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§ 2 PRINCIP FUNGOVÁNÍ PŘETLAKOVÝCH HAL 

Principem fungování přetlakové haly je vytváření přetlaku vzduchu v prostoru vytvořeném PVC 

plachtou na venkovní hrací ploše. Vzduch musí být nepřetržitě vháněn do prostoru a tím zůstává 

plachta „nafouknutá“ Tímto je vytvořeno sportoviště chráněné před povětrnostními vlivy. 

Nejčastějšími rozměry hal jsou haly, které chrání 1, 2 nebo 3 kurty. Jsou však i haly, které chrání 

více venkovních ploch. Pro jeden zakrytý dvorec je standardně používaný rozměr 36 x 18 m. 

Tabulka 1 Kubatury hal s ohledem na jejich velikost 

Hala pro Délka (m) Šířka (m) Výška (m)
Obsah 

(m3)

max. průtok 

vzduchu 

dmychadla (m3/h)

Vzduch 

vyměněný za 1h 

provozu (m3)

1 kurt 36 18 7,5 3159 8000 2000

2 kurty 36 36 9 7582 18000 4500

3 kurty 54 36 9 11372 22000 7000

4 kurty 72 36 10 16848 28000 10000
 

Vzduch je do haly vháněn vzduchotechnickými kanály. Část vzduchu z haly je odváděna zpět 

k dmychadlu, kde se vzduch smísí s čerstvým vzduchem v poměru cca 60% čerstvý vzduch a 

40% vzduch z haly. Tento poměr lze měnit.  

 

Obrázek 1 Schéma cirkulace vzduch v přetlakové hale 
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§ 3 ÚDAJE O POČTU HAL A PŘEDPOKLÁDANÉHO POČTU ZÚČASTNĚNÝCH HRÁČŮ 

 

Pro přehlednost uvádíme níže v tabulce počty přetlakových hal v ČR. 

Oblast Počet hal Počet dvorců 
návštěvnost 
1kurt/den 

Praha 52 240 16 

Středočeská 75 165 16 

Východočeská 23 52 12 

Severočeská 18 40 12 

Západočeská 16 36 18 

Jihočeská 10 22 12 

Severomoravská 21 52 12 

Jihomoroavská 35 82 15 

 

Počet dvorců v jednotlivých halách je 1 – 4, přičemž převládají haly se 2 a 3 dvorci. 

 

 

 

 

  



§ 4 PROVOZNÍ ŘÁD 

Provozní řád provozovatele přetlakové haly musí obsahovat tato ustanovení: 

Vstup do areálu je povolen pouze předem objednaným sportovcům, kteří přicházejí na přesně 

domluvenou hodinu.  

Vstup osobám nesportujícím/doprovázejícím sportovce je přísně zakázán. 

Návštěvníci, kteří mají zájem o využití některé z nabízených sportovních služeb, se nejprve ohlásí 

na recepci areálu (obsluha rouška, ideálně i plexi) nebo u zodpovědné osoby určené 

provozovatelem. 

Při vstupu do areálu využijí návštěvníci dezinfekci rukou a vstupují v roušce. 

Vstup na sportoviště (kurt) je dovolen pouze v roušce a ve vhodném sportovním oblečení, 

včetně vhodné sportovní obuvi. Roušku si hráči sundávají při hře.  

Lavičky nebo židle na kurtu jsou od sebe nejméně 2m a jsou určeny vždy samostatně pro každou 

stranu kurtu.  

Občerstvení si hráči nosí s sebou, odpadky si odnášejí.  

Je-li v hale více kurtů, hráči jednotlivých kurtů se po cestě na kurt nepotkávají. Lze je oddělit 

časově, posunout čas zahájení tréningu např. po 15 minutách. 

Hráči se zbytečně nezdržují v prostorách klubu mimo kurt. 

Služby, které nelze poskytovat 

Půjčování sportovních pomůcek 

Občerstvení 

  



§ 5 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA TENISOVÉHO KLUBU/AREÁLU 

 

Podepisuje se poprvé při vstupu do areálu, eviduje si jej provozovatel, kopii dostává návštěvník 

 

Čestné prohlášení 

 

Já  níže podepsaná/ý nar. dne  

bytem 

prohlašuji, že jsem se seznámil/a s příznaky nemoci COVID19, budu sledovat svůj zdravotní 

stav a v souladu s Provozním řádem TK …………….. klubu v případě onemocnění zruším 

plánovaný čas a do areálu TK nevstoupím. Znám nový „Provozní řád“  klubu, který obsahuje 

opatření proti šíření COVID19. 

telefon email 

V    

dne     

    

Podpis    

 

  



§ 6 INFORMAČNÍ LETÁK SEZNAMUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍKY S PŘÍZNAKY NEMOCI COVID1-19 

Leták bude ve formátu A3, umístěn při vstupu do areálu tak, aby byl snadno čitelný bez nutnosti 

uchopení. Předpokládá se, že bude v blízkosti místa podpisu „Čestného prohlášení“. Lze jej 
vydávat každému návštěvníkovi s sebou. 
 

 
 
 
 

 
Nejčastější příznaky: 

horečka 
suchý dráždivý kašel 
únava 

 
Méně obvyklé příznaky: 

bolest v krku 
průjem 
zánět spojivek 

bolest hlavy 
ztráta chuti nebo čichu 
vyrážka na těle nebo barevné změny na prstech rukou nebo nohou 

 
Závažné příznaky: 

dýchací obtíže nebo dušnost 
bolest nebo tlak na hrudi 

ztráta řeči nebo schopnosti pohybu 

 
Pokud se u vás projeví některé z výše uvedených příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou 
pomoc. Před návštěvou praktického lékaře telefonicky kontaktujte.  
 
U nakažené osoby se příznaky většinou projeví po 5–6 dnech. Může to ale také trvat až 14 dní. 
  

Příznaky COVID-19 podle WHO 



§ 7 PROVOZOVATEL AREÁLU ZAJISTÍ 

Informovat všechny návštěvníky o příznacích covid19 a povinnosti v případě výskytu příznaků 

telefonicky zrušit domluvenou hodinu a nevstupovat do areálu.  

Informovat je o novém obsahu provozního řádu, který musí návštěvníci znát. 

Při každé návštěvě nechat návštěvníky podepsat „Čestné prohlášení“ o výše uvedených 

informacích, kopii dát návštěvníkovi. 

Zajistit dezinfekci rukou a jednorázovou roušku u vstupu do areálu. 

V případě využití recepce vybavit recepční rouškou, dle uvážení plexisklovou ochranou a 

poučit ji o nových přísných pravidlech a povinnosti informovat o nich a vymáhat dodržování 

návštěvníky. 

Zajistit rezervní roušky pro případ, že by si ji návštěvník zapomněl. 

Označit prostory informací o povinnosti dezinfekce rukou a nošení roušek. 

Zajistit pravidelný úklid s dezinfekcí WC, případně prostor využívaných pro vstup na kurty 

(recepce, chodby). 

Zajistit pro návštěvníky výplet raket, po dohodě. 

Zajistit dozor areálu a vymáhání dodržování nových protiepidemických pravidel. Nebude-li 

návštěvník ani po upozornění respektovat pravidla „Provozního řádu“ vykázat jej z areálu.  

  



§ 8 OBRÁZKOVÉ PŘÍLOHY 

Jak si správně mít ruce 

 

 

informační tabulky o povinnosti nosit roušky informační tabulky o povinnosti dezinfekce rukou 

  

 



§ 9 Technická specifikace VZT jednotek přetlakových hal 

 


