
 

 

 

Závěry jednání Rady expertů LK ČOV pro sestavení podmínek testování, 
přípravy a průběhu přesunu sportovců na ZOH Peking 2022 pro jednání VV 
ČOV 

Dříteč, 18.11.2021 

 

Přítomni: 

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. 

PhDr. Martin Doktor 

doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. (dist.) 

MUDr. Zdeňka Jágrová 

Mgr. Lenka Kovářová Ph.D., MBA 

MUDr. Barbora Macková (dist.) 

MUDr. Martina Marešová 

MUDr. Jiří Neumann 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (dist.) 

MUDr. Jarmila Rážová 

Ing. Milan Škába 

MUDr. Jaroslav Větvička 

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA 

MUDr. Hana Zelená 

 
Hosté: 

Blanka Konečná 

Barbora Žehanová 

Zapsal: 

Ing. Dušan Macháček 



 

 

Doporučená opatření pro organizaci výpravy na ZOH Peking 2022 

1. Základem opatření a pravidel je „Beijing 2022 Playbook for Athletes and Team 
Officials“ vytvořený OV OH Peking 2022 a MOV. 

 

2. Zásady bezpečného přesunu a pobytu členů výpravy na ZOH 2022 doporučené 
Radou expertů LK ČOV 

 (detaily k jednotlivým bodům budou dále rozpracovány) 
 

a. Očkování proti Covid-19 – povinné pro všechny členy doprovodu 
b. Individuální / týmová „bublina“ před odletem 
c. Odebrané vzorky všech testů před odletem z ČR budou zasílány a 

ukládány do Národní referenční laboratoře 
d. Třetí (nad rámec požadavků organizátorů) PCR vyšetření před odletem. 

Cílem je zajistit odběrové místo tak, aby výsledek testu dostali členové 
výpravy před odletem a setkáním s dalšími členy výpravy na letišti. 

e. Pasportizace (inventarizace) Covid-19 anamnézy. 
f. Individuální protiepidemická opatření 3(4)-R – 14 před odletem dle 

organizátorů, 5 dní před odletem na základě manuálu a doporučení Rady 
expertů. 

g. Maximální využití distančních setkání při mediálních aktivitách se 
sportovci a členy doprovodu, které se týkají ZOH 2022. 

h. Rada expertů bude konzultovat také opatření pro fasování olympijského 
oblečení pro výpravu pro ZOH 2022. 
 

3. Rada expertů vypracuje podrobné manuály: 
a. pro situaci před odjezdem sportovců a členů doprovodu (s důrazem na 

posledních 5 dnů před odletem) včetně testování, omezení kontaktů, 
přepravy na letiště a dalších postupů, 

b. pro situaci před odjezdem členů medicínského týmu pro ZOH 2022, 
c. protiepidemických opatření pro jednotlivé typy letů do Pekingu 

(mimořádné lety, chartery – přičemž Rada expertů doporučuje využívání 
charterových letů, kdykoli to bude smysluplné),  

d. pro klinické vyšetření pozitivních sportovců / členů týmu v místě ZOH, 
e. doporučení postupu pro očkování posilující dávky 
f. administraci potvrzení sportovce o jeho zdravotním stavu (unifikovaný 

formulář). 

 

Rada expertů si je vědoma, že přes všechny výše uvedené kroky a doporučení není 
nikdy možné stoprocentně vyloučit riziko nákazy nemocí COVID-19. 


