
V Česku začal platit nouzový stav, zavádějí 

se nová omezení 

5. říjen 2020 

V Česku začal kvůli vývoji koronavirové epidemie znovu platit nouzový stav. 

Doprovázejí ho opatření avizovaná na dva týdny - například uzavření středních škol v 

rizikových oblastech či zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorech nad deset lidí, 

venku nad 20. V restauracích bude moci u jednoho stolu sedět maximálně šest lidí. 

 Na dva týdny se uzavřou střední školy v okresech, jež jsou na takzvaném 

koronavirovém semaforu, který značí míru rizika šíření nákazy, označeny červenou 

nebo oranžovou barvou. Praktická výuka se ale ve školách bude moci konat. 

 Na základních školách se bude 14 dnů učit hudební výchova bez zpěvu. Tělocvik bude 

na prvním stupni bez omezení, na druhém stupni by se měl konat venku. 

 Bez zpěvu bude hudební výchova také ve středních školách a konzervatořích, které 

zůstanou otevřené, protože jsou v regionech s nižším rizikem nákazy označených 

zeleně. Naopak v červených a oranžových okresech přejdou od pondělí na výuku na 

dálku kromě středních škol i základní umělecké školy a vyšší odborné školy. 

 Na dva týdny se zakazují hromadné akce uvnitř pro více než 10 lidí a akce venku pro 

více než 20 lidí. Výjimku budou mít členové jedné domácnosti, práce v zaměstnání 

nebo zastupitelstva a další jednání státních orgánů. Omezení se nevztahuje také na 

posilovny či akvaparky. I zájmové kroužky by se měly omezit jen pro skupiny 

nanejvýš 10 účastníků uvnitř a 20 venku. Školní družiny budou fungovat normálně. 

 Divadla a kina budou moci dál hrát až pro 500 lidí, budou ale zakázány přestávky na 

občerstvení. Představení se zpěvem, tedy koncerty, opery či muzikály, nebudou 

povolena. V divadlech musí být dodržena vzdálenost dva metry mezi účastníky a 

účinkujícími, případně musí být účinkující od účastníků odděleni nějakou 

nepropustnou zábranou bránící šíření kapének, například plexisklem. 

 Sportovní utkání se budou konat bez diváků. Na stadiony budou smět sportovci, 

realizační týmy, personál zabezpečující utkání a média do počtu 130 lidí. V případě 

zájmové činnosti, kdy se sejdou například lidé po práci a chtějí si zahrát fotbal, je 

jejich počet omezen maximálně na 20. 

 V restauracích bude moci být od pondělí u jednoho stolu maximálně šest lidí. Už 

podle dřívějšího opatření ministerstva zdravotnictví také musí bary a restaurace zavírat 

ve 22:00. Do svých prostor mohou vpustit jen tolik lidí, kolik mají míst k sezení. 

 Počet lidí na církevních shromážděních vláda omezuje od pondělí na dva týdny 

maximálně na 100 s dodržením rozestupů. Při církevních obřadech nemají zaznívat 

zpěvy. 

Níže naleznete Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  

z 1. října 2020. Opatření se vztahuje k omezení školských zařízení. Mimořádné opatření je 

platné od 5. října 2020.  

Mimořádné opatření. 

https://www.hornisucha.cz/files/files/UredniDeska/2020/94.pdf

