
 

 

HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝ PLÁN  

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 26.–31.10. 2021 

Hygienicko-epidemiologický plán vychází z mimořádného opatření ve znění mimořádného 

opatření č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných 

opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 ke dni 10. 10. 2021 

Obecná organizační opatření festivalu 

Letošní ročník festivalu proběhne za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, 

které pomohou předcházet riziku šíření viru SARS-CoV-2. 

Umožnění vstupu na festival 

Návštěvníci festivalu budou vpuštěni do všech festivalových míst pouze na základě 

akreditace udělené po předložení platného certifikátu COVID - 19 v aplikaci Tečka či tištěný, 

který odpovídá aktuálním pravidlům T-N-O a to následujícícím způsobem:  

 

a) negativní antigenní test ne starší 48 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní 

b) potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů od pozitivního výsledku testu 

c) aplikace očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u 

dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují. 

 

Osoby nesplňující pravidla T-N-O se mohou na místě před vstupem podrobit testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Během čekání na testování budou uplatňovány zásady 

protiepidemických opatření, tj. rozestupy, dezinfekce a ochrana dýchacích cest. 

Bez platné akreditace s označením bezinfekčnosti nebude umožněn vstup na žádný 

program. Na akreditační přepáže “OFFSCREEN / IF” v Horáckém divadle si můžete zažádat o 

offscreen akreditaci zdarma. 

Pokud si návštěvník koupí pouze jednorázovou vstupenku na jednotlivé představení, bude 

svou bezinfekčnost prokazovat u vstupu do sálu. 

 

 

 

 

 



 

 

Testovací místo 

Pro návštěvníky festivalu i organizační tým bude na vyznačeném místě po dobu konání 

festivalu k dispozici testovací místo společnosti Anygence, kde budou prováděny jak 

antigenní, tak PCR testy. 

 

Otevírací doba testovacího místa: 

Pondělí 25.10. 13:00 – 20:45 

Úterý–sobota 26.-30.10 9:00 – 20:45 

Neděle 31.10. 8:00 – 15:00 

 

Bezpečnost návštěvníků v průběhu festivalu 

Diváci i realizační tým ve vnitřních prostorách (promítacích sálech a dalších) jsou povinni mít 

po celou dobu zakrytá ústa i nos respirátorem FFP2/KN95/N95, nebo nanorouškou. 

V promítacích sálech bude po celu dobu platit přísný zákaz konzumace jídla a nápojů. 

Kontrola tohoto opatření bude na jednotlivých programových místech prováděna realizačním 

týmem festivalu, který bude na tuto skutečnost návštěvníky upozorňovat. 

Pravidelný úklid programových prostor zajistí organizátor festivalu ve spolupráci s úklidovou 

službou konkrétních projekčních míst. Úklid jednotlivých projekčních míst, včetně dezinfekce 

klik, zábradlí a dalších exponovaných ploch, bude probíhat vždy po skončení projekcí.  

V areálu bude rozmístěno dostatečné množství stojanů s dezinfekčním přípravkem, který 

mohou návštěvníci festivalu využít k pravidelné dezinfekci rukou.  

K bezpečnosti festivalu přispěje organizátor i hojným rozmístěním informačních sdělení 

nabádajícím k dodržování opatření – cedule, slidy v kinech před projekcemi nabádající k 

dodržování opatření ad.  

Upozorňovat budou především na doporučení ohledně hygieny rukou, dodržování 

dostatečných rozestupů, informace o povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích 

cest, doporučení, jak postupovat v případě zdravotních potíží, zákaz konzumace jídla a pití v 

sálech 

V místech s potenciálem tvoření front budou vyznačené rozestupy. 

Na návštěvnicky frekventovaných místech a dotykových plochách bude použita dlouhodobě 

stabilní polymerová dezinfekce. 

 

 



 

 

Kapacity projekčních sálů 

Jednotlivá programová místa budou kontrolována festivalovou službou tak, aby do nich 
mohli vstupovat pouze řádně akreditovaní návštěvníci (tzn. návštěvníci splňující pravidla T-N-
O). Tato služba bude zároveň kontrolovat dodržování platných opatření. Projekční místa 
budou prostorově upravena tak, aby v případě potřeby bylo možné zajistit dostatečné 
rozestupy. Dodržování rozestupů budou kontrolována. 
 

Horácké divadlo – Velká scéna 315 míst k sezení 

Horácké divadlo – Malá scéna 80 míst k sezení 

DKO I 500 míst k sezení 

DKO II 400 míst k sezení 

Malá scéna DKO 90 míst k sezení 

Diod 180 míst k sezení 

Dukla Edison 60 míst k sezení 

Dukla Reform 162 míst k sezení 

VŠPJ 340 míst k sezení 

Kino Máj (Třešť) 218 míst k sezení 

 

Vnitřní neprojekční prostory 

Kostel sv. Ducha 35 míst 

Inspirační fórum (HDJ) 120 míst k sezení 

Ji.hlava dětem (OGV II) 134 osob* 

Centrum dokumentárního filmu 10 osob 

Videotéka East Silver Market 30 osob 

Matchmaking (VŠPJ) 30 osob 

Kyšperský: Koncerty 1 na 1 3 osoby 

Noční scéna Radia Wave 300 osob 

Seminář Media a dokument 30 osob 

Výstava fotografií by Nikon v HDJ 30 osob 

 

*) V sektorech jako: Kavárna 30 osob, průběžná dílna 8 osob, dílna 12 osob, workshop 12 

osob, sál 40 osob, střižna 12 osob, dětský koutek 20 osob. 

 



 

 

Vnější neprojekční prostory a dočasné stavby 

VR Zóna (Masarykovo náměstí) 15 osob 

Game Zóna (Masarykovo náměstí) 10 osob 

Hudební stan za DKO 180 osob 

Food Zone před DKO 120 osob 

Divadlo Líšeň: Putin lyžuje 80 míst k sezení 

 

Kapacity ubytování 

Jednotlivá velkokapacitní ubytování pro návštěvníky festivalu budou kontrolována 

festivalovou službou tak, aby do nich mohli vstupovat pouze řádně akreditovaní návštěvníci 

(tzn. návštěvníci splňující pravidla T-N-O). Tato služba bude zároveň kontrolovat dodržování 

platných opatření. 

V ubytování bude probíhat pravidelný úklid a dezinfekce společných prostor. 

V ubytování typu hotel, penzion a ubytovna platí pro hosty a štáb platná epidemiologická 

nařízení. 

 

Festivalové ubytování pro veřejnost 

Internát Třešť, K Valše 1251, 589 01 Třešť 

Sokol, Tyršova 12, Jihlava 

SK Modeta, Okružní 2, Jihlava 

SŠ Stavební, Žižkova 20, Jihlava 

Plovka, Nad Plovárnou 5, Jihlava 

SOŠ Sociální, Fibichova 67, Jihlava 

Křížová, Křížová 33, Jihlava 

Tenis, Karolíny Světlé 

 



 

 

Postup v případě podezření na výskyt nákazy 

Organizátor se zavazuje ke sledování změn v mimořádných opatřeních MZ či KHS kraje 
Vysočina a je připraven dle nich hygienicko-epidemiologický plán přizpůsobovat. 

V případě podezření na výskyt onemocnění COVID-19 bude organizátor festivalu neprodleně 
kontaktovat Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina a v součinnosti s ní postupovat. 

V případě dotazů je možné kontaktovat informační linku ke koronaviru 1221, či festivalového 
anticovid koordinátorku Adélu Švarcovou na emailu anticovid@ji-hlava.cz 


