
 

 

INFORMACE PRO JEZDCE – ME ECCE HOMO 28. – 30. 5. 2021 

 

Sportovní akciME Ecce Homo pořádá AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK a datum je zaregistrován a 

povolen NSA a Ministerstvem zdravotnictví ČR a tento podnik je i nahlášen na KHSOLC v Olomouci. 

Vjezd do PZS bude probíhat pouze z ulice Čs. armády na ulici Dvorskou. Žádný jiný vjezd není 

možný. Na příjezdu bude probíhat vstupní filtr, všem se bude měřit teplota a celá posádka vozu 

odevzdá potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem a prohlášení. (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 PCR testu a od prvního 

pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 180 dní).Pokud bude vše odevzdáno v pořádku, 

dostane každý účastník pásku na ruku, která ho opravňuje k dalšímu vstupu do PZS po celou dobu 

konání akce. 

Všichni musí mít pro tuto sportovní akci PCR Test (rozhodnutí MZDR). Rovněž v rámci ME je to povinné 

(Příloha S pro podniky MS a ME, mezinárodní série). Je potřeba brát v úvahu pravidla pro konání 

velkých sportovních akcí a návštěvy země jako takové. Při této akci dojde ke shromáždění velkého 

počtu lidí, z toho důvodu zatím MZDR ve svých rozhodnutích o povolení konat tyto akce trvá na PCR 

testech. 

 

V případě potřeby testu pro návrat Vám za úhradu nabízíme PCR testování přímo v parkovišti 

závodních strojů, které se uskuteční v sobotu 29. 5. 2021 od 7 do 9 hodin.  

Při pohybu v PZS jsou jezdci i všichni ostatní členové závodního týmu povinni nosit prostředky 

k ochraně dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Této podmínky jsou zbaveni 

jezdci ve vozidlech. 

Novinkou je, že závodní tým dostane dvě červené pásky na ruku s označením „mechanik“. Pouze 

tito mechanici s červenou páskou budou vpuštěni do prostoru startu. Cílem je omezit velké 

množství osob ve startovním a předstartovním prostoru. Toto platí od budovy ředitelství 

k prostoru startu. 

V co největší míře bude omezena komunikace, proto i Rozprava s jezdci bude výhradně elektronická 

, oficiální vývěska bude v elektronické podobě a jedna před budovou ředitelství. 

Bude zpracován časový harmonogram administrativních a technických přejímek, žádáme jezdce 

o dodržení časového harmonogramu. 

 

 

Pro další informace můžete využít tyto kontaktní údaje: 

Blažena Axmanová – činovník pro styk s jezdci: +420 732 445 435, axa@eccehomo.cz 

David Žoch – vedoucí PZS: +420 733 575 723. 
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