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Samoregulační doporučení SFKMG č. 1 / 2020 pro nastavení 
ochrany před SARS-COV-2  
 
Provozování kin  
 

Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy  

před SARS-COV-2 při kinoprojekcích, a to jak u zaměstnanců a dalšího personálu provozoven kin, 

tak u návštěvníků.  

 

Tato doporučení vycházejí z dosavadních usnesení vlády ČR, mimořádných opatření MZ ČR a dostupných 

epidemiologicko-hygienických doporučení.  Je samozřejmě třeba sledovat aktuální Usnesení Vlády a 

mimořádná opatření MZ ČR, epidemiologický vývoj na území ČR, a na jejich základě tato doporučení v praxi 

aktualizovat.  

 

Jedná se o doporučení, tedy provozovatelé jednotlivých typů kin musí postupovat při jejich aplikaci dle 

vlastní analýzy rizik.  

 

Přesnější rámec stanovit nelze, neboť jednotlivé provozovny se od sebe liší, někdy i významně.  

 

Primární však vždy zůstává přijetí vlastní míry odpovědnosti a faktu, že vývoj epidemie nedokáže nikdo 

predikovat se 100% jistotou.   

 
1) Doporučujeme prodej vstupenek realizovat přednostně elektronickou formou (online z domova 

přes web).  
 

2) Pokladny vstupenek budou otevřeny nejblíže 2 metry od sebe. 
 

3) Omezení prodeje vstupenek/místenek tak, aby byla využita jen každá druhá řada.  
V rámci obsazené řady je možný prodej vstupenek pouze ve schématu 2+1, tedy vedle dvou 
obsazených sedaček bude jedna volná. Pokud usazení sedaček a židlí není pevné, umístí se 
tak, aby byla dodržená mezi každou dvojicí standardní doporučená vzdálenost (min. 1,5 metru). 
 

4) Každý návštěvník kina musí mít roušku – viz. aktuálně platné mimořádné opatření MZ ČR.  
 

5) V sálech bude dočasně povolená maximální kapacita 100 osob, a to do doby další změny 
příslušného opatření. Kapacita 100 osob platí pro jeden sál s tím, že pořadatel je povinen 
zabránit vyšší kumulaci osob u vstupu a výstupu ze sálu.  

 
6) Ve foyer budou dočasně omezena všechna místa k sezení (přenosná odstraněna, pevná 

zahrazena páskou), koridor ve foyer bude užíván pouze pro příchod k sálům. 
 

7) Výměna vzduchu prostřednictvím klimatizace založené na nasátí vzduchu v interiéru a odsátí 
ven z interiéru je žádoucí (tedy tzv. rekuperace). Naopak klimatizace založena na cirkulaci 
vzduchu v interiéru je nežádoucí, neboť může docházet k neustálému šíření viru.   
 

8) Všichni zaměstnanci provozovatele musí mít roušky. 
 

9) V případě používání rukavic upozorňujeme na fakt, že mít jedny rukavice celou směnu 
absolutně popírá jejich smysl - dlouhodobě používanými rukavicemi kontaminujete vše, čeho se 
dotýkáte. Doporučuje se používání rukavic jednorázových, které se mění po každém použití. 
Efektivnější je si ruce neustále desinfikovat a mýt. 

 
10) U vstupu do kina, sálů, debatních vnitřních prostor a na WC budou neustále k dispozici 

desinfekční prostředky. 
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11) Občerstvení jako doplňkový prodej lze spustit teprve zároveň s uvolněním provozu vnitřních 
prostor restaurací a barů. 

 
12) Delegovaný zaměstnanec bude hlídat dodržování odstupů a zabraňovat kumulaci lidí (tj. nákup 

s odstupy ve frontě, okamžitý přesun na sál, neshlukování se ve foyer atd.). 
 

13) Úklid realizovat standardně s virucidními prostředky, UV záření a ionizace vzduchu nemá vliv na 
látkové sedačky. 

 
14) Po celou dobu provozu pravidelně dezinfikovat místa, se kterými přichází do přímého styku 

návštěvníci i zaměstnanci (kliky dveří sálů, WC, pulty apod.). Dezinfekci vnitřních prostor je 
nutné provádět důsledně, ale v přiměřené míře, tedy je žádoucí po každé projekci vydezinfikovat 
například madla sedaček, nikoli jejich čalounění.  
 

15) V současné době se nedoporučuje provozování šaten pro diváky. 
 

16) V případě 3D a 4D projekcí doporučujeme v případě opakovaně používaných brýlí tyto 
dezinfikovat, např. v myčce. 
 

17) V prostorách kina zveřejnit upozornění pro návštěvníky. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


