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1. Venkovní sportoviště mohou být otevřena. Nemohou být otevřena zázemí. 

Odůvodnění: Z usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 298 I. odst. 1. písmeno f) vyplývá, že je  

zakázáno 

provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, 

kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních 

sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či 

školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní 

přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné 

obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných 

sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány, 

Je tedy patrné, že venkovní sportoviště nejsou zmíněny, tedy se na ně zákaz nevztahuje. 

2. Pobyt osob na jednom sportovišti zároveň, je možný v počtu maximálně 2 osob. Sportovištěm se 

rozumí jeden dvorec. 

Vyplývá z usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 299 kde vláda v bodě III. odst. 4 

nařizuje 

pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, 

doprovodu podle bodů II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, 

osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně 

konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu 

osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, 

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, 

Je potřeba též vzít v úvahu odstavec 2 téhož bodu písmeno c), kde vláda  

nařizuje 

pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s 

výjimkou  

c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za 

podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti,  

 

3. Při hře samotné není povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest 

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest ukládá MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021, kde v bodě 

3 písmeno x) je stanoveno, že zákaz pohybu pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest 

se nevtahuje na 

 
x) sportovce nebo cvičící osoby: 
- v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech, 
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- ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni 
konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v 
rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro 
osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, 
- ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v 

rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či 

podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni 

členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost 

viru SARS- CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 

hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost 

či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně 

platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, 

 

Závěrečné doporučení 

Doporučuji se nebát otevřít venkovní dvorce, ovšem stanovit režimová opatření, která naplní 

požadavky Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. 

Zejména: hra dvou osob na jednom dvorci 

  uzavřít zázemí s výjimkou WC 

  povinnost dezinfekce rukou před vstupem na dvorec 

  dodržovat rozestupy, hráči střídají strany po své pravé ruce 

  zajistit minimální potkávání osob při vstupu a odchodu z dvorce 

Lze řešit doplňkem k provoznímu řádu. 

 

Materiál je stručným popisem povinností a možností provozovatele tenisového areálu, který má 

zájem areál otevřít veřejnosti. Podrobnější materiály se připravují. Probíhají jednání s dotčenými 

orgány, tak aby bylo možné se přiblížit běžnému provozu. 

 

 

 

   Pavel Saic 

předseda PTS 


