
UPOZORNĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY

kalendář rezervací stravenky

web oběžník

dárkové poukazy rezervace dovolená

kalendář akcí

plavání pro veřejnost fotogalerie bene�ty

plavání pro školy virtuální prohlídka areálu práva a povinnosti

plavání pro seniory hledání na webu informace

plavání pro děti dárek

lekce plavání pro děti

lekce plavání pro dospělé český jazyk

pronájem bazénu anglický jazyk

pronájem hřiště otevírací doba

doplňkový prodej ceník

otevřeno

příměstský tábor zákaz kouření zavřeno

stáhnout PDF

návštěvní řád

live kamera

mobil (pro přepínání verzí)

displej PC (pro přepínání verzí)

u jednodávkové vakcíny musí od očkování 
uplynout alespoň 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

STAČÍ POTVRZENÍ OD ZAMĚSTNAVATELE NEBO 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PRO DÍTĚ TESTOVANÉ
VE ŠKOLE TAKÉ PLATÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE NEBO POTVRZENÍ 
ZE ŠKOLY.

1. osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19
2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2

s negativním výsledkem, jde-li o:

	

PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z MO MZ ČR
OPRAVŇUJÍCÍ KE VSTUPU DO AREÁLU:

V souladu s MO MZ ČR ze dne 29.12. 2021, čj. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN se do všech stře-
disek společnosti STAREZ - SPORT, a.s. zakazuje vstup osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují (s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku) podmínky stano-
vené v bodu I/15; provozovateli se nařizuje při vstupu do prostor splnění těchto podmínek
kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se
nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15
neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit.
Splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve ško-
lách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby 
nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné 
prostory.

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; tato

skutečnost se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) nebo lékař-
ským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit; nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Ev-
ropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 (od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní)

4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace  a od 
prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

a.  od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu
údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mi-
mořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b.  v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkova-
cí látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely
tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé
dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c.  od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni
prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14
dnů;




