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Brno-Ivanovice, Sladovnická 508/17 – žádost o konzultaci k možnosti 
provozování sportovních aktivit (tréninková příprava, soutěže, turnaje) na 
venkovních sportovištích - umělé trávě, včetně hřiště krytého sezónním 
zapláštěním  (nafukovací hala) - sdělení 
 
Na základě podání pana Mgr. Ondřeje Pelikána, vedoucího střediska Tréninkového centra mládeže 
(TCM) STAREZ-SPORT, Sladovnická 508/17, 620 00 Brno, ze dne 19. 10. 2020, zaevidované pod č. 
j. KHSJM 59859/2020/BM/HOK ve věci žádosti o konzultační názor k možnosti pořádání fotbalových 
tréninkových příprav, turnajů a soutěží v areálu TCM STAREZ-SPORTU, Sladovnická 508/17, 620 00 
BRNO – na venkovních hřištích s umělým travním povrchem, včetně venkovního hřiště krytého  
zapláštěním, tzv. nafukovací halou, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem 
v Brně (dále jen „KHS JmK“) sděluje: 
 
V případě, že v ČR nebudou uplatňována v rámci nouzového stavu současná přísná omezení 
týkající se volného pohybu občanů, případně významné restrikční regulace počtu osob na 
veřejnosti, včetně přítomnosti více cizích osob na venkovních sportovištích, KHS JmK má zato, 
že lze organizovat, pořádat na Vašich venkovních sportovištích (včetně hřiště krytého zimním 
přetlakovým opláštěním)  turnajové i tréninkové sportovní aktivity. 
 
KHS JmK se domnívá, že  „přetlaková nafukovací hala“ je toliko účelové (po dobu „zimní sezóny“, čili 
klimaticky nepříznivého chladného počasí) zakrytování – zapláštění venkovního sportoviště, nejedná 
se o stavbu haly ve smyslu „vnitřního sportoviště“, budovy  s  tzv. indoor prostředím, nejde ani o 
stavbu dočasnou, ani vedlejší, z čehož KHS JmK vyvozuje, že v takových  halách lze provozovat 
veškeré aktivity ve stejném rozsahu  s možnostmi využití jako venkovní sportoviště. Z pohledu orgánu 
ochrany veřejného zdaví jde o prostory velmi dobře odvětrané, s trvalou obměnou vzduchu, vnitřní 
klimatické podmínky lze vyjma teploty (ta je uměle kvůli pocitovému komfortu uživatelů  pod  pláštěm 
částečně  regulována ohřevem), případně vyjma přímého proudění vzduchu, považovat za velmi 
podobné venkovnímu prostředí. 

Níže KHS JmK rozvádí podrobněji svou rozvahu týkající se zařazení „nafukovacích hal“ 
k venkovním sportovištím (viz stavební a další předpisy) a dále komentuje obecně  přínos   
sportování (a jeho příznivé dopady)  na  veřejné zdraví s plnou  podporou  jakékoliv pravidelné 
fyzické aktivity, obzvláště v kategoriích dětí tak, aby nejenom byla zdůrazněna nutná  potřeba 
pravidelné  fyzické aktivace, zátěže  lidského organismu  pro zdraví člověka, jeho optimální 
fyziologický   růst, kvalitu života budoucího,  zároveň však aby nebyl opomenut i další velmi 
podstatný aspekt pohyb provázející, a to zároveň primární a sekundární  stimulace 
psychického zdraví s fyzickými aktivitami  jednoznačně související, u kolektivních sportů pak 
také tvorba, rozvoj  sociálních vazeb, návyků odpovědností, kázně a respektu k okolí (viz 
vztahy, vazby mezi spoluhráči, soupeři, vztahy vs. rozhodčí, trenéři, díváci apod.). 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a 
sociální pohody“ a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady. 
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Zdraví též chápeme jako schopnosti vést duševně, sociálně a ekonomicky produktivní život, 
čímž přestalo být zdraví cílem samo o sobě a stalo se prostředkem k realizaci harmonického 
vývoje člověka. 

KHS JmK se opírá mimo jiné též o pokyn Hlavní hygieničky ČR ze dne 17. září 2020, kdy je 
jednoznačně konstatováno, že tzv. aktivní sportovní činnost obecně podporuje odolnost proti 
infekčním onemocněním a v době vydání metodického pokynu Ministerstvo zdravotnictví 
prostřednictvím hlavní hygieničky stanovilo s ohledem na zdraví sportovců, rozhodčích, realizačních 
týmů i diváků jednotný postup pro konání sportovních akcí tak, aby zdárně probíhaly.  
 
Jakýmsi předpokladem veškerých hromadných aktivit tak, aby byly obecně společensky přínosné 
(včetně přidané hodnoty pro veřejné zdraví) v jakékoliv době, je obyčejná lidská zodpovědnost, 
zdravotní  ohleduplnost, lze zmínit i zdravotní gramotnost. 
  
V rámci organizace je podstatné - účastní se zdraví jednotlivci, z hlediska obecných pravidel 
vhodného  preventivně  hygienického režimu -  nedochází k nadbytečným kumulacím a zdržením se 
hráčů v šatnách, sprchách, k dispozici v rámci hygienického zázemí a vybavení (WC)  je rovněž  
dostatek jednorázových ubrousků, mýdla, je k dispozici tekoucí  teplá voda. Lze dále nadstavbově  
určitě organizačními opatřeními též stanovit maximální počet hráčů v týmu, omezit počet účastnících 
se doprovodných osob, v rámci poskytnutého hygienického zázemí vylepšit vybavení – poskytnout 
mimo jednorázové ubrousky, mýdla, i dezinfekční přípravky na ruce, zajistit četnější řádný a 
pravidelný úklid veškerých prostor – povrchů a ploch, jak v šatnách, tak   i úklid kompletního  
hygienické zázemí, prostory řádně odvětrat. 

Obecně za budovy jsou dle prováděcího předpisu stavebního zákona – vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, dle § 2 považovány „nadzemní 
stavby včetně jejich podzemních částí prostorově soustředěných a navenek převážně uzavřených 
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí“. 

Definice budovy dle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. § 2 l) budovou nadzemní stavba spojená 
se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena 
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

Hala bývala definována ve vyhlášce  Ministerstva financí č. 279/1997 Sb.,  kterou se prováděla 
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku), viz § 2 písm. a) následujícím způsobem - stavba o jednom nebo více 
podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými 
konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti 
každého prostoru minimálně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé 
konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky 
(sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 
m2. 

Tyto skutečnosti však doporučujeme ověřit si u odborníků na stavební právo, případně u odborných 
pracovníků stavebního úřadu. 

V případě, že v ČR nebudou po 3. listopadu 2020  prodloužena (či aktuálně nově vyhlášena) z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a 
k ochraně obyvatelstva, prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, jak vždy uvádí 
preambule jednotlivých centrálních regulačních opatření, přísná restrikční krizová opatření přijatá dle 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)  Vládou ČR, 
nebo mimořádná opatření  Ministerstva  zdravotnictví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která by 
nadále zakazovala, či omezovala provoz a používání venkovních sportovišť nebo i nepřímo 
omezovala možnost využití venkovního sportoviště – viz v současné době platná regulace  Usnesení 
Vlády ČR  ze dne 26. 10. 2020 č. 1102 se zákazem volného pohybu osob na území celé ČR až do 3. 
listopadu 2020 s výjimkami, lze se sportovními aktivitami na venkovních sportovištích – fotbalových 
hřištích, včetně venkovního sportoviště sezónně krytého přetlakovým textilním opláštěním, tzv. 
nafukovací halou počítat. V opačném případě je třeba vyčkat na uvolnění omezení. 
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Příkladmo KHS JmK uvádí znění omezení pro sportovní akce z  Usnesení Vlády ČR č. 995 ze dne 8. 
října  2020, dokdy bylo možno v ČR „reálně klubově a kolektivně  sportovat“ – včetně tréninků, 
soutěží,  turnajů atp. - citace článku  II. 2. odstavce: „sportovní akce v rámci soutěží organizovaných 
sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační 
a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 
osob v rámci vnitřního nebo vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců 
pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy“.  
 
 
 
Závěrem KHS JmK upozorňuje, že nedisponuje žádným zmocněním k výkladům jednotlivých 
centrálních protiepidemických regulativů, výše uvedenou problematiku konzultuje toliko z pohledu 
řízení zdravotních rizik, ke kterému je věcně příslušná. Jednotlivá krizová nebo mimořádná opatření je 
potřeba oficiálně interpretačně ověřovat přímo u orgánu, který opatření vydává, případně požádat              
o rozklad konkrétního pravidla, výjimky příslušného právního experta. 
 
 
 
 
 
 
 
        
           MUDr. Jana Derková  
                  vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 
              pracoviště Brno-město 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1. Mgr. Ondřej Pelikán, Sladovnická 508/17, 620 00 BRNO 

2. KHS JmK – spis 


