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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha 1. března 2021
Č. j.: MZDR 7279/2021-2/OVZ
*MZDRX01EPM6E*
MZDRX01EPM6E

STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH HYGIENICKOPROTIEPIDEMICKÝCH PODMÍNEK PRO KONÁNÍ
VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ NEBO SOUTĚŽE
Ministerstvo zdravotnictví v souladu s bodem IX. usnesení vlády České republiky ze dne
26. února 2021, č. 196, o přijetí krizového opatření,
stanovuje
pro konání sportovní akce: Nominační závod 1. kolo Českého poháru - 1 nominační ČP dospěli, ČP
mládež v discilíně bouldering pro stanovení reprezentace pro mezinárodní závody sezóny 2021
pořádané ve dnech: 13. 3. 2021
místo konání akce: Jungle Sport park, Veselská 699, 199 00 Praha 18
tyto závazné hygienicko-protiepidemické podmínky:
•

•

•

•

Organizátor zajistí vstupní filtr do areálu sportovní akce (změření teploty a sběr selfreporting
formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu. Osobě, která nevyplní selfreporting
formulář, nebo je naměřena teplota vyšší než 37,5 °C bude umožněn vstup pouze
se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem.
Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce potvrdit
nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting
formuláře. Tento formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany
veřejného zdraví k dispozici u lékaře v případě sportovců a realizačního týmu, či u osoby
pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných v areálu sportovní akce.
Všichni sportovci, členové realizačního týmu a ostatní osoby přítomné v průběhu sportovní
akce (dále jen „povinná osoba") jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 metodou RT-PCR před začátkem sportovní akce. Výsledek tohoto testu musí být
k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu sportovní akce, a nesmí být
v době zahájení sportovní akce starší 48 hod od odběru biologického vzorku. Tato povinnost
se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19,
absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci
ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního
výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní a nemají klinické známky onemocnění
COVID-19.
V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která
prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném
rozsahu, může se tato osoba sportovní akce účastnit pouze v případě, že od prvního
pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní a nemá klinické známky
onemocnění COVID-19. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu
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více než 90 dní, osoba se sportovní akce nezúčastní a bude izolována do doby rozhodnutí
místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu.
Lékař v případě sportovců a členů realizačního týmu, či osoba pověřená organizátorem
v případě ostatních povinných osob, vyznačí do selfreporting formuláře datum provedení
a výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, popř. antigenního testu.
Organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato
povinnost se nevztahuje na sportovce a trenéry v průběhu tréninku a v době použití sprch.
K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95.
Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v hledišti po dobu konání sportovní akce.
Organizátor neumožní vstup dalším osobám do areálu konání sportovní akce s výjimkou
nezbytných pracovníků tohoto areálu.
Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v areálu sportovní akce nepřesáhl
155 osob, sportovní akce proběhne bez přítomnosti osob z médií. Organizátor dále zajistí
rozdělení závodů do časových pásem dle kategorií hráčů, přičemž je nutné dodržet limit
1 osoba na 15 m2.
Organizátor zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné izolace
v případě výskytu podezření na infekční respirační onemocnění.
Doprava, ubytování a stravování bude zajištěno oddělené za dodržení platných opatření.
Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany veřejného
zdraví.
Pořádání této sportovní akce bude probíhat v souladu v souladu s výše uvedenými závaznými
hygienicko-protiepidemickými podmínkami a pravidly pro konání sportovních soutěží v době
pandemie onemocnění COVID-19 vydanými Národní sportovní agenturou.
Důvody zřetele hodné pro konání této sportovní akce v souladu s bodem IX. usnesení vlády České
republiky ze dne 26. února 2021, č. 196, o přijetí krizového opatření, byly potvrzeny Českým
horolezeckým svazem a Národní sportovní agenturou.
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného
zdraví a hlavní hygienička ČR

Vážený pan
Milan Hnilička
předseda Národní sportovní agentury
Národní sportovní agentura
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 136380839-226059210303144154, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
Datum vyhotovení doložky:
3.3.2021
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Klaudia Dvořáková

136380839-226059-210303144154
Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

