
 

  

PŘÍKAZ VEDENÍ HC VLCI 05/20 

ke snížení rizika nákazy koronavirem 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených ministerstev 

a jiných orgánů v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem (infekční virové 
onemocnění) a na základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení 
tohoto příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými 
opatřeními vyšší právní síly1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější. 

 
(2) S cílem přispět ke snížení rizika nákazy koronavirem vydáváme tato opatření, která jsou povinny 

dodržovat všechny osoby klubu T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. (dále jen „Klub“) a jejich realizaci 
povinny zajistit osoby stojící v čele družstev (kategorií), tedy trenéři a vedoucí. 

 

II. 
Opatření ke snížení rizika nákazy 

 
(1) Hráči, kteří do ČR přijedou ze zahraničí, se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v 

prostorách a provozech Klubu, zejména účastnit se tréninkových jednotek, a jsou povinni se řídit 
následujícími pravidly: 

 
a) Po dobu 14 dní od svého návratu ze zahraničí se budou izolovat od kontaktu s dalšími 

osobami. 
 

b) Hráčům bude po dobu 14 dní od návratu ze zahraničí omluvena neúčast na tréninkových 
jednotkách  

 

(2) Pokud se u osob objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně toto 
nahlásí šéftrenéru mládeže Janu Šuráňovi (+420 737 888 252) a telefonicky se spojí s lékařem či 
hygienickou stanicí. 

(3) Trenéři, vedoucí, zaměstnanci Klubu a hráči jsou povinni se denně seznámit s aktuálními 
informacemi k situaci ohledně postupu Klubu v záležitosti koronaviru, uveřejněnými na 
webových stránkách Klubu (https://www.hcvlci.cz/) a řídit se pokyny tam uvedenými. Pro 
informování hráčů budou využity též e-mailové adresy rodičů evidovaných Klubem. 

(4) Obnovují se hromadné tréninkové jednotky. Pro kategorie U20, U17, U15, U13 od 11.5.2020, 

pro ostatní kategorie od 18.5.2020. Ty se budou konat v areálu ZŠ Pasířská. Všechny osoby 

účastnících se (hráči) a vedoucích (trenéři) tréninkových jednotek jsou povinny: 

a) Nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to u 

hráčů s výjimkou doby, kdy se přímo účastní tréninku – trénují. Trenéři a ostatní osoby 

jsou povinni mít nasazené tyto prostředky po celou dobu tréninku. 

 
1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod. 
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b) Hráči odevzdají během prvních 3 tréninků trenérům, nebo vedoucímu kategorie, do které 

jsou přiřazeni písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění v období předchozích dvou týdnů (je bez akutních zdravotních potíží 

odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění - např. horečka, kašel, dušnost, náhlá 

ztráta chuti a čichu apod.), že nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření a o tom, 

že se seznámil s Příkazem vedení HC Vlci 05/20 dle vzoru uvedenému v Příloze č. 1 k 

tomuto příkazu. Ti poté tato prohlášení předají sportovnímu sekretáři Klubu, nebo 

šéftrenéru mládeže. 

c) Trenéři odevzdají vedení klubu (do rukou šéftrenéra mládeže či sportovního sekretáře) 

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v 

období předchozích dvou týdnů (je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících 

virovému infekčnímu onemocnění - např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a 

čichu apod.), že nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření a o tom, že se seznámil 

s Příkazem vedení HC Vlci 05/20 dle vzoru uvedenému v Příloze č. 1 k tomuto příkazu.  

d) Pokud hráči neodevzdají prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění z bodu b tohoto ustanovení dle pravidel stanovených v bodě b tohoto 

ustanovení, jsou trenéři kategorie, do které hráč spadá, povinni neumožnit hráči účast na 

tréninkových jednotkách, do té doby, než hráč dané potvrzení v pořádku předá trenérům 

nebo vedoucím dané kategorie. 

e) Po skončení tréninku bude trenéry prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých 

tréninkových pomůcek 

f) Rodiče hráčů starších kategorie U10 nebudou vstupovat do areálu sportoviště ZŠ Pasířská 

a hráči do areálu budou vstupovat na čas tréninku, ne zbytečně brzy, tak aby byl co 

nejvíce omezen aktuální počet osob v areálu. 

g) Pokud budou hráči nuceni použít toaletu, provedou po sobě zejména dezinfekci rukou, ale 

také míst, kterých se běžně dotýkají ruce desinfekčním prostředkem umístěným na WC. 

h) Trenéři zajistí u hráčů své kategorie, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních 

prostorech nepotkávalo vícero osob, u hráčů kontrolují to, že dodržují ustanovení 

v předešlém bodu (e). 

i) Osoby účastnících se tréninkové jednotky nebudou využívat společné šatny, umývárny, 

sprchy a podobná zařízení s výjimkou používání záchodů za podmínek uvedených 

v předešlých bodech tohoto usnesení. Hráči přijdou na tréninkovou jednotku převlečení 

do sportovního oblečení, ve kterém absolvují tréninkovou jednotku. 

j) Hráči a trenéři se při vstupu do malé tělocvičny ZŠ Pasířská budou přezouvat do čisté 

obuvi, popřípadě do ní vstoupí bez obuvi. 
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(5) Dne 15.5.2020 se uskuteční vyzvedávání hokejového vybavení ze sezóny 2019/2020 

z hokejových šaten Městského zimního stadionu v Jablonci nad Nisou (dále jen „ZS“). Všechny 

osoby účastnících se (hráči) a vedoucích (trenéři) daného vyzvedávání jsou povinny: 

a) Přijít do objektu ZS v stanovený čas (ne dříve ani později) pro kategorii, do které hráč 

spadá – rozpis s časy bude k nalezení na webových stránkách Klubu 

(https://www.hcvlci.cz/) v sekci rozpis ledů a jako příloha informativního e-mailu 

rozeslaného rodičům hráčů Klubu, tak aby se omezil počet osob v objektu v daný čas. 

b) Nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to po 

celou dobu vyklízení šaten. 

c) Zdržet se v objektu pouze po dobu nutnou k vyklizení dané šatny a ne déle. 

 

 

 

Vedení HC Vlci Jablonec 

T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. 

Sadová 2, 466 01, Jablonec nad Nisou 

IČO: 64668495 

Číslo účtu: 1306880287/0100 

www.hcvlci.cz 
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Příloha č. 1 

 k Příkazu Vedení HC Vlci 05/20 

 
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

a karanténního opatření, o seznámení s Příkazem Vedení HC Vlci 05/20 

 
 
 

Já …………………………………………………………………………………………………      (dále jako „Prohlašující“), 

(jméno, příjmení) 

 
rodné číslo: 

................................................................................................................................... 

trvale bytem: 

…..................................................................................................................................... 

 
prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 
infekčního onemocnění a jsem bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému 
infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 

prohlašuji, že nemám v daném čase nařízeno karanténní opatření 

a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s Příkazem Vedení HC Vlci 05/20 a budu stanovené 
podmínky v rámci mého působení v klubu dodržovat 

 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v tomto prohlášení a beru na vědomí, že 
tyto údaje budou zpracovávány T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. 

 
 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 
 

 

V ....................................... 

Dne ................................ 

 
……………………………………… 
podpis 
 
 
 
………………………………………  
podpis zákonného zástupce 
Prohlašujícího v případě, že v den 
prohlášení nedovršil věku 18 let 


