
	

	

	
	
Věc:	Stanovisko	Legislativní	komise	Českého	svazu	jachtingu	
	
Vážení	sportovní	přátelé,	
	
Vzhledem	 k	 nastalé	 situaci	 vyvolané	 šířením	 onemocnění	 COVID-19	 a	 k	opatřením	 přijatých	
v	souvislosti	 s	touto	 nákazou	 Vládou	 ČR	 a	 jinými	 správními	 orgány	 bychom	 rádi	 tyto	 opatření	
upřesnili	v	kontextu	v	jakém	se	dotýkají	sportovní	činnosti	jachetních	oddílů	a	klubů.	Toto	stanovisko	
vydáváme	na	 základě	 požadavků	 od	 jachetních	 oddílů,	 které	 se	 na	 nás	 obrací	 s	žádostí	 o	 odborné	
stanovisko.	 Jakkoliv	 je	 toto	 stanovisko	 odůvodněno	 a	 zpracováno,	 upozorňujeme,	 že	 nenahrazuje	
žádné	 z	citovaných	 dokumentů.	 Dále	 bychom	 rádi	 upozornili	 na	 to,	 že	 je	 v	konečném	 důsledku	
výhradně	 na	 rozhodnutí	 jachetních	 oddílů	 a	 klubů,	 zda	 svůj	 klub	 otevřou	 pro	 účely	 sportování	 na	
venkovních	sportovištích.		
	
Dne	 6.4.2020	 bylo	 přijato	 mimořádné	 opatření	 Ministerstva	 zdravotnictví	 (viz	 příloha),	 které	
upravuje	 předchozí	 opatření	 příznivěji	 pro	 provozování	 sportu	 na	 venkovních	 sportovištích.	 Přijaté	
mimořádné	 opatření	 ve	 svém	 odůvodnění	 specificky	 vyjmenovává	 jachting	 jako	 jeden	 ze	 sportů,	
kterým	 se	 lze,	 za	 splnění	 dalších	 podmínek,	 věnovat.	 Zdůrazňujeme	 tedy,	 že	 vydání	 tohoto	
mimořádného	opatření	nelze	vykládat,	tak	že	znamená	povolení	sportovní	činnosti	bez	dalšího.		
	
Výkladové	 stanovisko	 zpracované	Národní	 sportovní	agenturou	a	výkladové	 stanovisko	 zpracované	
pro	Českou	unii	 sportu	ze	dne	8.4.2020	 (viz	příloha),	které	zapracovávají	 toto	mimořádné	opatření	
MZČR,	jsme	při	psaní	tohoto	stanoviska	zohlednili	a	vycházeli	jsme	z	něho.		
	
Domníváme	se,	že	otevření	venkovních	prostor	 jachetních	oddílů	a	klubů	pro	výkon	„sportování	na	
venkovních	 sportovištích“	 podle	 odstavce	 třetího	 mimořádného	 opatření	 MZČR	 je	 možné,	 za	
předpokladu,	že	nedochází	ke	shromažďování	více	než	dvou	osob,	s	výjimkou	rodinných	příslušníků.	
To	 znamená,	 že	 pokud	 jachetní	 oddíl	 na	 břehu	 vodní	 plochy	má	 pozemek	 přiléhající	 k	této	 vodní	
ploše,	 pak	 může	 umožnit	 přístup	 na	 tuto	 plochu	 a	 například	 přípravu	 lodí	 k	vyplutí	 za	 splnění	
podmínek	 stanovených	 tímto	mimořádným	 opatřením	 (např.	 zákaz	 shromažďování	 více	 než	 dvou	
osob,	rozestupy	více	než	2	metry,	nošení	ochranných	prostředků	dýchacích	cest,	atd).	Doporučujeme	
však	přijmout	veškerá	možná	opatření,	tak	aby	byl	naplněn	účel	těchto	mimořádných	opatřeních	(tj.	
omezení	 šíření	onemocnění	COVID-19).	To	v	konečném	důsledku	může	 znamenat	omezení	pohybu	
osob	 v	areálu	 venkovního	 sportoviště	 nebo	 například	 zákaz	 vstupu	 veřejnosti,	 kteří	 stejně	
v	prostorách	 jachetního	 oddílu	 nemají	 důvod	 se	 zdržovat,	 pokud	 ho	 nevyužívají	 za	 účelem	
sportování.	Poslední	větu	třetího	odstavce	mimořádného	nařízení	lze	vyložit	tak,	že	by	tato	venkovní	
sportoviště	neměla	být,	v	současné	době,	využívána	k	jinému	účelu,	než	je	sportování.	To	znamená,	
že	například	konání	členských	brigád		nemůže	být	povoleno.		
	
Z	mimořádného	opatření	MZČR	vyplývá,	že	je	možné	otevřít	související	vnitřní	prostory	venkovního	
sportoviště,	 za	 podmínek,	 že	 jsou	 splněny	 všechny	 podmínky	 stanovené	 v	odstavci	 třetím	 tohoto	
mimořádného	 opatření	 a	 jinými	 nařízeními.	 Jako	 nejméně	 problematické	 vnímáme	 zpřístupnění	
toalet.	Toalety	slouží	k	základním	lidským	potřebám	a	 jsou	přístupné	i	v	místech	s	větší	koncentrací	
osob,	tj.	na	benzinových	pumpách,	v	nemocničních	zařízeních	anebo	ve	výrobních	závodech	velkých	
firem.	 V	 tomto	 případě	 apelujeme	 na	 důsledné	 dodržování	 podmínek	 nařízení,	 tj.	 umožnit	 pohyb	
pouze	 2	 osob	 na	 toaletách	 a	 důsledné	 dodržování	 rozestupu	 2	 m.	 Navíc	 doporučujeme	 zvýšení	
rozsahu	 a	 četnosti	 sanitačních	 činností.	 Za	 splnění	 výše	 uvedeného	 (maximálně	 2	 osoby	 uvnitř,	
rozestup	2	m)	 je	možné	 zpřístupnit	 také	 sprchy,	 popřípadě	 šatny.	 Také	 zde	doporučujeme	 zvýšení	
rozsahu	a	četnosti	sanitačních	činností.		
	



	

	

	
Klubovny	a	další	vnitřní	prostory	nedoporučujeme	otevírat.	
	
Samotný	 výkon	 sportovní	 činnosti	 na	 vodě	 by	 neměl	 být	 velkým	 rizikem	 za	 předpokladu,	 že	 je	
dodržován	maximální	počet	na	lodi	dvou	osob.	
	
Opatření	vydané	Komisí	závodů	ČSJ	ze	dne	23.3.2020	(https://www.sailing.cz/clanky/zruseni-vsech-
zavodu-do-odvolani),	kterým	jsou	všechny	závody	zrušeny,	platí	do	odvolání.		
	
Za	Legislativní	komisi	ČSJ,	
	
Václav	Brabec	
	
	

	


