
 

 

Praha 14. května 2021 

 

Vážení sportovci, 

 

plně respektujeme, že je věcí každého člověka, zda podstoupí očkování proti nemoci Covid-19. Ovšem jako 

lékaři, kteří se starají o zdraví sportovců a reprezentačních týmů, se na vás obracíme s žádostí, abyste pečlivě 

zvážili jeho výhody. 

Všechny čtyři v Česku dostupné a registrované vakcíny proti Covid-19 jsou srovnatelné a mají vysoký stupeň 

ochrany v prevenci hospitalizace a úmrtí u tohoto onemocnění. Aplikace vakcíny také výrazně snižuje riziko 

vzniku jakékoliv lehčí formy onemocnění u osob, jež Covid-19 ještě neprodělaly. U těchto osob je také 

aplikace vakcíny spojena jen s minimálními nežádoucími účinky. 

V každém případě však očkováním a následnou imunizací organismu můžete dosáhnout toho, že budete 

v rámci sportovních soutěží chráněni jako jednotlivci nebo jako celé týmy, pokud se v něm nechají očkovat 

všichni, komu to zdravotní stav dovoluje. 

Očkovaný sportovec má v porovnání s neočkovanou osobou násobně menší šanci, že by byl před závody 

nebo soutěžemi pozitivně testován na SARS-CoV-2. Očkování totiž snižuje riziko vzniku infekce Covid-19, a 

tím i možnost pozitivity v testu. Ano, pozitivita v testu pro SARS-CoV-2 je u očkovaných osob sice teoreticky 

možná, ale prakticky nulová. 

Vakcíny jsou určené doposud pro všechny osoby starší 16/18 let (dle výrobce a typu vakcíny) a aplikují se 

v jedné nebo ve dvou dávkách s rozestupem tří až dvanácti týdnů. Velmi významně jste chráněni již za 14 dní 

od aplikace první dávky vakcíny nebo po jedné dávce vakcíny u jednodávkového schématu. Druhá dávka 

vakcíny přináší za 14 dní po její aplikaci definitivní a relativně dlouhou ochranu proti nemoci. 

Očkováním sebe a svého týmu zajistíte bezproblémový průběh tréninků, závodů a soutěží. 

 

Přejeme Vám pevné zdraví a děkujeme, že zvážíte příspěvek ke společnému zdraví celé společnosti. 
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