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F A K T A1
Stále není úplně jasné, jakým způsobem se virem přesně nakazili první lidé. Nalezení takzvaného
„pacienta nula“ bývá přitom, a to nejen pro boj s coronavirem SARS-CoV-2, zcela zásadní – jen díky
němu by potom mohli vědci s jistotou říct, jaký byl skutečný zdroj nákazy.
V prosinci 2019 byly v čínském městě Wu-chan zpozorovány první případy lidí se zápalem
plic neznámého původu. Nemoc byla propojena s rozsáhlým obchodním trhem Chua-nan, na němž se ve
stovkách stánků (kromě ryb a dalších plodů moře) prodávají i kuřata, bažanti, netopýři, psi, svišti,
hadi, jeleni, jezevci a jiná zvířata, a dále pak orgány králíků a dalších volně žijících zvířat.
Z analýz DNA nicméně vyplynulo, že zdrojem nákazy mohli být netopýři, kteří se na trhu prodávali.
Klíčovou roli při přenosu nákazy na člověka ale mohli sehrát také luskouni – chránění savci, kteří jsou
v zemích jako Čína loveni nejen kvůli masu, ale také pro jejich šupiny používané k „léčbě“ nemocí.
Onemocnění způsobené coronavirem, které dnes nese oficiální název COVID-19, zasahuje sliznice
dýchacích cest. Typický je suchý kašel a teplota. Zápal plic, který je nejčastější komplikací, se vyvíjí
někdy kolem osmého a devátého dne.
Nemoc se šíří poměrně snadno a rychle, nejčastěji kapénkami, tedy vzduchem například při kašli
nebo kýchání. „Respirační přenos“ je přitom ten nejjednodušší a nejhůře kontrolovatelný způsob šíření
infekční nákazy.
Ani očkování, ani léčba přímo proti tomuto viru zatím neexistuje. Světová zdravotnická organizace
(WHO) ale současně uklidňuje, že se dá léčit množství symptomů této nemoci. Terapie je vždy
individuální a vychází z konkrétních pacientových potřeb. V těžkých případech pomáhají pacientům s
dýcháním či okysličováním krve přístroje, aby se tak zmírnila námaha plic a srdce.
Jako nejlepší kandidát se pro léčbu „wu-chanského“ coronaviru jeví lék zvaný Remdesivir, který
před několika lety vyvinul tým vědců kalifornské firmy Gilead Sciences, v jehož čele stojí Čech Tomáš
Cihlář. Látku lékaři už krátce zkoušeli na pacientech nakažených krvácivou horečkou „Ebola“ v Kongu,
kde ale testy následně zastavili.
Podle studií citovaných Světovou zdravotnickou organizací nicméně Remdesivir zabíral také na
nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem coronaviru.
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STATISTICKÁ DATA A INFORMACE K PRŮBĚHU ŠÍŘENÍ INFEKCE
V ČESKÉ REPUBLICE

dopady coronavirové pandemie se začaly počátkem března 2020 projevovat i v ČR

•

17. 11. 2019 – zaregistrováni první infikovaní v Číně

První člověk nakažený coronavirem zemřel dne 9. ledna 2020 v Číně. Ke dni 14. března 2020 se virus
rozšířil do 140 zemí světa. Na následky onemocnění zemřelo 6 455 osob, přičemž se nakazilo 167 517
lidí. Vyléčeno bylo 76 590 pacientů.
1. březen 2020 (Den 1)
Provedené testy potvrdily nákazu prvních 5 lidí v ČR
5. březen 2020 (Den 2)
začátek platnosti vládou vyhlašovaných restrikcí v souvislosti s coronavirem na území ČR
9. březen 2020 (Den 3)
vláda zrušila veškeré společenské, sportovní či např. kulturní akce s počtem účastníků více než 100
11. březen 2020 (Den 4)
Poslanecká sněmovna PČR přerušila a ukončila svoji řádnou schůzi

(91 nakažených v ČR)2

12. březen 2020 (Den 5)
vyhlášena některá opatření nouzového stavu, ta budou platit minimálně 30 dní.
(113 nakažených v ČR)3

2

Informace o počtu nakažených se vztahují k informacím zveřejňovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR vždy v 19.00 hod.,
proto se mohou lišit od údajů zveřejňovaných k půlnoci každého kalendářního dne
3
Počet nakažených je doposud orientační vzhledem k nízkému počtu provedeného testování
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13. březen 2020 (Den 6)
pokračuje strmý pád akcií, cena AU stagnuje – často, ale nedostupný nákup investičního zlata, prudce
klesá kurs koruny k euru
(141 nakažených v ČR)

a) přerušení Extraligy ledního hokeje sezóny 2019/20204

14. březen 2020 (Den 7)
zpřísnění opatření v boji s coronavirem (zákaz provozu restaurací, heren aj., otevřené pouze potraviny,
lékárny, drogerie, elektro, čerpací stanice (minimálně do 24. 3.)
8.00 – tisková konference vlády (ČT 24)

(189 nakažených v ČR)

a) členové vlády prověřují stav potravinových zásob v supermarketech

15. březen 2020 (Den 8)
avizovaná opatření k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Plzeňský kraj – 6 nakažených

4

(259 nakažených v ČR)

O několik dní později byla ELH ukončena bez stanovení konečného pořadí.
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Prudký pokles akciových kursů (Př. ČSOB – Fond Bohatství)

16. březen 2020 (Den 9)
6.00 – vyhlášení Nouzového stavu na území ČR (v karanténě je 21 obcí, zejména na Olomoucku, Litovel,
Uničov aj.), platí zákaz cestování (uzavření hranic), kromě přeshraničních pracovníků do vzdálenosti 100
km od hranic), omezení volného pohybu osob (práce, nemocnice, životní potřeby, cesta za rodinou,
jednotlivě do přírody), bez stanovených sankcí, studenti LF pracovní povinnost, studenti PF pomáhají
s dětmi, zákaz taxislužeb, ubytovacích služeb, povoleno:
e-shopy + vyzvednutí, autoservisy aj., balené pečivo, odstup mezi zákazníky min. 2 metry, končí platnost
parkovacích zón, infikován první policista
tisková konference vlády (ČT 24), večer schůzka opozice v PS k šíření coronaviru, ekonomice, 46 %
nakažených nezná místo nákazy, infikován první policista, povinné roušky v MHD Praha, první 3
uzdravení (Děčín)
Zahraničí: Španělsko uzavírá školy až kdy je zde nakažených 9 tis. lidí a 350 obětí, Bavorsko – vyhlášen
„Stav katastrofy“
(344 nakažených v ČR)
17. březen 2020 (Den 10)
SÚKL vyhlásil, že zkoušený přípravek REMDESIVIR dostane kladné stanovisko, plánování mimořádné
schůze PS PČR (ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09, Piráti), vláda poprvé vystupovala na tiskové
konferenci v rouškách, Stav: 3 těžce nemocní na plicní ventilaci (JIP), v karanténě preventivně 419
policistů. Doposud provedeno 6302 testů. Odklad kontrol EET.
Ministerstvo vnitra – v Číně objednáno 30 mil. roušek, 6 mil. respirátorů, 0,25 mil. ochranných obleků
Plzeňský kraj – 11 nakažených
(434 nakažených v ČR)
18. březen 2020 (Den 11)
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antivirotikum Remdesivir dočasně povoleno j (užití pro nejvíce postiženého taxikáře), zákaz reexportu
léčiv, Andrej Babiš potvrdil možný zvýšený schodek státního rozpočtu, čínské rychlotesty dorazily
vojenským speciálem do ČR, ŠKODA Auto uzavřela své pobočky (požadavek odborů), 52 pacientů
v nemocnicích (5 z nich v těžkém stavu), provedeno 9402 testů, boxer Lukáš Konečný nakažen, vládou
schváleno tzv. trasování (operátoři mapují cesty infikovaných osob, za je jejich informovaného souhlasu).
Návrh novely zákona – ošetřovné vyplatit za celou dobu mimořádného stavu (děti do 13 let, 60 % platu),
ošetřovné i pro živnostníky
Plzeňský kraj - 14 nakažených
(522 nakažených v ČR)
19. březen 2020 (Den 12)
0.00 hod. začala platit povinnost nošení roušek na veřejnosti, obchody, drogerie, lékárny, pošty v době
mezi 10 - 12 hod. vyhrazeny pouze pro seniory 65+, prezident Zeman – vystoupení k národu na TV
PRIMA (19.25 hod.), stát uhradí až 80% platu lidí v jím určené karanténě
(694 nakažených v ČR)

a) bezpečnostní odstupy mezi lidmi byly dodržovány i na poštách (Plzeň, Pošta 23)
b ) prostor u řidičů hromadné dopravy osob byl bezpečnostně uzpůsoben (PMDP Plzeň)

20. března 2020 (Den 13)
k tomuto datu bylo 11 infikovaných hasičů, pro seniory 65+ změněna doba absolutní přednosti nákupu
na dobu mezi 7 – 9 hod. (obchody, drogerie, pošty, již nikoli lékárny) přílet letadla společnosti ChinaEastern s dodávkou roušek a respirátorů (1 mil. ks) z Číny, policejní hlídky, drony, u obcí v karanténě,
uděleny tři pokuty (a 10 tis. Kč) za nenošení roušky a nerespektování pokynů policie, provedeno doposud
11619 testů, objevila se poplašná zprava, že se chystá karanténa celé ČR – šířena zejména na sociálních
sítích, předseda vlády A. Babiš se setkal v Lánech s prezidentem ČR M. Zemanem

a) Alena Schillerová, ministryně financí, při příletu čínského letadla s ochrannými pomůckami
b) hasičské vozy připravené ihned rozvážet zdravotnický materiál

(833 nakažených v ČR)
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Zahraničí: Francie – lidé roušky nenosí, a to ani prodavači, restaurace a kavárny otevřeny, např. v Nice
se dále shromažďují stovky lidí, nerespektují pokyny policie

a) setkání Andreje Babiše a Miloše Zemana v Lánech
b) tisková konference vlády (20. 3. 2020)

21. března 2020 (Den 14)
A. Babiš popírá eventualitu celkové karantény země, předseda Krizového štábu R. Prymula nepřipouští
ani karanténu velkých měst, přestaly jezdit autobusy firmy Flixbus, úvahy vlády o navýšení deficitu
státního rozpočtu 2020 až na 200 mld. Kč, v Thomayerově nemocnici v Praze se nakazily 4 sestry od
pacienta, 6. vyléčený (Bulovka), 23.30 hod. v Praze přistál Ruslan AN – 124 se 100 t zdravotního
materiálu z Číny, provedeno 13704 testů
(955 nakažených v ČR)

a) Ruslan An – 124 po příletu z Číny
b) Projev prezidenta Zemana k situaci sledoval na TV PRIMA milion lidí (19. 3. 2020)

22. března 2020 (Den 15)
doposud nakaženo 30 zdravotníků, vytvořen stabilní letecký most s Čínou – jediný v Evropě, k Litovli,
Uničovu a Července přibyla další uzavřená obec Kynice (HB), důchody budou doručovány domů
seniorům, ochrana hranic s Německem do 4.4., neplatí parkovací zóny, nový dočasný kanál pro seniory
ČT 3, zápisy do škol proběhnou v dubnu bez přítomnosti dětí, vykoupeny léky s paracetamolem
zemřel první člověk nakažený coronavirem – 95 let (Bulovka, Američané mu odmítli poskytnout
Remdesivir, prof. Prymula: “Zemřel na vyčerpání organismu a měl i jiná onemocnění, nedá se říct, že
smrt byla zaviněná jen coronavirem)
provedeno 15584 testů, 74 osob je v nemocnici
(1120 nakažených v ČR, 1 osoba zemřela)
23. března 2020 (Den 16)
přistálo letadlo Českých Aerolinií se zdravotním materiálem z Číny, otevírací doba pouze pro seniory
65+ se opět měnila, tentokráte 8 – 10 hod. (pro prodejny do 200 m bez omezení), vláda prodloužila
nouzový stav do 1. 4., úřady: otevírací doba PO+ST 3 hodiny, MŠMT – prázdniny budou, maturity – bez
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písemné části z ČJ a cizího jazyka a budou to hodnotit školy, přijímací zkoušky na SŠ budou 14 dní po
otevření škol,
nakazilo se 5 zdravotníků v Prostějově, 20.05 hod. – projev předsedy vlády A. Babiše (ČT 1 + ČT 24)
(1236 nakažených v ČR, 1 osoba zemřela)

Andrej Babiš a Miloš Zeman (ČT 12.4.) před diváky ČT – projev ke coronavirové krizi

24. března 2020 (Den 17)
11.00 hod. - Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny PČR v režimu: Legislativní nouze, přítomno jen
106 poslanců dle poměrného režimu po volbách (do 20.30 hod.), Stav nouze v zemi prodloužen do 1. 4.
2020, při péči o dítě 60 % platu z vyměřovacího základu po celou dobu ošetřování, odložení 4. vlny
elektronické evidence tržeb, premiér Babiš nabídl místa opozici v Ústředním volebním štábu aj.
3 pacienti zemřeli (nikoliv přímo či pouze v důsledku onemocnění coronavirem, druhý zemřelý – 45 let,
Havířov), vyléčených 8 osob,
Plzeňský kraj - 22 nakažených, 8 v Plzni
(1394 nakažených v ČR, 3 osoby zemřely5)

Poslanecká sněmovna PČR zasedala v režimu legislativní nouze (24. 3. 2020)

5

Údaj se týká počtu zemřelých osob v ČR k danému dni.
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25. března 2020 (Den 18)
6 mrtvých (4.= 83 let, z Prahy (Bulovka), 5.= 88 let, Středočeský kraj, 6.= pokročilé srdeční selhání),
zakázáno pobývat na veřejnosti v počtu přesahujícím dvě osoby (výjimka: domácnost, zaměstnání,
pohřeb), Senát PČR zákony schválené PS PČR potvrdil pouze s výhradami, prezident Zeman podepsal
rozpočtový schodek ČR ve výši 200 miliard Kč, vybranému pacientovi se začal podávat lék Remdesivir,
meziměstská autobusová doprava Plzeň – Praha = jeden spoj denně (Regiojet)
doposud provedeno 22600 testů (4100 tento den),
Zahraničí: infikován britský princ Charles, USA – Zákon na podporu ekonomiky - 2 bil. dolarů, Rusko
658 případů
Plzeňský kraj - 31 nakažených (8 v Plzni)
(1654 nakažených v ČR, 6 osob zemřelo)

a) elektronická tabule upozorňuje na povinnost nošení roušek v MHD v Plzni
b) prázdné soupravy metra v Praze (24. 3.)

26. března 2020 (Den 19)
Babiš jednal s předsedy opoziční stran, ČNB snížila úrokovou sazbu na 1 %, ceny benzínu již 3 měsíce
klesají, povinné rukavice v obchodech, vláda navrhuje pro živnostníky 15 tis. Kč za zavřené firmy
z rozhodnutí státu (týká se 400 – 500 tis. lidí = 7 mld. Kč) – projedná PS PČR 7.4. 2020, nakažena radní
Plzeňského kraje Radka Trylčová (lehký průběh, doma) Rada PK v karanténě,
V ČR aktuálně testuje 65 laboratoří, 8. mrtvý (80 let, HK), 9. mrtvý (2 lidé zemřeli v Domě pro seniory
Praha 4 – Michle), 22 tis. lidí v ČR v karanténě
32 nemocných v Plzni
(1925 nakažených v ČR, z toho 9 osob zemřelo)
27. března 2020 (Den 20)
nakažený taxikář v Praze dostal čtvrtou dávku Remdesiviru (jeho stav se údajně lepší), v supermarketech
povinné jednorázové rukavice, automyčky povolen provoz, stejně jako elektro + zámečníci, na planetě
574 834 nemocných (27372 zemřelých)
v ČR provedeno testů: 31127, v tento den 4424, 11 vyléčených
Plzeňský kraj - 56 nakažených
(2279 nakažených v ČR, 9 osob zemřelo)
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Obr. ČT 1 dne 26. 3. 2020 (redaktoři Železný a Augustová)

28. března 2020 (Den 21)
K prodloužení nouzového stavu v ČR se staví většina předsedů opozičních stran zdrženlivě (dotaz ČTK),
10 % kapacit Domů seniorů povinně vyčleněno na nakažené osoby, prezident Zeman odmítl vyhlásit
amnestii na podnět advokáta Petra Tomana, provedeno 36374 testů
20 nakažených v Plzni, 11 vyléčených
(2541 nakažených v ČR, 11 osob zemřelo)

Obr. Ministr vnitra J. Hámáček (ČSSD) vedl na twitteru nevhodnou polemiku s ministrem zdravotnictví A.
Vojtěchem (za ANO), kdo zajistil respirátory pro domovy seniorů (foto: Právo) 6

29. března 2020 (Den 22)
vláda nejspíše prodlouží zákaz volného pohybu, od 30.3. testování efektivity tzv. inteligentní karantény
v Jihomoravském kraji (mobilní operátoři + bankovní karty), konec uzávěry Litovle a Uničova (zde
zhruba 100 nemocných), na území ČR provedeno 40700 testů, nakaženo 14 % seniorů + 65 let,
Plzeňský kraj – 114 nakažených
(2743 nakažených v ČR, 16 osob zemřelo)

6

J.Valenta – příspěvek „Ne každá nabízená cesta vede k cíli“. Dostupno např.:
http://www.halonoviny.cz/articles/view/53405969 Dne:27. 3. 2020
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30. března 2020 (Den 23)
zrušena povinnost nošení roušek u dětí do 2 let a řidičů, kteří jsou sami v autě, prodloužení omezení
volného pohybu do 11. 4., J. Hamáček nahradil Romana Prymulu v čele Ústředního krizového štábu, (na
planetě nakaženo doposud 752196 lidí)
nakaženo 15 % seniorů + 65 let, 227 osob v nemocničním ošetření – 20 % z nich ve vážném stavu,
provedeno 43498 testů (tento den 513 testů), vyléčilo se 25 osob
Plzeňský kraj – 120 nakažených (v Plzni 22)

(2942 nakažených v ČR, 23 osob zemřelo)

31. března 2020 (Den 24)
ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně zemřela ráno pacientka (nar. 1946) s coronavirem, nemocnice
ji přijala z opavské nemocnice, ministr vnitra Hamáček včele Ústředního krizového štábu (30 lidí, schůzka
1 x týdně, každý den se schází užší vedení), vláda schválila pomoc OSVČ 500,-- Kč/den
struktura onemocnění podle věku: 35 – 64 let = 1372, 0 – 14 let = 155 (nejvíce a nejméně)
17799 nemocných v karanténě (e-neschopenka), v Plzni doposud onemocnělo 24 osob, např. Trylčová,
Honz – Rada Plzeňského kraje, Karpíšek – senátor (ODS)
doposud provedeno 48811 testů, vyléčených 45
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1. dubna 2020 (Den 25)
výplata důchodů opět na pobočkách České pošty, návrh na odklad splátek hypoték na 3 – 6 měsíců, vláda
navrhuje prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, volná kapacita intenzivní zdravotní péče v ČR –
1615 míst, míst s řízenou ventilací a podporou krevního oběhu (ECMO) – 72 (nyní využívá jeden
pacient), začaly zápisy do základních škol – bez dětí, školy se možná otevřou v druhé polovině května
(MŠMT), vláda navrhuje změnu zákona o nevypověditelnosti z bytu, jestliže nájemník nemůže z důvodu
coronavirové nákazy platit nájem, uzdravilo se 61 lidí
(3508 nakažených v ČR, 39 osob zemřelo)

Obr. Srovnání mezi jednotlivými zeměmi kde povinně nosí a nenosí ochranu obličeje

2. dubna 2020 (Den 26)
KSČM podporuje prodloužení nouzového stavu pouze do 30. 4. (pro prodloužení o měsíc, tzn. do 7. 5. –
pouze ANO + ČSSD), ve večerních hodinách premiér Babiš s tímto návrhem souhlasil, do současného
dne bylo zajistilo MV 24 milionů ks roušek a 5 milionů ks respirátorů, senioři 65+ se doposud na počtu
nakažených podíleli v 578 případech (17%)
PS PČR bude o další podpůrných opatřeních rozhodovat na svých schůzích č. 44., 45. a 46. dne 7. dubna
2020. od 21. dubna se již plánuje jednání sněmovny bez omezení počtu účastníků a jednacích bodů (do
té doby vždy jen 100 vybraných poslanců dle systému poměrného zastoupení v PS PČR)
v Plzni nakaženo 28 osob, vyléčených 67 osob
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Hlavní zpravodajství ČT 1 – premiér Babiš: “Konec dubna rozhodne o vývoji pandemie coronaviru v ČR“ (2. 4. 2020)

3. dubna 2020 (Den 27)
v Plzeňském kraji fungují k testování 3 certifikované laboratoře, zdravotní stav pražského taxikáře, který
jako jediný obdržel z USA lék Remdesivir, se údajně zlepšuje, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard
byl při druhém testování pozitivní, v rámci ČR provedeno doposud 67281 testů (nejvíce nakažených je
v Praze – 1072 osob, nejméně v Jihočeském kraji – 118 osob), počet vyléčených vzrostl na 72
Plzeňský kraj – 175 nakažených
(4091 nakažených v ČR, 53 osob zemřelo)

Zahraničí: USA: nárůst počtu nakažených osob se dostal k hranici 30 tisíc osob/den (k 1.4. 2020)

4. dubna 2020 (Den 28)
ČT 1 (agentura Kantar) – 75 % občanů považuje opatření vlády za adekvátní, dle jejího vyjádření se
prozatím o výraznějších úlevách neuvažuje, stát by měl majetkově vstoupit do některých ekonomicky
poškozených podniků (např. České aerolinie), R. Prymula (předseda Centrálního řídícího týmu COVID
19: „Můžeme vést debatu o otevření drobných provozoven, větší úlevy zatím nejsou na místě“, Evropská
léková agentura poskytne ČR další 2 – 3 pacientská místa pro léčení Remdesivirem, statisticky největší
důvěra: 1. Prymula – 37 %, 2. Hamáček, 3. Babiš
rozložení nákazy v ČR dle pohlaví: muži: 1992 př. – ženy: 1926 př., provedeno 74170 testů
uzdraveno 78 osob
(4362 nakažených v ČR, 59 osob zemřelo)

Pandemie coronaviru ve faktech a vybraných souvislostech ČR
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Obr. Ministr vnitra J. Hamáček a ministr obrany L. Metnar

Zahraničí: v New Yorku přes 100 tis. nakažených (v tento den zemřelo 562 lidí). Nemocnice přijímají již
jen nemocné s šancí na přežití.
5. dubna 2020 (Den 29)
prezident Zeman sdělil, že vyznamená Romana Prymulu Řádem Bílého lva za provedená razantní
opatření, ČR nabídla Francii 12 lůžek akutní péče, březnová nezaměstnanost činila 3 %, TESCO přijalo
1500 lidí na brigády, Agentura Kantar – „Vláda řeší problematiku coronaviru špatně?“ 10 % respondentů
ANO, „Nařízení se dají zvládnout?“ 73 % respondentů ANO
uzdraveno 96 osob

(4543 nakažených v ČR, 67 osob zemřelo)

Obr. Rekreační zóna Plzeň – Ostende a kontrola dodržování pravidel nouzového stavu Policií PČR (5.4.2020)

6. dubna 2020 (Den 30)
vláda rozhodla uvolnit individuální sportování (kolo, tenis aj.). Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje
změnu zákona o odkladu vrácení plateb cestovním kancelářím. Ministerstvo zdravotnictví návrh změny
zákona o dočasném výkonu funkce lékařů či zdravotníků ze 3. zemích bez rozdílové zkoušky v ČR, prof.
Prymula změnil názor – „proměřování populace je výhodné“ (?), od dalšího dne otevřeny hobby markety,
prodejny sportovních potřeb, železářství, stavebniny aj., ČR vydala k tomuto dni již více než 12 miliard
Kč za ochranné pomůcky, v populaci 65+ je nakaženo 784 osob (18 %)
(4735 nakažených v ČR, 78 osob zemřelo)
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Obr. Model průběhu pandemie
(ČR se nachází zhruba v polovině oranžového svahu, díky přijatým preventivním opatřením)

7. dubna 2020 (Den 31)
10.00 hod. Mimořádné schůze PS PČR k opatřením souvisejícím s coronavirem a eventuálnímu
prodloužení nouzové stavu v ČR (100 poslanců dle poměrného zastoupení ve sněmovně), po 7 hodinách
jednání prodloužen nouzový stav v ČR do 30. 4. (90 poslanců PRO ze 101 přítomných), ČSOB a Moneta
Bank snižují úroky na termínovaných vkladech, osoby samostatně výdělečně činné budou mít nárok na
bonus v důsledku coronaviru ve výši 25 tisíc korun, zemřel prof. Jan Křen – historik (česko-německé
vztahy). K rezignaci byl koalicí na Plzeňském kraji vyzván hejtman Josef Bernard, který sklidil kritiku
za to, že o své nemoci dostatečně neinformuje a podezřívají ho, že nebyl opatrný při dodržování pravidel
domácí karantény (Jurečko, Krejsová ODS, Gruner, Honz ČSSD).
provedeno 91247 testů

uzdraveno 172 osob

(4944 nakažených v ČR, 88 osob zemřelo)

8. dubna 2020 (Den 32)
9.00 hod. – 3.30 hod. PS PČR pokračuje, ve stavu legislativní nouze, v mimořádných schůzích k zákonům
souvisejícím s coronavirovou krizí (novela zákona o ČNB, spotřebitelský úvěr, rozpočtová odpovědnost,
pravomoci policie, nájemné – podnikání aj.)
provedeno 98681 testů
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Obr. Improvizované stanoviště ČT před budovou PS PČR na Malostranském náměstí v Praze

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se podařilo zastavit nekontrolovatelné šíření
nemoci. Sdělil to na dopolední tiskové konferenci.
uzdraveno 233 osob
(5221 nakažených v ČR, 99 osob zemřelo)
9. dubna 2020 (Den 33)
Senát PČR potvrdil zákony přijaté Poslaneckou sněmovnou (7 zákonů přijatých v souvislosti s pandemií),
první český pacient evidovaný s coronavirem byl Petr Toncar, Děčín (1.3.), nakazilo se i 5 členů jeho
rodiny, u všech došlo k zotavení, předseda vlády A. Babiš (ČT 9. 4.) a prezident ČR M. Zeman (ČT 12.
4.) opět vystoupí k národu, provedeno doposud 106846 testů
(5467 nakažených v ČR, 112 osob zemřelo)

uzdraveno 301 osob

Obr. Počet infikovaných osob coronavirem dle okresů v ČR
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10. dubna 2020 (Den 34)
pracovníci v sociálních službách povinně každých 14 dní na testy (zajistí „kraje“), do konce dubna by
měla začít fungovat „chytrá karanténa“, restriktivní opatření by se měla začít uvolňovat, Hamáček ve
sporu s Prymulou: Ministr vnitra Hamáček řekl k „promoření obyvatelstva“, o němž hovořil v minulých
dnech epidemiolog Roman Prymula. „Dostávám od veřejnosti tisíce reakcí, která tu diskusi sleduje. Ptá
se, co to znamená, vyjadřuje obrovské obavy. Nemůžeme tuto debatu, která se týká naprosto zlomového
rozhodnutí, řešit v médiích. Myslím si, že to Prymula pochopil a že toto – ne úplně šťastné vystoupení –
nebude opakovat.“ 7 Provedeno 114854 testů, poptávka je již nižší než nabídka.
(5732 nakažených v ČR, 119 osob zemřelo)

uzdraveno 346 osob

11. dubna 2020 (Den 35)
rozpory ve vyjadřování ministrů pokračují: Adam: „Cestování bude možné v horizontu měsíců, do měsíce
otevře většina obchodů“/ Hamaáček: „Lidi polevili v ostražitosti, kdy se poleví nechci hodnotit“, žáci
k tomuto dni byli doma již jeden měsíc, ministr školství Plaga: „Stále je možnost otevřít školy v půli
května, a to i za současného nošení roušek, (Petice: pro odklad nástupu žáků do škol až na září – 80 tis.
signatářů), hlavní hygienička ČR J.Rážová není spokojena s dodržováním pravidel, není vyhráno
provedeno 120285 testů, uzdraveno 411 osob

(5831 nakažených v ČR, 129 osob zemřelo)

Zahraničí: rozšiřování masových hrobů ve státě New York (USA)
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Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/jan-hamacek-republika-bude-potrebovat-neco-jako-marshalluv-plan-to-se-neda-
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12. dubna 2020 (Den 36)
Deloitte: ke konci roku může být nezaměstnanost v ČR kolem 5,6 % (3x více než 4.2019), otevírání
obchodů proběhne ve 3-4 vlnách (plán představen 13. 4.), policie řešila 600 přestupků pro porušování
pravidel (řešeno převážně domluvou), Plzeňský kraj 75,2 nemocného/1000 obyvatel, nejpostiženější
okres Domažlice (sousedí s Neustadt an der Waldnaab, také velice promořen, Plzeňský i Karlovarský kraj
sousedí s okresem Tirschenreuth, kde je promořenost dokonce až 1000 nemocných na 100 tis. obyvatel),
vláda chce vyprodávat kovy z hmotných rezerv ČR (?) a to za aktuálně velice nevýhodnou cenu, 442 osob
v nemocnicích
provedeno 125126 testů, uzdraveno 464 osob
(5952 nakažených v ČR, 138 osob zemřelo)

13. dubna 2020 (Den 37)
epidemiologové již nedoporučují otevírat školy do konce školního roku
provedeno 128359 testů, uzdraveno 519 osob
(6022 nakažených v ČR, 143 osob zemřelo)

Obr. Protesty tzv. přeshraničních zaměstnanců (tzv. pendlerů) na hraničním přechodu Folmava
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14. dubna 2020 (Den 38)
Češi již mohou v nutných případech vycestovat (rodina, služební cesta), kdo bude v zahraničí déle než 24
hodin (až na výjimky) musí do karantény (14 dní), WHO: COVID 19 je 10x smrtelnější než prasečí
chřipka (v ČR v roce 2009), doporučení neuvolňovat v Evropě restrikce současně, Tisková konference
vlády: uvolňování restrikcí bude probíhat v 5 etapách, od 19. 4. povoleny farmářské trhy, 11. 5. žáci se
budou připravovat na maturity, které proběhnou v červnu, 25. 5. do škol žáci I. stupně, téhož dne povoleny
kadeřnictví, venkovní restaurace, práce byla obnovena ve firmě Hyundai v Nošovicích, Prymula +
Vojtěch: „Coronavirus byl u nás přítomen již na přelomu roku“, v Praze zemřel v přímé souvislosti
s coronavirem muž (nar. 1976)
v Plzeňském kraji: 83 nakažených na 1000 obyvatel, 440 nemocných
provedeno 131542 testů, uzdraveno 642 osob

(6111 nakažených v ČR, 161 osob zemřelo)

15. dubna 2020 (Den 39)
sportovní kluby by si měly rozdělit 1,5 mld. Kč, sportovní zápasy by mohly začít po 8. 6., Filmový festival
Karlovy Vary, Colours of Ostrava: „Nás musí stát prostě zakázat, jinak to bude“ (?), stát zaplatil za 5000
repatriovaných Čechů ze zahraničí 100 mil. Kč, doposud nakaženo 573 zdravotníků
Zahraničí: v USA se prokázalo distanční vzdělávání jako nevhodné, neboť velká část dětí ze sociálně
slabých rodin nemá PC ani internetové připojení
provedeno 137672 testů, uzdraveno 819 osob
(6216 nakažených v ČR, 166 osob zemřelo)

Obr. Názorová různorodost mezi občany ČR panuje i v otázce nástupu dětí do škol
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16. dubna 2020 (Den 40)
Ministr vnitra Hamáček se na Twitteru „obul“ do epidemiologa Prymuly, který připustil, že v létě by se
mohly otevřít hranice s některými zeměmi, například s Chorvatskem nebo Slovenskem. „Není možné
mluvit o ČR zamčené dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní,
proto si z nás lidé dělají legraci“.8 Senát vrátil Sněmovně zákony o odkladu nájemného a dočasné práci
zdravotníků bez zkoušky z třetích zemí
Zahraničí: nakaženo 2 118 625 lidí, 141 899 osob zemřelo)
provedeno: 146004 testů, uzdraveno 972 osob
(6359 nakažených v ČR, zemřelo 169 osob)

Zdroj: MF DNES, 16. 4. 2020
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17. dubna 2020 (Den 41)
A. Vojtěch – 22. 4. proběhne plošné testování na coronavirus na vybraných místech (až 22 tisíc testů)

uzdraveno 1174 osob

(6499 nakažených v ČR, 173 osob zemřelo)

18. dubna 2020 (Den 42)

Obr. a články - Zdroj: Plzeňský Deník, 18. 4. 2020

uzdraveno 1227 osob

(6606 nakažených v ČR, 181 osob zemřelo)
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19. dubna 2020 (Den 43)
ministryně financí A. Schillerová v „otázkách Václava Moravce (ČT 1) – návrh zákona na zvýšení
schodku státního rozpočtu o 300 mld. Kč bude předkládat sněmovně (nejvyšší schodek od roku 1989).
Od 20. 4. povoleny farmářské trhy, svatby (snoubenci bez roušek), prezident Zeman: „Nechat zavřené
hranice ještě rok, nikoliv dva roky, aby výjezdy nevyvolaly vlnu epidemie“, od 8. 6. možná budou
otevřena divadla (max. 50 osob + herci), ale ta spíše neotevřou = nevyplatí se jim to, provedeno testů:
168096

Na planetě zemřelo doposud v přímé či nepřímé souvislostí s coronavirem: 162 958 osob!
uzdraveno 1298 osob
(6701 nakažených v ČR, 186 osob zemřelo)
20. dubna 2020 (Den 44)
studenti posledních ročníků VŠ mohou do škol maximálně ve skupinách po 5, povoleny venkovní
tréninky profesionálních sportovců, program COVID-Praha: alokováno 600 mld. Kč, schodek státu 300
mld. Kč = 31 % HDP, provedeno 172123 testů
v okrese Plzeň-město nakaženo 62 osob, v okrese Domažlice 315, v celém Plzeňském kraji 561 osob
uzdraveno 1559 osob
(6838 nakažených v ČR, 194 osob zemřelo)
21. dubna 2020 (Den 45)
data z předchozího dne o počtech nově nakažených podle epidemiologa a náměstka ministra zdravotnictví
Romana Prymuly naznačují růst počtů nákazy související s uvolněním opatření o Velikonocích. Jasněji
bude, až lékaři získají data z úterního a středečního otestování9, 14:00 hod. - zahájena schůze PS PČR
(ověřovatelé: J. Valenta – KSČM, J. Mihola – KDU/ČSL), jednaly i výbory: 13:15 hod. Výbor pro
evropské záležitosti, provedeno 178617 testů
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Zdroj: Novinky.cz, 21. 4. 2020
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uzdraveno 1753 osob

(6961 nakažených v ČR, 201 osob zemřelo)

22. dubna 2020 (Den 46)
9:00 hod. pokračování 45. schůze PS PČR, exprezident Václav Klaus vyzval ke „vzpouře davů“ proti
vládě, která „zadělává na hlubokou ekonomickou krizi“10, mnohé aerolinie odmítají vracet klientům
peníze za letenky a nabízejí pouze změny termínů a poukazy, začíná plošné testování populace (stany ve
vybraných městech, a to např. Praha – Náměstí Míru, Jihomoravský kraj, Olomoucko, Litoměřicko,
Litovelsko, Uničovsko
Pozn. Reprezentativní testování zkoumá přítomnost jakýchkoliv protilátek. To znamená, že odhalí osoby,
které nemoc aktuálně mají nebo ji už prodělaly. Malé procento těch osob, co coronavirus už měly, ale byl
tak slabý, že po sobě nenechal protilátky, studií propadnou. I bez toho ale bude zřejmé, jestli je skutečná
míra nákazy třeba dvakrát nebo čtyřikrát vyšší, než co ukazují statistiky. A také nakolik silná zůstává
získaná imunita. Provedeno testů: 186918

uzdraveno 1989 osob

(7087 nakažených v ČR, 208 osob zemřelo)
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Dostupné: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/je-cas-na-vzpouru-davu-burcuje-exprezident-klaus40321319?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.sez
nam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
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Zahraničí: „Všechny dostupné důkazy svědčí o tom, že zdrojem coronaviru SARS-CoV-2 jsou
netopýři z Číny. Na tiskové konferenci to 21. 4., podle agentury Reuters, řekla mluvčí Světové
zdravotnické organizace (WHO). Důkazy podle ní nenaznačují, že by byl virus uměle upraven nebo
dokonce vyroben v laboratoři. „Všechny dostupné důkazy svědčí o zvířecím původu viru a o tom, že není
upravený nebo vyrobený v laboratoři nebo někde jinde,“ uvedla mluvčí WHO Fadela Chaibová. „Je
pravděpodobné, že je virus zvířecího původu,“ dodala.
23. dubna 2020 (Den 47)
Už druhý Čech s coronavirem je léčen přípravkem Remdesivir. Jedná se o pacienta nemocnice Fakultní
nemocnice v Motole, který je ve vážném stavu a je připojený na plicní ventilaci. Soud zrušil 4 opatření
ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s coronavirovou pandemií omezila volný pohyb,
maloobchod a služby, které přestanou platit od 27. dubna. Soudní senát vyhověl žalobě experta na
zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který kritizoval mimo jiné to, že opatření jsou svévolná, chaotická
a nesrozumitelná. Předseda senátu Štěpán Výborný zdůraznil, že je i za aktuální situace nezbytné, aby
orgány veřejné moci lpěly na pravidlech a zachovaly právní stát v maximální možné míře.
Provedeno testů: 195725
uzdraveno 2152 osob

(7135 nakažených v ČR, 210 osob zemřelo)

24. dubna 2020 (Den 48)
Vláda oznámila, že ruší zákaz volného pohybu osob. Pohyb bude venku možný až v deseti lidech. Změní
se i podmínky pro lázně, vysoké školy a nemocnice. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka chce také
prodloužit nouzový stav.
Pod tlakem soudního rozhodnutí i veřejnosti, která volala po otevření hranic, vláda na svém zasedání
(23.4.) proměnila kompletně pravidla v boji proti nákaze coronavirem v Česku. Opřela se přitom
o zlepšující se epidemiologickou situaci. Ostatně za posledních 24 hodin hlásilo Ministerstvo
zdravotnictví jen šest nových případů odhalených nakažených (??).
Kromě toho se dohodla také na tom, že požádá o prodloužení nouzového stavu. A to až do 25. května.
Jednání vlády přímo ovlivnil Městský soud v Praze, který čtyři konkrétní opatření Ministerstva
zdravotnictví označil za nezákonná. Šlo o dvě opatření k omezení volného pohybu osob a dvě týkající se
maloobchodního prodeje. Tedy ta opatření z konce března, kdy vláda v tichosti upustila od vydávání
opatření podle krizového zákona a šla cestou ministerských opatření dle zákona o ochraně zdraví. Tím se
mimo jiné snažila vyhnout odpovědnosti za škody, které svými opatřeními způsobí.
Soud s účinností od 27. dubna tato čtyři opatření Ministerstva zdravotnictví zrušil. Nesouhlasil totiž s tím,
že tak vláda učinila v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví a nepoužila k tomu krizový zákon.11
Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o měsíc (do 25.5.), ministr zdravotnictví Adama
podá kasační stížnost na rozsudek Městského soudu v Praze
Agentura KANTAR: „uvolnění mělo být již dříve“ – 13 %, „s uvolněním se mělo počkat“ – 34 %.
„nevím“ – 13 %, „proměřování by mělo být“ – určitě ne + spíše ne = 63 %
Největší důvěra: R. Prymula – 37 %, J. Hamáček – 27 %, A. Babiš – 20 %
Provedeno testů: 203622
uzdraveno 2371 osob
(7236 nakažených v ČR, 214 osob zemřelo)

11

Dostupné: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/muzete-za-hranice-oznamila-vlada-jak-dal-promenila-zivot-v-cesku102060?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.sezna
m.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
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25. dubna 2020 (Den 49)
ČR obdrží z Vietnamu dalších 6,5 milionu roušek. V této dodávce se angažoval poradce předsedy KSČM
Tien Tran Manh, který využil svoje kontakty na nejvyšší představitele vietnamské vlády. Dodávka už
měla být v ČR mnohem dříve, ale platilo vietnamské embargo na vývoz zdravotnických pomůcek a
doposud tak dorazilo jen 0,5 mil. ks roušek.

V Plzeňském kraji: 585 nakažených, v ČR uzdraveno 2453 osob, provedeno 210705 testů
(7333 nakažených v ČR, 218 osob zemřelo)
26. dubna 2020 (Den 50)
PS se sejde k jednání o nouzovém stavu v úterý, 28. 4. Pokud by poslanci nouzový stav neprodloužili,
znamenalo by to jediné: 1. května by padla veškerá zavedená opatření, která se mají právě do 25. května
postupně rozvolňovat. Tedy např. uzavřené obchody, restaurace a další, vyléčených 2545, provedeno
testů: 215116

(7387 nakažených v ČR, 220 osob zemřelo)
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Obr. Boj s coronavirem v nemocnici MOTOL v Praze12

27. dubna 2020
Otevřeny obchody do 2500 m, oděvy možno kupovat bez zkoušení, posilovny, fitness (bez sprch),
studenti VŠ mohou v omezeném počtu do budov škol, Karlovarský kraj požádal armádu o pomoc
v nemocnicích, nový lék FAVIPIRAVIR z Japonska (pod značkou AVIGAN),
V Plzeňském kraji 102 nemocných na 100 tisíc obyvatel, provedeno 218470 testů, zotaveno: 2826 osob
(7431 nakažených v ČR, 222 osob zemřelo)
28. dubna 2020
9.00 hod. - 47. schůze PS PČR k možnosti prodloužení nouzového stavu v ČR (revokace usnesení 1103,
uvolňování opatření a ochranné pomůcky)

12

Dostupné: Seznam Zprávy, 24. 4. 2020, foto Adam Hříbal
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Premiér Andrej Babiš vpodvečer dorazil do lánského zámku na pravidelnou schůzku s prezidentem
Milošem Zemanem. Tématem jednání jsou zejména opatření, která vláda učinila v souvislosti s epidemií
coronaviru.
uzdraveno 2842 osob
(7449 nakažených v ČR, 223 osob zemřelo)
29. dubna 2020
Senát přijal novelu, podle které vzrostou platby státu do veřejného zdravotního pojištění za děti nebo
důchodce od června 2020 o 500 Kč měsíčně, a to z nynějších 1067 Kč. Od ledna 2021 to bude o dalších
200 Kč za měsíc více. Schválil také návrh vlády, podle kterého ošetřovné, zavedené kvůli zavření škol,
vzroste z 60 na 80 %. Provedeno 234985 testů, plošné testování ve vybraných lokalitách ukončeno.
uzdraveno 3096 osob

(7563 nakažených v ČR, 227 osob zemřelo)

Jak probíhá tzv. chytrá karanténa
30. dubna 2020
Za poslední den „údajně“ nezamřela v souvislosti s coronavirem na území ČR žádná osoba. Vláda na
svém zasedání prodlouží stav nouze, dle rozhodnutí sněmovny, do 17. května. Prostor pro žaloby na stát
o náhradu škody, způsobené opatřeními proti šíření coronaviru, je od rozhodnutí Městského soudu v Praze
(23. 4.) větší. Firmy si to začaly rychle uvědomovat a žádají své právníky o radu.
Zahraničí: Ve Spojených státech zemřelo za posledních 24 hodin více než 2500 lidí s coronavirem. S
odvoláním na Univerzitu Johnse Hopkinse, která situaci kolem coronaviru dlouhodobě sleduje, o tom
informovala agentura AFP. Celkem evidují podle JHU Spojené státy už téměř 61 tisíc mrtvých s covidem19. Statistici očekávají v květnu přírůstek + 1000 případů. 10 % nakažených jsou zdravotníci. V ČR se
zkouší nová metoda léčby pacientů plazmou vyléčených. 25. 5. by se měly uvolnit nejrizikovější provozy
(A. Vojtěch). 1. 5. startuje „chytrá karanténa“ 30 – 40 % lidí souhlasí s poskytováním dat (zatím je
zapojeno 5 krajských hygienických stanic)
uzdraveno 3281 osob
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Obr. Jednání PS PČR 28. 4. 2020 (ministryně financí Schillerová a předseda vlády Babiš)

1. května 2020
Užívání roušek se rozvolňuje (hlasatelé, moderátoři, umělci – test na coronavirus), rozestupy 1,5 metrů
ve frontách, konzumace tekutin a jídla možná bez roušek, děti v MŠ (2 – 7 let) bez roušek. Opatření proti
šíření coronaviru, jako je udržování odstupu, dezinfekce a roušky, budou platit nejméně do konce června,
předpokládají ministr zdravotnictví Adam Vojtěch i jeho náměstek Roman Prymula. Pravidla pro roušky
by podle Vojtěcha měla platit pro příští dva měsíce, pak lze uvažovat o jejich rozvolňování například
podle místa pohybu.
uzdraveno 3359 osob

(7726 nakažených v ČR, 240 osob zemřelo)

2. května 2020
Reprodukční číslo přenosu viru se snížilo na 0,8. V Plzeňském kraji nemocných 612 osob, zemřelo 10
lidí.
(7755 nakažených v ČR, 245 osob zemřelo)
3. května 2020
41 % volných lůžek intenzivní péče. MZV: „Češi by mohli od července cestovat do zahraničí“, Babiš:
„Nebudou se snižovat platy ani důchody, EET je možno odložit na rok 2021“. V dubnu byl schodek
státního rozpočtu 46 miliard Kč. Přistálo poslední letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny, celkem
jich bylo 52. Počet provedených testů v ČR 257678.
(7764 nakažených v ČR, 245 osob zemřelo)
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18. května 2020
zrušení nouzového stavu v ČR v 00.00 hod., otevřena kadeřnictví aj.
25. května 2020
otevírání restaurací (specifické podmínky) aj.
3. července 2020
nárůst počtu infikovaných v ČR opět pokračuje, Chorvatsko, Slovinsko, Estonsko opět znemožnily
příjezd českých turistů (v Chorvatsku pouze průjezd 12 hodin). Počet provedených testů v ČR 565122.
Zotavených 7848 osob.
Zahraničí: USA – rekord v počtu nakažených za den – 55000 osob.
(12248 nakažených v ČR, 353 osob zemřelo)
27. srpna 2020
Ukrajina uzavřela hranice pro cizince, v Německu pokuta 50 Euro za nenošení roušky, v ČR nemocných
5579, nově nakažených + 399, zotavených 16954
(22951 nakažených v ČR, 418 osob zemřelo)
17. září 2020
Pandemie COVID 19 začíná lámat v ČR rekordy, za posledních 7 dní zemřelo 36 nakažených, poprvé
byla překročena hranice 2 tis. lidí/den (týden před – překonáno 1.tis lidí/den), hospitalizováno je 388 lidí
z nichž je 81 v těžkém stavu, reprodukční číslo je: 1,6 a hrozí komunitní šíření, nervozita roste na školách
– v září se neotevřelo 20 škol, 11.9. bylo již v karanténě 247 škol (1123 učitelů, 5498 žáků a studentů
v karanténě), v Praze 6600 odběrů/den, Středočeský kraj – 600 odběrů/den – lidé jezdí do Prahy, Česká
pošta – distribuce 3 mil. ks zásilek (20 mil. ks pomůcek) seniorům s ochrannými pomůckami, od 18.9.
povinné roušky ve všech prostorách škol – během výuky od 2.stupně, restaurace, bary a další provozovny
budou od půlnoci do 6.00 hod. zavřené (od 19.9.), 17.9. – nakaženo 2137 osob,
(42739 nakažených v ČR, 488 osob zemřelo)

Zdroj: Seznam.cz, 17.9.2020
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21. září 2020
8.00 hod. – odstoupil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO 2011), v odpoledních hodinách
jmenován novým ministrem plk. prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D.
Premiér Andrej Babiš uvedl v úterý 22. září 2020 do úřadu nového ministra zdravotnictví Romana
Prymulu. Úřad svému nástupci předal odstupující ministr Adam Vojtěch. Poděkoval Adamu
Vojtěchovi za jeho práci ve funkci ministra zdravotnictví. Jako prioritní úkoly nového ministra Romana
Prymuly předseda vlády označil zabezpečení kapacit fakultních i krajských nemocnic při jakémkoliv
vývoji situace epidemie coronaviru, projekt Chytré karantény a zrychlení zpracování informací o
pozitivně testovaných osobách a trasování. Dále ve spolupráci s vládním zmocněncem pro informační
technologie a digitalizaci Vladimírem Dzurillou zveřejnit údaje o kapacitách odběrných míst a laboratoří.
30. září 2020
Poslanecká sněmovna PČR na své schůzi vyslechla informaci vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu na
území ČR v souvislosti s dopady coronaviru. Vláda ČR, s účinností od 5.10.2020, vyhlásila na území ČR
opět nouzový stav.
OPATŘENÍ:
Zákaz hromadných akcí. Ve vnitřních prostorách se může hromadných akcí účastnit maximálně 10 osob.
Ve vnějších prostorách se může hromadných akcí účastnit nejvýše 20 osob.
Výjimky: soudní procesy, jednání zastupitelstev obcí, pracovní kolektivy, členové jedné rodiny, budou
fungovat bazény, akvaparky i posilovny, nejde v tomto případě o hromadné akce, bohoslužby – může se
jich účastnit až 100 lidí, nesmí se na nich zpívat
Restaurace. U jednoho stolu bude moci být maximálně šest osob. Nakupování v obchodech se tato
opatření nijak nedotknou. Sport. Utkání v registrovaných sportech mohou probíhat na všech úrovních
bez omezení, ovšem bez diváků. Limit soutěžících či členů realizačních týmů bude dán na 130 osob na
utkání. Zájmová sportovní činnost bude omezena na 20 lidí. V případě několika tréninkových skupin,
např. na atletickém stadionu, jich může být přítomno několik, limit 20 se vztahuje na jeden kolektiv.
Svatby a pohřby. Od 19. října bude limit 30 osob na pohřby i svatby. Záleží na vývoji následující týdny,
počet osob se může změnit. Divadla a kina. Budou hrát bez omezení, počet diváků bude omezen na 500
lidí. Zrušeny jsou přestávky na občerstvení. Zakázána jsou operní a muzikálová představení. Zakázány
jsou jakékoliv pěvecké akce. Zakázány jsou plesy. Školy. Střední školy v regionech, které jsou označeny
červenou či oranžovou barvou, budou na 14 dní zavřené. Bude probíhat distanční výuka. Ve kterých
regionech bude opatření platit, určí krajské hygieny. Praktická výuka na středních školách se konat bude.
Základní školy jsou v provozu, ovšem mají zakázán zpěv v hudební výchově a druhé stupně také tělesnou
výchovu. Tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku. Školní družiny budou normálně fungovat.
Mateřské školy zůstávají v provozu.
V nemocnici je 976 osob.
(68919 nakažených v ČR, 655 osob zemřelo)
6. října 2020
V nárůstu počtu nakažených je ČR nejhorší v Evropě. Během dne přibylo 4457 případů nákazy (Německo
2828 případů). Aktuálně bojuje s coronavirem 40 440 osob v ČR. Plánují se další opatření.
V nemocnicích je 3,8 % osob z celkového počtu nemocných (148). Nejhorší situace je v Uherském
Hradišti (392,3 nakažených na 100 tisíc obyvatel).
(90022 nakažených v ČR, 794 osob zemřelo)
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Obr. Země s nejvyšším počtem případů na sto tisíc obyvatel za 14 dní (MZČR)

9. října 2020
Vytvořen opět nový rekord nakažených osob za den – 8618. Dle některých odborníků hrozí „lockdown“
– uzavření země, protože již není více možností ke zpřísňování opatření. Objektivním důvodem nárůstu
může být fakt, že ČR je relativně malá a hustě osídlená a např. ve srovnání s Německem jsou naši občané
méně zodpovědní, roli hraje česká kultura, kde obcházení pravidel je běžné. Rozvolnění bylo
nezodpovědné a došlo k němu v důsledku liknavosti vlády. (prof. Libor Grubhoffer – ředitel Biologického
centra AV ČR).
(109374 nakažených v ČR, 905 osob zemřelo)
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Otevřený dopis lékařů a sester z „první linie“ (6. října 2020)
My, lékaři a zdravotní sestry z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, jsme až doposud byli příliš
zaměstnáni péčí o pacienty a organizací péče v našich nemocnicích a nebylo nás příliš slyšet. Máme však silný
pocit, že nazrál čas, abychom jasně a nahlas promluvili.
Od jarních měsíců bojujeme o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili onemocněním COVID-19. Pečovali jsme souhrnem
o stovky pacientů s těžkým průběhem. Je to práce namáhavá psychicky i fyzicky. Když se pak unavení dostaneme
domů a sledujeme mediální výstupy mnohých odborníků, nevěříme vlastním očím.
Debaty, zda se umírá „na COVID nebo s COVIDem“, jestli je virus prostředkem vlády k omezování osobní svobody,
zda je opravdu nutné si ve vnitřních prostorách nasadit roušky…
Sledujeme, že nálada v týlu je diametrálně odlišná od situace na frontě. To se od jara hodně změnilo. A přitom
nepřítel se po jarním taktickém ústupu, ke kterému ho donutil razantní přístup vlády a odpovědné chování většiny
společnosti, vrátil s větší silou než předtím.
Nechceme vyvolávat paniku a zděšení, ale asi to musíte slyšet. Na našich odděleních bojujeme o životy lidí, kteří
by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších 10-20 let kvalitního života. Jsou to padesátníci, šedesátníci,
aktivní sedmdesátnici, kteří mají pouze nadváhu, nebo vysoký tlak či lehkou cukrovku. Snažíme se všemi prostředky
zabránit tomu, aby skončili na ventilátoru, protože pokud se na něj dostanou, přežije jich sotva polovina.
Ano, mladí a zdraví překonají COVID většinou bez potíží. Avšak lidí, u nichž může skončit fatálně, je v naší populaci
opravdu hodně, včetně mnohých z vás a vašich blízkých. Na jaře jsme od vás poslouchali potlesk a dostávali do
nemocnic občerstvení. Děkujeme za to, cítili jsme vaši podporu v zádech. Teď od vás ale očekáváme a žádáme o
hodně víc. Pokud chceme tuhle válku vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás.
Proto žádáme:
Odborníky z různých oblastí medicíny, kteří se rádi vyjadřují v médiích, ale v oblasti infekčních nemocí jsou
pouze poučenými laiky s vyhraněným názorem: Prosíme, raději MLČTE! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým
mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc.
Vládu a státní orgány ČR: Spolupracujte s nejlepšími českými epidemiology a ekonomy, ne s marketingovými
poradci. Vysvětlujte veřejnosti konsistentním a srozumitelným způsobem, proč a která opatření zavádíte a neměňte
je obden. Konejte a mluvte tak, aby vám veřejnost mohla důvěřovat. Zajistěte dovoz dostatečného množství
remdesiviru, abychom jej mohli podat všem pacientům, kteří z jeho podání budou mít prospěch.
Všechny
občany:
Nebojte se! Respektujte ale, že COVID-19 je zákeřný protivník. Projevujte úctu k životu a zdraví lidí kolem sebe.
Časté mytí rukou, roušky a rozestupy jsou minimum, co můžete bez větších obětí udělat pro sebe i druhé.
Dodržujte vládní nařízení a doporučení odborníků. Nesnažte se vymýšlet, co se dá obejít. Přemýšlejte nad svým
konáním, jak minimalizovat riziko přenosu nákazy do rizikové populace – může se to týkat i vás a vašich blízkých.
Nadále budeme bojovat o zdraví i životy každého z vás. Bez vaší pomoci to ale nedokážeme.
Vaši zdravotníci z první linie

Za autory výzvy:
MUDr. Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP, Infekční oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
MUDr. Jiří Sagan, vedoucí lékař JIP, Infekční klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Aleš Chrdle, primář infekčního oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.
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12. října 2020
Osobní zkušenost s odběrovým místem ve FN v Plzni (dříve areál VN Bory). První den po víkendu se
dopoledne dočasně zhroutil elektronický systém. Odběry vzorků i přes výpadek pokračovaly, žádanky
budou do systému doplněny zpětně, informovala mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky
Lenka Svobodová. Ve 13.30 hod. bylo na odběrovém místě kolem 10 žadatelů a současně byl vyčleněn
prostor pro řidiče zhruba 10 automobilů, kteří dorazili s doporučením Krajské hygienické stanice
v Plzni, aby se podrobili testu formou „drive in“. V jedné místnosti docházelo k administrativním
úkonům a tiskly se elektronické zadané žádanky a odtud se plynule přecházelo do místnosti, kde
laborantka odebírala vzorky. Doba registrace, administrace a výkonu nepřesahovala u jednoho pacienta
3 minuty. Doba čekání: 20 minut.13

Obr. Prostory pro odběr vzorků na test PCR na protilátky proti coronaviru ve
Fakultní nemocnici Plzeň - Bory, dříve Vojenská nemocnice Plzeň

13. října 2020
Za poslední týden přibylo nejvíce lidí s potvrzenou nákazou coronavirem ve velkých městech.
V metropoli evidovali přírůstek 4656 nakažených, v Brně 1105 a v Ostravě 803. Dramatičtější situace je
však v dalších regionech. Při přepočtu přírůstků na 100 000 obyvatel je patrné, že nejvíce se coronavirus
nešířil v metropoli, ale v Kravařích, Velkém Meziříčí či Sedlčanech. Ode dneška platí další zpřísněná
opatření v boji s coronavirem vyhlášená vládou ČR (roušky i na nástupištích a zastávkách MHD, uzavření
restaurací a barů, zákaz pití alkoholu na veřejnosti, společný pobyt osob venku max. do počtu šesti aj.)
Ministr zdravotnictví Roman Prymula vystoupil s apelujícím projevem k národu (ČT 1-19.54 hod.)
(121421 nakažených v ČR, 1051 osob zemřelo)

13

Na tomto odběrovém místě byl odebrán vzorek i autorovi studie, který byl o den později vyhodnocen jako pozitivní.
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14. října 2020
Vláda schválila kompenzace postiženým odvětvím za restriktivní opatření. Těm podnikatelům, které
zasáhla vládní opatření odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku. Dále
schválila příspěvek podnikatelům na komerční nájemné do výš 50 %, kompenzace pro autobusové
dopravce či možnost, že umělci a podnikatelé v kultuře budou moci žádat o dotaci v programu Covid
kultura, kde je vyčleněno 750 mil. Kč. Náklady vynaložené na sportovní akce mají být kompenzovány
v programu Covid sport II, kde je alokováno 500 mil. Kč.
V nemocnicích je 2503 osob, nově nakažených je 8325 lidí.
(129747 nakažených v ČR, 1106 osob zemřelo)
18. října 2020
Policisté během protestů na Staroměstském náměstí v Praze proti vládním protiepidemickým opatřením
zadrželi 144 lidí. Kriminalisté 14 z nich podezírají z trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví.
Část demonstrantů se po oficiálním ukončení akce na pražském Staroměstském náměstí střetla s policií.

Obr. Útočníci házeli na policisty lahve, kameny, odpadkové koše i petardy. Policie proti nim použila slzný plyn, vodní
dělo či zásahové výbušky, vytlačovala je koňmi i vozidly. Foto: Jakub Plíhal, Aktuálně.cz
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19. října 2020
Lůžek na jednotkách intenzivní péče pro dospělé pacienty je v ČR k dispozici přes 3900. Čtvrtina (26
procent) jich zůstává volných. Více, než třetinou (35 procenty) volné kapacity disponují nemocnice v
případě standardních lůžek s kyslíkovou podporou. Z dat rovněž plyne, že v nemocnicích je momentálně
volných zhruba 48 procent lůžek, která jsou vybavena umělou plicní ventilací (UPV). Těch je nyní
necelých devatenáct stovek. Na mimotělní podporu životních funkcí (ECMO) je podle ministerstva
napojeno 19 pacientů, a systém tak eviduje tři čtvrtiny (74 procent) volných kapacit. Lůžek, která zajistí
u pacientů mimotělní oběh, je za současné situace k dispozici 62 procent.
(173885 nakažených v ČR, 1422 osob zemřelo)
21. října 2020
Začínají být povinné roušky i venku. Vláda rozhodla, že od čtvrtečních 6.00 budou uzavřeny
maloobchodní prodejny a služby. Ministr zdravotnictví Roman Prymula to po jednání vlády oznámil na
Twitteru. Lockdown v ČR ale obsahuje celou řadu výjimek. Otevřeny zůstanou prodejny se základním
sortimentem. V nákupních centrech zůstanou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a další
provozovny, které vláda upřesní ve svém usnesení. Velkoobchodní prodejny také zůstanou otevřeny.
Vláda doporučila zaměstnavatelům podpořit práci z domova a omezit přímý kontakt se zákazníky.
Omezen bude rovněž volný pohyb osob s výjimkou cest do práce, na nákup či k lékaři, případně na pomoc
blízkým. Úřední hodiny se zkrátí nejvýše na pět hodin, dva dny v týdnu. Prymula doporučil pobyt na
čerstvém vzduchu. Opatření má platit do 3. listopadu.
(193946 nakažených v ČR, 1619 osob zemřelo)
23. října 2020
Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve vládě skončí kvůli středeční noční schůzce
s předsedou poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem v pražské restauraci. Premiér Andrej Babiš
v pátek oznámil, že jej požádal o rezignaci, pokud tak neučiní, navrhne jeho odvolání. Faltýnek by měl
rezignovat na post 1. místopředsedy hnutí ANO. Prymula podle zjištění deníku BLES vycházel před
půlnocí na čtvrtek bez roušky z restaurace na Vyšehradě. Měl tam schůzku s Faltýnkem. Restaurace ale
měla být podle vládního rozhodnutí zavřená, stejně jako některé obchody a služby. Ministr měl na místo
přijet kolem 22. hodiny, kolem půlnoci vyšel z podniku bez roušky a zamířil k přistavené limuzíně.

28. října 2020
Od půlnoci 28. října začínají platit další opatření, která mají zamezit šíření coronaviru. Platí zákaz
vycházení po 21:00 s výjimkami a omezena je i otevírací doba obchodů. Kromě toho například dopravní
podniky stále více omezují spoje. Opatření platí do konce nouzového stavu, který je nyní do 3. listopadu.
Omezení pohybu
• platí zákaz vycházení od 21:00 do 4:59
výjimku mají
• lidé, kteří cestují z a do zaměstnání
• lidé, kteří cestují v rámci zaměstnání – například taxi, rozvážkové služby, řidiči
• lidé, kteří cestují kvůli neodkladné záležitosti z důvodu ochrany zdraví či majetku
• je dovoleno venčit psy do vzdálenosti 500 metrů od bydliště
V době od 5:00 až 20:59 platí dosavadní pravidla, tedy pohyb je možný pouze ze stanovených důvodů,
kromě cesta do zaměstnání je také možno jít či jet nakoupit, k lékaři, cestovat za rodinnými příslušníky,
vyjít či vyjet do parku či do přírody
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Omezení prodeje
• Obchody musí od 20:00 mít zavřeno
• Obchody musí mít zavřeno v neděli
výjimky
• otevřeny mohou být čerpací stanice, prodejny na letištích či nádražích, lékárny
• restaurace mohou dál prodávat přes okénko do 20:00
Další omezení
• firmy mají nařídit práci z domova, pokud je to možné
• v lázních je možno konat pouze pobyty, které jsou alespoň částečně hrazeny z veřejného
pojištění
• je zakázán prodej na tržištích s výjimkou prodeje ovoce, zeleniny, vajec a domácích
potravinových výrobků, v prostoru trhu se výrobky nesmí konzumovat
Předseda vlády ČR Andrej Babiš půjde 29. 10. 2020 k prezidentu ČR Miloši Zemanovi, aby tento odvolal
stávajícího ministra zdravotnictví Romana Prymulu a nově do funkce jmenoval doc. MUDr. Jana
Blatného, Ph.D. Ten byl doposud náměstkem ředitele v největší moravské nemocnici (FN Brno) a je
mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti hematologie. Zaměřuje se na léčení dětí s poruchou
srážlivosti krve. Je velmi činný v různých hematologických oblastech.
Denní přírůstek nakažených je 15663 osob.
(284033 nakažených v ČR, 2547 osob zemřelo)
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Obr. Projev prezidenta ČR Miloše Zemana k výročí 28. října a koronavirové krizi, ČT 24, 28.10.2020

29. října 2020
Zatímco v uplynulých dvou týdnech reprodukční číslo klesalo poměrně pomalu a spíše se vždy několik
dní drželo na stejné hodnotě, v posledních dnech se tempo jeho poklesu zrychlilo. Ve středu 28. října se
poprvé od začátku října dostalo na hodnotu 1,1. Zavedená protiepidemická opatření se tak zřejmě začínají
projevovat. Lůžek na jednotkách intenzivní péče pro dospělé pacienty je v ČR k dispozici přes 3900.
Čtvrtina (26 procent) jich zůstává volných. Více než třetinou (35 procenty) volné kapacity disponují
nemocnice v případě standardních lůžek s kyslíkovou podporou. Z dat rovněž plyne, že v nemocnicích je
momentálně volných zhruba 48 procent lůžek, která jsou vybavena umělou plicní ventilací (UPV). Těch
je nyní necelých devatenáct set.
(303984 nakažených v ČR, 2826 osob zemřelo)
1. listopadu 2020
Zdeněk Hel (profesor, Lékařská fakulta University of Alabama): „Prosím veřejnost, aby důvěřovala
odborníkům, ale pouze těm, kteří mohou prokázat dlouholetou zkušenost v daném oboru.“ S obavami
sleduje dezinformační kampaň, která přirovnává onemocnění Covid 19 ke chřipce. „Prosím, aby všichni
byli opatrní při interpretaci dat světových odborníků v epidemiologii, imunologii a virologii“.
Jaroslav Flegr (profesor, evoluční biolog, Přírodovědecká fakulta UK): Teď jsme co do počtu
nakažených, mrtvých, rozlohu země a počet obyvatel takzvaně Best of the World. Opravdu jsme nejhorší
na celém světě. A ty nárůsty jsou tragické. Zase máme proti světu tu výhodu, že máme dobrý zdravotnický
systém, jsou tam asi rezervy. Takže ten závod se Slovenskem, kdo vyhraje, a kde k tomu kolapsu dojde
dříve, je jen otázkou času. Uvidíme, myslím, že to bude nerozhodně. To, co mě na tom štve úplně nejvíce,
je fakt, že je to úplně zbytečné. Stačilo, abychom nepouštěli žáky do škol, měli povinné roušky ve
vnitřních prostorech, a tato drastická opatření, která teď vláda přijímá, by nebyla třeba. Mohli jsme být
pod tisícovkou. A to jen proto, že se pořád problém zametal pod koberec, nejspíš kvůli volbám."
Slovensko otestovalo 31.10. a 1.11. na coronavirus dvě třetiny svých obyvatel. Testy odhalily 38 359
nakažených lidí, tedy 1,06 procenta z bezmála 3,63 milionu zúčastněných. Výsledky oznámil premiér
Igor Matovič. „Věřím, že to bude podstatný krok při zvládání boje s covidem-19“, řekl Matovič na tiskové
konferenci. Dodal, že plošné testování obyvatel může zabránit celostátní karanténě v souvislosti se
šířením coronaviru.
(335102 nakažených v ČR, 3251 osob zemřelo)
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16. listopadu 2020
Opakované testování všech 170 tisíc učitelů na coronavirus by podle ministra zdravotnictví Jan Blatného
(za ANO) nebylo logisticky zvládnutelné a znamenalo by velkou finanční zátěž pro ČR. Novinářům po
jednání vlády řekl, že jeho resort chystá testování vybraných skupin učitelů a žáků tak, aby jeho výsledek
byl reprezentativní. Vláda také mj. schválila další přísné omezení nakupování. Od 19. listopadu bude
moci být v obchodech pouze takový počet nakupujících, aby každý z nich mohl mít kolem sebe prostor
minimálně 15 m2. Vláda také bude nucena opětovně požádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu
a navrhuje o 30 dní, s čímž většina politických subjektů v PS PČR nesouhlasí.
Americká firma Moderna uvedla, že její vakcína proti covidu-19 má účinnost 94,5 procenta. Jde o čísla
z průběžných výsledků třetí fáze klinických testů. Jsou údajně ještě lepší než u vakcíny od Pfizeru
a BioNTechu. Evropská léková agentura začala zkoumat žádost o registraci.
(462121 nakažených v ČR, 6370 osob s nákazou zemřelo)
19. listopadu 2020
Na své mimořádné 70. schůzi jedná Poslanecká sněmovna PČR o možnosti prodloužení nouzového stavu
v ČR. Vláda ČR navrhuje toto prodloužení na dobu 30 dnů. Nakonec sněmovna vyslovila souhlas
s návrhem KSČM na prodloužení nouzového stavu pouze do 12. prosince 2020.
Všechny obchody by mohly otevřít v pondělí 30. listopadu. Při obhajobě nouzového stavu ve Sněmovně
to sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Uvedl, že to sice nemůže slíbit, ale že by k uvolnění
v oblasti obchodu mělo s velkou mírou pravděpodobnosti dojít ještě před Vánocemi.
(475284 nakažených v ČR, 6740 osob s nákazou zemřelo)

Obr. Ministr zdravotnictví ČR Jan BLATNÝ
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Obr. Jednání PS PČR k prodloužení nouzového stavu, 19. 11. 2020 (MF DNES 20.11.2020)

Od začátku roku 2020 se statisticky zveřejňují počty zemřelých v časové řadě, a to podle kalendářních
týdnů. V současné době data ukazují, že v době přibývajících úmrtí v souvislosti s onemocněním covid19 se začal progresivně zvyšovat také počet všech úmrtí v ČR. Poslední aktualizace ilustruje, že ve 42.
týdnu (12.-18.10.2020) byl počet zemřelých 2892, což je přesně o 819 mrtvých více než je průměr
posledních čtyř let, a došlo tak k procentuálnímu nárůstu skoro 40 %.

Obr. Počty zemřelých k danému týdnu v průběhu let 2015-2020 Zdroj: ČSÚ, 11.2020
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1. prosince 2020
Jak vyplývá z informace WHO, tak její čínská pobočka upozornila poprvé 31. prosince loňského roku na
případy „virového zápalu plic“. Na webové stránce wu-chanské zdravotní komise to nalezli pracovníci
WHO. Ve stejný den dorazila k informační službě WHO i tisková zpráva mezinárodní epidemiologické
sítě ProMed, sídlící ve Spojených státech. I zde se popisovaly případy „zápalů plic neznámého původu“
ve Wu-chanu.
Nyní je v ČR reprodukční číslo 0,9. Toto číslo ukazuje, kolik dalších lidí v průměru nakazí každý
pozitivní případ. Tedy je možné na jeho základě odvodit, jak by se mohl virus dále šířit. V případě R=1
tak nakazí každý již nakažený jednoho dalšího člověka. V ČR hospitalizováno 4071 lidí s virem.
•od 3. prosince se zákaz vycházení ruší. Zmírní se omezení u amatérského sportování, lidé budou
moci využívat vnitřní sportoviště pro individuální sporty do deseti osob, venku spolu budou moci
soutěžit dva týmy. Amatérští sportovci budou muset mít ve vnitřních prostorech na ústech roušky,
testovaní profesionálové ne. Ve čtvrtek se rovněž (za určitých podmínek) zpřístupní zoologické
zahrady. Do 3. prosince však platí nynější opatření vypsaná níže:
•platí omezení pohybu a setkávání, výjimkou jsou v čase od 5:00 do 22:59 hodin například cesty do
práce, za rodinou a blízkými, na nákup potravin či léků, k lékaři, k zajištění péče o děti či zvířata, vyřízení
neodkladné úřední záležitosti, výkon vybraných povolání, účast na svatbě či pohřbu (počet osob omezen,
viz níže), návštěva hřbitova nebo vycestování z Česka. Možná je také cesta do přírody a parků nebo na
chatu či chalupu. Povoleno je setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti nebo nejde
o výkon práce
•od 23:00 do 4:59 platí zákaz vycházení, výjimkou jsou cesty do zaměstnání a zpět, návrat z obchodu,
výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, venčení psů ve vzdálenosti do
500 metrů od bydliště
•lidé musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
Zaměstnavatelé musí využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a podmínkám vykonávat doma
•lidé mohou pobývat na veřejně přístupných místech, nejvýše v počtu šesti osob s výjimkou členů
domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání, nebo dětí a žáků ve škole, ti by však měli dodržovat
rozestupy
•omezení shromažďování platí například pro sportovní či náboženské akce, taneční akce, přehlídky či
ochutnávky aj.

Obr. Studie o příčinách úmrtí u 2682 zemřelých v II. pol. 2020

Zdroj: MZ ČR, 1.12.2020 (ČT 4)

(528474 nakažených v ČR, 8407 úmrtí s nákazou)
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Obr. Webová stránka MZ ČR k 1.12.2020

9. prosince 2020
Poslanecká sněmovna PČR prodloužila na území ČR trvání nouzového stavu do 23. 12. 2020. Prošel tak
opětovně kompromisní návrh KSČM, přičemž poslanci ODS, TOP 09, Piráti, SPD a někteří nezařazení
chtěli nouzový stav ukončit okamžitě. ANO a ČSSD požadovali trvání nouzového stavu do 11. ledna. 14
Nouzový stav kvůli epidemii coronaviru platí v Česku od 5. října. Vyhlásila jej vláda, která ho později
po souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužila do 20. listopadu, a následně pak i do 12. prosince.
Vláda na svém jednání schválila darování ochranných pomůcek Ukrajině, Bělorusku, Kosovu a Černé
hoře.
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Ověřovatelem příslušné schůze PS PČR byl autor této studie.
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Obr. Ministr zdravotnictví Jan Blatný a předseda vlády Andrej Babiš na schůzi PS PČR dne 9.12.2020, kde došlo
k prodloužení nouzového stavu na území ČR do 23.12.2020.
Foto: autor
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18. prosince 2020
ČR vstoupila, s různými výjimkami, do 4. stupně protiepidemického systému (PES), i když situace
odpovídá nejvyššímu pátému stupni. Celorepubliková hodnota PES je již druhý den za sebou na hranici
76 bodů (ze 100). Největší riziko hlásí Plzeňský a Karlovarský kraj, oba jsou na 86 bodech, a to je již 5.
stupeň. Ve stupni 4 jsou již jen čtyři regiony: Praha, a kraje Jihomoravský, Jihočeský a Olomoucký.
Policisté tento den zkontrolovali v každém kraji stovky hospod, restaurací a barů a zjistili, že otevřeny
zůstaly je jednotky z nich. A to i když mnohá zařízení se přihlásila k protestní občanské výzvě „Chcípl
pes“.
Po příjezdu ze států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, platí omezení volného
pohybu, a to do doby předložení PCR testu. Nové ochranné opatření přináší podstatná omezení s platností
do odvolání: do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Není možná cesta za účelem
turistiky nebo návštěvy přátel.
Omezení dále zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely), pobyt na
veřejně přístupných místech (povoleno maximálně šest osob), noční vycházení od 23:00 do 4:59 hod.
apod. Toto rozhodnutí nijak nově neomezuje cestování pendlerů.
V nemocnici je aktuálně s onemocněním 4617 osob. Aktivních případů je 72781. Počet zotavených
527 062.
(610006 doposud nakažených v ČR, 10163 úmrtí s nákazou)

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný vysvětluje na poslaneckém klubu KSČM nutnost prodloužení nouzového stavu
(9.12.2020 – foto autor)

23. prosince 2020
Poslanecká sněmovna PČR schválila již čtvrtou žádost vlády o prodloužení nouzového stavu na území
ČR, tentokráte do 22. ledna 2020. Návrh podpořili poslanci ANO 2011, ČSSD a KSČM. Hodnota
protiepidemického systému (PES) stoupla na 81 bodů (ze 100), a to zejména z důvodu zvýšeného podílu
pozitivních testů. V ČR bylo předešlého dne odhaleno 10 821 nových případů COVID_19, což bylo
nejvíce od 6.listopadu. V současné době se s touto nákazou léčí skoro 89 tis. pacientů, z nichž je 4782
v nemocnicích. Doposud s nákazou, či přímo na ni. Zemřelo 10664 osob.
(646312 doposud nakažených v ČR, 10664 úmrtí s nákazou)
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Zasedání sněmovní Dočasné komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID, s hosty: prof. Vladimírem
Černým, náměstkem ministra zdravotnictví a Jarmilou Rážovou, hlavní hygieničkou ČR, 8.12.2020 (foto: autor)15
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Členem a ověřovatelem jednání Dočasné komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID PS PČR je od dne
její zřízení 21.7.2020 autor této studie
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Zdroj: MF DNES, 22.12.2020
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26. prosince 2020
ČR se opět propadla do nejvyššího stupně epidemického rizika a od 27. prosince začíná platit nejvyšší,
pátý stupeň rizika v rámci systému PES. Zůstanou otevřené pouze potraviny, lékárny, optiky, trafiky,
květinářství, zámečnictví, automobilové myčky nebo výdejny zásilek. Změnou bude, že obchody budou
otevřeny i v neděli, ale pouze pro nákup základního zboží. Rovné podmínky budou platit pro
supermarkety i malé obchody. Věřící občané se budou moci zúčastnit během Štědrého dne půlnoční mše.
Na veřejně přístupných místech se mohou setkávat pouze dva lidé, s výjimkou členů domácnosti. Začne
platit zákaz vycházení od 21.00 – 05.00 hod. Od 4.ledna se počítá s distanční výukou, do škol se vrátí
v lednu jen žáci prvních a druhých ročníků ZŠ a někteří další, pro které bude platit výjimka z distanční
výuky. Vláda prohlásila, že by se děti mohly vrátit do škol orientačně 10. ledna. V domovech pro seniory
a zařízeních sociální péče je nutný k návštěvám test na coronavirus, max. 48 hodin starý.
Reprodukční číslo je nyní 1,25.
Prezident ČR Miloš Zeman si v rámci svého štědrovečerního projevu neodpustil kritiku směrem k
opozici, která měla spolupracovat s vládou, i novinářům. Vadí mu zejména šéfredaktor Respektu Erik
Tabery a komentátor Petr Honzejk, oba z mediálního domu Economia, který vydává i on-line deník
Aktuálně.cz. "Stejně tak bohužel selhala i naše média. Zejména nenávistná byla média vlastněná Zdeňkem
Bakalou. A já tvrdím, že ti novináři, kteří berou peníze od Zdeňka Bakaly, ať jsou to ti různí Honzejkové,
Taberyové, Štětky a další, jsou hodni nejhlubšího opovržení. A právě proto jsem chtěl dnes vyjádřit svoji
podporu naší vládě, která bojuje, zatímco jiní pouze mluví.“
(670599 doposud nakažených v ČR, 11044 úmrtí s nákazou)

27. prosince 2020
Od časného rána se v Česku začalo očkovat proti nemoci COVID-19, a to ve čtyřech pražských a dvou
brněnských nemocnicích. Aktuálně je k dispozici 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. Tyto
jsou určeny především zdravotníkům a seniorům. Jako první dostal v Ústřední vojenské nemocnici Praha
vakcínu premiér Andrej Babiš. V Brně byl následně očkován ministr zdravotnictví Jan Blatný.
ČR se opět dostala do čtvrtého stupně v rámci protiepidemického systému (PES).

Zdroj: ČT, 27.12.2020
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Obr. Vývoj hodnoty protiepidemického systému PES Zdroj: MZdr ČR

30. prosince 2020
V ČR vzrostl počet nakažených za jediný den o 16 329 osob, což je nejvíce od vypuknutí pandemie.
Rizikový index PES se vrátil do nejvyššího, pátého stupně. Počet bodů stoupl na 80 kvůli růstu počtu
nových případů a reprodukčního čísla. V ČR je možné od tohoto dne z jedné ampule vakcíny proti
koronaviru očkovat šest lidí.
Počet hospitalizovaných pacientů s covidem překročil 5700, což je nejvíc za prosinec. Ve vážném stavu
je více než 800 pacientů.
Počet nově nakažených za 29.12. je o 5426 vyšší než 22.12. Podíl pozitivních případů tento den 48,5 %,
což znamená, že pozitivní test měl téměř každý druhý testovaný. Počet lidí, kteří se už nakazili
coronavirem přesáhl již 700 000. Aktuálně se s nákazou potýká 105 000 lidí.
(701622 doposud nakažených v ČR, 11429 úmrtí s nákazou)

Zdroj: ČT 24, 28.12.2020
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SOUHRNNÁ DATA K 31. prosinci 2020
•

Potvrzených nákaz COVID-19

718 661

•

Zemřelých s onemocněním COVID-19

11 580

•

Zotavených

592 581

•

Aktivní případy

114 500

•

Aktuálně ve zdravotním zařízení

5895

•

Hodnota PES

80

•

Reprodukční číslo

1,19

Zdroj: ČT 24, 28.12.2020
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OBECNÉ
Přidaná hodnota dokumentu spočívá v tom, že:
•
•

•

faktická data a informace byly zaznamenávány průběžně k 19. hodině každého uvedeného dne,
nikoliv až se zpětnou obsahovou či faktickou korekcí (z hlediska aktuálního pohledu se tak vzniklý
nesoulad může týkat např. změn v názorech a jednání politiků, epidemiologů, ekonomů aj.)
obdobně byly k 19. hodině každého uvedeného kalendářního dne zaznamenávány statistické údaje
(celkový počet nemocných, nově nakažených, uzdravených, zemřelých, počet provedených testů
aj.) a tak může dojít v některých případech při porovnávání s údaji z jiných zdrojů k relativnímu
číselnému nesouladu, výhodou autorem použitého přístupu je fakt, že nelze se získanými daty16
již nikterak manipulovat a údaje z oficiálních zdrojů MZdr následně účelově upravovat, což
znamená, že historiografická ilustrace celospolečenského boje s coronavirem je o to přesnější
zaznamenávané informace a události nebyly již, pod vlivem nových poznatků a měnících se
okolností, také zpětně měněny a zůstávají autentickými ke svému datu zveřejnění (z úhlu aktuální
pohledu se tak mohou jevit jako mylné, či nepřesné)
VYBRANÉ VÝSTUPY K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 2020

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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první případy zadokumentovány koncem roku 2019 v Číně (název: COVID-19 z anglického
spojení „coronavirus disease 2019“), toto onemocnění je způsobováno novým typem coronaviru
SARS-CoV-2, který byl dříve označován 2019-nCoV
1. března 2020 potvrdily testy nákazu prvních pěti lidí v ČR
16. března 2020 byl v souvislosti s pademií COVID-19 vyhlášen v ČR poprvé nouzový stav
18. března 2020 v ČR začala platit povinnost nošení ochranných roušek na veřejnosti
19. března 2020 vojenským speciálem dorazily do ČR čínské rychlotesty
22. března 2020 zemřela v ČR první osoba s onemocněním COVID-19
30. března 2020 od tohoto dne probíhá testování efektivity tzv. inteligentní karantény v Jihomoravském
kraji
8. dubna 2020 se, dle vyjádření ministra zdravotnictví A. Vojtěcha, podařilo zastavit nekontrolovatelné
šíření nemoci
22. dubna 2020 na jednání PS PČR bylo přijato usnesení zvyšující schodek státního rozpočtu ČR 2020 o
300 mld. Kč
30. dubna 2020 v USA zemřelo v tento den 2500 lidí s prokázanou infekcí COVID-19
1. května 2020 rozvolňování povinnosti nošení ochranných roušek v ČR
3. května 2020 v ČR přistálo poslední letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny, celkem jich bylo 52
17. září 2020 pandemie COVID-19 začíná v ČR lámat rekordy, např. za posledních dní 7 dní zemřelo 36
osob nakažených coronavirem
21. září 2020 odstoupil ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a o den později byl jmenován nový
ministr prof. Vojtěch Prymula
6. října 2020 nárůst počtu nakažených je v ČR nejhorší v Evropě
19. října 2020 kapacita volných lůžek na jednotkách intenzivní péče pro dospělé se snížila na 26 %
21. října 2020 povinnost nošení ochranných roušek i ve venkovních prostorách
29. října 2020 rezignoval ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula a nově byl do funkce jmenován doc.
Jan Blatný
1. prosince 2020 reprodukční číslo v ČR je 0,9
9. prosince 2020 PS PČR schválila další prodloužení nouzového stavu na území ČR
23. prosince 2020 PS PČR schválila již 4. prodloužení nouzového stavu v ČR a to do 22. ledna 2021

Bilanční grafy celkového počtu nakažených, nově nakažených a zemřelých osob jsou umístěny v závěru dokumentu
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Plzeňský Deník, 17. 4. 2020
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Usnesení Poslanecké sněmovny PČR z 22. 4. 202017
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Ověřovatelem PS PČR k tomuto bodu jednání byl autor této studie
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Usnesení PS PČR k navýšení schodku rozpočtu ČR za rok 2020 ve výši 300 miliard
Kč18
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Ověřovatelem PS PČR k tomuto bodu jednání byl autor této studie
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Žádost premiéra Babiše o možnost projednání prodloužení nouzového stavu v ČR
Poslaneckou sněmovnou PČR I.

Pandemie coronaviru ve faktech a vybraných souvislostech ČR

PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA – poslanec PS PČR

Stanovisko ministra Hamáčka premiéru Babišovi k možnosti prodloužení
nouzového stavu v ČR (str. 1/3)
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BŘEZEN 2020
Šíření COVID 19 v České republice 2020 POTVRZENÝCH NÁKAZ
(oficiální údaje MZdr ČR, vždy k 19.00 hod. daného dne)
3. 2020
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Šíření COVID 19 v České republice 2020 POTVRZENÝCH NÁKAZ
(oficiální údaje MZdr ČR, vždy k 19.00 hod. daného dne) 5. - 12. 2020
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Přírůstek infikovaných osob onemocněním COVID 19 vzhledem k
předešlému dni
(z oficiálních údajů MZdr ČR - 19.00 hod.) 3. 2020
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DUBEN 2020

Šíření COVID 19 v České republice 2020 CELKEM INFIKOVANÝCH
(oficiální údaje MZdr ČR, vždy k 19.00 hod. daného dne) 4. 2020
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Přírůstek infikovaných osob onemocněním COVID 19 vzhledem k
předešlému dni
(z oficiálních údajů MZdr ČR - 19.00 hod.) 4. 2020
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Nárůst celkového počtu zemřelých v přímé či nepřímé souvislosti s
onemocněním coronavirem v ČR 3. - 4. 2020
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Nárůst celkového počtu zemřelých v přímé či nepřímé souvislosti s
onemocněním coronavirem v ČR 2020
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Informace premiéra Babiše předsedovi PS PČR o vyhlášení nouzového stavu I.
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Usnesení vlády ČR o opětovném vyhlášení nouzového stavu na území ČR
(30.9.2020)
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Žádost premiéra Babiše o možnost projednání prodloužení nouzového stavu v ČR
Poslaneckou sněmovnou PČR II.
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Informace premiéra Babiše předsedovi PS PČR o prodloužení nouzového stavu II.
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Usnesení vlády ČR k žádosti o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií
viru SARS-CoV-2 (30.10.2020)
Pandemie coronaviru ve faktech a vybraných souvislostech ČR

PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA – poslanec PS PČR

Žádost premiéra Babiše o možnost projednání prodloužení nouzového stavu
v ČR Poslaneckou sněmovnou PČR III.
Pandemie coronaviru ve faktech a vybraných souvislostech ČR

PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA – poslanec PS PČR

Usnesení vlády ČR k žádosti o prodloužení nouzového stavu v souvislosti
s epidemií viru SARS-CoV-2 (16.11.2020)

Pandemie coronaviru ve faktech a vybraných souvislostech ČR

PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA – poslanec PS PČR

Žádost premiéra Babiše o možnost projednání prodloužení nouzového stavu v ČR
Poslaneckou sněmovnou PČR IV.
Pandemie coronaviru ve faktech a vybraných souvislostech ČR

PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA – poslanec PS PČR

Usnesení vlády ČR k žádosti o prodloužení nouzového stavu v souvislosti
s epidemií viru SARS-CoV-2 (17.12.2020)
Pandemie coronaviru ve faktech a vybraných souvislostech ČR

PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA – poslanec PS PČR

