
V Benešově 24.5.2021 

ZIMNÍ STADION – PROVOZNÍ INFORMACE – ROZVOLNĚNÍ 05/2021 

 

Provoz zimního stadionu v plném rozsahu bude pro širokou veřejnost obnoven dne 31.5. 2021. 

 

Podmínky otevření s ohledem na platná Mimořádná opatření (MO) vydaná MZČR: 

 

1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez 

limitu. 

  

2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je možné buď 

na základě Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich 

konání (o povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury), nebo dle obecných 

podmínek stanovených čl. I odst. 15 MO služby. 

  

3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 

osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob rozdělených do skupin po 12, a 

to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. 

  

4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 

osob rozdělených do skupin po 12, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní 

činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný 

režim jako v případě organizovaného amatérského sportu. 

 

5. Sportovní činnost škol a školských zařízení kde to mimořádná opatření umožňují je povolena. 

 

U všech výše vyjmenovaných skupin je povoleno používat šatny sprchy a toalety. 

  

Subjekt organizující́ sportovní́ přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní́ přípravy pro potřeby 

případného epidemiologického šetření orgánů̊ ochrany veřejného zdraví́, a to v rozsahu identifikace 

účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní́ údaje účastníka (nejlépe telefonní́ číslo) a tuto evidenci uchovává́ 

po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní́ přípravy. 

 

Samotnému sportování však předchází splnění podmínek vstupu do budovy a pobytu ve vnitřních prostorech, 

které jsou vymezeny bodem I/18 MO viz níže. 

 

Vstup a pobyt v budově zimního stadionu je povolen pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky 

onemocnění COVID-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku a: 

 

i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 *MO, nebo 

 

ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly 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 

 

Službu konající zaměstnanec zimního stadionu a společnosti Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o. je 

povinnen a oprávněn kontrolovat splnění výše popsaných podmínek.  

 

*Bod I/18 MO   

stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných 

akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:  

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) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

uplynulo nejméně 14 dnů, 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 

90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 

 

Výše uvedené podmínky provozu platí do odvolání.  

Nerespektování těchto podmínek může být důvodem pro nevpuštění osoby do prostor zimního stadionu, 

či vyloučení ze sportovní přípravy.   

 

Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o. 

 


