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Snahy o otevření českého amatérského sportu extrémně sílí
12. říjen 2020 byl černým dnem českého amatérského sportu. Nikdo však netušil až jak moc černý
bude. Příští pondělí, 12. dubna 2021, to bude již půl roku, co je ochromen celý český amatérský
sport. Snad žádná jiná civilizovaná země nepostupovala způsobem, že na tak dlouho plošně
zakázala aktivitu, která při správné kontrole není riziková, a naopak pomáhá pandemii zvládat.
Trénink mládeže je pro zdraví národa zásadní činnost, která v naprosté většině normálních zemí
funguje i v době, kdy platí tvrdá opatření.

„Ukončete lockdown mládežnického sportu,“ volají experti
Česká veřejnost však začíná stále více volat po tom, aby byl ukončen zbytečný plošný zákaz
mládežnického trénování. Skupina sportovních expertů připravila jasné argumenty, proč má být
mládežnický sport okamžitě otevřen.

Pět důvodů, proč je nutné a možné restartovat amatérský mládežnický sport:
1) NEUDRŽITELNÁ FYZICKÁ A PSYCHICKÁ DESTRUKCE
Zdravotní situace je neudržitelná – děti tloustnou, mají psychické problémy, probíhá
destrukce řádu, který zajišťoval vedle školy právě organizovaný sport. Za každý
týden odkladu tvrdě zaplatíme!
2) SPORT BEZ RIZIKA
Venkovní bezkontaktní sportování mládeže s rozestupy není rizikové. Riziko
přenosu je naprosto minimální, kluby a trenéři jsou schopni zajistit dodržování
opatření. Umožnění venkovního organizovaného sportování nijak neohrozí otevření
škol.
3) EVROPA NENÍ UZAVŘENA
V řadě evropských zemí děti po dobu pandemie organizovaně sportovaly a sportují,
protože to není rizikové.
4) ZDIVOČELÉ AKTIVITY SKUPIN
Současné nekontrolované „zdivočelé“ skupinové aktivity bez organizovaného
dohledu či odborného vedení jsou zoufalou reakcí populace na plošný zákaz
sportování. Umožněním organizovaného sportování mládeže se toto povede vrátit
pod kontrolu.
5) PRAVIDLA, TESTY, TRENÉŘI
Bezpečné otevření s pravidly zlepší současnou situaci – děti budou antigenně
testovány a budou pod dohledem trenérů.

Nejčastější otázky a odpovědi k otevření českého mládežnického
sportu.
1) Umírají tu lidé – nesmíme riskovat
Distanční trénink je naprosto bezpečný a také vědecký výzkum prokazuje, že sport ve
venkovním prostředí má naprosto minimální riziko přenosu.
2) Když nejsou děti ve školách, na ostatní zapomeňte
Naopak! Bezpečná organizovaná aktivita pomůže funkčnímu návratu k výuce.
Organizovaný sport s rozestupy ve venkovním prostředí je zcela bezpečný. Děti budou lépe
připraveny znovu pracovat ve školních lavicích. Ano, sportovní soutěže mohou být zahájeny
až po návratu dětí do škol.
3) V tréninku se míchají děti z různých škol
V bezkontaktním tréninku se k sobě nedostanou, takže se ve skutečnosti nemíchají.
Nebezpečné jsou naopak současné nekontrolované aktivity, které otevření organizovaného
sportu sníží.
4) Trénink dětí může zvýšit mobilitu
Ano, děti se opravdu na trénink musí dostat. Dopravu však často zajišťují rodiče, což není
nebezpečné. Navíc se část mobility může i snížit tím, že se děti nebudou pohybovat
nekontrolovaně.
5) Tady v ČR ale máme daleko horší čísla Covidu
Máme, ale evidentně za to nemůže sport. Navíc nám evropské země ukazují, že
organizovaný sport situaci nezhoršuje. Naopak odčerpá lidi z divokého sportování do
kontrolovaného procesu.
6) Na základě čeho tvrdíte, že je mládežnický sport bez rizika?
Existují minimálně tři jasné argumenty: A) je již konkrétně doloženo, jak se chová aerosol ve
venkovním prostředí, a děti budou stále udržovat rozestupy, B) děti se budou pravidelně
testovat, C) v Evropě, konkrétně v Dánsku a Německu, vyšly studie, které dokazují
bezpečnost sportu.
7) Říkáte, že Evropské země mají řešení – v kterých zemích?
V mnoha zemích. Jako příklady, kde děti nejsou nesmyslně omezovány, mohou sloužit
Švýcarsko, Holandsko, Švédsko, Belgie či Dánsko.
8) Co když se někdo nebude chtít testovat?
V ČR není povinná sportovní docházka a v pravidla nastavují kluby. Takže kdo se netestuje,
nemusí chodit na trénink a bude dále dostávat individuální plány jako dosud.
9) Proč nechcete otevřít amatérský sport i pro dospělé?
Chceme otevřít i sport pro dospělé, ale bojujeme o zodpovědný přístup, proto chceme
otevřít postupně a bezpečně. Chceme organizovaným způsobem ukázat, že to společnosti
prospěje. Mládežnické skupiny mají navíc vždy trenéra jako zodpovědnou osobu.
10) Máte harmonogram otevírání?
Ano máme, ale chceme jít postupně. Nyní je pro nás zásadní první krok – otevřít po
Velikonocích mládežnický sport.

Ministr zdravotnictví Blatný poslal děti do lesa
V závěru minulého týdne, kdy organizovaná snaha otevřít český mládežnický sport začala výrazně
zesilovat, se k situaci vyjadřoval ministr zdravotnictví. Místo organizovaně a kontrolovaně na
sportoviště poslal děti sportovat do lesa. Zásadní jednání proběhne ve středu 7. dubna, kdy se
kvůli otevření českého sportu sejdou šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička a ministr
zdravotnictví Jan Blatný.

Armagedon českého mládežnického sportu? Hrozí, že kvůli
lockdownu se mu přestane věnovat velká část mladých sportovců
Riziko je obrovské. Z klubů máme velice špatné zprávy. Některé mluví s obavami o tom, že více
než polovina dětí může s organizovaným sportem skončit. Asi si všichni dokážeme představit, jak
drastický dopad by to mělo na zdravotnictví nebo na schopnost mladých se vzdělávat, která je se
sportem úzce propojena. Pokud budeme otálet, také už nemusí být pro koho český mládežnický
sport otevřít.

Pokud se připravuje nový protiepidemický systém, musí v něm být
jasně uvedeno, že kontrolované a organizované sportování dětí je
za stanovených podmínek umožněno!
Pokud se na politické úrovni připravuje systém nových protiepidemických opatření, měl by reagovat
na jasné argumenty. Ano, je zřejmé, že uvolňování sportu musí jít v postupných krocích, ale již nyní
je třeba, aby bylo povoleno venkovní organizované sportování mládeže do 19 let za jasně
stanovených podmínek.

Restart amatérského sportu má podporu napříč sportovním
spektrem
Inciativu k otevření amatérského sportu podporují i velké sportovní organizace. Společným
dopisem tyto snahy podpořily jak Česká unie sportu a Český olympijský výbor, tak Česká obec
sokolská, Orel a Sdružení sportovních svazů ČR. Dopis s vyjádřením podpory je přílohou této
výzvy.
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