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„Nejistota ze strany státu je pro kulturu hrozivá,“ říká Martin 

Pošta. Signal Festival bude letos probíhat za přísných 
hygienických opatření 

 
Vládní opatření se mění každý týden. Kulturní akce, které se mají konat během             
letošního podzimu, tak pracují s pocitem nejistoty a strachu. Signal Festival již od jara              
připravoval ve spolupráci s bezpečnostními odborníky sérii vlastních přísných         
opatření, která by měla umožnit hladký průběh festivalu. Bezpečnost návštěvníků je           
pro organizátory naprostou prioritou.  
 
Signal Festival zahájil kampaň #signalsrouskou. Své fanoušky na svých komunikačních          
kanálech vybízí k ohleduplnosti a připravenosti. Vstup do všech vnitřních prostor i vnějších             
prostorů spojených s festivalem bude povolen pouze s rouškou. Hygienická opatření           
připravuje Signal Festival dle platných vyhlášek a vládních opatření ve spolupráci s            
bezpečnostními odborníky z pražské firmy Crowd Safety, která se starala mimo jiné o             
přípravu opatření v rámci první vlny pandemie covid-19 pro Magistrát hlavního města Prahy             
nebo koordinovala bezpečný průběh oslav 17. listopadu 2019.  
 
„Jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí hlavního města Prahy, které jsme představili             
celý festival a veškerá naše opatření. Zároveň situaci dlouhodobě řešíme s předními            
českými epidemiology a jednáme také s hlavní hygieničkou České republiky Jarmilou           
Rážovou. Vedle našich vlastních opatření ovšem prosíme o ohleduplnost také naše           
návštěvníky. Pravidlo 4R – tedy rouška, rozestupy, dezinfekce rukou a vzájemný respekt –             
je takovým základem. Vyhlídky nových vládních opatření nejsou v této době pro kulturu             
jednoduché. Nikdo neví, jaká budou platit pravidla v říjnu a my tedy nevíme, s čím počítat,                
na co se připravit. Nejistota ze strany státu je však pro kulturní organizátory hrozivá. Naději               
nám dává víkendové vyjádření ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Pevně věříme, že           
podobnou strategii záchrany české ekonomiky, tedy i kreativních průmyslů, zvolí také           
samotná vláda. Vše mezitím plánujeme podle svého nejlepšího svědomí a zkušeností           
expertů z bezpečnostních a hygienických firem. Bezpečnost návštěvníků je pro nás jasnou            
prioritou,” řekl ředitel festivalu Martin Pošta.  
 
Signal Festival zkrátil čas pobytu návštěvníků na jednom místě na minimum. Zkrátila se také              
délka instalací, které běží v časové smyčce – u žádné z nich se nemusíte diváci zdržet déle                 
než 15 minut. Všechny prostory jsou nově uzpůsobeny takovým způsobem, aby bylo možné             
s rezervou dodržet nutné rozestupy. Organizátoři se budou věnovat také hromadění           
návštěvníků mimo festivalové prostory, tedy utváření davů a front mimo samotné instalace.  
 
Vnitřní kapacity jsou patřičně omezeny a kalkulovány s vysokou rezervou tak, aby bylo             
možné dodržet značné rozestupy. Vnitřní prostory podléhají zesíleným hygienickým         
opatřením jako je pravidelná dezinfekce, vyznačené rozestupy, dobrá ventilace a využívání           
vzduchotechniky. Dezinfekční prostředky se budou nacházet všude, kde dochází k          



fyzickému kontaktu člověka s okolním prostředí – tedy na toaletách, vstupech, východech,            
zábradlí a podobně. Vnitřní prostory budou mít vždy určeného styčného důstojníka           
odpovědného za dezinfikování prostor. Systém kontroly bude přitom přísně nastaven          
podobně jako na toaletách na čerpacích stanicích.  
 
Plánována jsou také velmi přísná hygienická opatření pro personál, který na festivalu            
potkáte. Pracovníci, kteří přicházejí do styku s návštěvníky, tedy například pořadatelská           
služba, pokladní nebo kustodi, musí podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti.          
Samozřejmostí je pro ně používání roušek, v případě možného fyzického kontaktu s            
návštěvníky, pak také rukavic.  
 
Osmý ročník Signal Festivalu nabídne celkem 15 instalací na 3 festivalových trasách, a to              
Holešovice, Staré Město a Karlín. Ulice Prahy rozsvítí od čtvrtka 15. do neděle 18. října               
2020 vždy od 19:00 do 24:00 hodin. Většina festivalového programu je zdarma, vstup na 4               
placené instalace si mohou návštěvníci pořídit jednoduše v rámci jediné vstupenky nazvané            
Signal Pass. Aktuálně jej mohou návštěvníci pořídit za 200 Kč, na místě pak za 300 Kč.                       
Festivalová mapa je letos díky společnosti ING poprvé zdarma k vidění přímo na webových                           
stránkách Signal Festivalu.  
________________________________________________________________________ 
O Signal Festivalu: 
Signal je festival digitální a kreativní kultury. Spojuje současné vizuální umění, městský            
prostor a moderní technologie. Stal se nejnavštěvovanější kulturní událostí v České           
republice. Program je tvořen renomovanými zahraničními i českými umělci z oblasti light            
designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence a konceptuálního umění. Festival           
rád vzdělává sebe i návštěvníky. Spojuje historické kulisy milované Prahy s nejnovějšími            
technologiemi a současnými společenskými tématy. Signal Festival je jedním z největších           
producentů současného umění u nás. Podporuje nejmladší české tvůrce, stál u vzniku více             
než sedmdesáti originálních instalací, které byly vytvořeny speciálně pro festival. Pořádá           
doprovodné programy pro děti, odbornou veřejnost i studenty. Spolupracuje s celou řadou            
zahraničních festivalů a kulturních institucí. 
  
8. ročník Signal Festivalu proběhne od 15. do 18. října 2020  
Každý den od 19:00 do 24:00 hodin  
Více informací na www.signalfestival.com 
Facebook: www.facebook.com/SignalFestival 
Instagram: www.instagram.com/signalfestival/ 
  
Poděkování: 
  
Festival digitální a kreativní kultury Signal vzniká za laskavé podpory hlavního města Prahy,             
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, městských částí Praha 1, Praha             
7, Praha 8. 
 
Hlavní partner: Mercedes-Benz, Kooperativa 
Oficiální partner: ING 
Generální mediální partner: Česká televize 
Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, JCDecaux, Reflex, Deník N 



Mediální partner: CzechDesign  
Oficiální pivo: Staropramen  
Hlavní technický partneři: ROBE, Rebeam 
VIP partner: Forbes 
Partneři: PRE, THMP,  Světové Česko, Kudy z nudy 
Signal Calling partner: PrusaLab 
Oficiální dopravce: Dopravní podnik hlavního města Prahy 
  
Kontakt pro média: 
Nikola Lörinczová, nikola.lorinczova@piaristi.cz, +420 605 560 277 
Michaela Hečková, michaela.heckova@piaristi.cz, +420 732 972 007 
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