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Výklad STK ČBA k aktuálním opatřením, omezením a stanoviskům  

vůči baseballovým utkáním 

k 26.5.2020 

dokument bude průběžně aktualizován 

 

 

Veškeré vnitřní předpisy a řády ČBA pozbývají platnosti okamžikem, kdy se dostanou do 

rozporu se zákonnými normami ČR, včetně vládních předpisů a nařízení. 

 

AKTUALIZOVÁNO K 26.5.2020. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR: 

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti 

Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.  

• Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.  

• Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 

ústa), který brání šíření kapének.  

• Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.  

• V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce 

rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.  

• Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.  

• Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:  

o Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-

skříňku.  

o Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů 

je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.  

o Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.  

o Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.  

o Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.  

o Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum. 

o Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu. 

  
Celé znění naleznete zde. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf
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Výklad České unie sportu 

 

Omezení týkající se organizovaného sportu pak platí shodně pro vnitřní a vnější sportoviště, a to: 

 - na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob, jedná se tedy o veškeré osoby na 

jednom sportovišti;  

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,  

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest 

(nos, ústa), který brání šíření kapének, platí tedy výslovně pro sportovce – realizační tým tedy není 

z výjimky vyňat, a tudíž jeho členové mají/nemají povinnost užívat ochranu dýchacích cest podle 

obecných pravidel (Příloha č. 9 Usnesení 555). Dle doplňujícího výkladu pak povinnost nošení 

ochrany dýchacích cest nemají rozhodčí.  

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, - po 

skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;  

Oproti předchozí úpravě dochází tedy k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat, a 

především k umožnění využívat související vnitřní prostory sportoviště.  

Nově jsou povoleny i sportovní akce (soukromé i veřejné) s maximálním počtem současně 

přítomných osob ve výši 300. Za dodržení tohoto maximálního počtu osob a dalších výše uvedených 

podmínek, tedy lze uspořádat např. přátelské fotbalové utkání v rámci klubů organizovaných ve FAČR 

apod.  

Nově lze rovněž uspořádat veškerá jednání spolkových orgánů (valné hromady apod.), a to v 

maximálním počtu 300 osob za dodržení rozestupů nejméně 2 metry, zajištění desinfekčních 

prostředků v místě konání. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest se bude posuzovat podle 

obecných pravidel.  

 

Závěry:  

1. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: 

max. 300 osob, bez roušky, lze i související vnitřní prostory sportoviště.  

2. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena 

pouze pro sportovce. 3. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 300 

současně přítomných osob za dodržení dalších podmínek. 

 

Celé znění naleznete zde: 

http://www.cuscz.cz/files/2699Mzh.pdf 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky: 

Podmínky pro uvolňování opatření od 25.5.2020 

 

http://www.cuscz.cz/files/2699Mzh.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf
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Neuplatňované body soutěžního řádu 

 

- hrací míče dodává pořadatel rozhodčímu na hřiště, nikoliv do šatny 

- ceremoniál se nezakazuje, ale nedoporučuje 

- ozvučení, hudba, komentář zápasu nejsou povinné  

 

Výklad: Šatny již mohou být v provozu, pořadatel dodává míče do šatny rozhodčích před utkáním. 

Ceremoniál, ozvučení, hudba a komentář jsou ještě stále nepovinné.  

Sportoviště / areál 

- Sportoviště je vždy odděleno fyzickou překážkou a platí na něm limit 300 osob. Pokud je více 

sportovišť u sebe musí být zajištěny koridory.  

 

Doporučení STK: natáhnout pásku mezi hřišti, cedule zákaz vstupu, vyznačit koridory 

Výklad: Platí stejná nařízení s navýšením na počet 300 osob.  

- pro stravovací zařízení v areálech platí limity pro restaurace (tedy není limit počtu osob)  

 

Výklad právníka: Restaurace musí být od sportoviště zcela „odříznuta“. Návštěvníci 

restaurace jsou vlastně z hlediska sportu veřejností, a tudíž nemohou mít přístup z restaurace 

na sportoviště. 

Pozn.: Pravidla ohledně provozu restaurací, clubhouse jsou v odpovědnosti provozovatele, 

doporučujeme tedy sledovat aktuální situaci, která se vůči nařízení spojenému se sportem může lišit 

Ceremoniály 

- hřiště před zápasem (domácí/hosté) platí dle jednotlivých karet soutěžního řádu, nicméně 

pokud by na hřišti před utkáním probíhal jiný zápas, pak se skupiny nesmí potkat a na základě 

toho je možné zkrátit dobu rozcvičení na hřišti, hosté musí mít však minimálně 30 minut na 

rozcvičení  

- STK ceremoniál nezakazuje, avšak v současné chvíli nedoporučuje, odpovědnost je na 

pořadateli 

- po skončení utkání by týmy měly neprodleně opustit hřiště, bez nástupu a podávání rukou 

Diváci 

- Výkladové stanovisko ČUS nově uvádí: 
Nově jsou povoleny i sportovní akce (soukromé i veřejné) s maximálním počtem současně 

přítomných osob ve výši 300. Za dodržení tohoto maximálního počtu osob a dalších výše 

uvedených podmínek, tedy lze uspořádat např. přátelské fotbalové utkání v rámci klubů 

organizovaných ve FAČR apod. 

Výklad STK: Rozhodnutí o vpuštění, či nevpuštění veřejnosti je v plné kompetenci pořadatele, je však 

nutné, aby předem o uzavření areálu pro veřejnost v dostatečném předstihu informoval soupeře. Dle 

výkladu ČUS (kompletní znění níže) se na jednom sportovišti smí nacházet nejvýše 300 osob.  
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Výklad STK ČBA k aktuálním opatřením, omezením a stanoviskům  

vůči baseballovým utkáním 

k 21.5.2020 

dokument bude průběžně aktualizován 

 

 

Veškeré vnitřní předpisy a řády ČBA pozbývají platnosti okamžikem, kdy se dostanou do 

rozporu se zákonnými normami ČR, včetně vládních předpisů a nařízení. 

 

AKTUALIZOVÁNO K 21.5.2020. 

Roušky 

- sportovci nejsou povinni mít roušku, trenéři ano 

- ostatní účastníci (rozhodčí, zapisovatelé, správce, …) jsou povinni nosit roušky 

 

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení vlády ČR č. 490 a č. 493 ze dne 30. 

dubna 2020 o přijetí krizového opatření 

výtah – roušky 

Pod výrazem sportovci lze chápat sportovce aktivně se účastnící příslušného zápasu na hrací ploše 

včetně sportovců na střídačce, kteří průběžně střídají sportovce na hrací ploše, jakož i náhradníky, 

kteří se za účelem nasazení na plochu potřebují rozcvičit. Ostatní osoby nacházející se v prostoru 

střídačky, jako např. trenéři, asistenti, maséři a další členové realizačního týmu, zdravotníci apod. 

mají povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou situací, kdy je jeho sundání 

nezbytné, např. ošetření sportovce při zranění, úprava výstroje sportovce, potřeba okamžitě vyklidit 

prostor sportovního zařízení z důvodu mimořádné události, apod. Z podstaty věci rozhodčí 

bezprostředně se podílející na řízení zápasu v přítomnosti hráčů na hrací ploše nemá povinnost nosit 

při této činnosti ochranný prostředek dýchacích cest, což platí obdobně i pro jeho asistenty či osoby v 

obdobném postavení, které se bezprostředně spolupodílejí na řízení zápasu na hrací ploše nebo v její 

bezprostřední blízkosti; tzn, že např. videorozhodčí však mají povinnost nosit ochranný prostředek 

dýchacích cest.  

 

Výklad: Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodčí během zápasu nejsou povinni nosit roušku. Stejně tak 

nejsou povinni roušku nosit trenéři ve hřišti.  

 

 

 

 

http://www.agenturasport.cz/2020/05/15/vykladove-stanovisko-narodni-sportovni-agentury-k-usneseni-vlady-cr-c-490-a-c-493-ze-dne-30-dubna-2020-o-prijeti-krizoveho-opatreni/
http://www.agenturasport.cz/2020/05/15/vykladove-stanovisko-narodni-sportovni-agentury-k-usneseni-vlady-cr-c-490-a-c-493-ze-dne-30-dubna-2020-o-prijeti-krizoveho-opatreni/


  

 

 
Česká baseballová asociace tel./fax. +420 242 429 211 IČO: 48548421 
Zátopkova 100/2 e-mail: baseball@baseball.cz  DIČ: CZ48548421 
160 17  Praha 6  www.baseball.cz  bank. spojení: 1724008504/0600 

 

Výklad STK ČBA k aktuálním opatřením, omezením a stanoviskům  

vůči baseballovým utkáním 

k 15.5.2020 

dokument bude průběžně aktualizován 

 

 

Veškeré vnitřní předpisy a řády ČBA pozbývají platnosti okamžikem, kdy se dostanou do 

rozporu se zákonnými normami ČR, včetně vládních předpisů a nařízení.  

 

STK ČBA vydává výklad k aktuálním vládním opatřením, vycházející ze stanovisek Vlády ČR, České 

unie sportu a Národní sportovní agentury.  

Vracíme se na hřiště jako jeden z prvních sportů, je tedy třeba brát v potaz, že na nás může mířit 

pohled veřejnosti, zájem médií apod. Nemůžeme dopustit vrhnout na baseball špatné světlo např. 

fotkou, záběrem na manažera, přihlížejícího bez roušky. Tímto apelujeme na manažery, hráče a 

všechny další účastníky, aby k situaci přistupovali zodpovědně a řídili se vládními nařízeními, 

manažeři by měli jít hráčům příkladem. 

Rozhodčí mají kompetenci vyzvat jednotlivé účastníky utkání, aby si nasadili roušky. Při 

neuposlechnutí může být daná osoba vykázána ze hřiště. 

Po vzoru fotbalové asociace doporučujeme dopravu hráčů na utkání individuálně.  

V případě dotazů, nejasností kontaktujte stk@baseball.cz, komise se bude snažit případné nejasnosti 

upřesnit, ověřit a získat k nim stanovisko od nadřazených orgánů.  

 

Neuplatňované body soutěžního řádu 

 

- hrací míče dodává pořadatel rozhodčímu na hřiště, nikoliv do šatny 

- ceremoniál se nezakazuje, ale nedoporučuje 

- ozvučení, hudba, komentář zápasu nejsou povinné  

 

Výklad: Používejme selský rozum a dodržujme aktuální nařízení, STK nebude pokutovat „porušení“ 

soutěžního řádu, které by mohlo být přímo v rozporu s vládními nařízeními.  

 

 

 

 

Roušky 

mailto:stk@baseball.cz
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- sportovci nejsou povinni mít roušku, trenéři ano 

- ostatní účastníci (rozhodčí, zapisovatelé, správce, …) jsou povinni nosit roušky 

 

Sportoviště / areál 

- Sportoviště je vždy odděleno fyzickou překážkou a platí na něm limit 100 osob. Pokud je více 

sportovišť u sebe musí být zajištěny koridory.  

 

Výklad právníka: Lidé z jednoho sportoviště by se neměli potkávat s lidmi z ostatních 

sportovišť. Ideálně pokud má areál více vchodů, tak na každé sportoviště jiným vchodem. 

 

Doporučení STK: natáhnout pásku mezi hřišti, cedule zákaz vstupu, vyznačit koridory 

 

- pro stravovací zařízení v areálech platí limity pro restaurace (tedy není limit počtu osob)  

 

Výklad právníka: Restaurace musí být od sportoviště zcela „odříznuta“. Návštěvníci 

restaurace jsou vlastně z hlediska sportu veřejností, a tudíž nemohou mít přístup z restaurace 

na sportoviště. 

Pozn.: Pravidla ohledně provozu restaurací, clubhouse jsou v odpovědnosti provozovatele, 

doporučujeme tedy sledovat aktuální situaci, která se vůči nařízení spojenému se sportem může lišit 

 

Ceremoniály 

- hřiště před zápasem (domácí/hosté) platí dle jednotlivých karet soutěžního řádu, nicméně 

pokud by na hřišti před utkáním probíhal jiný zápas, pak se skupiny nesmí potkat a na základě 

toho je možné zkrátit dobu rozcvičení na hřišti, hosté musí mít však minimálně 30 minut na 

rozcvičení  

- STK ceremoniál nezakazuje, avšak v současné chvíli nedoporučuje, odpovědnost je na 

pořadateli 

- po skončení utkání by týmy měly neprodleně opustit hřiště, bez nástupu a podávání rukou 

 

Diváci 

- Diváci nejsou ve výkladu zahrnuti, a proto jejich přítomnost zatím nemůžeme potvrdit. Nelze 

tedy prodávat lístky. Pořadatel akce ale nesporně může na akci umožnit vstup dalším osobám 

jako sponzoři, hosté, novináři, fotografové… 

Výklad právníka: Veřejnost bych na sportovní akce raději vůbec nepouštěl, byť to z usnesení přímo 

nevyplývá. Fotbal bude bez diváků, tudíž nevidím důvod mít jiný režim. 

Výklad STK: Rozhodnutí o vpuštění, či nevpuštění veřejnosti je v plné kompetenci pořadatele, je však 

nutné, aby předem o uzavření areálu pro veřejnost v dostatečném předstihu informoval soupeře. Dle 

výkladu ČUS (viz. níže) se na jednom sportovišti smí nacházet nejvýše 100 osob.  
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Výklad České unie sportu 

 

Pro organizovaný sport (amatérský i profesionální) pak platí následující pravidla:  

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob, jedná se tedy o veškeré osoby na 

jednom sportovišti;  

 

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,  

 

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest 

(nos, ústa), který brání šíření kapének, platí tedy výslovně pro sportovce – realizační tým tedy není 

z výjimky vyňat  

 

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,  

 

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, 

sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou 

používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech 

nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených 

hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.  

 

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových 

pomůcek; 

 

Oproti předchozí úpravě dochází tedy k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat, a 

především k umožnění organizované činnosti na vnitřních sportovištích v režimu shodném se 

sportovišti venkovními. V tuto chvíli se domnívám, že tedy není limitováno žádné sportovní odvětví, 

pokud je provozováno za shora uvedených podmínek (neplatí pro vnitřní sportoviště, kde dochází k 

poskytování služby – krátkodobý nájem). 

Nově jsou na základě Usnesení 490 povoleny i sportovní akce (soukromé i veřejné) s maximálním 

počtem současně přítomných osob ve výši 100. Za dodržení tohoto maximálního počtu osob a dalších 

výše uvedených podmínek, tedy lze uspořádat např. přátelské fotbalové utkání v rámci klubů 

organizovaných ve FAČR. 

Nově lze rovněž uspořádat veškerá jednání spolkových orgánů (valné hromady apod.), a to v 

maximálním počtu 100 osob za dodržení rozestupů nejméně 2 metry, zajištění desinfekčních 

prostředků v místě konání a dodržení povinnosti nošení ochrany dýchacích cest. 

Závěrem doporučuji, aby v každé situaci bylo jednotlivými subjekty postupováno individuálně tak, 

aby byl co nejvíce zachován smysl přijatých mimořádných opatření, jelikož i vyhodnocování 

jednotlivých situací bude ze strany orgánů státní správy bude značně individuální. 
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Celé znění naleznete zde: 

http://www.cuscz.cz/files/2696ZWE.pdf 

Národní sportovní agentura – aktuální opatření: 

http://www.agenturasport.cz/2020/03/16/aktualni-bezpecnostni-situace/ 
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