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Od pondělí 31. května 2021 se upravují pravidla pro využívání vnitřních i venkovních sportovišť.
OPATŘENÍ PLATNÁ 31. KVĚTNA:
1. Ochrana dýchacích cest – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května
2021 (MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN1) + změna ze dne 17. května 2021 (MZDR
15757/2020-51/MIN/KAN1a)
2. Omezení obchodů a služeb – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.
května 2021 (MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN2)
Činnost jednotlivých oddílů bude umožněna pouze za dodržení příslušných nařízení. Nařízení se liší
pro soutěžní a nesoutěžní oddíly:
a) soutěžní oddíly – sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními
svazy (registrované oddíly zúčastňující se soutěží – ČGF, FISAF atd.):
 uvnitř
 max. 10 osob bez respirátoru (bez nutnosti splnění podmínek viz níže);
 nebo 1 osoba na 15 m2, rozestupy 2 m mezi osobami, bez respirátoru;
 venku
 max. 10 osob bez respirátoru (bez nutnosti splnění podmínek viz níže);
 nebo 1 osoba na 15 m2, dále max. 30 osob ve skupině, bez respirátoru;
b) nesoutěžní oddíly:
 organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let
o uvnitř
 max. 10 osob bez respirátoru (bez nutnosti splnění podmínek viz níže);
 nebo 1 osoba na 15 m2, rozestupy 2 m mezi osobami, bez respirátoru;
o venku
 max. 10 osob bez respirátoru (bez nutnosti splnění podmínek viz níže);
 max. 150 osob s respirátorem;
 ostatní
o uvnitř
 max. 10 osob bez respirátoru (bez nutnosti splnění podmínek viz níže);
 max. 75 osob s respirátorem;
o venku
 max. 10 osob bez respirátoru (bez nutnosti splnění podmínek viz níže);
 max. 150 osob s respirátorem;
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PODMÍNKY PRO ÚČAST NA TRÉNINKOVÉ JEDNOTCE PRO VÍCE JAK 10 OSOB:
V případě, kdy je na tréninkové jednotce více než 10 osob, umožní vedoucí cvičební jednotky
účast pouze těm osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou
dětí do 6 let věku splňují následující podmínky:
Každý účastník cvičební jednotky musí splnit následující podmínky:
i. prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17 (viz níže), nebo
ii. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
nebo
iii. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole
nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, a
v. subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který
nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému
vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
I/17
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie
nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její
část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví
České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
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d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Osobám, které nesplní popsané podmínky, nesmí být umožněna účast na cvičební jednotce.
O tom, zda daný oddíl zahájí činnost, rozhodují vedoucí oddílů.
Všem osobám kromě cvičitelů a cvičenců je vstup do sokolovny a na její venkovní sportoviště
zakázán.
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OBSAZENÍ SPORTOVIŠŤ (vnější i vnitřní)
Pro usnadnění domluvy mezi jednotlivými oddíly se bude rozdělení sportovišť řídit tabulkou
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bmklTb2XAUjL3n5l3g3HaHxUAT62ZXGCqaqLRWtMwy
w/edit#gid=0.
Samostatné prostory a jejich určení:
1. malý sál – všechny oddíly
2. velký sál – všechny oddíly
3. přísálí – všechny oddíly (přednostně nesoutěžní)
4. gymnastická tělocvična – oddíly gymnastiky a teamgymu
5. zrcadlový sál – horní – pouze soutěžní oddíly
6. zrcadlový sál – spodní – pouze soutěžní oddíly
7. sál u vstupu – všechny oddíly
8. zatravněná plocha – všechny oddíly (přednostně nesoutěžní)
9. asfaltové hřiště – všechny oddíly (přednostně nesoutěžní)
Přednost při obsazování tělocvičen mají vždy oddíly podle standardního rozvrhu. Je však nutno být
zarezervován v tabulce. Oddíl, který bude chtít využívat dané prostory, se rezervuje u náčelníka
Tomáše Ježka (email: jezek.mail@seznam.cz, 602 388 876).
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ
Jméno a příjmení (cvičence)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
datum narození:
…………………………………………………………………………………………………………
………….
trvale bytem:
…………………………………………………………………………………………………………
………………

Prohlašuji, že dítě bylo nejdéle před 72 hodinami testováno na COVID 19.
Testy byly negativní.
Dítě je nyní bez klinických příznaků COVID 19.

V ………………………………
Dne ………………………….
…………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce dítěte

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ
Jméno a příjmení
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
datum narození:
…………………………………………………………………………………………………………
………….
trvale bytem:
…………………………………………………………………………………………………………
………………

Prohlašuji, že jsem byl/a nejdéle před 72 hodinami testován/a na COVID 19.
Testy byly negativní.
Nyní jsem bez klinických příznaků COVID 19.

V ………………………………
Dne ………………………….
…………………………………………………….
Podpis

