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Provoz sportovišť SSRZ Havířov v období od 9. 10. do 25. 10. 2020 – v době nouzového stavu 

 

Skatepark 

9. 10. – 11. 10.  uzavřeno pro veřejnost 

otevřeno pro sportovce – jsou  povoleny tréninky a soutěže sportovců organizovaných ve sportovních svazech 

(max. 130 osob) vnitřní prostory venkovního sportoviště uzavřeny 

12. 10. – 25. 10.  uzavřeno pro sportovce i veřejnost 

 

Víceúčelová hala  

9. 10. – 11. 10.  uzavřeno pro veřejnost 

otevřeno pro sportovce – jsou  povoleny tréninky a soutěže sportovců organizovaných ve sportovních svazech 

(max. 130 osob) 

12. 10. – 25. 10.  uzavřeno pro sportovce i veřejnost 

 

 

Sportovní hala Slávie 

9. 10. – 11. 10. uzavřeno pro veřejnost  

otevřeno pro sportovce – jsou  povoleny tréninky a soutěže sportovců organizovaných ve sportovních svazech 

(max. 130 osob)  

12. 10. – 25. 10. Hala uzavřena pro sportovce i veřejnost. Na venkovních hřištích povoleno 20 osob, nesmějí využívat vnitřní 

prostory (šatny, sprcha) 
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Sportovní hala Žákovská 

9. 10. – 11. 10.  uzavřeno pro veřejnost 

otevřeno pro sportovce – jsou  povoleny tréninky a soutěže sportovců organizovaných ve sportovních svazech 

(max. 130 osob) 

12. 10. – 25. 10.  uzavřeno pro sportovce i veřejnost 

 

Tělocvična Palackého  

9. 10. – 11. 10.  uzavřeno pro veřejnost 

otevřeno pro sportovce – jsou  povoleny tréninky a soutěže sportovců organizovaných ve sportovních svazech 

(max. 130 osob) 

12. 10. – 25. 10.  uzavřeno pro sportovce i veřejnost 

 

Lezecká stěna Palackého 

9. 10. – 11. 10.  uzavřeno pro veřejnost 

otevřeno pro sportovce – jsou  povoleny tréninky a soutěže sportovců organizovaných ve sportovních svazech 

(max. 130 osob) 

12. 10. – 25. 10.  uzavřeno pro sportovce i veřejnost 

9. 10. – 25. 10.  povolen tělocvik pro 1. stupeň ZŠ a MŠ 
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Bowling 

9. 10. – 25. 10.  uzavřeno 

 

Bazén Delfínek, Bazén Šumbark 

9. 10. – 25. 10.   uzavřeno 

Hřiště ZŠ  

9. 10. – 25.10.  povolen tělocvik pro 1. stupeň ZŠ a MŠ, mohou využít i vnitřní prostory venkovních sportovišť 

 

Městský fotbalový areál 

9. 10. – 11. 10. uzavřeno pro veřejnost  

otevřeno pro sportovce – jsou  povoleny tréninky a soutěže sportovců organizovaných ve sportovních svazech 

(max. 130 osob)  

12. 10. – 25. 10. vnitřní prostory stadionu uzavřeny pro sportovce i veřejnost. Na venkovních hřištích povoleno 20 osob, nesmějí 

využívat vnitřní prostory (šatny, sprcha) 

 

Hřiště Dolní Datyně 

9. 10. – 11. 10. uzavřeno pro veřejnost  

otevřeno pro sportovce – jsou  povoleny tréninky a soutěže sportovců organizovaných ve sportovních svazech 

(max. 130 osob)  

12. 10. – 25. 10. vnitřní prostory zázemí hřiště uzavřeny pro sportovce i veřejnost. Na venkovních hřištích povoleno 20 osob, 

nesmějí využívat vnitřní prostory (šatny, sprcha) 
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Hřiště základních škol   

9.10. – 25. 10.  povolen tělocvik pro 1. stupeň ZŠ a MŠ, mohou využít i vnitřní prostory venkovních sportovišť 

 

 

 

Veřejná sportoviště 

9.10. – 25. 10.  nutno dodržovat obecně závazná nařízení: 

  Hřiště Nový Svět Prostřední Suchá, Veřejné sportoviště Kpt. Jasioka, Polyfunkční dětské hřiště, Workoutové hřiště 

 

9. 10. – 25. 10.  uzavřeno pro veřejnost, povoleno pro výuku 1. stupně ZŠ a MŠ: 

  Multifunkční hřiště Gen. Svobody, Veřejné sportoviště M. Pujmanové, Dětské dopravní hřiště 

 

9. 10. - 25. 10.  uzavřeno pro veřejnost: 

  Multifunkční hřiště Jedlová, Hřiště Životice 

   

 


