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Vláda rozhodla, že karanténa v České republice je prodloužena do 1. dubna. Od čtvrtka 12. března 

platí také třicetidenní nouzový stav. Během těchto opatření platí zákaz volného pohybu na území celé 

republiky s výjimkou cest do zaměstnání, na nákup, k lékaři a dalších specifikovaných činností. Ven se 

nově může chodit pouze ve dvou, kromě výjimek. Ty platí na členy domácnosti, výkon povolání, 

podnikání nebo účast na pohřbu, na které se limit dvou lidí nevztahuje. 

 

Stát také představil prognózu, jak bude v Česku vypadat epidemie koronaviru v následujících dnech. 

Koncem března by podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky mohlo být  asi 3000 případů 

nákazy koronavirem. Koncem dubna čeká  asi 15 tisíc nakažených. Podle odborníků má ale Česko 

dostatek lůžek pro nemocné.  

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) uvedl, že resort vytvořil IT systém proti koronaviru. Ten v 

reálném čase dokáže sledovat počty nakažených, stav pacientů a obsazenost lůžek v nemocnici. 

 

Stát připravil a ve spolupráci s armádou  spouští systém inteligentní karantény. Znamená to, že se 

bude mapovat pohyb a kontakty nakažených koronavirem, aby hygienici mohli do tří dnů zjistit, koho 

mohli případně nakazit.   

 

Předseda krizového štábu Roman Prymula upřesnil, jak bude takzvaná inteligentní karanténa 

vypadat. Pomocí "call centra" budou lékaři sledovat každého pacienta, který byl pozitivně testován 

na COVID-19. Zjistí, kde pobýval. Pak budou vyjíždět odběrové skupiny s podporou armády. "Do tří 

dnů otestujeme každého, koho pozitivně testovaný člověk mohl nakazit. Nakažení lidé budou 

přesunuti ze žluté karanténní kategorie do kategorie červené. A člověk negativní do kategorie 

zelené," popsal detaily šéf krizového štábu. 

 

Hygienici budou zjišťovat, kde se nakažený pohyboval třeba pomocí mobilních telefonů nebo podle 

údajů z platebních karet. Do takzvané chytré karantény by se rády připojily některé velké banky. V 

rámci projektu  poskytnou anonymizovaná data o platbách klientů, která poslouží k lepšímu 

mapování šíření nákazy. Shromážděná data z předminulého týdne ukázala, že až 46 procent lidí 

vracejících se z Itálie nedodrželo dvoutýdenní karanténu. 

 



Systém se nasazuje nejprve v Jihomoravském kraji. Po Velikonocích by pak inteligentní karanténa 

měla být plošně nasazena v celém Česku.  

Prymula zdůraznil, že jde o to, aby systém reagoval co nejrychleji a hlavně tak, aby stát nemusel 

omezovat průmysl v celé zemi, jako ho omezuje teď. 

 

Prodloužení nouzového stavu štáb ale podle něj neprojednával. Tuto otázku řeší vláda. Podle Prymuly 

je zřejmé, že nouzový stav asi neskončí uprostřed Velikonoc.  

 

 

++++++++++++ 

 

Prezident Miloš Zeman podepsal zákony schválené kvůli mimořádnému stavu. Stát tak bude platit 

ošetřovné 60 procent rodičům dětí do 13 let věku za celou dobu uzavření škol, posouvá se taky 

termín přijímacích zkoušek na střední školy, mohly by být až v červnu. Po dobu nouzového stavu taky 

zůstane pozastavená elektronická evidence tržeb. Živnostníci zasažení událostmi kolem koronaviru 

dostanou od státu 15 tisíc korun měsíčně. Vládní balíček počítá také s odložením záloh na sociální a 

zdravotní pojištění až na půl roku.  

 

++++++++++++++ 

 

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navrhne vládě kvůli zhoršení koronavirové pandemie ve 

světě, aby do povinné dvoutýdenní karantény musel každý po návratu do České republiky. Dosud se 

povinnost karantény týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací, seznam těchto zemí se 

naposledy rozšířil v pondělí. Nyní na něm je 19 zemí, přičemž v poslední vlně ministerstvo 

zdravotnictví seznam rozšířilo o Spojené státy, Izrael, Kanadu, Malajsii, Austrálii a Portugalsko. Dosud 

platná pravidla pro návrat z rizikových zemí nakazují karanténu dospělých i dětí, kteří jsou občany 

České republiky, a cizincům s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území 

Česka. Pro ostatní jsou hranice zavřené. 
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Česko nabídlo pomoc Španělsku a Itálii, které jsou nejzasaženějšími zeměmi epidemii koronaviru v 

Evropě. Nabídlo jim dodávku ochranných obleků pro zdravotníky. Do každé země půjde 10 tisíc kusů. 

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) si to stát může dovolit, protože má aktuálně 250 tisíc 

ochranných obleků a další ještě přijdou. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) naopak odmítl 

možnost, že by do Itálie vyrazili čeští vojenští lékaři. Zdůraznil, že jsou potřeba doma.  

 

V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek, například roušek či 

respirátorů. Zatím stát za nákupy v zahraničí vynaložil tři miliardy korun. Mluvčí ministerstva vnitra 

Adam Rözler ve středu uvedl, že vnitro celkem objednalo přes 70 milionů roušek, deset milionů 

respirátorů, 250.000 ochranných obleků nebo více než pět milionů rukavic.  

 

+++++++++++++++++ 

 

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo domovům seniorů a LDN dvakrát denně měřit pacientům teplotu. 

Musí také zrušit společné stravování nebo aktivity. Podle ministra Vojtěcha je vzhledem k situaci 

prioritní seniory ochránit. Zároveň platí, že zařízení pro seniory musí vyčlenit 10 procent své kapacity 

pro nakažené klienty. Onemocnění Covid-19 se v Česku potvrdilo už ve třech domovech pro seniory. 

Tři oběti koronaviru v Česku byly právě z těchto zařízení. Šéf Ústředního krizového štábu Roman 

Prymula ale upozornil, že se některá zařízení sociálních služeb snažít zbavit seniorů s příznaky a 

posílají je do nemocnic.  Podle něj to ale není vhodné řešení. Hlavní hygienička Jarmila Rážová řekla, 

že v domovech pro seniory probíhá odborná desinfekce i další režimová opatření „aby došlo k co 

nejmenšímu riziku přenosu nákazy mezi klienty". 

 

+++++++++++++++++++++ 

 

Hygienici ve středu znovu otevřou obec Kynice na Havlíčkobrodsku. Ta byla uzavřená kvůli šíření 

koronaviru od poloviny března, některé rodiny budou ale dál muset zůstat v karanténě. Kdy skončí 

izolaze Litovelska a Uničovska zatím jasné není. Mimořádné opatření tam má trvat minimálně do 

pondělí. Lidé nesmí opustit hranice katastrálního území, ve kterém je 21 měst a obcí. V oblasti žije asi 

24 tisíc lidí. 

 

++++++++++ 

 

Do společného zpěvu písničky Není nutno se ve středu ve 12.30 hodin zapojilo celé Česko. Po 

úvodním slovu Zdeňka Svěráka, ve kterém vyjádřil naději do příštích časů, zazněla uvedená skladba a 

lidé si ji mohli zpívat doma i přístupných veřejných prostranstvích. 



 

Tóny populární písničky se pak linuly z vysílání České televize, Českého rozhlasu, soukromých 

rozhlasových stanic a místních rozhlasů, píseň zazněla i v supermarketech a na čerpacích stanicích. 

Lidé se ke zpěvu přidávali ve svých domovech, v práci nebo třeba při nákupu, někteří zpěv doplnili i 

hudebními nástroji. 

 

zvuk lze stáhnout z youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=DYCZHWYgIbY 
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https://www.youtube.com/watch?v=DYCZHWYgIbY

