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Konečně můžeme legálně na vnitřní sportoviště!!!
NOVINKY V OPATŘENÍ OD 17. 5. 2021
Dle nového Mimořádného opatření MZd se od 17. 5. omezuje provoz a používání sportovišť
ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu
nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že:
•
•
•

•
•

•
•

Provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní
plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti.
Neumožní více než 2 osoby ve skupině a zároveň více než 10 osob celkem na vnitřní
ploše sportoviště.
Všechny přítomné osoby se budou muset prokázat jakýmkoliv negativním testem
na Covid-19 (PCR, antigenní nebo samotestem) ne starším 72 hodin nebo potvrzením
o očkování nebo potvrzením, že spadají do ochranné lhůty 90 dnů po prodělání nemoci
Covid-19.
návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry
šatny a sprchy jsou pro veřejnost uzavřené
Výjimku tvoří děti mladší 6 let věku, dále tyto podmínky neplatí pro:
sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to
mimořádná opatření umožňují,
sportovní přípravu, 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.

Venkovní sportování

•
•

Nové mimořádné opatření dále upravuje podmínky pro provoz a používání venkovních
sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech venkovních
sportovišť (šatny, sprchy apod.), nejde-li o:
sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to
mimořádná opatření umožňují,
sportovní přípravu, 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,
Od 17.5. již nebude amatérský sport (organizovaný sportovními svazy) omezen pouze na děti
a mládež do 18ti let, ale sportovat budou moci i dospělí. Venku tedy bude moci sportovat až
30 lidí.
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