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1) Úvod
Z důvodu šíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem s označením SARS – CoV-2
byl vytvořen Manuál, který je od začátku soutěžního ročníku 2020/21 součástí Rozpisu
celostátních soutěží.
S ohledem na skutečnost, že dne 28. 2. 2022 skončila účinnost většiny souvisejících
Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která omezovala především maximální
povolený počet diváků na fotbalových stadionech, dochází k úpravě tohoto Manuálu, který
v současné chvíli obsahuje pouze vybraná opatření pro organizaci soutěžních a přípravných
utkání.
V této souvislosti upozorňujeme, že i nadále zůstává zachována povinnost diváků přítomných
na sportovních utkáních nosit ochranný prostředek dýchacích cest, pořadatel však již
žádným způsobem nekontroluje jejich bezinfekčnost.
Povinnost nošení ochranného prostředku dýchacích cest se nadále vztahuje i na ostatní osoby
ve vnitřních prostorech stadionu v případě, že není možné udržet vzdálenost 1,5 m od
ostatních osob.
Pořadatelé akcí nad 1000 osob již nemají povinnost oznamovat jejich konání příslušným
krajským hygienickým stanicím.
LFA doporučuje i nadále dodržovat v potřebném rozsahu opatření pro tréninkovou činnost
v klubech a pravidla pro pobyt družstva na hotelu, tak jak byla stanovena v Manuálu ze dne
19. února 2022, jejichž cílem je eliminace rizika přenosu nákazy mezi všemi zúčastněnými.
Současně s výše uvedeným LFA důrazně doporučuje klubům, aby na hráče, členy realizačních
týmů a všechny další osoby, které jsou v kontaktu s těmito osobami, i nadále apelovalo a
upozornilo je na nutnost v maximální možné míře zachovávat obezřetnost a vyvarovat se i
mimo jejich činnosti v klubu situací a jednání, při kterých hrozí zvýšené riziko nákazy.
Upozorňujeme, že tento manuál bude i nadále upravován a aktualizován, a to s ohledem na
vývoj epidemiologické situace v České republice a souvisejících krizových a mimořádných
opatření orgánů veřejné moci.
Upozorňujeme, že další omezení a pravidla mohou být stanovena opatřeními vydanými
příslušnými krajskými hygienickými stanicemi s platností pro kraj, okres, obec apod.
Tento manuál je vydán a bude průběžně aktualizován jako příloha č. 1 Rozpisu celostátních
soutěží pro soutěžní ročník 2021/22.
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2) Organizační opatření na stadionech
Kapacita stadionů – diváci – podmínky účasti
• Diváci přítomní na sportovních utkáních jsou povinni nosit na utkáních ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek
(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem
(např. FFP2, KN 95);
• Počet diváků na stadionu již není Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví
omezen;
• Je rovněž možné, při splnění standardních pravidel, využít i sektory na stání;
• V souladu s Rozpisem celostátních soutěží pro soutěžní ročník 2021/22 je organizátor
utkání povinen poskytnout hostujícímu klubu nejméně 5 % vstupenek z celkové kapacity
stadionu do určeného odděleného sektoru;
• Domácí klub je povinen poskytnout LFA a partnerům LFA počet vstupenek včetně VIP
vstupenek a parkovacích karet až do výše sjednané v Klubové smlouvě.

Ochranné prostředky dýchacích cest
• Ve vnitřních prostorech stadionu nadále platí povinnost všech osob používat ochranné
prostředky dýchacích cest a to výhradně respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu, a to v případě, že není možné udržet vzdálenost 1,5 m od ostatních
osob;
• Tato povinnost se v době utkání a tréninkové činnosti nevztahuje na hráče, rozhodčí ani
členy realizačních týmů.
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