
DOPAD OPATŘENÍ PANDEMIE COVID – 19 NA SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH 

 

Aktuální opatření ve sportu s dopadem na vrcholové sportovce (výjimky z běžných omezeních): 

Několik evropských zemí (BE, NO, DK, EE, FI, HU, LT, LV, PT, SE) umožňuje elitním sportovcům a jejich 

doprovodu přístup do sportovních zařízení. V některých případech se tyto výjimky vztahují přímo na 

olympioniky a sportovce, kteří se připravovali na tokijské hry. Vstup je povolen pouze za předpokladu, 

že osoby přísně dodržují opatření na ochranu zdraví a bezpečnost. V některých zemích NOV garantuje 

/ organizuje přístup do olympijských výcvikových středisek (EE, LV). V Maďarsku může národní plavecký 

tým trénovat v aréně Duna. 

 Německo – DOSB provedl průzkum mezi 1409 německými sportovci, který ukázal, že 14,8 

procent sportovců již zcela ukončilo svůj trénink, více než polovina respondentů (51,6 procent) 

uvedla, že v současné době mají „extrémně omezené možnosti tréninku“ a dalších 27,1 

procent má „částečně omezené podmínky tréninku“. Pouze 6,5 procenta bylo schopno 

trénovat za stejných podmínek jako obvykle. 

 Belgie – připravovat se může velmi omezený počet sportovců, pro něž je jejich prací vrcholový 

sport (+ sportovci, kteří byli kvalifikovaní na OH nebo o kvalifikaci do Tokia bojovali), a to na 

základě zvláštního požadavku, který platí pouze pro ty tréninkové bloky, kde neexistuje jiná 

alternativa / řešení pro trénink doma (např. gymnastika). Bezpečnostní opatření musí být 

respektována a musí na ně dohlížet lékař (pravidla jsou přísnější než pravidla pro ostatní lidi). 

 Dánsko – několik sportovců (ze sportů, které nevyžadují fyzický kontakt) má přístup k velmi 

omezenému počtu sportovních zařízení, pokud jsou potřebná pro vysoce specializované 

tréninkové činnosti. 

 Estonsko – Ministerstvo a estonský NOV garantují zvláštní povolení pro olympijské sportovce 

a kandidáty na olympijské hry v Tokiu 2021, aby mohli trénovat ve dvou sportovních centrech 

(sportovní středisko Audentes v Tallinnu a veslařské centrum Pärnu Kalev v Pärnu). Tato 

sportovní střediska jsou otevřena pouze pro sportovce a jejich podpůrný personál na zvláštním 

seznamu (o něco více než 100 lidí). V těchto sportovních centrech jsou zavedena specifická 

opatření: veškerý vstupující personál je každý den kontrolován zdravotnickým personálem, 

různé tréninkové skupiny pro sportovce mají různé tréninkové sloty, po každé tréninkové 

skupině jsou místnosti dezinfikovány atd. 

 Maďarsko – Předpisy umožňují zápasy za zavřenými dveřmi. 

 Litva – sportování je možné (nevztahuje se na všechny sporty), cílem je zajistit kontinuitu 

tréninku a přípravy sportovců prostřednictvím individuálních tréninků, individuálních vstupů 

do vnitřních prostor, pravidelné časté dezinfekce všech vnitřních prostor. 

 Lotyšsko – vláda ve spolupráci se sportovním odvětvím diskutuje o výjimkách pro sportovce na 

nejvyšší nebo mezinárodní úrovni, kteří využívají specifická sportovní zařízení po celé zemi. 

Lotyšský olympijský tým může organizovat trénink v olympijských centrech a zajistit tam 

bezpečnost. 

 Portugalsko – Výjimka je udělována pro elitní sportovce a jejich trenéry, kteří mají přístup ke 

sportovním zařízením, pokud přísně dodržují svou přípravnou činnost a respektují vždy 

doporučení a příkazy stanovené zdravotními úřady a bezpečnostními složkami a službami. 

 Švédsko – Diskutuje se o vytvoření harmonogramu pro individuální využívání sportovních 

zařízení. Zralejší sportovci by mohli trénovat sami a mladší by mohli mít s sebou rodiče, který 

by na ně dohlížel. 

 



Odhadovaný ekonomický dopad na sport  

Odhadovaný ekonomický dopad mají k dispozici státy, které mají organizovaný boj s koronavirem – 

zejména státy západní a severní Evropy. V těchto zemích je vedení sportovního sektoru v úzkém 

kontaktu s vládou a společně koordinují situaci. Již teď je zřejmé, že současná situace bude mít dopad 

na ekonomiku celého sportovního prostředí. Finský olympijský výbor, finské a norské sportovní svazy 

propouští zaměstnance. Belgický olympijský a sportovní výbor nařídil poloviční pracovní dobu a také 

50% plat. 

 Norský olympijský výbor dle odhadu z 15. března předpokládá, že ztráta pouze za zrušené 

události za období 5.–31. března je 50 milionů EUR. Vláda se dohodla na záchranném fondu na 

pokrytí zrušených událostí u akcí plánovaných v březnu a dubnu a do sportovního sektoru  fond 

bude rozdělovat do 60 milionů EUR;  

 Na Islandu byl vytvořen tým pro finanční opatření v oblasti sportu, který jedná s vládou, 

Islandská vláda rozdělí 6,4 mil EUR mezi sport a kulturu; 

 Dánové schválili 6 milionů EUR na podporu zrušených akcí s více než 1000 diváky, sportovní 

sektor se bude dělit s kulturou. Vláda také slíbila kompenzační balíčky pokrývající 90 % mzdy 

zaměstnanců, pokud je zaměstnavatel nepropustí; 

 Holandsko předpokládá, že do konce července finanční ztráta ve sportovním sektoru dosáhne 

950 milionů EUR; 

 Ve Švédsku se odhadovaná ztráta ve sportu pohybuje kolem 50 milionů EUR. Vláda přislíbila 

50 milionů EUR pro sportovní federace a kluby; 

 Předpokládaná ztráta bude do konce června ve finském sportu 80 milionů EUR, vláda přislíbila 

pomoc 30 milionů EUR; 

 V Německu se začal na úrovni spolkových zemí zavádět systém, kde členské federace a kluby 

mohou hlásit jakékoli ekonomické ztráty spojené s koronavirem. Jen v Bavorsku oznámilo za 

první týden 1 000 bavorských sportovních organizací poškození v hodnotě více než 200 milionů 

EUR. Opatření se v jednotlivých státech liší. Např. Hesensko byly mimo jiné úspěšné v získávání 

balíčků regionální podpory určené pro organizovaný sportovní sektor; 

 V Rakousku Fond nouze s 2 miliardami EUR poskytuje mimořádnou pomoc společnostem a 

mikropodnikům, včetně osob samostatně výdělečně činných, jejichž obrat se z důvodu 

opatření „Corona“ propadl. Počáteční grant činí 1 000 EUR, v druhé fázi se uděluje až 2 000 

EUR / měsíc po dobu až 3 měsíců. Maximální podpora je 6 000 EUR / žadatel. Granty se 

nevracejí. V současné době se v rámci tohoto fondu vyvíjí zvláštní směrnice pro neziskové 

organizace, jako jsou sportovní kluby; 

 V Itálii přiděleno 50 milionů EUR pro zaměstnance sportovních federací a sdružení bez stabilní 

smlouvy. 

Podpora organizátorů sportovních akcí 

 Dánsko – Odškodnění za zrušení událostí s kapacitou větší než 1000 osob (nebo 500 v případě 

událostí zaměřených na zranitelné skupiny) 

 Estonsko – Vláda se rozhodla částečně nahradit přímé náklady v důsledku zrušených událostí 

a pozastavení činnosti. Tato částka činí až 3 miliony EUR a opatření se vztahuje pouze na 

události, které byly naplánovány na březen a duben 2020 a byly zrušeny; 

 Holandsko – Akce, které jsou dotovány, ale nemohou proběhnout, budou financovány vládou; 

 Francie – Ministr sportu vyzval k zachování financování sportovních akcí, organizátoři musí 

prokázat vynaložené výdaje. 

 



Začlenění sportovního odvětví do národní diskuse o hospodářském dopadu 

 Francie – Ministerstvo sportu mobilizováno s cílem identifikovat a předat v rámci vlády dopad 

této krize ve sportovním světě: ministerstvo sportu se připojilo k meziresortní jednotce 

hospodářské kontinuity, vedené ministrem hospodářství, a má tam svého zástupce; 

 Norské požadavky na vládu: 

 plné vrácení DPH, které kluby zaplatily za roky 2018 a 2019. 

 pomoc sportovním klubům s půjčkami. 

 finanční pomoc s nájmem sportovních klubů. 

 snaží se přimět profesionální kluby a organizace, aby se staly součástí balíčku pro malé 

a střední podniky. 

 Švédské požadavky na vládu: 

 žádné nájemné za sportovní zařízení 

 uvolnit obvyklé požadavky na sportovní kluby (např. nenutit je organizovat výroční 

zasedání a další, které jsou obvykle nutné k získání dotací) 

 žádné škrty v rozpočtech  

 poskytnout zvláštní podporu sportovním klubům, které vlastní zařízení nebo si je 

pronajímají od ostatních. 

 Holandsko – s ohledem na předpokládané finanční ztráty požaduje holandský sportovní sektor 

zřízení speciální podpůrného fondu.: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nederlandse-sport-

vraagt-kabinet-en-gemeenten-om-steun. 

Kampaně propagující fyzickou aktivitu 

 Belgie – na vnitrostátní úrovni je doporučeno pokračovat v pohybu (s mírou) a udržovat se 

fyzicky aktivní – Sport Vlaanderen zahájil spolu s veřejnoprávní vysílací společností ve 

Flandrech kampaň, jejímž cílem je motivovat obyvatelstvo, aby se dál pohybovalo doma. Tato 

kampaň se nazývá „dál v pohybu“ (www.blijfsporten.be); 

 Slovinsko – celostátní akce #vadidoma („praxe doma“), která je společně prováděna 

ministerstvem školství, vědy a sportu, národním olympijským výborem a sportovní fakultou 

(Lublaňská univerzita). Týká se to všech žáků a studentů, kteří v současné době pobývají doma, 

a zahrnuje různé aktivity, jako jsou aktivní přestávky, minuty pro zdraví atd. Tyto činnosti se 

také přenášejí každé ráno na národním televizním kanálu během vysílání vzdělávacího obsahu 

pro základní školy. 
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