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#ZPIVAMODPOVEDNE 
Soubor pravidel a doporučení pro oblast sborového zpěvu v době (po)koronavirové 

PRO PĚVECKÉ SBORY 
Dobrovolné zásady a doporučení pro sborovou činnost 

 
 
 
 
Tento soubor dobrovolných pravidel a doporučení zahrnuje informace pro aktivity pěveckých sborů. 
Pracuje s obecnými zdroji, opatřeními z jiných oborů a ty aplikuje na oblast sborového zpěvu.  
Zahrnuje doporučená opatření, postupy, případně informace k aktuálním nebo možným platným 
závazným opatřením ke dni aktualizace. Soubor pravidel vytvořil spolek Festa Musicale z.s. ve  
spolupráci s Unií českých pěveckých sborů. Za odbornou konzultaci děkujeme krajské hygienické 
stanici Olomouckého kraje. 
 
Datum aktualizace 1.9.2020 
 
 

Hygiena 
 

Dezinfekce rukou 
U vstupu do prostor, kde aktivita probíhá (případně ve společných prostorách, ale i toaletách) je  
k dispozici dávkovač na dezinfekci rukou (dezinfekce s virucidním účinkem). U místa s dávkovačem 
je infotabule, leták s informacemi o správnosti a četnosti dezinfekce rukou.  
 

Úklid a dezinfekce prostoru 
Zajištění průběžného úklidu a dezinfekce prostoru je třeba zajistit ideálně před začátkem aktivity 
(zkoušky, koncertu, setkání, dne) a po skončení aktivity. Prostor se uklidí teplou vodou s přídavkem 
detergentů a dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem. 
 

Úklid a dezinfekce kontaktních ploch 
Součástí průběžného úklidu prostor by měla být i dezinfekce veškerých kontaktních ploch a míst, se 
kterými lidé přicházejí do častého kontaktu (kliky, madla, stoly, židle). Na plochy se nanese  
rozprašovačem dezinfekční prostředek s virucidním účinkem, při úklidu se postupuje dle návodu  
k příslušnému přípravku. Kontaktní plochy by se měly dezinfikovat před začátkem aktivity nebo po 
výměnách různých skupin osob. Pro dlouhodobou dezinfekci je možné použít aplikace polymerové 
dezinfekce ve formě aerosolu (aplikaci zajistí odborná firma dle předepsaného postupu). 
 

Zdraví především 
 
Sborové aktivity by neměly navštěvovat osoby s příznaky respiračního onemocnění. Členové  
kolektivu by měli být poučeni, aby na společné aktivity nepřicházeli viditelně nemocní případně  
s podezřením na onemocnění. Obecně vzato, u hromadných aktivit, je v době zvýšeného  
epidemiologického rizika vhodné zvážit účast členů kolektivu s rizikovými zdravotními faktory.
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Čistý vzduch 
 
Větrání a výměna vzduchu je důležitá součást prevence onemocnění. Je nutné využívat co nejvíce 
přirozeného okenního větrání po celou dobu probíhající aktivity, a to i pokud způsobí mírný tepelný 
diskomfort. Ideální je využívat průvanového efektu (příčného větrání).  
 
Ve všech prostorách, kde to je možné, je dobré zvýšit výměnu vzduchu a výkon vzduchotechniky. 
Vzduchotechniku je dobré zapnout alespoň s předstihem 2 hodiny před začátkem aktivity.  Rovněž 
je doporučeno využít všech možností podtlakového odvětrávání a ventilátorů. Naopak není vhodné 
používat rotační výměníky tepla, recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) a čističky 
vzduchu bez hepa filtru. 
 

Organizační pravidla  
 

Společné prostory, zkušebny 
Společné prostory (např. učebny, zkušebny) by měly být vhodně dimenzované. Doporučená výměra 
prostoru na osobu je 3,5m2. Vhodnější jsou prostory s vysokými stropy. V případě, že objem  
prostoru ve vztahu k počtu osob není dostatečný, je dobré zvážit rozdělení zpěváků či účastníků na 
menší skupiny (např. ve zkušebním plánu v rámci malého prostoru častěji zařazovat dělené zkoušky, 
dobu společných zkoušek zkracovat). 
 

Koncertní místa (nejnutnější zásady, více v sekci pro pořadatele) 
Na koncertním místě by mělo být možné vytvořit tzv. zónu účinkujících a zónu diváků. Rozdělením 
by se měl omezit těsný kontakt obou skupin. Prostory pro obě skupiny by měly mít vlastní zázemí 
(šatny, toalety). Je nutné dodržovat aktuální platná nařízení a předpisy. 
 
Na koncertním místě je nutné dodržet aktuálně platná nařízení a doporučení pro kulturní akce zjm. 
(v minulosti byla nebo momentálně platná jsou):  
 

• maximální počet diváků / účastníků - zahrnující počet účinkujících tedy výkonných umělců 
(případně maximální počet diváků v oddělených sektorech, oddělené sektory mohou být 
např. i přízemí sálu - balkon sálu) 

 

• nutnost nošení roušek v uzavřených prostorách dle aktuálních nařízení, případně nutnost 
nošení roušek na kulturních a hromadných akcích (účinkující, tedy výkonní umělci, přestože 
jsou z této povinnosti zproštěni v rámci uměleckého výkonu, při pohybu v uzavřených  
prostorách, by měli nařízení dodržet) 

 

• povinnost umístit u vstupů dávkovače s dezinfekcí rukou, infotabule nebo letáky obsahující 
informace o dodržování hygienických zásad případně povinnosti nosit roušky 

 

• informovat návštěvníky koncertu o nutnosti dodržovat odstup, zajistit odstupy u prodejních 
míst vstupenek 
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Aktuální platná nařízení naleznete: 
 
- na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR (plošná opatření) 
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mi-
moradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ 
 
- na stránkách místně příslušné hygienické stanice (opatření platná místně) 
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy 
 

Rozestupy a rozmístění 
V případě sborové zkoušky či jiné společné aktivity zahrnující zpěv (přímý umělecký výkon) je vhodné 
zachovat následující rozestupy a rozmístění: prostor mezi osobami v řadě 2 metry, prostor mezi  
jednotlivými řadami více než 0,5 metru, zajistit střídavé / šachovnicové rozmístění osob, odstup mezi 
tělesem a dirigentem / korepetitorem / sólistou více jak 2 metry. 
 
V případě koncertu, resp. oddělení zóny účinkujících a diváků, je vhodné zajistit odstup tělesa  
a prvních řad diváků 6 - 8 metrů. Přímý vliv na úspěšnost prevence má celková velikost, kapacita 
prostoru (viz. výše). 
 
V případě dalších aktivit je vhodné rozmístění uspořádat tak, aby účastníci neseděli přímo naproti 
sobě (např. sezení u stolů). 
 

Příchody, odchody a přestávky 
Při příchodech členů kolektivu, účastníků do místa probíhající aktivity, je nutné zamezit velké  
kumulaci osob v uzavřeném společném prostoru bez možnosti udržet odstup (tedy např. foyer, haly, 
chodby). Ideální je umožnit plynulý příchod přímo do místa konání aktivity, případně je-li to možné, 
dohodnout se k vyčkávání ve venkovním prostoru. Je také doporučeno omezit činnosti zahrnující 
velkou kumulaci osob (např. registrace, zapisování docházky, rozdávání materiálů) a z organizačního 
hlediska zvolit jinou metodu.  
 
V případě dlouhých přestávek je doporučeno zajistit co největší možný prostor k rozprostření osob, 
případně je-li to možné, dohodnout se na zdržování během přestávek ve venkovním prostoru.  
Ideálně formou zkrácením doby aktivity (zkoušky, koncertu) přestávky eliminovat. 
 
Zajistit plynulý odchod členů kolektivu, účastníků z prostor. 
 
Případně je dobré upozornit na nutnost nošení roušek v uzavřených prostorách dle aktuálních  
nařízení, nebo nutnost nošení roušek na kulturních a hromadných akcích (účinkující, tedy výkonní 
umělci jsou z této povinnosti zproštěni v rámci uměleckého výkonu, při pohybu v uzavřených  
prostorách by však měli nařízení dodržet). 
 
Aktuální platná nařízení naleznete: 
 
- na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR (plošná opatření) 
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mi-
moradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ 
 
- na stránkách místně příslušné hygienické stanice (opatření platná místně) 
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy 

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
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Průběh aktivit 
V průběhu aktivit vhodně zajistit doporučené odstupy ve vnitřních prostorách (viz. rozestupy  
a rozmístění). 
 
V případě zvýšeného rizika nákazou infekčním onemocněním je doporučeno zvážit délku trvání  
aktivit v závislosti na prostoru (velikost prostoru vs. počet osob, možnosti dostatečného větrání, 
druh aktivit). V případě zvýšeného rizika a prostor, kde nelze zajistit ideální podmínky, je vhodné 
zkrátit dobu aktivit (zkoušek, setkání), případně je-li to možné, rozdělit velkou skupinu osob na 
menší skupiny (prostorem, časem). 
 

Ochranné prostředky 
Při samotném zpěvu je nutné dodržovat preventivní opatření (zjm. rozestup, velikost místnosti,  
větrání, trvání aktivity, prevence). Ochranné štíty je možné použít, avšak bez kombinace s jiným 
ochranným prostředkem (např. rouškou) se jejich účinnost snižuje (viz. zdroje, stanovisko SZU). 
Roušky je vhodné používat ve vnitřních prostorách mimo dobu uměleckého výkonu (v případě  
aktuálně platného nařízení nebo předpisu mohou být roušky ve vnitřních prostorách mimo dobu 
uměleckého výkonu povinné). 
 

Pověřená osoba - dodržování pravidel 
V rámci kolektivu je vhodné pověřit jednoho člena dohledem na dodržování prevence, stejně jako 
sledováním aktuální situace a komunikací doporučených pravidel ostatním členům. V případě  
pořádání kulturní akce je nutné (případně dle aktuálních nařízení povinné) pověřit jednoho  
organizačního pracovníka dohledem nad dodržováním platných pravidel. 
 

Tiskoviny, materiál a manipulace 
V případě předávání materiálu (tiskoviny, noty, občerstvení aj.) je doporučené zamezit kumulaci 
osob u místa výdeje / předávání. Je vhodné zajistit předání co nejvíce bezkontaktní metodou (např. 
nachystat noty / program na židli každému účastníkovi, materiál předává jedna pověřená osoba za 
dodržení hygienických pravidel). 
 

Komunikace 
 

Nastavení pravidel 
V prostředí pěveckého sboru nebo společných aktivit je dobré nastavit jasná pravidla odpovědného 
chování s respektem k aktuálním platným výnosům, manuálům, vládním nařízením i celkové  
epidemiologické situaci. 
 

Komunikace pravidel 
Nastavená pravidla je potřeba efektivně komunikovat kolektivu, účastníkům aktivit případně  
divákům před začátkem aktivity v průběhu i po skončení aktivity. V případě sborových zkoušek  
a dalších činností zajistit, že všichni členové sboru se s pravidly seznámili.  
 

Zpětná vazba 
V rámci komunikace je dobré pamatovat i na zpětnou vazbu, tedy jak se zachovat, pokud po  
návštěvě aktivity nebo v jiné souvislosti onemocním. Všichni členové kolektivu, účastníci aktivity 
případně diváci, by měli být informování o tom, že pokud onemocní respiračním onemocněním, mají 
pozitivní test na onemocnění COVID - 19 případně nařízenou karanténu, by měli o této skutečnosti 
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informovat členy kolektivu, vedení kolektivu, případně pořadatele aktivity. Ti by pak měli tuto  
informaci předat dalším zúčastněným osobám případně s kontakty na tyto osoby předat příslušné 
krajské hygienické stanici k dalšímu šetření. 
 

Sběr dat 
Aby bylo možné v případě zprávy o onemocnění v kolektivu nebo v souvislosti s aktivitou možné 
efektivně skutečnost komunikovat, je doporučeno sbírat kontaktní údaje účastníků aktivit. 
 

Dotazník 
Je vhodné členy kolektivu nebo účastníky aktivity vyzvat k obezřetnosti formou žádosti o vyplnění 
dotazníku (případně čestného prohlášení), který obsahuje dotazy typu, zda je osoba zdráva,  
nevykazuje příznaky respiračního onemocnění, v posledních 14 dnech se nesetkala s někým kdo má 
nařízenou izolaci / karanténu nebo má pozitivní test na COVID-19, případně necestovala v poslední 
době do zahraniční do zemí s vysokým epidemiologickým rizikem. 
 

Individuální odpovědnost 
 

Informuji se  
Aktivně se zajímám o aktuální pravidla a informace. 
 

Jsem zdravý 
Do společného kolektivu nejdu a hromadnou aktivitu nenavštívím, pokud mám zvýšenou teplotu na 
37 stupňů, pociťuji příznaky respiračního onemocnění nebo příznaky COVID-19 (bolesti hlavy,  
dýchací obtíže, rýma, kašel, únava, ztráta čichu apod.), případně jsem byl v kontaktu s nemocným, 
cestoval do oblastí s vysokou mírou rizika nákazy COVID-19, nebo mám pozitivní test na COVID - 19 
a nařízenou karanténu. 
 

Dodržuji hygienická pravidla 
Často si myji ruce, před vstupem do společných prostor si dezinfikuji ruce. Pokud je to nutné  
v uzavřených či venkovních prostorách nosím roušku, dle druhu ji pravidelně měním (vícevrstvá 
ústenka může být relativně funkční ochranou až 3 hodiny).  
 

Dodržuji osobní prostor 
Dodržuji rozestupy a respektuji osobní prostor druhých. 
 

Odpovědnost 
Dodržuji pravidla, aktuálně platná nařízení a organizační pokyny. Jsem ohleduplný k ostatním. 
 

Zpětná vazba 
Pokud se po návštěvě společné aktivity necítím zdráv, případně mám pozitivní test na COVID-19, 
informuji o tom ostatní členy kolektivu nebo další pověřené osoby. 
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Zdroje: 
 
Studie Prof. Christian J. Kähler a Dr. Rainer Hain - rizika infekce při sborovém zpěvu a hry na de-
chové nástroje.  
 
(zdroj v němčině: https://www.unibw.de/home/news-rund-um-corona/musizieren-waehrend-der-
pandemie-was-raet-die-wissenschaft)  
 
(celá studie v němčině: https://www.unibw.de/lrt7/musizieren-waehrend-der-pandemie) 
 
Překlad článku: 
 
Studie Dr. Matthias Echternach a Dr. Stefan Kniesburges, Chor des Bayerischen Rundfunks - rizika 
infekce při sborovém zpěvu 
 
(zdroj v němčině: https://www.br-chor.de/aerosol-studie-mit-dem-br-chor/) 
 
Překlad článku: 
 
Pravidla pro větrání a používání vzduchotechniky v prostorách restaurací k prevenci nákazy CO-
VID-19 
 
(zdroj česky: http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotech-
niky-v) 
 
Větrání v době pandemie koronaviru 
 
(zdroj česky: https://vetrani.tzb-info.cz/20413-vetrani-v-dobe-pandemie-koronaviru) 
 
Soubor pravidel NOCOVID, Česká eventová asociace, Pravidla a doporuční pro pořadatele eventů 
 
(zdroj česky: https://www.nocovid.cz/pravidla) 
 
Prohlášení Unie českých pěveckých sborů k obnovení činnosti pěveckých sborů. 
 
(zdroj česky: https://www.ceskesbory.cz/01-01-clanek.php?id=3274 
 
Stanovisko SZU k nošení ochranného štítu bez roušky 
 
(zdroj česky: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-
rousky) 
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