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V Praze dne 27. října 2020 

Vážený pane předsedo, 

 

vím, že dnešní doba klade na všechny oblasti našeho života výjimečné výzvy, které naše 

generace nezažila. Zdravotnické obory čelí enormnímu vytížení, sport je naopak v útlumu. Jsem 

přesvědčen, že jako zástupce sportovců pracujete na opatření, která náš sport dokážou přenést přes 

právě probíhající omezení. Přesto, a možná i právě proto, mi dovolte Vás, jako nejvyšší autoritu ve 

sportu, informovat o našich problémech, které nám způsobuje právě probíhající pandemie nemoci 

COVID – 19. 

Obracím se na Vás jako předseda Pražského tenisového svazu a jako takový Vám v první řadě 

chci poděkovat za program COVID-Sport, který je potřebnou podporou našeho sportovního 

prostředí a pomohl nám při první vlně. 

 Předpokládám, že v nejbližší době bude zveřejněn program na podporu sportovního 

prostředí, který pomůže překonat druhou vlnu pandemie. Bohužel druhá vlna a s ní spojená 

omezení přišla v době, kdy se připravujeme na zimní sezónu. Většina našich klubů nemá vlastní 

dostatečné kapacity pro sportování v pevných halách, a tak jako finančně přijatelné řešení volí 

přetlakové haly na antukových dvorcích. V letošním roce se stalo, že kluby postavily nafukovací haly 

a vzápětí přišel zákaz je provozovat. Tím se kluby dostaly do situace, že vynaložily nezanedbatelné 

finanční prostředky na postavení hal, které nemohou provozovat. S postavením hal ovšem vznikají 

permanentní náklady na udržení nafouknutých hal, a přitom kluby nemohou generovat prostředky, 

aby tyto náklady pokryly.  
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Prosím Vás proto, aby v příští podpoře bylo pamatováno na tuto skutečnost a podpora byla 

směřována i směrem na postavení přetlakových hal, jejich udržení v nafouknutém stavu a jejich 

následný úklid.  

Bohužel tento typ sportoviště nelze stavět později, protože antukový povrch, poté co zmokne 

či dokonce zmrzne, se stane nehratelným. Buďto se haly postaví před sezónou, nebo se nepostaví 

vůbec. V okamžiku, kdy je hala postavena, vznikají permanentní náklady na její provoz. V hale je 

nutné nepřetržitě vytvářet přetlak, aby zůstala postavená. Zároveň je nutné v hale temperovat, aby 

nepromrzla antuka a aby v případě sněžení, sníh roztál a odtekl a nezatěžoval plachtu, která by váhu 

sněhu nemusela unést. 

Již dnes je jasné, že běžné kluby nebudou schopny pokrýt náklady, i kdyby se provoz obnovil 

v prosinci.  A že prosinec, se však díky neznalosti dalšího šíření epidemie nemoci COVID-19, zdá 

velmi nejistý. Ohroženi jsou nejen spolky, které se mohou, vlivem vzniklé zadluženosti, potýkat se 

svou existencí, tak i společnosti, které provozují sportoviště na obchodní bázi a umožňují spolkům 

bez vlastního sportoviště fungovat.  

Zvažte také prosím možnost vypracování oficiálního materiálu, který by stanovil skutečnou 

míru rizika šíření nákazy v přetlakových halách. Materiál by mohl být relevantním podkladem pro 

jednání s příslušnými orgány státu, které rozhodují o protiepidemických opatřeních. Není vyloučeno, 

že by takový materiál potvrdil obecný předpoklad, že pohyb v přetlakové hale, za omezeného počtu 

osob a dodržení dalších opatření, není z hlediska šíření nákazy rizikový. Na tomto materiálu je náš 

svaz samozřejmě ochoten spolupracovat. Myslím, že podobný materiál by posloužil i v budoucnu při 

podobných událostech. 

Vážený pane předsedo, děkuji za čas, který jste mi věnoval a za zvážení zmíněných návrhů. 

Jsem přesvědčen, že pro sport děláte maximum možného, za což Vám velmi děkuji.  

 

S úctou a přáním pevného zdraví, 

 

Pavel Saic, v.r. 

předseda  


