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Nákaza koronavirem v Česku raketově roste. Ke konci týdne přibývalo nových případů den ode dne 

zhruba dvojnásobek. Ke konci týdne se počet nakažení koronavirem blížil 800.  5 lidí s onemocněním 

Covid-19 bylo  do pátku ve vážném stavu. čtyři lidé se už úplně vyléčili. Nejvíce nakažených je v Praze 

a ve Středočeském kraji, naopak nejméně v Libereckém kraji.  

Češi mohou od půlnoci ze středy na čtvrtek na veřejnost kvůli epidemii koronaviru už jen s rouškou 

nebo jinou ochranou obličeje. V maloobchodních prodejnách potravin, lékárnách a drogériích platí 

vymezen čas pouze pro seniory ve věku nad 65 let. Podle premiéra Andreje Babiše jde o 

neohroženější skupinu obyvatel. Vláda také rozhodla, že každá nemocnice akutní lůžkové péče musí 

vyhradit lůžka pro nakažené koronavirem. Musí pro ně mít i vyhrazený personál. Ministr zdravotnictví 

Adam Vojtěch (za ANO) připomněl, že vláda na to už vyčlenila Nemocnici na Homolce v Praze a 

Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, ale o pacienty budou muset pečovat i ostatní nemocnice.  

Kvůli vysokému počtu nakažených novým koronavirem jsou odříznuté od světa obce na Olomoucku a 

s nimi i Litovel s deseti tisíci obyvateli. Dohromady je na Olomoucku v karanténě zhruba 24 tisíc lidí. 

Na sociálních sítích měst hrají jejich obyvatelé slovní fotbal nebo shánějí roušky. 

V polovině dubna může být v ČR podle odhadů náměstka ministra zdravotnictví, epidemiologa 

Romana Prymuly, až 15.000 případů nákazy novým koronavirem. Nemocnice mají pro nejvážnější 

případy dohromady 800 lůžek, kapacity je možné navýšit až na 1500. Prymula, který je předsedou 

Ústředního krizového štábu, také v pátek uvedl, že pokud budou lidé karanténu porušovat nebo ji 

obcházet, mohl by přijít úplný zákaz vycházení. Země by v takovém případě na dva týdny zcela 

utichla, došlo by na omezení pohybu s výjimkou fungování kritické infrastruktury. Prymula ale doufá, 

že k takový krok nebude nutný. Upozornil také, že u řady omezení se počítá s prodloužením platnosti, 

o dalším trvání nouzového stavu by musel rozhodnout parlament. 

V České republice je stále nedostatek respirátorů a roušek. Nová dávka zdravotnického materiálu s 

1,1 milionu respirátorů dorazila na pražské letiště v pátek z Číny. Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, 

že do Česka by podle plánu státu měla mířit každý týden tři letadla s dodávkami zdravotnického 

materiálu z Číny, a to po dobu minimálně šesti následujících týdnů. Respirátory jsou prioritně 

rozdány mezi nemocnice a zdravotnická zařízení. Pro veřejnost stát podle Hamáčka připravuje 

roušky, ale až po přednostním zásobení zdravotníků. 

Řada lidí se kvůli nedostatku ochranných pomůcek rozhodla, že roušky ušijí sami, a to nejen pro 

sebe. Zapojili se vězni, divadelníci či učitelé. Ruku k dílu přikládají i známé osobnosti veřejného 

života, například bývalá první dáma Dagmar Havlová, zpěvačka Lucie Bílá či herečka Iva Janžurová. 

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

Prezident Miloš Zeman byl některými politiky kritizován, že v současné krizové situaci zatím 

nevystoupil a nepronesl žádný proslov, který by lidi uklidnil. Ve středu natočil projev, který odvysílala 

TV Prima. Vyzval občany k odvaze a poděkoval Číně za dodávky zdravotnických prostředků. Lidé 

podle Zemana nemají epidemii koronaviru zlehčovat, ale zároveň ani propadat panice a strachu. 

Pozornost mají věnovat radám odborníků. Prezident poznamenal, že nelze v nejbližších dnech 



vyloučit první smrtelné případy. Zároveň ale poukázal na první uzdravené. Prezident také ocenil 

dobrovolníky a vyzval opozici, aby podporovala vládu. 

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

Až osm let za mřížemi místo dvou - takové tresty hrozí během nouzového stavu za méně závažnou 

kriminalitu. Jedná se o šíření nakažlivé nemoci, poplašné zprávy, krádež, lichvu, podvod nebo 

zpronevěru. Třeba pražská policie řešila od vyhlášení nouzového stavu už 30 krádeží. Čeští 

kriminalisté prověřují v souvislosti s nákazou novým typem koronaviru taky nejméně dva případy 

možného šíření poplašné zprávy.  V Ústí nad Labem kriminalisté obvinili z šíření poplašné zprávy 

muže, který na facebook psal, že má koronavirus a olizuje v supermarketech pečivo. Běžně by za to 

hrozily maximálně dva roky za mřížemi, teď je to čtyřnásobek. 

 

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

Výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru proplatí 

zaměstnavatelům stát. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších 

provozů, které se musely uzavřít. Schválila to vláda. Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize 

na firmy a instituce a bránit propouštění. 

Vláda  také vyčlenila na bezúročné půjčky podnikatelům 10 miliard korun. Pět miliard korun bude 

směřovat na bezúročné půjčky poskytované v rámci programu Covid přímo Českomoravskou 

záruční a rozvojovou (ČMZRB). Dalších pět miliard korun ČMZRB využije jako záruku na úvěry od 

komerčních bank a dotaci na úrokové sazby těchto úvěrů. To by mělo podle ministra průmyslu a 

obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vytvořit až 40 miliard korun bezúročných půjček pro podnikatele.   

 

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

 

Ministr školství Robert Plaga (ANO) předloží zákon, kterým bude chtít posunout termín maturit na 

dobu, kdy se znovu otevřou školy. Kvůli šíření koronaviru jsou uzavřeny základní, střední, vyšší 

odborné i vysoké školy. Státní maturity by podle původního plánu měly začít slohem z češtiny 8. 

dubna, další části státní maturity mají pokračovat 30. dubna a 4. až 6. května.  

K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo 79.972 středoškoláků, k přijímacím zkouškám na 

maturitní obory 94.956 dětí. Ve středu ministerstvo školství nařídilo, že základní školy budou muset 

v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí.  

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

 

Česká republika má víc obyvatel. Jejich počet loni vzrostl o 44 tisíc na zhruba 10 milionů a 700 tisíc 

lidí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Podle něj byl nárůst obyvatel nejvyšší za 11 let. 



Důvodem byla hlavně migrace ze zahraničí. Naopak klesl počet narozených dětí. Loni jich bylo asi o 

1800 méně než v předchozím roce.  

Už šestým rokem v řadě roste počet sňatků. Manželství uzavřelo téměř 55 tisíc párů. 

 


