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Protiepidemická opatření při rozsvěcování vánočního stromu  

od 26. 11. 2021 
 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a s ním spojenou změnu protiepidemických opatření 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) 

upozorňuje na změnu podmínek i pro rozsvěcení vánočního stromu. 

 

Usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066, konkrétně jeho bodem II/14, 

je omezeno konání spolkových, kulturních, tradičních a jim podobných akcí (pod což lze zařadit 

i rozsvěcení vánočního stromu) tak, že: 

- se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob; 

- se zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo 

které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou 

dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu II/17 (tj. zejména očkování či 

prodělání nemoci) nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; 

- se nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17, před 

účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se 

nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek 

podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na 

akci. 

Organizátor je tedy povinen zajistit, aby se akce v jeden čas neúčastnilo více jak 100 osob. Vzhledem 

k takto nízko nastavenému počtu je dle názoru KHS kraje Vysočina třeba i v menších obcích zajistit 

regulaci vstupu osob na akci tak, aby byl dodržen maximální počet účastníků. V takovém případě je 

organizátor povinen kontrolovat, zda účastníci splňují podmínky bezinfekčnosti dle bodu II/17 

uvedeného usnesení vlády. 

 

Pokud při rozsvěcení vánočního stromu mají vystoupit např. děti ze ZŠ či MŠ apod., nelze ani 

v takovém případě rozsvěcení vánočního stromu podřadit podle názoru KHS kraje Vysočina pod 

hudební, divadelní či jiné umělecké představení, na něž se vztahují podmínky bodu II/13 výše 

uvedeného usnesení vlády (může se účastnit max. 1 000 osob, ale organizátor musí vždy kontrolovat u 

účastníků splnění podmínky bezinfekčnosti a všichni diváci musí být usazeni). 

 

Závěrem KHS kraje Vysočina upozorňuje, že bodem I/3 výše uvedeného usnesení vlády je zakázána 

konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. 
 

Výše uvedená pravidla jsou účinná ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. do dne 25. prosince 2021 

do 23:59 hod., nelze však v průběhu času vyloučit jejich změnu. 

 

 

 

                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                         

 

 


