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Pandemie COVID-19 ve světě 
15. 1. 2021 Dnes statistiky uváděly 93 418 283 nakažených a 2 000 905 zemřelých 

ve světě v souvislosti s koronavirovou infekcí. Předpokládají ale, že skutečný počet 

nakažených i úmrtí je ještě vyšší. 

22. 2. 2021 Bilance zemřelých po nákaze koronavirem v USA je srdcervoucí, prohlásil 

prezident Joe Biden poté, co země překročila hranici 500 tisíc úmrtí spojovaných 

s covidem-19, zdaleka nejvíce ze všech světových států. V zemi rychle postupuje 

očkovací kampaň, jednu dávku vakcíny obdrželo již přes 44 milionů Američanů a obě 

téměř 19,5 milionu. Ve světě se nakazilo koronavirem 112 263 225 lidí a v souvislosti 

s ním zemřelo 2 485 386 osob. Z nákazy se uzdravilo 87 798 712 infikovaných. 

12. 4. 2021 Celosvětový počet úmrtí souvisejících s nemocí covid-19 přesáhl tři 

miliony. Vyplývá to z dnešních údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). 

Nejvíce obětí podle těchto údajů evidují Spojené státy, Brazílie, Mexiko, Indie 

a Británie. Dvoumilionovou hranici počet úmrtí přesáhl letos v lednu. 

19. 4. 2020 Austrálie a Nový Zéland v pondělí otevřely „cestovní bublinu“, která lidem 

umožňuje cestovat z jedné země do druhé, aniž by museli absolvovat dříve povinnou 

čtrnáctidenní karanténu. 

28. 4. 2021 Mrtví v řadách na ulicích. Drsné výjevy z Indie, kterou drtí covid. V zemi se 

nedostává kyslíku a některé rodiny se snaží pro své blízké obstarat kyslíkové lahve, 

volná nemocniční lůžka nebo léky na sociálních sítích. V těžce zasažené metropoli 

Dillí, kde umírá na covid-19 jeden člověk každé čtyři minuty, pacienti často marně 

čekají na pomoc před nemocnicemi. 

15. 5. 2021 V Indii, která má přes 1,3 miliardy obyvatel, počátkem května přibývalo 

denně i více než 400 000 nákaz koronavirem, teprve nyní začaly denní počty 

nakažených klesat, až se dostaly pod třísettisícovou hranici. Vzhledem 

k nedostatečnému testování jsou ale skutečné počty infikovaných i zemřelých 

pravděpodobně mnohonásobně vyšší. 

I přes klesající denní přírůstky nákaz jsou nemocnice v Indii stále přeplněné. Počet 

úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 v Indii znovu překonal 4 000 lidí za den. 

Za posledních 24 hodin jich bylo 4 194. V zemi byla doposud plně naočkována pouze 

tři procenta populace. 

Červen 2021 Evropa řeší zejména rozvolnění pohybu mezi zeměmi EHS. Ve hře jsou 

především Evropské cestovní pasy. 

7. 7. 2021 Největší kontinent bojuje s variantou delta, poprvé objevenou v Indii. 

Dochází vakcíny, kyslík i síly lékařů. Některé asijské země prožívají scénář, před 

kterým varuje WHO – delta rozvířila třetí vlnu, která se vymyká kontrole. „Tohle 

je tsunami,“ zní z Indonésie, kde se covid-19 šíří i mezi dětmi. Asijské země, mezi nimi 

i několik premiantů předešlých pandemických vln, nyní zpracovávají obavy i reálný 

dopad z šířící se varianty delta. Více než 1 000 případů na milion obyvatel dle statistik 

BBC hlásí Mongolsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Írán, Irák, Oman, Bahrajn, Kuvajt, 

Spojené arabské emiráty, Maledivy, Malajsie a Indonésie, Thajsko a Srí Lanka. Počet 
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nakažených však sám o sobě vážnost situace nedefinuje. Zdravotnický systém 

některých zemí se hroutí i při nižších nárůstech nových případů, jinde dochází kyslík, 

vakcíny, nemocniční lůžka či síly lékařů. Jinde na druhou stranu uzavírají celá města 

kvůli několika nově nakaženým. Rychlost třetí vlny je nevídaná. Situace se zhoršuje 

na africkém kontinentu i v zemích, kde je vysoká míra proočkovanosti. WHO varuje 

před rozvolňováním! 

8. 7. 2021 Počet obětí pandemie koronaviru překročil za rok a půl čtyři miliony, uvedla 

univerzita Johnse Hopkinse, 606 217 obětí připadá na USA. Je to stejné množství lidí, 

jaké zemřelo podle Institutu pro výzkum míru v Oslu ve všech válkách vedených 

od roku 1982. 

9. 7. 2021 Varianta delta se šíří světem. Zasáhla Francii i USA, může zničit léto. Počty 

případů rostou také například ve Španělsku a Portugalsku, dokonce situace přinutila 

úřady přistoupit k novým omezením. Britské úřady dnes oznámily přes 32 500 nově 

potvrzených infekcí koronavirem za poslední den, což je nejvíce od 23. ledna. 

Londýnská vláda se přesto nadále chystá od 19. července zrušit veškeré koronavirové 

restrikce v Anglii, doufá totiž, že je obyvatelstvo již dostatečně chráněno díky vakcínám 

zejména rizikových skupin a starších ročníků. Podle vládních dat dostalo obě dávky 

vakcíny již téměř 65 procent obyvatel Británie starších 18 let. 

19. 7. 2021 Británie se rozvolní. Anglie je ale globálním dopravním uzlem, což podle 

vědců a lékařů znamená, že by se jakákoli nová varianta koronaviru rychle rozšířila 

po celém světě. Na mimořádném summitu uvedli, že je velice znepokojují postoje 

britské vlády. Nové případy nakažených jsou v současné době ve Velké Británii podle 

vládních údajů na šestiměsíčním maximu a počet lidí umírajících na koronavirus je 

od března nejvyšší. 

10. 9. 2021 Americký prezident uvedl, že povinné vakcinaci se budou muset podrobit 

všichni federální zaměstnanci, zdravotníci, vládní dodavatelé a lidé ve společnostech 

o 100 a více lidech. Týkat by se to mělo přibližně 100 milionů (dvou třetin pracujících) 

Američanů. 

17. 9. 2021 Bezmála polovina guvernérů amerických států nesouhlasí s nařízením 

prezidenta Joea Bidena ohledně povinného očkování milionů federálních 

zaměstnanců. Proti plánu šéfa Bílého domu se hodlají bránit všemi možnými legálními 

cestami. Alespoň tak uvádějí v dopise, který Bidenovi zaslali generální prokurátoři 

24 států. 

20. 10. 2021 Ve světě opět prudce roste počet infikovaných obyvatel. V Německu 

se např. za posledních 24 hodin nakazilo koronavirem přes 17 000 lidí, nakažených 

rychle přibývá. V Rusku denně umírá na nemoc kolem 1 000 lidí! V Íránu, kde žije 

84 milionů obyvatel, zemřelo na nemoc covid-19 podle oficiálních údajů 123 tisíc lidí. 

Nezávislí odborníci se ale domnívají, že skutečný počet obětí může být až čtyřikrát 

vyšší. 

25. 10. 2021 Ukrajina zaznamenala za posledních 24 hodin rekordních 26 870 nových 

případů nákazy koronavirem. Přibylo také 648 úmrtí, uvedlo dnes ukrajinské 

ministerstvo zdravotnictví. Jde o rekordní nárůsty, které hlásí země na východě Evropy 

v podstatě každý den znovu. 
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1. 11. 2021 Evropa je opět epicentrem covidu. WHO varuje před dalším půl milionem 

obětí, scénář z minulého roku se opakuje, Evropa se na podzim opět stala epicentrem 

šíření covidu-19. Letošní výhodou je očkování i sesbíraná data o viru. Přesto 

je proočkovanost i vůle přijmout opatření v některých státech nízká. Právě na starý 

kontinent připadá v posledních týdnech polovina všech světových přírůstků počtu 

nakažených a také téměř polovina všech zemřelých. Zhoršení epidemické situace čelí 

především Německo, Rakousko a střední a východní Evropa. 

1. 12. 2021 V Japonsku vymizel virus bez jediného lockdownu. Nikdo neví proč. Počet 

úmrtí v souvislosti s covidem-19 v Japonsku v posledních dnech klesl na nulu. Zároveň 

země zaznamenává méně než jeden nový případ nákazy koronavirem na milion 

obyvatel, nejméně mezi ekonomicky nejsilnějšími zeměmi světa s výjimkou Číny. 

12. 12. 2021 Britský premiér Boris Johnson na základě predikcí vědců oznámil, 

že na zemi se valí „přílivová vlna omikronu“. Jako hráz má proti ní zafungovat masivní 

očkovací akce s cílem podat co nejvíce lidem třetí dávku. Za „fenomenální“ označil 

rychlost šíření omikronu i ministr zdravotnictví Sajid Javid, podle kterého už se omikron 

podílí zhruba na 40 procentech všech případů covidu-19 v Londýně. Británie má nejvíc 

potvrzených případů omikronu v celé Evropě. Hodně jich eviduje také Dánsko. 

17. 12. 2021 Britští zdravotníci oznámili, že v Británii vyšel pozitivní test na přítomnost 

koronaviru během 24 hodin více než 93 000 lidí. Rychle se šířící varianta omikron vyvíjí 

tlak na vládu, která se před Vánocemi bránila zavedení přísných omezení. 

Francouzský premiér Jean Castex varoval, že varianta omikron se v Evropě šíří 

„rychlostí blesku“. Ve Velké Británii třikrát po sobě zaznamenali rekordní počet 

nakažených za den. 

31. 12. 2021 Svět vstupuje do nového roku a planeta registruje nejvyšší počty nákaz 

koronavirem SARS-CoV-2 za dva roky od prvních případů infekce. Způsobují to 

zejména rekordní přírůstky v Evropě a ve Spojených státech. V Německu za poslední 

den přibylo 26 392 nakažených. V nemocnicích v Anglii je nejvíce pacientů za poslední 

rok. Francie za posledních 24 hodin zaznamenala 232 200 nových případů koronaviru. 

Je to nové maximum co do počtu případů – momentálně je nejpostiženější zemí 

v Evropské unii. USA tento týden ohlásily historicky nejvyšší číslo, více než 386 000 

nově nakažených za den. Mezi novými nákazami již převažuje varianta omikron, jejímž 

ohniskem je Jihoafrická republika. V současné chvíli nikdo nezná přesná čísla, o kolik 

rychleji se omikron šíří ani o kolik má mírnější průběh. Nutná opatření v současné době 

nezbývá, než pouze odhadovat 

Pandemie COVID-19 v České republice 
Šíření koronaviru v ČR zpomaluje, probíhá vakcinace. Premiér Babiš odhaduje, 

že od 27. prosince, kdy se s očkováním začalo, je v polovině ledna 2021 naočkováno 

přes 70 tisíc lidí. Očkovacích látek bylo dosud do ČR dodáno zhruba 169 000. 

15. 1. 2021 Od 8:00 hodin začalo celoplošné očkování proti COVID-19 u občanů 

starších 80 let a zdravotníků. Česko má objednanou prostřednictvím společných smluv 

Evropské unie vakcínu proti covidu-19 pro 6,9 milionu obyvatel. Očkování bude 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění a je dobrovolné. Celá realizace bude 
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zajištěna Centrálním rezervačním systémem, který poskytuje občanům přístup jak 

k rezervaci testu na COVID-19, tak k rezervaci termínu očkování, a to z jediného místa. 

20. 1. 2021 Dodávky očkovacích látek váznou, je to ale problém celé EU. Počet 

nakažených v ČR už ale neklesá, je obava z šíření nakažlivější Britské varianty. 

Evropské státy opět zpřísňují opatření. 

30 1. 2021 U nás se také zpřísňuje. Co teď platí: 
➢ Ve všech vnitřních prostorách, v MHD a veřejných venkovních prostorách 

respirátory či roušky. 
➢ Hromadné akce ve vnitřních a venkov. prostorách – rozestupy 2 m, max. 2 osoby 
➢ Svatby, pohřby, bohoslužby – maximálně 15 osob. 
➢ Návštěvy v nemocnicích a sociál. služby – zákaz návštěv kromě výjimek. 
➢ Zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin kromě výjimek. 
➢ Omezení ubytování s výjimkou služebních cest a pracovní povinnosti. 
➢ Distanční výuka ve všech školách vyjma mateřských a 1. a 2. tř. základních škol. 
➢ Omezení úředních hodin veřejné správy pouze pro nezbytně nutnou dobu. 
➢ Vnitřní sportoviště pro rekreaci jsou uzavřena, sportovat venku lze do 2 osob. 
➢ Profesionální soutěže bez diváků ve specifickém režimu, amatérské soutěže 

zákaz. 
➢ Bazény, wellness centra zavřeny kromě poskytovatelů zdravotních služeb. 
➢ Zákaz všech kulturních akcí, profesionální umělci bez diváků a ve specifickém 

režimu. 
➢ Restaurace a stravovací zařízení pouze výdejní okénko. 
➢ Zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. 
➢ Nákup. centra, maloobchod – umožněn jen prodej zákl. potřeb, drogerie, léků 

apod. za přísných bezpečnostních podmínek (omezený počet kupujících, 
rozestupy, …) 

➢ V horských regionech platí zákaz provozu vleků a lanovek. 
➢ Zavřené musejí být pro veřejnost také hotely a restaurace. Ubytovací služby jsou 

zakázané, pokud nejsou nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání nebo 

podnikatelské činnosti. 

12. 2. 2021 začnou platit zpřísněná pravidla pro pohyb osob ve třech českých okresech 

– Cheb, Sokolov a Trutnov, které jsou v současnosti nejvíce postiženy šířením nemoci 

covid-19. Začne platit zákaz tyto regiony opouštět pro osoby, které zde bydlí, a zákaz 

do nich přijíždět pro osoby, které zde bydliště nemají. Kabinet současně rozhodl, 

že do postižených regionů pošle celkem jeden milion chirurgických roušek, po půl 

milionu do Karlovarského a Královéhradeckého kraje. 

14. 2. 2021 Vláda s ohledem na současnou situaci požádala Sněmovnu o opětovné 

prodloužení stavu nouze o měsíc, sněmovna ale silou poslanců opozice a komunistů 

žádosti nevyhověla. Jako jediné možné řešení této krize je jednání vlády s krajskými 

hejtmany. Ti mohou vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu podle zákona 

o krizovém řízení. Premiér Andrej Babiš to označil za jediné legislativní řešení celé 

situace, které je na stole. 

14. 2. 2021 Krajští hejtmani se dohodli s premiérem Andrejem Babišem na tom, 

že společně požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu na dalších 14 dní. První 

podmínkou je, že jde o mimořádné opatření a zodpovědnost nese vláda. Ta musí 

přijmout pandemický zákon, dále musí přijmout plán na postupný návrat dětí do škol 
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od 1. března. Nejprve půjdou první stupně základních škol, ale také poslední ročníky 

a maturitní ročníky a poté následující. Mezi požadavky je i očkování pedagogických 

pracovníků, další opatření v rámci maloobchodu, služeb, kultury a amatérského sportu 

– s tím, že uvolnění nenastane zítra, ale na dalších jednáních chceme mít jasný 

harmonogram postupného uvolnění – přesných podmínek, za kterých je to možné 

dělat. Další požadavek je na urychlené samotestování ve firmách a u velkých 

zaměstnavatelů. Podmínky chtějí mít hejtmani jasné k 1. březnu. 

22. 2. 2021 Rekordní nárůst případů nákazy koronavirem. Za pondělí přibylo v Česku 

11 233 nakažených, zhruba o 2 300 více než před týdnem. V nemocnicích 

je 6 573 nakažených, rekordních 1 329 z nich je ve vážném stavu. Nemocnice praskají 

ve švech, na JIP docházejí lůžka, některé okresy převážejí pacienty do jiných krajů 

republiky. 

27. 2. 2021 Začal platit nový nouzový stav. Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě 

od loňského 5. října. Na 30 dnů, tedy do 28. března, ho na mimořádném jednání 

26. února 2021 vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových 

opatření, jako např. plošný zákaz pohybu osob mimo hranice okresu, zákaz nočního 

vycházení, povinné nošení respirátorů na veřejnosti, pravidelné testování ve firmách 

apod. 

1. 3. 2021 Výběr z omezení pohybu osob od 1. do 21. března, o kterém rozhodla vláda: 

Omezení pohybu v rámci okresů. Pro cesty do zaměstnání, na nákup, k lékaři 

a na úřad v rámci okresu není potřeba žádný doklad. Opustit bydliště za jiným účelem 

je možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce. Návštěvy příbuzných 

(rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese nejsou možné, pokud nejde 

o zajištění jejich nezbytných potřeb. Další zpřísnění je v oblasti nošení respirátorů, 

omezení prodeje zboží, sportování apod. 

22. 3. 2021 Pieta. Uplynul rok ode dne, kdy v Česku s nemocí covid-19 zemřel první 

člověk a veřejnost si smutný milník připomněla minutou ticha a vyzváněním zvonů. 

Oběti epidemie symbolicky připomněly i tisíce bílých křížů namalovaných na dlažbě 

pražského Staroměstského náměstí (F 39). Od chvíle, kdy na covid-19 v ČR zemřel 

první člověk loni v březnu, uplynulo devět dalších měsíců, kdy zemřelo 12,5 tisíce lidí. 

Stejný počet lidí však letos zemřel za první čtvrtletí – a celkový počet zemřelých 

se zdvojnásobil na 25 tisíc. Země zatím pokračuje v nepříznivém trendu z posledního 

čtvrtletí roku 2020. Zesnulých mužů je zhruba o třetinu více než žen. 

12. 4. 2021 O půlnoci na 12. dubna skončí nouzový stav. Neznamená to však 

automaticky zrušení všech restrikcí přijatých kvůli šíření koronaviru. Z věcí a aktivit, 

které se od pondělí rozvolní: Vrátí se k prezenční výuce děti z prvního stupně 

základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni se budou děti po týdnu 

střídavě učit doma a ve škole. Podmínkou pro účast na prezenční výuce bude 

pravidelné testování, a to dvakrát týdně. Ve školách jsou povinné roušky. K dosud 

otevřeným obchodům přibydou ty nabízející dětské oblečení a obuv, papírnictví, 

čistírny, prádelny, zámečnictví nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje. Konat 

se budou smět také farmářské trhy. Skončí omezení pohybu mezi okresy, zavedené 

od 1. března, nebude už platit zákaz nočního vycházení, který trvá nepřetržitě 
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od 18. prosince 2020. Obnovit provoz venkovních expozic budou moci zoologické 

a botanické zahrady. 

Od 3. května se budou moci do lavic vrátit žáci druhého stupně základních škol 

či nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze, Karlovarském, Královéhradeckém, 

Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji. Budou mít takzvanou 

rotační výuku, při které se třídy střídají po týdnu ve škole a doma. Ve zbytku Česka 

budou mít zatím žáci druhého stupně nadále distanční výuku. Otvírají se i všechny 

mateřské školy – bez roušek a testů. Otvírají se i některé služby, ale s hygienickými 

omezeními. 

7. 5. 2021 Zatímco epidemie koronaviru v Česku zpomaluje, rozvolnění opatření 

nabírá na obrátkách. Jenže podle odborné skupiny MeSES jsou počty nakažených 

pořád velmi vysoké. Přesto vláda ohlásila další rozvolnění, aniž by to s odborníky 

z MeSES konzultovala. Od 10. května by se v rotaci měli vrátit do lavic všichni žáci 

základních škol, od 17. května zřejmě budou moci otevřít zahrádky restaurací a možná 

s omezením i divadla nebo kina. Podle exministra zdravotnictví Romana Prymuly nálož 

viru v české populaci klesá, problém ale vidí v ochotě mladších ročníků nechat 

se očkovat. 

10. 5. 2021 Při pietním aktu za oběti pandemie koronaviru bylo na nádvořích 

Pražského hradu zapáleno téměř 30 000 svíček. Symbolicky jedna za každého 

člověka, který v Česku od loňského března s koronavirem zemřel. První zapálil 

prezident Miloš Zeman. „Musím říci, že za smrt některých odpovídáme my sami svojí 

lhostejností, lehkomyslností a zejména tím, že jsme podlehli pokušení rozvolňovat 

předčasně a díky tomu se epidemie vůči nám obrátila v několika vlnách,“ řekl v projevu 

prezident. Hlavně chtěl poděkovat všem, kteří s epidemií bojovali. „Zcela závěrem 

bych chtěl vyjádřit naději, že nejpozději v září tohoto roku, a to především díky masivní 

očkovací kampani, tato pandemie u nás skončí. Budeme na ni vzpomínat 

jako na strašný sen“, dodal Zeman. 

Od 10. května se otevřely všechny obchody a služby a definitivně padla povinnost nosit 

roušky či respirátory venku, nutné budou jen na místech, kde se kumuluje víc lidí, 

typově na zastávkách MHD. Ve vnitřních prostorách povinnost trvá 

(např. v obchodech, vozidlech hromadné dopravy apod.). 

17. 5. 2021 Otevřou zahrádky hospod pro testované a očkované zákazníky, nebo pro 

ty, co nedávno prodělali covid. Skončí rotační výuka na 1. stupni v celém Česku, skončí 

rotační výuka na 2. stupni v části krajů. Bude možné pořádat kulturní akce venku 

až pro 700 lidí. Zoologické zahrady budou smět naplnit kapacitu na 50 procent. Vnitřní 

sportoviště pro až 10 lidí po dvojicích a minimálně 15 metrů čtverečních na osobu. 

Otevřít mají fitness centra nebo např. badmintonové haly. 

24. 5. 2021 Od 24. května se vrátí k plnému provozu bez rotací všechny základní školy 

v Česku. Tento týden musela ještě zůstat na distanční výuce část žáků druhého stupně 

v regionech s vyšším stupněm rizika nákazy. Ve stejný den budou moci spustit plnou 

výuku i střední školy a také vysoké školy budou moci obnovit teoretickou výuku. 

Většina z nich už ale bude mít po semestru zkouškové období. 
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Žáci škol, které používají antigenní testy, je budou muset absolvovat jednou za týden, 

přesnější PCR testy na covid jsou povinné jednou za dva týdny. Akce uvnitř 

pro nejvýše 500 lidí. S omezeními a podmínkami mohou otevřít hotely a penziony. 

26. 5. 2021 Adam Vojtěch přijal nabídku premiéra Andreje Babiše stát se znovu 

ministrem zdravotnictví. Ve funkci se chce zaměřit na dořešení epidemie onemocnění 

covid-19 a na zákony důležité pro pacienty. Ve funkci nahradil Petra Arenbergera 

(za ANO), který čelil kritice kvůli tomu, jak informoval o svém majetku. Původně 

Vojtěcha na ministerstvu zdravotnictví nahradil epidemiolog Roman Prymula, kterého 

potom vystřídal dětský hematolog Jan Blatný. Petra Arenbergera, bývalého ředitele 

nemocnice Na Vinohradech, Babiš uvedl do úřadu 7. dubna. Ve funkci tak skončil 

po 48 dnech. 

V dalším období rozvolnění pokračovalo. Řešily se akce kulturní a sportovní, 

ve velkém se řešila se zejména domácí dovolená a dovolená zájemců v zahraničí. 

9. 7. 2021 Stoupá počet mutací delta. Tato varianta, dříve označovaná jako indická, 

je nakažlivější než běžný virus i než varianta alfa, známá také jako britská. Vláda 

ve čtvrtek kvůli obavám ze šíření delta varianty zpřísnila způsob prokazování 

bezinfekčnosti a ohlásila zavedení povinných testů při návratu do ČR ze zahraničí. 

15. 7. 2021 Statistika úmrtí na covid-19 v Česku. V meziročním srovnání zemřelo 

o 17 tisíc lidí více, tj. o 15 %. Covid-19 se stal po ischemické chorobě srdeční 

nejčastější příčinou smrti. Mezi 10 nejčastějšími příčinami byl již i ve středním věku. 

Nejtragičtějším měsícem byl loňský listopad, kdy podle dat Českého statistického 

úřadu na covid zemřelo 4,5 tisíce lidí. 

Se začátkem srpna přichází další zmírnění protipandemických pravidel. Do obchodů, 

galerií či na bazén může víc lidí, v klubech se bude po dlouhé pauze opět legálně 

tancovat. Většímu počtu diváků se otevřou i kulturní a sportovní akce venku i uvnitř, 

volnější jsou pravidla pro návštěvy památek nebo zoo. Bazény a sauny budou konečně 

moci fungovat na plnou kapacitu. U volnočasových aktivit se může setkat až 1000 osob 

ve vnitřních prostorech a 2000 osob ve venkovních prostorech. Nesplňuje-li někdo 

podmínky, tj. očkování, test nebo prodělaná nemoc (tzv. OTN), smí být nově součástí 

skupiny max. 20 osob. Dosud to bylo 10 lidí. Kadeřnictví, holičství apod. musí zajistit 

rozestupy křesel nejméně 1,5 metru. Provozovatel musí nadále kontrolovat 

bezinfekčnost klientů (OTN). Pokud ji nedoloží, službu nesmí poskytnout. Navyšuje se 

počet účastníků dětských akcí z 500 na 1000 uvnitř, ve venkovních prostorách se počty 

mění z 1000 na 2000. Podobně se upřesňují i další oblasti. 

1. 9. 2021 Co se změnilo od 1. září: Na kulturních a sportovních akcích může být 

zaplněno 100 procent kapacity. Půlka lidí nad tři tisíce osob musí mít test, půlka musí 

být po očkování, anebo po prodělané nemoci covid-19. Zvýšila se také kapacita 

zoologických zahrad, galerií, hradů a zámků na 100 procent. V restauracích může 

sedět u jednoho stolu šest lidí. 

1. 9. 2021 Žáci a studenti musí při zahájení školního roku podstoupit test 

na koronavirus. Výjimku mají ti, co jsou očkovaní či covid prodělali v posledních 

180 dnech. Otestováni budou žáci a studenti i 4. a 9. září. Místo testu ve škole lze také 

donést potvrzení o negativním testu z oficiálního testovacího místa. Žákům prvních 
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tříd může být test odložen až na čtvrtek. Pokud bude více než 25 pozitivních testů 

na 100 000 provedených, bude v dotčeném regionu testování zřejmě pokračovat 

i po 9. září. Ve společných prostorách škol jsou povinné roušky, ve třídách nikoliv. 

17. 9. 2021 Od začátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, 

bylo v zemi potvrzeno 1,68 milionu případů koronaviru. Drtivá většina nakažených 

se vyléčila, ale 30 429 lidí s covidem-19 dosud zemřelo. 

20. 9. 2021 Dneškem začíná u nás přeočkování třetí dávkou vakcíny. Odborníci jsou 

přesvědčeni, že třetí dávka neboli posilovací očkování je velmi důležité pro seniory 

a lidi s už prodělaným onemocněním. Studie z Izraele ukazuje, jak obrovský je 

ve skutečnosti účinek tohoto třetího očkování. Přeočkování třetí dávkou vakcíny vláda 

doporučuje lidem nad 60 let a rizikovým skupinám, dostupná ale bude všem, 

kdo o ni projeví zájem. Jedinou podmínkou je mít nejméně osm měsíců (později 

o 6 měsíců) po dokončené vakcinaci. Za rizikové skupiny se považují senioři, chroničtí 

pacienti, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a klienti v pobytových sociálních 

zařízeních. 

25. 9. 2021 Očkovací autobus COVID-19 bez registrace končí svoje poslání na akci 

Autobusový den PID v Letňanech v sobotu 25. září 2021. Touto akcí se hlavní město 

Praha rozhodlo zjednodušit a co nejvíce přiblížit cestu k očkování proti covid-19 všem 

zájemcům, kteří se ještě k očkování neregistrovali, nezískali termín nebo prozatím 

s očkováním váhají a vyslalo na známá pražská místa mobilní očkovací autobus. 

Služby mobilního očkovacího autobusu hlavního města Prahy využilo za dobu jeho 

fungování více jak tisíc lidí, kterým byla na řadě míst podána vakcína bez nutnosti 

předchozí rezervace. Autobus od své první zastávky 31. července projel na desítky 

míst po celé Praze a navštívil téměř všechny městské části. Zprávy o jeho přítomnosti 

byly uváděny např. ze 4. 9. 2021 takto: Pražský očkovací autobus je stále na cestách. 

Dnes ho můžete potkat na Street food na Smíchovské Náplavce na Hořejším nábřeží 

a v neděli pak na Veggie Náplavka na Rašínově nábřeží. Ale pozor, začíná výrazně 

růst denní počet nakažených koronavirem. 

Koronavirus udeřil znovu – nástup čtvrté vlny pandemie 
Přes velké naděje, že masivní očkování zabrání opětovnému nárůstu případů nákazy 

koronavirem, se naděje nevyplnily. Je u nás stále velká řada obyvatel 

nenaočkovaných, ale i protestujících proti očkování, účinnost očkování je nižší, než se 

předpokládalo. Situace se stává mimořádně vážnou. Např. Česká lékařská komora 

vyzvala vládu k zavedení povinného očkování, aby očkování bylo povinné 

přinejmenším pro zdravotníky a zaměstnance v sociálních službách. Protože jistě mělo 

by být otázkou profesní cti, že zdravotníci jsou očkováni a nebudou ohrožovat své 

pacienty. Ale nežijeme úplně v ideálním světě, a i když je 88 % lékařů naočkovaných 

a k tomu 81 % zdravotních sester, tak stále máme mezi sebou neočkované hned 

v první linii ochrany obyvatelstva. Komora doporučila také, aby očkování bylo rychle 

povinné také pro zaměstnance ve školách, aby vláda připravila legislativní změny, 

které jsou potřeba k zavedení povinného očkování pro všechny obyvatele starší 

osmnácti let, kteří nemají nějaké zásadní zdravotní kontraindikace pro to očkování. 

Protože očkování je zatím jediné, co může chránit, co může zachraňovat životy 

a dostat epidemii alespoň pod kontrolu. Cestou povinného očkování se vydávají i další 
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evropské země, kde mají vlády odvážnější a razantnější přístup k řešení problémů. 

U nás je stále při řešení situace na čele politika a populizmus, a to jak u dosluhující 

vlády, tak zatím stále i u opozice. 

5. 10. 2021 V České republice překonal denní nárůst tisícovku případů. Za den bylo 

zaznamenáno 1 108 nových případů koronaviru. Takto vysoký počet nově nakažených 

byl naposledy v polovině května. Reprodukční číslo R se třetí den v řadě drží 

na hodnotě 1,3. Číslo udává, kolik dalších lidí nakazí jeden infikovaný člověk. 

9. 10. 2021 Počet případů koronaviru v Česku potřetí v tomto týdnu přesáhl tisícovku. 

Laboratoře jich potvrdily 1 017, téměř o čtvrtinu víc než před týdnem. Testů přitom 

v mezitýdenním srovnání ubylo. S nemocí covid-19 je v nemocnicích 331 lidí, nejvíc 

od začátku června. Počet úmrtí s koronavirem se přiblížil 30 500. Dávek očkování 

zdravotníci od konce loňska, kdy se s vakcinací začalo, rozdali téměř 11,9 milionu. 

Většina vakcín vyžaduje k dokončení očkování dvě dávky, plně chráněno je tak téměř 

šest milionů lidí. Posilující třetí dávku zdravotníci v pátek vpíchli 3 512 lidem, celkem 

už jich rozdali 19 840. Tempo očkování je nyní výrazně pomalejší než v létě, kdy třeba 

na přelomu června a července dostávalo v pracovních dnech vakcínu až 120 000 lidí. 

14. 10. 2021 Více než čtyři tisíce žáků v Moravskoslezském kraji nyní nemohou chodit 

do školy. Třetina středních a šestina základních škol jsou v karanténě. Lidé se mylně 

domnívali, že covid je pryč. Pozn. pro upřesnění: Pravidla umožňují plně očkovaným 

žákům a žákyním docházet do školy a výuku absolvovat prezenčně bez ohledu 

na karanténu, pokud to umožní vedení školy. 

20. 10. 2021 Prudký nárůst. V Česku včera za den přibylo 3 246 nově nakažených, 

více než dvojnásobek oproti minulému týdnu. Včera byl přitom nárůst cca 2 500 lidí. 

Česká vláda projedná dnes návrhy ministerstva zdravotnictví na zpřísnění opatření 

proti šíření koronaviru. 

20. 10. 2021 Očkování proti covidu-19 nechrání navždy. Postupně dochází 

u očkovaných k poklesu účinnosti. Tomu má zabránit posilovací dávka, 

která se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty 

(Pfizer/BioNTech), (Moderna) a (AstraZeneca) a jako druhá dávka po aplikaci látky 

Janssen (Johnson&Johnson). Přeočkování je dostupné všem zájemcům, a to bez 

ohledu na věk, zdravotní stav či zaměstnání, podstatný je odstup šesti měsíců 

od druhé dávky (v případě dvoudávkových vakcín). 

24. 10. 2021 Za včerejšek přibylo 6 274 nakažených, v nemocnicích bylo 

už 1 146 pacientů s kovidem. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o lokálním testování 

ve školách. Neočkovaní učitelé budou muset ve výuce nosit roušky. Pro žáky tato 

povinnost platit nebude. Dále se zpřísňuje: Číšníci nebo jiný vybraný personál budou 

od 1. listopadu muset kontrolovat u příchozích zákazníků bezinfekčnost. Bez platného 

certifikátu je nesmí do zařízení pustit. Lidé pracující v kolektivech ve vnitřních 

prostorách budou muset opět navléknout respirátory. Tato povinnost doposud neplatila 

pro stálé kolektivy. Od 1. listopadu budou mít testy na koronavirus kratší platnost. 

PCR test bude místo sedmi dnů platit jen 72 hodin, antigenní test pak bude platný 

jen 24 hodin. Dále od 1. listopadu si lidé, kteří nebudou mít výjimku nebo jim to neurčí 

lékař, za test na koronavirus zaplatí, a to jak za antigenní, tak za PCR. 
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19. 11. 2021 V pátek bylo v ČR odhaleno testováním rekordních 22 936 nakažených 

od začátku pandemie! Počet mrtvých od začátku pandemie přesáhl 32 tisíc. 

22. 11. 2021 Od pondělí 22. 11. budou služby v gastronomii či ubytovacích zařízeních, 

kulturní a sportovní akce ale i služby typu kadeřnictví, manikúra, tetování, sauny, 

wellness a solária přístupné pouze očkovaným a lidem, kteří v posledních 180 dnech 

prodělali nemoc covid-19. Nebudou zde platit žádné testy! Povinné pravidelné 

testování ale platí nově ve firmách a ve školách. Vláda si od opatření slibuje zpomalení 

šíření koronaviru i vyšší zájem o očkování. 

V týdnu od 22. 11. přibývalo denně rekordní množství nakažených od začátku 

pandemie. 

Covidový boom nyní pozorujeme zejména ve střední Evropě. První příčka v žebříčku 

zemí podle přepočtu nově nakažených na milion obyvatel momentálně patří 

Slovensku, druhá Rakousku a třetí z přehledu vychází Česko. 

25. 11. 2021 Vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu, který začal platit 

už od půlnoci. Kabinet se také shodl na zpřísnění současných protiepidemických 

opatření: Zrušené vánoční trhy, sportovní utkání a koncerty maximálně pro 1 000 lidí 

nebo zákaz pití na veřejnosti. Restaurace, bary, hudební a taneční kluby budou 

zavřené v čase od 22 hodin do 4:59. V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav 

poprvé vyhlášen loni 12. března, podruhé loni 5. října. Ve druhém případě po několika 

prodlouženích platil až do 11. dubna. 

25. 11. 2021 Nemocnice v Brně narazily na limit, posílají pacienty do Prahy. Některé 

pacienty vezl speciální autobus, těžké případy vrtulník. 

30. 11. 2021 Počet hospitalizovaných s covidem začal výrazně stoupat. 

Od 15. 10. 2021, kdy bylo v nemocnicích 527 pacientů, každým dnem počet stoupal 

až na 7 021 dne 29. 11. 2021. Na delší dobu pak setrvávala hodnota kolem 7 tisíc 

hospitalizovaných. Výrazně přitom převyšoval počet neočkovaných proti očkovaným 

pacientům. 

1. 12. 2021 Evropa je nyní ze všech kontinentů nejvíce zasažená koronavirem. 

Nejvyšší počet nově potvrzených případů v přepočtu na obyvatele hlásí Slovensko, 

Česká republika a Belgie. Česku ale patří jedno prvenství: v počtu nakažených dětí. 

V Česku má podle statistik Ministerstva zdravotnictví ukončené očkování přes 

36 procent dětí ve věku 12 až 15 let. Očkovat se mohou od začátku července. 

10. 12. 2021 Očkování v ČR: Od věku 18+ je naočkováno jednou dávkou 73 % 

a oběma dávkami 66,63 % obyvatelstva. 

13. 12. 2021 V tento den byla oficiálně spuštěna registrace dětí ve věku 5 až 11 let 

k očkování proti covidu-19. Česká pediatrická společnost doporučila očkování dětí 

od pěti let výš. Praktici očekávají první dětské vakcíny proti covidu-19 ve čtvrtek 

16. 12. 2021 a budou od firmy Pfizer/BioNTech. Většina lékařů ale zřejmě začne 

očkovat až po Novém roce, jak odhaduje předsedkyně Sdružení praktických lékařů 

pro děti a dorost. 
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14. 12. 2021 Kdo covid prodělal a zároveň má dvě dávky vakcíny, je ideálně chráněn 

a nemusí víc řešit. Tak znělo doporučení ještě před pár týdny. Nová pravidla ale přístup 

mění – pro tzv. booster si nejspíš budou muset postupně dojít všichni. Takové 

rozhodnutí bude až na nové vládě ČR. 

15. 12. 2021 Česko zažívá v posledních dnech mírný pokles nově nakažených 

s covidem. Optimistický vývoj ovšem může zvrátit nová mutace omikron 

a nedisciplinovanost během svátků. Hledíme do budoucnosti s nejistotou, zní 

z nemocnic. 

17. 12. 2021 Nouzový stav skončí 26. prosince. Vláda Petra Fialy rozhodla, že o jeho 

prodloužení Sněmovnu nepožádá. 

18. 12. 2021 Vláda se rozhodla neprodloužit nouzový stav. Podle uznávaného českého 

vědce působícího v Oxfordu to není dobrá zpráva vůbec pro nikoho. Za „morálně 

odpudivou“ má argumentaci dětmi, kterou použil nový ministr zdravotnictví Válek. 

„Situace je vysoce riziková, opatření je třeba posílit, ne rozvolnit a zrušit. Signalizace‚ 

že se situace zlepšuje je šílená,“ uvedl na sociální síti Jan Kulveit, člen MeSES, 

který se zabývá modelováním globálních rizik a působí na univerzitě v Oxfordu. 

20. 12. 2021 Nová vláda začíná úřadovat, rozpouští dosavadní poradní orgány 

ministra zdravotnictví např. MeSES, ale vznikají poradní orgány jiné, v novém složení. 


