
 
 

1 
 

PROVOZ SPORTOVIŠŤ SSRZ HAVÍŘOV V OBDOBÍ OD 3. 12. 2020 – 3. STUPEŇ PES 

 

1) Ve všech vnitřních prostorech je nutná ochrana nosu a úst (roušky, respirátory apod.), bez roušek 

pouze profesionální sportovci při tréninku a při soutěžích. Pravidelné testování profesionálních 

sportovců, rozhodčích, realizačních týmů. 

2) Profesionální a amatérské soutěže probíhají bez přítomnosti diváků. 

3) Za dodržování závazných vládních nařízení a režimových opatření odpovídá sportující osoba, 

sportovní klub, organizátor akce. 

 

Víceúčelová hala otevřeno pro veřejnost i organizované sportovce 

Vnitřní prostory: Rekreační sporty-max. 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba 

na 15 m². Amatérští organizovaní sportovci-max. na jedné sportovní ploše 

1 tým nebo 1 skupina, max. 10 osob. Profesionální sportovci-na jedné 

sportovní ploše max. 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se připravujících 

sportovců. Pro šatny, sprchy a toalety nastavena režimová a organizační 

opatření. 

Sportovní hala Slávie otevřeno pro veřejnost i organizované sportovce 

Vnitřní prostory: Rekreační sporty-max. 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba 

na 15 m². Amatérští organizovaní sportovci-max. na jedné sportovní ploše 

1 tým nebo 1 skupina, max. 10 osob. Pro šatny, sprchy a toalety nastavena 

režimová a organizační opatření. 

Venkovní prostory: Rekreační sporty-vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. 

Amatérští organizovaní sportovci-vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Pro 

příchod a odchod ze sportoviště, pro šatny, sprchy a toalety nastavena 

režimová a organizační opatření. 

Sportovní hala Žákovská otevřeno pro veřejnost i organizované sportovce 

Vnitřní prostory: Rekreační sporty-max. 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba 

na 15 m². Amatérští organizovaní sportovci-max. na jedné sportovní ploše 

1 tým nebo 1 skupina, max. 10 osob. Pro šatny, sprchy a toalety nastavena 

režimová a organizační opatření. 

Tělocvična Palackého 

 + lezecká stěna otevřeno pro veřejnost i organizované sportovce 

 

Vnitřní prostory: Rekreační sporty-max. 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba 

na 15 m². Amatérští organizovaní sportovci-max. na jedné sportovní ploše 

1 tým nebo 1 skupina, max. 10 osob. Pro šatny, sprchy a toalety nastavena 

režimová a organizační opatření. 
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Bowling otevřeno pouze sportoviště 

Vnitřní prostory: max. 10 osob (8 sportovců + 2 osoby obsluha) a zároveň 

nejvýše 1 osoba na 15 m². Pro toalety nastavena režimová a organizační 

opatření. 

Bazén Delfínek otevřeno pro plavání kojenců a nemluvňat 

Pro veřejnost max. 18 osob, organizované akce max. 10 osob. Pro šatny, 

sprchy a toalety nastavena režimová a organizační opatření. 

Městský fotbalový areál otevřeno pro veřejnost i organizované sportovce 

Venkovní prostory: Rekreační sporty-vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. 

Amatérští organizovaní sportovci-vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Pro 

příchod a odchod ze sportoviště, pro šatny, sprchy a toalety nastavena 

režimová a organizační opatření. 

Hřiště Dolní Datyně uzavřeno z důvodu rekonstrukce 

Hřiště základních škol uzavřeno 

Veřejná sportoviště otevřeno – obecně závazná nařízení, režimová opatření 

 Hřiště Nový Svět Prostřední Suchá, Veřejné sportoviště Kpt. Jasioka, 

Dětské hřiště ul. Fibichova, Workoutové hřiště, Multifunkční hřiště Gen. 

Svobody, Veřejné sportoviště M. Pujmanové, Multifunkční hřiště Jedlová, 

Hřiště Životice 

Skatepark sezónně uzavřeno 

Dětské dopravní hřiště sezónně uzavřeno 

 

  

 

 

 

 


