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V pondělí 11. května pokračuje další vlna uvolňování mimořádných opatření, která byla 
přijata v souvislosti s pandemií koronaviru. Za dodržení přísných hygienických pravidel se 
otevřou obchodní centra, umožněny budou svatební obřady, bohoslužby a další hromadné 
akce do 100 osob, obnoven bude provoz divadel, koncertních síní, kin a dalších podobných 
zařízení, vždy s účastí nepřesahující 100 osob. Začnou fungovat venkovní zahrádky 
restaurací, pro návštěvníky se otevřou i galerie, muzea či výstavní síně. Navyšuje se kapacita 
studijních skupin na vysokých školách, a to na celkově 15 osob. Z poskytovaných služeb 
mohou od pondělí opět začít fungovat holičství a kadeřnictví, masérské služby či manikúry a 

pedikúry. Nově je možné i zkoušení oděvů v prodejně. 

Pracovní skupina pro uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví nadefinovala 
nezbytná hygienická pravidla pro provozovatele, kteří mohou od 11. května opět začít fungovat a 
otevřít svůj provoz pro širokou veřejnost. Pravidla jsou zveřejněná na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz. Nadále pro všechny platí povinná ochrana nosu a úst, 
dodržování bezpečných odstupů a pravidelné mytí rukou vodou a mýdlem. „Nadále příznivá 
epidemiologická situace nám umožňuje pokračovat v rozvolňování přijatých opatření při 
dodržování základních hygienických zásad, které jsou jednoduché a proveditelné. Avšak i nyní stále 
platí, že virus tu mezi námi je, proto je důležité dodržovat základní hygienická opatření, jako jsou 
roušky, hygiena rukou a rozestupy,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 
Při poskytování služeb, kde dochází k těsnému kontaktu s klientem, je nutné dodržovat nejen 
základní hygienická pravidla, ale také je třeba, aby měli provozovatelé těchto služeb, jako je 
kadeřnictví a holičství, zdvojenou ochranu dýchacích cest, to znamená vedle roušky také například 
ochranný štít. Dále musí zajistit dodržování rozestupů mezi jednotlivými zákazníky a po skončení 
poskytování služby provést dezinfekci rukou a nástrojů. Nezbytné je také provádění povrchové 
dezinfekce po každém zákazníkovi (židle, lůžka, použité nástroje apod.). Muzea a galerie budou 
muset zajistit u vstupu možnost dezinfekce rukou a vyčlenit každému návštěvníkovi alespoň 

10 m2 plochy tak, aby bylo zaručeno dodržování bezpečných rozestupů. V kinech nebo divadlech 
bude obsazována každá druhá řada, diváci budou sedět nejvýše dva vedle sebe a od jiných osob je 
bude oddělovat jedno volné sedadlo, a platí, že celkově v hledišti může být nejvýše 100 diváků. 
Konzumace nápojů ani potravin nebo jejich prodej zatím nebude možný. 
V rámci jednoho stolu restauračního zařízení mohou sedět i větší skupiny osob, ale platí, že od 
ostatních návštěvníků musejí být vzdáleni alespoň 1,5 metru. Platí, že ani v restauračních provozech 
nesmí docházet ke shromažďování osob a při vstupu do vnitřních prostor musí být pro návštěvníky 
umístěna dezinfekce. Vnitřní prostory restaurací však budou moci být ze strany zákazníků využity 
pouze za účelem toalety. Nošení ochrany dýchacích cest je stále povinné, ale v době, kdy zákazník 
konzumuje potraviny nebo nápoje, nemusí mít roušku. 

Otevírat se budou také obchodní centra s plochou nad 5000 m2. V obchodních centrech musí být 



určena odpovědná osoba, která bude kontrolovat dodržování hygienických pravidel. V centrech 
budou k dispozici informační tabule, letáky a pokyny k dodržování rozestupů minimálně 2 metry. 
Realizován bude také specifický režimový plán úklidu včetně dezinfekce a dekontaminace 
společných prostor na základě doporučení příslušné hygienické. Nově je umožněno zkoušení oděvů 
v prodejně, a to po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou. Při vrácení oděvů v rámci 
reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze 
znovu nabízet zákazníkům. 
Vzhledem k příznivému epidemiologickému vývoji bude možný za specifických podmínek provoz 
některých žákovských a studentských aktivit. Cílem bylo maximálně vyjít vstříc studentům 
v přípravě k přijímacím zkouškám, maturitám i absolutoriím. Od 11. května tak bude možné, aby za 
tímto účelem fungovaly dobrovolné patnáctičlenné studijní skupiny. 
Uvolněna budou také pravidla pro sportování. V tuto chvíli platí, že na venkovních sportovištích 
mohou společně sportovat skupiny do 10 osob, uvnitř maximálně 8 osob v rámci stacionárního 
cvičení ve fitness centrech a posilovnách. Od 11. května se toto opatření rozvolní a bude umožněno 
společné sportování do maximálního počtu 100 osob. Zpřístupněna budou také vnitřní sportoviště, 

avšak stále bez možnosti využití zázemí s výjimkou toalet. 

Hygienická pravidla jsou ke stažení zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf. 

Informační letáky pro veřejnost jsou ke stažení zde: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-

stazeni/. 

Plán uvolňování přijatých opatření naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/. 

 

 


