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Národní sportovní agentura 

Vážený pan 

Milan Hnilička 

předseda 

 

datovou schránkou: vnadiz2 

 

V Praze dne 15. prosince 2020 

Vážený pane předsedo, 

s blížícím se opětovným uzavřením tenisových hal, které pravděpodobně nastane od 

18.12.2020 a potrvá nejméně do 23.12.2020, ve mně vzrůstají obavy, a to především 

o nerespektování tohoto zákazu ze strany provozovatelů. Co bude po 23.12.2020 se neví. Co ale 

vím, že vzrůstá animozita vůči orgánům státní správy. Myslím, že pouhá výhružka vysokou, likvidační 

pokutou není tím správným přesvědčovacím argumentem. Je řada klubů, která se nehodlá smířit 

s uzavřením, a to zejména z důvodu absence odborného zdůvodnění. Je pro mě osobně 

nepřijatelné, aby kdokoliv zavřel sportoviště a neřekl jaký je důvod, kde a v čem hrozí riziko. 

A hlavně. Nezeptal se, jestli jsme schopni případné riziko eliminovat přijmutím různých režimových 

opatření. Plošné oznámení je tu COVID nestačí! Jedna věc je zavřené sportoviště a z toho plynoucí 

finanční ztráty pro kluby, provozovatele. Další věc je znehodnocení životní stylu, a ne nepodstatná je 

skutečnost, že řada sportovců má svůj sportovní cíl, kterému podřizuje doslova svůj život a život své 

rodiny. Jak lehce může sportovec přijít o léta dřiny a odříkání, ví jen ten, kdo si tím prošel.  

Pane předsedo, sledoval jsem dnes tiskovou konferenci České unie sportu. Vím, že se snažíte 

prosadit otevření sportovišť pro amatérský sport. Děkuji za snahu. Abych nebyl v pozici, že stále jen 

o něco žádám, nabízím pomoc při stanovení režimových opatření při provozu tenisových hal. Před 

časem jsem, se svými spolupracovníky, vypracoval materiál „NÁVRH PROTIEPIDEMICKÝCH 

OPATŘENÍ K UMOŽNĚNÍ VYUŽÍVÁNÍ PŘETLAKOVÝCH HAL KE HŘE TENISU“. Materiál byl při 
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zpracovávání konzultován s hygieniky a předpokládám, že by mohl být základem pro stanovení 

režimových opatření pro tenis jak nafukovacích, tak v halách pevných v přicházejícím období. 

Zmíněný materiál byl jménem ČTS předložen hlavní hygieničce ČR. Bohužel bez vyjádření. Zmíněný 

materiál přikládám. 

Dovoluji si Vás, pane předsedo, zdvořile požádat o odpověď, zda je má aktivita ku prospěchu 

věci, či zda je marná. Stejně tak prosím o zprávu, zda Vás můžeme, ve věci otevření sportovišť 

obecně, podpořit i jiným způsobem. 

S úctou a přáním stálého zdraví, 

 

Pavel Saic, v.r. 

předseda  

 

Příloha 
NÁVRH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ K UMOŽNĚNÍ VYUŽÍVÁNÍ PŘETLAKOVÝCH HAL KE HŘE 
TENISU ze dne 08.11.2020 
 
Na vědomí 
Český tenisový svaz 
Tenisové kluby PTS 
 


