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Kolektivní sportování včetně tréninků fotbalových amatérů, kterých je v Česku okolo 300 tisíc, 
bude povoleno zřejmě až od 8. června, tedy o čtyři týdny později než cvičení ve fitcentrech. 
Navíc už na konci května si můžete na zahrádce restaurací dát oběd nebo pivo. Důvody tohoto 
harmonogramu vysvětluje epidemiolog a koordinátor pracovní skupiny ministerstva 
zdravotnictví Rastislav Maďar. 

Vláda nastínila na začátku týdne plán rozvolňování protiepidemických opatření . Profesionální 
sportovci budou moci začít trénovat v menších skupinkách od pondělí, fitcentra se otevřou 11. 
května. 

Jenže trénink amatérských sportovců pod širým nebem bude možný až od 8. června, tedy o čtyři 
týdny později než návštěva posiloven a o necelé dva týdny později než posezení s pivem na 
zahrádce pohostinství. 

„Jde o to, že jsme na začátku mohli povolit pouze něco. V rámci toho minima, které jsme si 
troufli predikovat, nám přišla fitcentra jako málo riziková,“ řekl Deníku N Maďar, který s kolegy 
stojí za strategií rozvolňování. 

Do posilovny tak Češi mohou už za tři týdny, ale musí dodržovat nastavená pravidla. „Člověk 
tam přijde oblečený ve sportovním, odcvičí si za přesně stanovených podmínek – to znamená 
omezení kapacity fitcentra, musí být k dispozici dezinfekce strojů a rukou a po odcvičení 
okamžitý odchod,“ popisuje epidemiolog s tím, že nebudou povolena skupinová cvičení. 

„Šatny a sprchy budou zavřené, protože jen těžko ohlídáte, jestli tam není člověk příliš dlouho, 
nebo budete posílat hygienu, aby kontrolovala každého člověka. To by nešlo. Asociace fitness 
center na to přistoupila,“ pokračuje Maďar. 

Lidé si ve fitcentrech ze začátku budou moci koupit jen zabalené potraviny, například proteinové 
tyčinky nebo energetické nápoje. „Žádné džusy se na místě z ovoce dělat nebudou,“ upřesňuje 
odborník. 

„Nerozhodují jen peníze“ 

Sportovci však mohou argumentovat tím, že fotbalový trénink amatérů, na který se mnohdy 
nesejde ani deset lidí, probíhá venku na čerstvém vzduchu, navíc se jeho účastníci mezi sebou 
dobře znají, což by mohlo pomoci s případným trasováním. 

„Jenže zatímco provozovatelé fitcenter budou zodpovědní za dodržování striktních pravidel, aby 
neriskovali zavření, jednotlivé amatérské kluby po celé republice prostě neuhlídáme. Jde o to, že 
se ti lidé potom po tréninku mohou shlukovat,“ objasňuje epidemiolog z Ostravské univerzity. 

„Dalším důvodem je také to, že se lidé mohou udržovat i běháním v přírodě, jízdou na kole, 
mohou cvičit a podobně. Navíc to, že se nebude hrát amatérský fotbal, nikoho tolik ekonomicky 
nezatěžuje. Ale zdůrazňuju, že to není hlavní důvod. Byl bych nerad, aby to vypadalo, že 
rozhodují hlavně peníze. Když si ale máme vybrat mezi dvěma analogickými oblastmi, 
vybereme tu, kde člověk platí nájem a může mít kvůli uzavření existenční problémy,“ říká. 



S těmi se už potýkají mnohé restaurace, které budou otevřeny dříve než kulturní a sportovní akce 
s účastí do padesáti lidí. „I na zahrádkách budou lidé muset dodržovat omezení. Budou muset 
sedět venku odděleně alespoň dva metry od sebe v rouškách, které si mohou sundat pouze při 
konzumaci jídla a nápojů. Nebudou se moci zbytečně zdržovat a stoly budou muset být daleko 
od běžné populace, aby nevznikaly nějaké improvizace,“ zmiňuje Maďar. 

„Ještě jsme řešili, zda otevřeme vnitřní toalety, ale to ještě není rozhodnuto. Viděl bych to tak, že 
nebudou hned tak otevřeny, aby se lidé nezdržovali dlouho na zahrádkách,“ podotýká Maďar. 

Tlak ministerstva 

Koordinátor týmu odborníků přiznává, že epidemiologové jsou pod tlakem ministerstva 
průmyslu a obchodu. „Odolali jsme mu ale poměrně slušně,“ zdůrazňuje. 

Podle šéfa tohoto resortu Karla Havlíčka restaurace dostaly přednost, aby se už déle 
neprodlužoval zákaz jejich činnosti. 

„Říkáme, že když se dají venku dělat určité aktivity a činnosti, umožněme jim zahrádky venku. 
Ale vůbec jsme to nedávali dohromady se sportem a s ničím dalším. Jenom jsme si říkali, že pro 
ně je každý den důležitý. Není jisté, jestli o to bude zájem, protože na to bude navázaná kuchyň a 
personál, ale kdo má zahrádku, může ji otevřít,“ řekl Deníku N Havlíček. 

Současný plán se může změnit podle vývoje pandemie, podle Maďara jej nelze brát jako dogma. 
„Potřebujeme zhruba dva týdny, abychom viděli, co udělají velikonoční svátky a co udělalo 
otevření dalších provozoven včetně toho, že se vláda rozhodla před Velikonocemi otevřít hobby 
markety. Teď nervózně čekáme, co nám to přinese do konce dubna,“ říká. 

Pracovní skupina ministerstva zdravotnictví poté díky populační studii zjistí, kolik lidí má v těle 
protilátky. „Až budeme mít výsledky, zpřesníme epidemiologické modely. Až potom budeme 
schopni říct, jestli to, co je naplánováno na květen a červen, bude možné rozvolnit jako celek 
nebo budeme muset ještě upravit opatření,“ sdělil Maďar s tím, že současný plán je z pohledu 
epidemiologa spíše optimistický a pracovní skupina má už pro jistotu nachystané i střízlivější 
varianty. 

„Pokud by se ale situace vyvíjela velmi příznivě, budeme nepochybně zvažovat i to, jestli si 
můžeme dovolit nad rámec predikce otevřít i další provozy nebo otevřít dříve už ty, které jsou 
naplánovány. Asi se nebavíme o hromadných akcích, obchodních centrech a podobně, ale 
otevření individuálních provozů se měnit může,“ dodává epidemiolog. 

S přispěním Barbory Janákové. 
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