
PROVOZNÍ ŘÁD ATOS ARÉNA – HRÁČI a TÝMY 
 

S ohledem na platná mimořádná opatření (dále jen MO), nařízená Ministerstvem Zdravotnictví ČR proti šíření 

onemocnění COVID-19 zavádí při organizovaných akcích HC Ledeč nad Sázavou následující opatření v ATOS 

ARÉNĚ.  

Do prostor určený pro hráče soutěžních utkání a organizovanou sportovní činnost klubem HC Ledeč nad Sázavou 

bude umožněn za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky 

onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 12 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu MO MZ ČR 

I/16; subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek 

kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 

prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je subjekt organizující 

sportovní přípravu povinen takové osobě neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek 

podle bodu I/16; vpřípadě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu organizujícímu sportovní 

přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci 

osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany 

veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe 

telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava 

na sportovní utkání v rámci sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, 
rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 12 
let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob 
před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění 
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je 
organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání; organizátor vede evidenci osob 
účastnících se sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného 
zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) 
a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání. 

 

 

• Pro vstup do ATOS arény použijí k tomu určený vyhrazený vstup. Hlavní vstup z parkoviště – který je 

výhradně určen pro hráče, rozhodčí, pořadatelskou službu a pracovníky ATOS arény.  

 

• V průběhu konání mistrovských utkání minimalizují svůj osobní kontakt ve vnitřních prostorách ATOS 

arény s ostatními účastníky utkání – fanoušky a veřejností (mimo vlastních spoluhráčů, trenérů apod.)   

 
• Osoby jsou při každém vstupu do ATOS arény, povinni použít dezinfekční prostředky, které jsou zde 

k tomuto účelu instalovány 

 
• Osoby jsou po celou dobu trvání akce a ve všech společných prostorách povinni mít zakrytá ústa a nos 

respirátorem, neplatí pro vykonávání vlastní sportovní činnosti. 

 

• Osoby jsou po celou dobu akce povinni respektovat pokynů pořadatelské služby. V případě 

nerespektování nařízených opatření, jsou povinni na vyzvání vnitřní prostory ATOS arény neprodleně 

opustit. 

 

Podmínky pro vstup do ATOS Arény – podmínky stanovené v bodu I/16 MZ ČR 

Do vnitřních prostor ATOS Arény budou za při dodržování výše uvedených opatření vpuštěny následující osoby: 

a)   osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 
  
b)   osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem (U tréninků sportovního kolektivu  platí, že antigenní test nemusí být prováděn tak, aby byla jeho platnost 
nejméně 24 hodin před akcí, ale „pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní 
výsledek rychlého antigenního testu (RAT) pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky 
je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní.“) , 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 
  
        i)   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 

22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
  
       ii)   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 

22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
  
      iii)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 

dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 
  
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, nebo 
   
e)   osoba na místě 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, nebo 
  
f)   osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví 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 a byl osobě 
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od 
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 
  
g)   osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen 
prosebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 
tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo 
potvrzením školy. 

  

 

 

 

        Jan Malík, DiS.  

              Předseda klubu HC Ledeč nad Sázavou 


