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Premiér Andrej Babiš (ANO) odhaduje, že život v České republice by se mohl vrátit k normálu koncem 

května či v červnu. Zlomovým obdobím z hlediska epidemie koronaviru bude podle něj konec dubna. 

V té době očekává Babiš vrchol epidemie, v zemi by mohlo být zhruba 10.000 až 15.000 nakažených 

nemocí COVID-19. "Jsem optimistický, vývoj je celkem pozitivní, mám křivky, jak to vypadá v Itálii, 

Španělsku, Rakousku, v průměru Evropy jsme na tom velice dobře," řekl Babiš. Stát podle něj pro 

červnový "návrat do normálu" dělá všechno, záleží ale také na situaci ve zbytku Evropy. Rozvolnit by 

se první opatření mohla po Velikonocích. Otevřít by se nejprve mohly například menší obchody, míní 

Babiš. Bylo by však nadále nutné v nich dodržovat určitá pravidla, zákazníci by museli mít od sebe 

dostatečný odstup a dbát na hygienické zásady. Kabinet se podle premiéra pro svůj postup v 

rozvolňování omezení inspiruje v Koreji, Singapuru či Hongkongu. Obchody by mohlo následovat 

otevření škol, teprve poté by přišly na řadu například kantýny, až později restaurace či bary. 
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Takzvaná chytrá karanténa by po Velikonocích mohla začít platit na Jižní Moravě. Informovala o tom 

hygienenická stanice Jihomoravského kraje. Do projektu by se mělo zapojit dvacet armádních mediků 

a členů výjezdových týmů, které vyjíždí k lidem podezřelým z nákazy koronavirem. Chytrá karenténa 

funguje na základě souhlasu nakaženého pacienta. Pomocí mobilního telefonu se pak dá sledovat 

jeho pohyb, který pomůže odhalit, s kým přišel do styku. Do projektu by se podle ředitele krajské 

hygieny Davida Křivánka mohly zapojit i další kraje. 
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Lékaři v Česku by mohli k léčbě nemoci COVID-19 brzy začít používat krevní plazmu od uzdravených. 

Schválil to Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nyní se pracuje na přípravě přesného postupu. Ve 

Všeobecné fakultní nemocnici u jednoho z pacientů použili lékaři experimentálně lék remdesivir. Muž 

jako jediný v republice dostával tento lék, který původně vznikl proti ebole a který v americké firmě 

Gilead vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Podle lékařů se stav muže zlepšil a je ve fázi 

uzdravování. 

V českých nemocnicích je zhruba 350 lidí nakažených novým typem koronaviru, přes 70 z nich 

potřebuje intenzivní péči. Pacientům většinou podávají jen léky, které mírní jejich příznaky, například 

kašel nebo horečku. Například v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ale zkoušejí pacientům podávat 

i další v zahraničí testovaný lék, látku hydroxichlorochin, který účinkuje proti malárii.  
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Česká republika prohrála spor s Evropskou komisí o takzvané uprchlické kvóty. Podle rozsudku 

Evropského soudního dvora Česko spolu s Maďarskem a Polskem nesplnily své povinnosti plynoucí z 



práva Evropské unie. Podle Soudního dvora EU se trojice zemí nemohla dovolávat toho, že 

odmítáním migrantů chrání svou vnitřní bezpečnost. Soud odmítl i argument, že systém zavedený v 

roce 2015 byl údajně nefunkční. Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za důležité, že Česko nebude 

přijímat žádné migranty a že kvóty v mezičase skončily. Není podle něj podstatné, že ČR spor 

prohrála. Také právníci dotčených států tvrdí, že verdikt nebude mít praktický význam, neboť 

přerozdělování uprchlíků podle povinných kvót již skončilo a rozsudek tedy nemůže zajistit nápravu. 
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V nejpřísněji chráněných zónách Krkonošského národního parku se ve středu pohybovala skupina 

čtyř jezdců na terénních motocyklech a jeden řidič sněžného skútru. A to i přesto, že v Česku kvůli 

šíření koronaviru platí nouzový stav. . Skupinu zadrželi strážci parku ve spolupráci s policií. Podle 

ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische jezdci  na strojích rozjezdili nejcennější lokality a ohrožovali 

mimo jiné i hnízdiště sokola stěhovavého a zimoviště tetřívka obecného. Za to jim ve správním řízení 

hrozí pokuta až 100 tisíc korun 
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Koronakrize, koronténa, koronáč. To jsou jen některá z nových slov, která se v češtině objevila v 

reakci na aktuální koronavirovou pandemii. Podle Michaely Liškové, která se v Ústavu pro jazyk český 

Akademie věd ČR zabývá výzkumem jazykových novotvarů, jsou nových slov souvisejících s 

koronavirem v češtině už stovky. Ústav je zaznamenává v databázi Neomat nových výrazů. Často 

vznikají ve snaze pobavit ostatní lidi. Většina z nich ale zřejmě po odeznění nákazy zase časem 

zapadne. Podle Liškové už dnes asi nikoho nepřekvapí výrazy jako koronákaza, koronaepidemie, 

koronakrize, koronadeprese, koronapanika, koronténa (karanténa kvůli koronaviru) či koronáč 

(koronavirus). Na aktuální dění ale reagují i slovní spojení, která neobsahují první část "korona. Jako 

například sousloví "škola v pyžamu", které označuje způsob výuky na dálku v době, kdy jsou školy 

kvůli šíření koronaviru zavřené. 
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