě

Organizační a režimová opatření 

rozestupy 2 m mezi návštěvníky a 2 m 

mezi prodejními stánky

bez prodeje občerstvení a alkoholu ke 

konzumaci na místě

Organizační a režimová opatření 

rozestupy 2 m mezi návštěvníky a 2 m 

mezi prodejními stánky

prodej jen potravin bez konzumace na 

místě a prodej květin

MATICE OPATŘENÍ

Aktualizace: 20. 01. 2021

ka1211)1) Sortiment základních potřeb (včet
2)121 Uchování evidence výsledku testu min. 1 měsíc pro potřebu epidemiologického šetření.
*Technické opatření: Vzduchotechnika – povinnost zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo 
klimatizace), bez recirkulace vzduchu v objektu. Přirozené větrání.  
** Do počtu zákazníků se nezapočítá doprovod nemohoucích a zdravotně postižených osob a děti (orientační věk 6 let nebo orientačně 115 cm výšky).
***Testy PCR testy zajišťované akreditovanou laboratoří/poskytovatelem zdravotních služeb
****Placené venkovní areály botanických zahrad, arboret, skleníkové a výstavní areály.

1) Sortiment základních potřeb definován v krizovém opatření vlády. 
2) Uchování evidence 1 měsíc pro potřebu epidemiologického šetření.
3) Pobytové sociální služby - domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 
odlehčovací sociální služby v pobytové formě. 
4) Vazební věznice, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence.
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Výkon povolání – profesionální 

umělci*

Organizační a režimová opatření

omezení koncentrace zaměstnanců, 

externích a interních jednání, 

management střídání zaměstnanců

Organizační a režimová opatření

omezení koncentrace zaměstnanců, 

externích a interních jednání, 

management střídání zaměstnanců,
U hráčů všech nástrojových skupin 

dodržovat rozestup alespoň 1,2 m.

Organizační a režimová opatření

omezení koncentrace zaměstnanců, 

externích a interních jednání, management 

střídání zaměstnanců,
U hráčů všech nástrojových skupin 

dodržovat rozestup alespoň 1,2 m

Doporučeno PCR/antigenní testování***.

Organizační a režimová opatření

omezení koncentrace zaměstnanců, 

externích a interních jednání, 

management střídání zaměstnanců,
u hráčů všech nástrojových skupin 

dodržovat rozestup alespoň 1,2 m.

Omezit pobyt uměleckých pracovníků      

ve společných prostorách na nezbytné 

minimum. Povinný negativní test < 48 

hodin nebo á 5 dnů negativní PCR nebo 

antigenní test*** v případě přítomnosti 

diváků v hledišti, jinak testování 

doporučeno.

Povinný ochranný prostředek dýchacích 

cest, pokud není antigenní nebo PCR test.

Provoz profesionálního umění povolen. 

Organizační a režimová opatření

omezení koncentrace zaměstnanců, 

externích a interních jednání, 

management střídání zaměstnanců,
u hráčů všech nástrojových skupin 

dodržovat rozestup alespoň 1,2 m.

Omezit pobyt uměleckých pracovníků      

ve společných prostorách na nezbytné 

minimum. Doporučený negativní test < 48 

hodin nebo á 5 dnů negativní PCR nebo 

antigenní test***.

Povinný ochranný prostředek dýchacích 

cest, pokud není antigenní nebo PCR 

testování.

Provoz profesionálního umění povolen. 

Výkon povolání – profesionální 

sportovci*

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. 

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.  Pro příchod     

a odchod ze sportoviště, pro 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. 

Doporučeno PCR/antigenní testování***.

Pro venkovní i vnitřní 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. 

Povinný negativní test < 48 hodin nebo á 

5 dnů negativní PCR nebo antigenní 

test***.

Profesionální soutěže jsou povolené. 

Pro venkovní i vnitřní 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. 

Povinný negativní test < 48 hodin nebo á 

5 dnů negativní PCR nebo antigenní 

test***. Profesionální soutěže jsou 

povolené.

Amatérští sportovci, fitness*

Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 

1 tým nebo 1 skupina společně se 

připravujících sportovců, maximálně však 

1 osoba na 6 m2. Přípravná utkání -

režimová opatření - oddělení realizačních 

týmů apod.). Venkovní sportovní příprava 

bez omezení. Organizační, režimová 

opatření.

Uvnitř maximálně na jedné sportovní 

ploše 1 tým nebo 1 skupina společně se 

připravujících sportovců, maximálně však 

1 osoba na 10 m2. Přípravná utkání 

nejsou možná. Organizační, režimová 

opatření.

Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 

1 tým nebo 1 skupina společně se 

připravujících sportovců, maximálně však 1 

osoba na 15 m2. Venkovní sportovní 

příprava vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny 

na jedné sportovní ploše. Přípravná utkání 

nejsou možná. Amatérské soutěže jsou 

povoleny. Organizační, režimová a 

hygienická opatření. Doporučeno 

PCR/antigenní testování***.

Organizační a režimová opatření. 

Sportovat lze venku i uvnitř. Sprchy a 

ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště 

jsou uzavřeny, pro šatny a toalety 

nastavena režimová opatření. Amatérské 

soutěže jsou zakázány. 

Varianta a) bez testu – do 6 osob  na 

jednom sportovišti, doporučený negativní 

test < 48 hodin nebo á 5 dnů negativní 

PCR nebo antigenní test***.

Varianta b) s testem – více než 6 osob 

na jednom sportovišti (max. 1 tým), 1 

osoba na 15m2 (fitness), povinný negativní 

test < 48 hodin nebo á 5 dnů negativní 

PCR nebo antigenní test***. 

Povinný ochranný prostředek dýchacích 

cest, pokud není antigenní nebo PCR test.

Organizační a režimová opatření. 

Sportovat lze venku i uvnitř. Sprchy, a 

ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště 

jsou uzavřeny, pro šatny a toalety 

nastavena režimová opatření. Amatérské 

soutěže jsou zakázány. 

Varianta a) bez testu – do 2 osob  na 

jednom sportovišti, doporučený negativní 

test < 48 hodin nebo á 5 dnů negativní 

PCR nebo antigenní test***.

Varianta b) s testem – více než 2 osoby 

na jednom sportovišti (max. 1 tým), 1 

osoba na 15m2 (fitness), povinný negativní 

test < 48 hodin nebo á 5 dnů negativní 

PCR nebo antigenní test***.

Povinný ochranný prostředek dýchacích 

cest, pokud není antigenní nebo PCR test.

Bazény, wellness centra, sauny*

Venku max. 500 osob. Uvnitř maximální 

kapacita 4 osoby na 15 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, 

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest v komunikačních a 

společných prostorech (chodby, šatny 

atp.).

Venku max. 100 osob. Uvnitř maximální 

kapacita 2 osoby na 15 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, 

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest v komunikačních a 

společných prostorech (chodby, šatny 

atp.).

Venku max. 50 osob. Uvnitř maximální 

kapacita 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, rozestupy 

2 m, ochranný prostředek dýchacích cest v 

komunikačních a společných prostorech 

(chodby, šatny atp.).

Uvnitř, venku 1 osoba na 15 m2 provozní 

plochy. Povinný negativní test < 48 hodin 

nebo á 5 dnů negativní PCR nebo 

antigenní test***.

Výdejní okénko (prodej jídla s sebou) bez 

konzumace na místě.

Saunové ceremoniály a parní sauny 

zakázány. Minimální teplota ostatních 

saun 75°C. Bez krystalického ochlazení a 

ledových studen. 

Organizační a režimová opatření, 

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest v komunikačních a 

společných prostorech (chodby, šatny 

atp.).

Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů 

zdravotních služeb a profesionálních 

sportovců.

Organizační a režimová opatření, 

rozestupy 2 m, ochranný prostředek 

dýchacích cest v komunikačních a 

společných prostorech (chodby, šatny 

atp.).

Zoologické a botanické 

zahrady****, veletrhy, výstavy, 

muzea a galerie*

Organizační a režimová opatření, 

rozestupy 2 m, 80 % kapacity osob venku, 

uvnitř 4 osoby na 15 m2 provozní plochy, 

ochranné prostředky dýchacích cest

Organizační a režimová opatření, 

rozestupy 2 m, 60 % kapacity osob 

venku, uvnitř 2 osoby na 15 m2 provozní 

plochy, ochranné prostředky dýchacích 

cest

Organizační a režimová opatření, 

rozestupy 2 m, venku 30 % z kapacity 

osob, uvnitř 2 osoby na 15 m2 provozní 

vnitřní plochy, ochranné prostředky 

dýchacích cest, 

objednávkový systém vstupenek s časovým 

ohraničením, pro vnitřní prostory 

doporučeno vstupenku doplnit o respirátor 

min. FFP2 nebo KN95

Organizační a režimová opatření, 

rozestupy 2 m, venku 20 % z kapacity 

osob, uvnitř 1 osoba na 15 m2 provozní 

vnitřní plochy, ochranné prostředky 

dýchacích cest,

objednávkový systém vstupenek s 

časovým ohraničením, 

pro vnitřní prostory doporučeno vstupenku 

doplnit o respirátor min. FFP2 nebo KN95, 

evidence návštěvníků2), výdejní okénko 

(prodej jídla s sebou) bez konzumace na 

místě

Zavřeno

MATICE OPATŘENÍ

Aktualizace: 20. 01. 2021

1) Sortiment základních potřeb definován v krizovém opatření vlády. 
2) Uchování evidence 1 měsíc pro potřebu epidemiologického šetření.
3) Pobytové sociální služby - domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 
odlehčovací sociální služby v pobytové formě. 
4) Vazební věznice, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence.

*Technické opatření: Vzduchotechnika – povinnost zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo 
klimatizace), bez recirkulace vzduchu v objektu. Přirozené větrání.
** Do počtu zákazníků se nezapočítá doprovod nemohoucích a zdravotně postižených osob a děti (orientační věk 6 let nebo orientačně 115 cm výšky).
***Testy PCR/Ag testy zajišťované akreditovanou laboratoří/poskytovatelem zdravotních služeb
****Placené venkovní areály botanických zahrad, arboret, skleníkové a výstavní areály.


