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CentrumLab

Vytvoření systému pro potřeby subjektů sportovního prostředí v souvislosti 

s diagnostikou a onemocněním Covid-19. 

Aktuální informace, Praha, 16.října 2020 

Předkládáme systém, který by měl zaručovat co nejrychlejší provedení testů a získání výsledků a dále jejich hladké 
předávání směrem ke sportovnímu prostředí. Pokud to bylo možné, zajistili jsme provádění odběrů v bezpečném prostředí 
bez případné přítomnosti příznakových pacientů. Testování mimo Prahu jsme pokryli dohodou v odběrových místech v Brně 
a Ostravě. Speciální požadavky řešíme prostřednictvím odběrů přímo u sportovců s pomocí MOBILNÍHO TÝMU.  

Vedle Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace v Ústřední vojenské nemocnici jsme zformovali 
pracovní skupinu CentrumLab, složenou z lékařů a pracovníků se zkušenostmi s odběry a managementem 
výsledků Covid-19. CentrumLab poskytuje následující služby: 
 

1. Odběrové místo CentrumLab Strahov v Praze umístěné na prostranství na jihovýchodním rohu Velkého 
strahovského stadionu ve Vaníčkově ulici, Praha 6.  
Zahájení provozu v pondělí 19.10.2020.  Pracovní doba 8.00-10.00 hod. Dále dle potřeb. 
 

-   Odběrové místo CentrumLab Dukla v Liberci, vytvořené ve spolupráci s Resortním sportovním centrem 
Ministerstva obrany ASC Dukla, konkrétně Armádním sportovním oddílem Dukla Liberec, v Jeronýmově ulici 522, 
v Liberci VII – Horním Růžodole.   

 
2. V koordinaci s laboratořemi SPADIA jsme zajistili hladký přístup sportovců k odběrům v dalších centrech České 

republiky v rámci jednoho informačního systému ,  konkrétně: 
- v Brně – Laboratoř a odběrové míst SPADIA - Veveří 64, 1. Patro, 8.00 – 15.00 hod. 
- v Ostravě -  SPADIA - Lechowiczova 2970/6, Moravská Ostrava a Přívoz, zdrav. středisko 1.NP). 
- Praha 4, odběrové místo SPADIA ve Žlutých lázních v Praze 4 – Podolské nábřeží 3, ve všedních dnech od 8.00-

12,12.30-16.20. hod. 
 

3. Mobilní odběrový tým (např. na sportoviště nebo na soustředění).  
 

Využití těchto možností odběrů dovoluje následný jednotný management  výsledků a jejich relativně hladké předání 
žádajícímu subjektu, a to i přesto, že odběry byly provedeny na různých shora uvedených  místech. 
 
4. V indikovaných případech (např. při podezření na onemocnění Covid 19 nebo při kontaktu s nakaženým) přímo 

vypisujeme elektronickou žádanku NZIS, umožňující odběr v UVN i na desítkách dalších míst po celé ČR. Tyto 
případy řešíme také ve spolupráci s odběrovým místem SPADIA ve Žlutých lázních v Praze 4.   

 
5. Pro sportovce z „Olympijského seznamu“ jsou veškeré shora uvedené služby včetně organizace odběrů, PCR testů, 

cizojazyčných certifikátů a managementu výsledků kompletně zdarma. Pro ostatní činí cena za veškeré služby 
spojené s odběrem a odběr samotný 1700 Kč/osoba, v případě, kdy je možné indikovat  žádanky NZIS si za služby 
spojené s veškerým managementem účtujeme 750 Kč/osoba. 

Dotazy a  požadavky:  s vyplněním přiložené excelové tabulky  na  covid@centrumlab.cz ,  konzultace na tel.: 
777781026,   Bližší info bude dostupné aktuálně na stránkách www.CentrumLab.cz.   
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Vedoucí lékař Centra zdrav. zabezpečení sportovní reprezentace a  skupiny CentrumLab   


