
 
 

 

 

 
TISKOVÁ INFORMACE č. 22 
COVID-19: Akreditační, testovací místa a jejich otevírací doba 
 
Jubilejní 50. ročník Barum Czech Rally Zlín proběhne v termínu 27. – 29. srpna 2021 ve 
Zlíně a okolí i s fanoušky rallysportu, ale s omezeními podle hygienicko-epidemiologického 
plánu opatření Barum rally, který byl vytvořen ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí 
ve Zlíně.  Navazujeme na předchozí tiskovou informaci ohledně opatření pro diváky a 
účastníky rally. Upřesňujeme nyní akreditační a testovací místa, zároveň uvádíme jejich 
otevírací dobu. 
 
Důležitá zpráva pro fanoušky je, že zlínští pořadatelé organizují jubilejní barumku i s 
přítomností diváků na rychlostních zkouškách. Pro vstup do servisní zóny Barum Czech 
Rally Zlín v Otrokovicích a do VIP míst jenutné splnit jednu z následujících podmínek: 
1. očkování – prokázat se potvrzením o očkování proti Covid-19 a mít 14 dní po 2. dávce 
2. negativní PCR test (ne starší než 7 dní) 
3. negativní antigenní test (ne starší než 72 hodin) 
4. 180 dní po prodělání onemocnění Covid-19 – certifikát z Očkovacího portálu občana 
(ocko.uzis.cz) nebo potvrzení od praktického lékaře o prodělání onemocnění. 
 
Pořadatel připravil dvě akreditační a testovací místa. Akreditační místo Zlín (včetně 
testovacího centra) bude umístěno ve stanu na parkovišti pod sportovní halou a točnou 
městské hromadné dopravy ve Zlíně v pátek 27. srpna. Akreditační místo Otrokovice (včetně 
testovacího centra) bude umístěno v blízkosti servisní zóny (divácké parkoviště OK Trans) 
od čtvrtku 26. do neděle 29. srpna. Všichni návštěvníci servisní zóny se musí prokázat 
jedním z dokumentů o bezinfekčnosti a podepsat čestné prohlášení. Děti do 6 let mají 
povolen vstup bez nutnosti testu. 
 
Akreditace a testování Otrokovice 
Čtvrtek 26. srpna:  akreditace od 13 do 19 hod, testování od 13 do 18 hod 
Pátek 27. srpna:  akreditace od 7 do 15 hod, testování od 9 do 14 hod 
Sobota 28. srpna:  akreditace od 8 do 21:30 hod, testování od 17 do 21 hod 
Neděle 29. srpna:  akreditace  od 11 do 16 hod 
 
Akreditace a testování Zlin 
Pátek 27. srpna: akreditace od 13 do 21 hod, testování od 15 do 21hod 
 
Mimo časy testování přímo na místě akreditace je možné využít: 
- testovací místa Vaše laboratoře s.r.o., www.vaselaboratore.cz 
- testovací místa CovidTestZlin, www.covidtestzlin.cz 
 
Případně využijte další testovací místa ve Zlínském kraji. Dalši informace naleznete na 
www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat také na oficiálních profilech 
facebooku, instagramu a twitteru. 
 
 
Ve Zlíně 21. srpna 2021                                           Roman ORDELT 
                                                                                    tiskový mluvčí 
                                                                              Barum Czech Rally Zlín 
 


