
Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1262 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 
11. 2020 podává STK ČBaS níže uvedenou informaci k tréninkovým a turnajovým možnostem amatérských 
sportovců, tedy hráčů registrovaných Českým badmintonovým svazem.  
 
Tato informace primárně nedopadá na rekreační sport, ani na profesionální sportovce, za které se považují ti, kteří 
vykonávají sport jako své zaměstnání nebo jako svou podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. Reprezentanti, 
kterých se ustanovení vztahující se k profesionálnímu sportu týkají, jsou o možnostech přípravy individuálně 
informováni prostřednictvím předsedy TMK ČBaS. 
   
Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1262 je s účinností od 3. 12. 2020 00:00 hod. do dne 12. 12. 2020 do 23:59 
hod. omezen provoz sportovišť takto: 
 

- sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků 
- ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, kurty) je možné provozovat pouze individuální sporty a 

přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob 
- pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a 

přípravy na ně platí, že 
o pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se 

společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob, 
o pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová 

opatření. 
 
Z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 11. 2020 vyplývá, že se všem osobám s účinností 
od 3. 12. 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez 
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné 
prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb. Tento zákaz se nevztahuje pouze 
na profesionální sportovce.  
 
 
Amatérští sportovci mohou ve vnitřních prostorech sportovat maximálně v počtu 10 osob, a to 
s ochrannými prostředky dýchacích cest. Při dodržení veškerých podmínek, které v plném znění 
tvoří přílohu této informace a na které odkazujeme, lze organizovat sportovní přípravu i soutěže. 
  
 
Každému badmintonistovi je zřejmé, že zorganizovat turnaj v počtu 10 osob, navíc s povinnou ochranou dýchacích 
cest, je prakticky nemožné. Z tohoto důvodu rozhodla STK ČBaS tak, že výsledky turnajů organizovaných v rámci 
ČBaS budou do žebříčků ČBaS započítávány nejdříve tehdy, kdy bude umožněno pořádat soutěže v počtu 
minimálně 50 osob, aniž by byla stanovena povinnost mít při sportovním výkonu zakryté dýchací cesty.  
 
V případě, že k vydaným opatřením podá výkladové stanovisko Česká unie sportu nebo Národní sportovní 
agentura, budeme o něm badmintonovou veřejnost informovat. 
 
 
za STK ČBaS 
Jan Kolář, předseda 
 
 
Přílohy: 
Usnesení Vlády ČR č. 1262 (se zvýrazněnými pasážemi pro amatérský sport) 
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 30. 11. 2020 (se zvýrazněnými pasážemi pro amatérský sport) 
 


