
 
 
 
 
 

ZÁVAZNÉ HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÉ  
PODMÍNKY PRO KONÁNÍ VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 

 
Sportovní akce:  29. HISTORIC VLTAVA RALLYE 
   (Mistrovství Evropy v rally historických automobilů) 
   55. RALLYE ŠUMAVA KLATOVY 
   (Mistrovství České republiky v rally) 
Pořádané ve dnech: 6. - 9. 5. 2021 
Místo konání:  Janovice nad Úhlavou (areál Rozvojové zóny) a tratě rychlostních 

zkoušek (dle přiložených map)  
Pořadatel: Pošumavský auto moto klub V AČR, Dobrovského 1564,  

339 01 Klatovy, zastoupený předsedou Jiřím Valentou 
 

Organizační postupy 

1. Souhrn hygienicko-epidemiologických opatření, která budou na akci dodržována 
a) Stanovení závazných hygienicko-epidemiologických podmínek pro konání 

významných sportovních akcí vydaných MZ dne 31.3.2021 
b) Závazné hygienicko protiepidemické podmínky pro konání sportovní akce 

vydané Autoklubem ČR 
c) Příloha S – kodex chování v souvislosti s výskytem COVID-19 na motoristických 

sportovních akcích vydaná Mezinárodní automobilovou federací FIA 
d) Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19 

vydané NSA 
e) Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských 

hygienických stanic při konání sportovních akcí 
 

2. Členění účastníků podniku, vyloučení kontaktu jednotlivý skupin, stanovení podmínek 
účasti 

a) Soutěžící a členové soutěžních týmů (venkovní prostor, omezení kontaktu, rozestupy mezi 
jednotlivými stáními týmů) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
metodou RT-PCR testu před zahájením podniku. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici 
nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době 
zahájení sportovní akce (5.5.2021 v 8.00 hod.) starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. 
Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění 
COVID-19, nemají klinické známky 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 toto doloží písemným potvrzením, a osoby, které podstoupily očkování 
proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo minimálně 14 dnů. 
Toto je nutné doložit písemným potvrzením. Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v 
době konání sportovní akce v areálu konání této akce potvrdit nepřítomnost klinických 
známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře /viz Příloha/. Tento 
formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k 
dispozici u osoby pověřené hlavním lékařem rally.  
 



b) Licencovaní činovníci a činovníci na ředitelství rally (členové realizačního týmu, dispečink 
rally, pracovníci medií) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
metodou RT-PCR testu před zahájením podniku. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici 
nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době 
zahájení sportovní akce (5.5.2021 v 8.00 hod.) starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. 
Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění 
COVID-19, nemají klinické známky 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 toto doloží písemným potvrzením, a osoby, které podstoupily očkování 
proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo minimálně 14 dnů. 
Toto je nutné doložit písemným potvrzením. Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v 
době konání sportovní akce v areálu konání této akce potvrdit nepřítomnost klinických 
známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře /viz Příloha/. Tento 
formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k 
dispozici u osoby pověřené hlavním lékařem rally.  

c) Pořadatelé a organizační partneři (venkovní prostor, osamoceni, dostatečné rozestupy, 
omezení kontaktů). Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní 
akce v areálu konání této akce potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního 
onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře /viz Příloha/. Tento formulář bude pro 
účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u pověřené 
hlavním lékařem rally 
 

3. Členění účastníků podniku podle sektorů (dle přiložených map) 
a) Sektor A - Janovice nad Úhlavou – centrum soutěže SERVIS – ve stejný okamžik maximálně 

1 000 soutěžících a členů týmů (5.května – 100 osob, 6. května 200 osob, 7. května 750 osob, 
8. května 1 000 osob, 9. května 750 osob 

a) Sektor B  - Janovice nad Úhlavou – centrum soutěže ŘEDITELSTVÍ – ve stejný okamžik 
maximálně 300 činovníků (5 .května – 20 osob, 6. května 50 osob,  7. května 50 osob, 8. 
května 300 osob, 9. května 250 osob) 

b) Sektor C – trať rychlostní zkoušky shakedown (délka 2,2 km) – ve stejný okamžik maximálně 
50 soutěžících, členů týmů, činovníků, pořadatelů a organizačních partnerů (7. května) 

c) Sektor D - trať rychlostní zkoušky Okruh I (délka 11,6 km) - ve stejný okamžik maximálně 350 
soutěžících, členů týmů, činovníků, pořadatelů a organizačních partnerů (7.května) 

d) Sektor E - trať rychlostní zkoušky Andělická (délka 8,7 km) - ve stejný okamžik maximálně 100 
soutěžících, členů týmů, činovníků, pořadatelů a organizačních partnerů  
(7. května) 

e) Sektor F - trať rychlostní zkoušky Chudenínská (délka 8,9 km) - ve stejný okamžik maximálně 
100 soutěžících, členů týmů, činovníků, pořadatelů a organizačních partnerů 
(7. května) 

f) Sektor G - trať rychlostní zkoušky Okruh II (délka 12,2 km) - ve stejný okamžik maximálně 500 
soutěžících, členů týmů, činovníků, pořadatelů a organizačních partnerů 
(8. května) 

g) Sektor H - trať rychlostní zkoušky Mlázovská (délka 7,5 km) - ve stejný okamžik maximálně 
350 soutěžících, členů týmů, činovníků, pořadatelů a organizačních partnerů (8. května) 

h) Sektor I - trať rychlostní zkoušky Keply (délka 7,6 km) - ve stejný okamžik maximálně 100 
soutěžících, členů týmů, činovníků, pořadatelů a organizačních partnerů 
(8. května) 

i) Sektor J - trať rychlostní zkoušky Strašínská (délka 22,7 km) - ve stejný okamžik maximálně 
400 soutěžících, členů týmů, činovníků, pořadatelů a organizačních partnerů (8. května) 

j) Sektor K - trať rychlostní zkoušky Koráb (délka 17,6 km) - ve stejný okamžik maximálně 400 
soutěžících, členů týmů, činovníků, pořadatelů a organizačních partnerů (9. května) 

k) Sektor L - trať rychlostní zkoušky Zdebořická (délka 13,4 km) - ve stejný okamžik maximálně 
350 soutěžících, členů týmů, činovníků a organizačních partnerů (9. května) 



 
 
 

4. Ostatní postupy 
 

a) Organizátor zajistí vstupní kontrolu do areálu konání sportovní akce podle podmínek bodu 2 
(změření teploty a sběr selfreporting formuláře, potvrzení o vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 metodou RT-PCR testu před zahájením podniku.) u všech osob, které vstupují do 
Sektoru A a B konání akce. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nepředloží potvrzení 
o provedení testu, nebo jí je naměřena teplota vyšší než 37,5 st.C, nebude umožněn vstup do 
areálu konání akce. 

b) Organizátor zajistí vstupní kontrolu do areálu konání sportovní akce podle podmínek bodu 2 
(sběr selfreporting formuláře) u všech osob, které vstupují do Sektorů C až L konání akce. 
Osobě, která nevyplní selfreporting nebude umožněn vstup do areálu konání akce. 

c) K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95. 
Organizátor zajistí kontrolu nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu 
sportovní akce. Tato povinnost se nevztahuje na posádky závodních vozů na 
rychlostních zkouškách. 

d) Organizátor zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné 
izolace v případě výskytu podezření na infekční respirační onemocnění – v 
izolovaném prostoru v budově ředitelství rally v areálu Rozvojové zóny v Janovicích 
nad Úhlavou. 

e) Doprava, ubytování a stravování bude zajištěno odděleně za dodržení platných 
opatření. 

f) Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví. 

g) Koordinátor pro COVID-19 – pí. Mgr. Veronika Petrů, tel..602 100 427 
 

 
 
Jan Petrů, předseda organizačního výboru rally ………………………… 
 
V Klatovech dne: 12.4.2021 
 
 
 
Přílohy: 

a) Stanovení závazných hygienicko-epidemiologických podmínek pro konání 
významných sportovních akcí vydaných MZ dne 31.3.2021 

b) Mapa servisu, ředitelství a tratí rychlostních zkoušek¨ 
c) Selfreporting formulář 

 


