
 

 

 

Pokyny Českého svazu házené k organizaci soutěží v době nouzového stavu 

na období od 5.10.2020 do 18.10.2020 

 

Český svaz házené reaguje těmito Pokyny na aktuální opatření Vlády České republiky č. 957 o 

vyhlášení nouzového stavu a zejména navazující opatření č. 958 týkající se omezení 

hromadných akcí s platností od 5.10.2020 do 18.10.2020. Zároveň tyto Pokyny shrnují a 

upřesňují výkladové stanovisko České unie sportu k výše uvedeným opatřením Vlády ČR pro 

házenkářské akce.  

 

Článek II, odst. 2 Usnesení č. 958 definuje povinnosti pořadatelů tak, že: „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 i vnějšího 

sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci 

soutěží organizovaných sportovními svazy“  

 

Z Ustanovení Vlády ČR č. 958 a výkladového stanoviska ČUS vyplývají pro organizaci 

soutěžních utkání následující pokyny:  

1. Veškerá utkání, která nejsou organizována řídícími orgány, tedy Českým svazem 

házené či Krajskými svazy házené, se zakazují (mezi tyto spadají zejména: přátelská 

utkání, přípravné turnaje, exhibiční utkání atp.) 

2. Utkání mistrovských soutěží organizovaná a řízená ČSH či KSH (tedy mistrovská 

utkání či turnaje mistrovských soutěží) jsou realizovatelná za účasti nejvýše 130 osob, 

přičemž mezi tyto osoby patří:  

a. Přímí účastníci utkání (hráči, realizační týmy, rozhodčí, delegáti, pořadatelé na 

hrací ploše) dle pravidel házené a legislativy ČSH.  

b. Personál na sportovišti (nezbytný technický personál, zdravotnická služba) 

c. Akreditované osoby zajišťující zpravodajství  

 

 



 

 

 

3. Ze zákazu je vyjma soutěžních utkání organizovaná ČSH či KSH vyňata i tréninková 

činnost s těmito utkáními související (jedná se o přípravu na tato utkání), tudíž 

tréninkové jednotky družstev mohou probíhat s omezením účasti na 130 osob, 

4. Účast diváků (včetně např. rodičů či zákonných zástupců sportujících dětí) není bez 

výjimky povolena na žádné z výše uvedených akcích.  

 

Pro potřeby soutěžních utkání probíhajících v rámci mistrovských turnajů ustanovuje Český 

svaz házené pro pořadatele následující povinnosti:  

1.  Omezit celkový počet všech osob pohybujících se na sportovišti na 130 osob.  

2. Osoby přímo se neúčastnící daného utkání (např. hráči v přestávkách mezi utkáními) 

mají povolen pohyb na sportovišti výhradně s dodržením obecných hygienických a 

epidemiologických principů, a sice:  

a. Ochrana dýchacích cest rouškou či šátkem 

b. Rozestupy nejméně 2 m  

c. Časté mytí či dezinfekce rukou  

3. Za dodržování obecných principů osob přímo se neúčastnících se utkání odpovídá 

pořadatel sportovní akce.  

 

Upozorňujeme, že tyto Pokyny nenahrazují, nýbrž doplňují Závazné pokyny k organizaci 

soutěžních utkání ČSH ze dne 2.9.2020. 

 

Kompletní znění Usnesení Vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958:  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-

2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf 

Kompletní znění Výkladového stanoviska České unie sportu:  

https://www.cuscz.cz/novinky/covid-19-vykladoveho-stanovisko-v-navaznosti-na-usneseni-

vlady.html 
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