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Od středy 1. září 2021 se upravují pravidla pro využívání vnitřních i venkovních sportovišť. 
 
OPATŘENÍ PLATNÁ 1. ZÁŘÍ: 

1. Ochrana dýchacích cest – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 
července 2021 (MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN1) + změna ze dne 27. srpna 2021 (MZDR 
15757/2020-58/MIN/KAN1a) 

2. Omezení obchodů a služeb – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 
srpna 2021 (MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN2) 

 
Pro všechny osoby platí povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest (viz 
nařízení výše). Ochranu dýchacích cest mohou cvičitelé a cvičenci odložit v šatně bezprostředně 
před odchodem na sportoviště. Rodiče dětí/doprovod, kteří nejsou účastníky cvičební jednotky 
musí mít ochranu dýchacích cest nasazenou po celou dobu přítomnosti ve vnitřních prostorách. 
 
Každý vedoucí cvičební jednotky je povinen vést docházku cvičenců (jméno, příjmení a kontakt na 
cvičence/zákonného zástupce) a jednou za 7 dnů kontrolovat, zda cvičenec splňuje podmínky 
účasti na cvičební jednotce. Osobám, které podmínky nesplní nesmí být umožněna účast na 
cvičební jednotce. 
 
Činnost jednotlivých oddílů bude umožněna pouze za dodržení příslušných nařízení a pouze těm 
osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19: 

 uvnitř 
o max. 20 osob (bez nutnosti splnění podmínek viz níže); 
o max. 1000 osob za splnění podmínek; 

 venku 
o max. 20 osob (bez nutnosti splnění podmínek viz níže); 
o max. 2000 osob za splnění podmínek; 

 
 
PODMÍNKY PRO ÚČAST NA TRÉNINKOVÉ JEDNOTCE PRO VÍCE JAK 20 OSOB: 
 
V případě, kdy je na tréninkové jednotce více než 20 osob, umožní vedoucí cvičební jednotky 
účast pouze těm osobám, s výjimkou dětí do 6 let věku, které splňují následující podmínky: 
 
I/17 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, 
nebo 
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c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem 
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení 
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 
dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se 
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem 
působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů 
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení 
musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, 
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým 
přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno 

i. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla 
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo  

ii. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle 
bodu i., pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou 
organizací pro nouzové použití; nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 
rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je 
negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní 
test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 
24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením 
poskytovatele zdravotních služeb, nebo 

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; 
tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného 
zástupce osoby nebo potvrzením školy. 

 
Poznámka: 
Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek rychlého 
antigenního testu (RAT) pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní. 
 
 
Osobám, které nesplní popsané podmínky, nesmí být umožněna účast na cvičební jednotce. 
 
Přítomnost jiných osob než cvičenců a cvičitelů na cvičební jednotce je zakázaná. 
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Příklad: 
1) cvičitel přichází před cvičební jednotkou otevřít šatnu – před vstupem do sokolovny si 

nasadí respirátor 
2) rodič přivádí své dítě do šatny – před vstupem do sokolovny si oba nasadí respirátor 
3) cvičitel u vstupu do šatny kontroluje splnění podmínek – pokud cvičenec podmínky 

nesplňuje, tak mu není umožněna účast na cvičební jednotce a je odeslán domů 
4) cvičenec (dítě), který splňuje podmínky, se v šatně převleče a čeká na pokyn cvičitele, rodič 

odchází – rodič má po celou dobu přítomnosti ve vnitřních prostorách stále nasazený 
respirátor 

5) cvičitel společně se cvičenci odcházejí na sportoviště – cvičitel i cvičenci si v šatně odloží 
respirátory 

6) po skončení cvičební jednotky odcházejí do šatny – po převlečení si cvičenci i cvičitel v 
šatně nasadí respirátor a opouští sokolovnu 

 
Příklad docházky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


