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Pandemie COVID-19 v roce 2020 
V následujícím jsou zaznamenány základní informace z hromadných 

sdělovacích prostředků o vývoji a časové posloupnosti šíření koronavirové nákazy ve 

světě a u nás. 

a – Pandemie COVID-19 ve světě (F 20 – 21) 
Na přelomu roku 2019 to začalo v Číně, na tržišti ve městě Wu-chan, kde se 

údajně nachází první známé ložisko nákazy. Původcem nemoci byli s největší 

pravděpodobností hadi, kteří se na místě prodávali. Než Peking účinně zareagoval, 

virem se nakazily stovky lidí. Ve Wu-chanu vyhlásili karanténu, kterou dále rozšiřují. 

Kašel, dušnost, zvýšená teplota jako u chřipky, jsou první příznaky nákazy. Zatím 

neexistují léky, ani účinná očkování, ale ve světě se na nich začíná intenzivně 

pracovat. Postupně jsou přijímána další opatření, nemocnice se ale plní nemocnými 

infekčními pacienty. V Číně se narychlo staví nové nemocnice. 

22. 2. 2020 Koronavirus se už šíří ve světě, zemřeli také dva Evropané. Jižní 

Korea zvyšuje kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených novým koronavirem zdravotní 

pohotovost na nejvyšší stupeň. V zemi je přes 500 nakažených a Soul dnes ohlásil už 

páté úmrtí. Italské úřady se ve snaze zabránit dalšímu šíření koronaviru rozhodly zrušit 

všechny sportovní zápasy v regionech Lombardie a Benátsko. Podle agentury AFP 

počet nakažených v severní Itálii v sobotu stoupl již na 79. Dva lidé nákaze podlehli. 

V pevninské Číně od začátku roku na nákazu koronavirem už zemřelo 2 442 lidí. 

Italská vláda přistoupila k razantnímu opatření proti šířící se nákaze koronavirem. 

Karanténu, která se původně týkala severní části země, rozšířila na celé území. 

11. 3. 2020 Světová zdravotnická organizace označila nákazu koronavirem 

SARS-CoV-2 za pandemii. Nemoc se už rozšířila do 101 zemí, nakazilo se 

121 564 lidí, zemřelo jich 4 373 a vyléčilo se jich 66 239. Krátce předtím německá 

kancléřka Angela Merkelová varovala, že nakazit se mohou až dvě třetiny Němců. 

V Itálii se rozhodli zavřít restaurace a holičství i obchody s výjimkou těch, které 

prodávají potraviny, když stoupl počet obětí nemoci Covid-19 o 196 na 827. 

Potvrzených případů nákazy přibylo o 2 313 na 12 462. Francie má už 48 obětí nového 

koronaviru, za 24 hodin jich přibylo 15. Potvrzených případů nákazy je 2 281, což 

představuje nárůst o téměř 500. Ve Španělsku stoupl počet nakažených na 2 152, 

50 z nich zemřelo. Velká Británie oznámila desátou oběť nového koronaviru. Je to 

osmá oběť na území Spojeného království. Německo oficiálně eviduje 1 567 

nakažených koronavirem, což je oproti úterý nárůst o 300 případů. Čína oznámila 

24 nově potvrzených případů, infikovaných je už 80 778. Počet mrtvých stoupl o 22 lidí 

na 3 158. Nakažení jsou ale už také v Americe a v Africe. 

15. 3. 2020 Počet nakažených koronavirem ve světě dál roste a blíží se ke 

160 tisícům případů, mrtvých je už celosvětově téměř 6 000 a uzdravených 78 000, 

převážně v Číně. V Evropě některé státy zavádí nová bezpečnostní opatření, ke 

skupině zemí s přísnými pravidly se přidala Francie, Rakousko a Španělsko. To je 

zároveň po Itálii druhou nejhůře zasaženou zemí v Evropě. V Itálii zemřelo za poslední 

den na koronavirus 368 lidí, jde o dosud nejvyšší denní nárůst obětí celosvětově. 

V Číně se nejhorší denní bilance pohybovaly kolem 150 mrtvých. V současné době 



v Číně výrazně klesá počet nakažených. V Itálii už je přes 24 700 nakažených a 

1 800 mrtvých. Nových případů nákazy tam za poslední den přibylo 3 590. 

20. 3. 2020 Už více než 10 000 obětí si vyžádala po celém světě nemoc 

COVID-19. Vyplývá to z údajů na specializovaném webu vědců z americké Univerzity 

Johnse Hopkinse, kteří se studiu pandemie věnují. Potvrzených případů nákazy je na 

celém světě přes 244 000. 

27. 3. 2020 Papež František pronesl poselství světu tradiční Urbi Et Orbi 

uprostřed vylidněného Svatopetrského náměstí ve Vatikánu. Vyzval svět v boji 

s koronavirem k solidaritě. Fotografie s papežem na vylidněném náměstí ihned 

obletěly celý svět. 

29. 3. 2020 Vědecké propočty naznačují, že počet úmrtí v souvislosti 

s koronavirem ve Spojených státech pravděpodobně dosáhne vrcholu za dva týdny. 

Na tiskové konferenci to médiím řekl prezident USA Donald Trump. Podle odhadů 

vládních expertů by obětí mohlo být až 200 tisíc, načež prezident uvedl, že pokud by 

konečné číslo bylo takové, země by odvedla „velmi dobrou práci“. (!?) Infekce 

koronavirem se už v USA podle televize CNN potvrdila u více než 137 000 lidí, což je 

výrazně více než v kterékoli jiné zemi světa. Na 2 400 pozitivně testovaných pacientů 

už zemřelo. 

30. 3. 2020 Itálie za posledních 24 hodin hlásí 4 050 nových případů 

a 812 mrtvých. Nemoci v zemi podlehlo celkem 11 591 lidí a Itálie je se 

101 739 nemocnými stále nejhůře postiženou oblastí v Evropě. Koronavirem se dosud 

na světě nakazilo přes 720 tisíc lidí. 

4. 4. 2020 V Británii zemřelo na Covid-19 už 8 958 lidí. Mezi čtvrtečním 

a pátečním večerem přitom zemřelo 980 lidí, což je více úmrtí, než kolik jich kdy za 

24 hodin zaznamenala nejpostiženější evropská země Itálie. Mezi oběťmi epidemie 

v Británii je i 19 zdravotníků včetně 11 lékařů. 

8. 4. 2020 Trump se pustil kvůli koronaviru do WHO (Světová zdravotnická 

organizace), hrozí jí pozastavením plateb. Uvedl, že WHO se v řadě věcí mýlila, 

že rovněž nesouhlasila s jeho zákazem vstupu do USA z Číny a že je příliš zaměřená 

na Čínu. Naznačil také, že WHO zadržovala informace o pandemii, kterou měla 

vyhlásit mnohem dříve. „Měli to vědět a měli to udělat, zřejmě to věděli,“ řekl prezident. 

Deník The Washington Post ale nedávno napsal, že američtí politici otáleli, přestože 

už v lednu a únoru dostávali v tomto směru varování od zpravodajských služeb. 

15. 4. 2020 Americký prezident oznámil, že přikázal své administrativě, aby dočasně 

přerušila financování WHO. 

13. 4. 2020 Zdravotní stav britského premiéra Borise Johnsona, který také trpí 

nemocí Covid-19 od 23. 3., se dál zlepšuje. Už dokáže ujít kratší vzdálenost a má 

dobrou náladu. „Nedokážu jim dost poděkovat. Vděčím jim za život,“ vzkázal Johnson 

lékařům z nemocnice. 

28. 4. 2020 Počet Američanů infikovaných koronavirem dosáhl jednoho milionu, 

uvedla ve svém propočtu agentura Reuters. Podle statistiky americké univerzity 

Johnse Hopkinse přesáhlo množství nemocných 990 000. S diagnózou Covid-19 



zemřelo v zemi už přes 56 000 lidí. Za posledních 18 dnů se podle Reuters počet 

nakažených v USA zdvojnásobil a tvoří dnes třetinu všech infikovaných ve světě. 

17. 6. 2020 Svět se děsí druhé vlny. Čínské úřady musely zvýšit varování před 

šířením nového typu koronaviru opět na druhý nejvyšší stupeň. Nově nakažených 

prudce přibývá také v Indii a některých státech USA. Univerzita Johnse Hopkinse 

eviduje celosvětově už 445 000 úmrtí na Covid-19. V Indii přibylo skokově 2 000 obětí. 

Počet obětí Covid-19 překročil ve Švédsku hranici 5 000. Ve Spojených státech je už 

více mrtvých (119 478), než kolik padlo Američanů v první světové válce. Brazílie hlásí 

nejvyšší denní nárůst nových případů – 34 918 za 24 hodin. Austrálie chce zůstat 

uzavřená cizincům až do roku 2021! 

Druhá vlna koronavirové pandemie ve světě 
3. 8. 2020 Spojené státy vstoupily do nové fáze koronavirové pandemie. Počty 

případů strmě rostou nejen ve městech, ale i na venkově. Spojené státy – se zhruba 

328 miliony obyvatel – mají nyní víc než 4,8 milionu pozitivně testovaných případů. 

V posledních dvou týdnech narostl jejich počet o několik stovek tisíc. 

14. 8. 2020 Ekonomika Evropské unie ve druhém čtvrtletí zejména kvůli 

koronavirovým omezením klesla o rekordních 11,7 procenta. Meziročně se pak hrubý 

domácí produkt (HDP) propadl o 14,1 procenta, uvedl ve zpřesněné zprávě evropský 

statistický úřad Eurostat. 

26. 9. 2020 Ve Spojených státech zemřelo více než 200 000 lidí nakažených 

koronavirem. USA jsou co do absolutního počtu nakažených i mrtvých nejvíce 

zasaženou zemí světa. Koronavirem se tam do nynějška infikovalo už 7 milionů lidí. 

Prezident Donald Trump pandemii od začátku zlehčoval, nyní se přístup k ní stal 

politickým tématem před blížícími se volbami. 

27. 9. 2020 Celosvětově Covid-19 neztrácí na síle. Počet lidí, kteří na Covid, 

anebo s Covidem zemřeli, v celosvětovém měřítku překročil milion. Ve stejný den bylo 

evidováno více než 33 milionů lidí, kteří jsou nakažení, anebo nákazu prodělali. 

Vyplývá to z dat Roylab Stats. 

29. 9. 2020 Indie: „Vyrobíme vakcínu pro celý svět“. Covidem decimovaná Indie 

je ve finální fázi testování. Kapacity na výrobu vakcín v Indii budou v boji proti pandemii 

Covidu-19 využity k pomoci celému lidstvu. Slíbil to dnes indický premiér Naréndra 

Módí na všeobecné rozpravě 75. zasedání Valného shromáždění OSN. Indie je druhou 

nejpostiženější zemí na světě, Covid-19 tady úřady prokázaly u téměř šesti milionů 

lidí, přes 93 tisíc z nich s nákazou zemřelo. 

30. 9. 2020 Slovenská vláda vyhlásila nouzový stav, který bude platit od 1. října 

po dobu 45 dní. Premiér Igor Matovič na sociální síti nevyloučil, že nouzový stav bude 

pokračovat i po uplynutí 45 dní. 

1. 10. 2020 Americký prezident Donald Trump byl pozitivně testován na 

koronavirus a byl převezen do vojenské nemocnice. Pozitivní na koronavirus je také 

Trumpova manželka Melanie. „Okamžitě zahájíme karanténu a proces 

rekonvalescence. Společně se z toho dostaneme!” uvedl 74letý Trump. 



5. 10. 2020 Donald Trump byl v noci propuštěn z nemocnice a je zpátky v Bílém 

domě. Tvrdí, že je v pořádku a připraven vrátit se do práce. Z koronavirové infekce se 

má nadále zotavovat v Bílém domě. Prezident také oznámil, že hodlá brzy pokračovat 

v předvolební kampani. 

19. 10. 2020 Příklad vývoje pandemie COVID-19 ve světě podle WHO k 

uvedenému datu: 

Stát Počet nakažených 

USA 8 155 000 

Indie 7 550 000 

Brazílie 5 235 000 

Rusko 1 400 000 

Argentina 990 000 

Španělsko 975 000 

Francie 897 000 

Velká Británie 722 000 
 

9. 11. 2020 Vakcína, kterou vyvinuly společnosti Pfizer a BioNTech, je z 95 % 

účinná při prevenci výskytu koronaviru u lidí. Výrobci mluví o milníku. Třetí fáze studie 

firmy Pfizer zahrnovala celkem 43 538 účastníků, kdy každý z nich dostal dvě dávky 

vakcíny, či placeba. Do 28 dnů od podání daných látek byla většina ze zapojených 

chráněna před virem, informovala stanice Sky News. „Skvělý den pro vědu a lidstvo.“ 

Americko-německá vakcína je jednou z mnoha, které se vyvíjejí po celém světě a snaží 

se ukončit globální pandemii, jež trvá už několik měsíců. Společnosti tvrdí, že do konce 

roku 2020 mohou dodat 50 milionů dávek, a do konce roku 2021 dokonce 1,3 miliardy. 

Svět je plný očekávání! 

22. 11. 2020 První Američané by mohli být očkováni proti koronaviru již 

11. prosince. Podle zpravodajského serveru CNN to dnes uvedl odborný šéf celé 

očkovací operace v USA. 

1. 12. 2020 Británie dnes schválila pro nouzové použití vakcínu proti Covidu-19 

od americké farmaceutické společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech. Dostupná 

má být po celé zemi nejohroženějším skupinám od příštího týdne. 

8. 12. 2020 Dnes dostanou první Britové injekce proti nemoci COVID-19. Velká 

Británie si tak zajistila prvenství mezi západními zeměmi ve vakcinaci. Projektu se 

v první fázi účastní padesátka nemocnic v Anglii. První dostanou injekci občané starší 

osmdesáti let, zdravotníci a zaměstnanci domovů s pečovatelskou službou. Pak budou 

následovat senioři starší sedmdesáti let a jedinci se závažnými zdravotními problémy, 

které by koronavirus mohl ohrozit na životě. 

10. 12. 2020 Spojené státy zřejmě zaznamenaly dnes poprvé více než 

3 000 úmrtí za den souvisejících s Covidem-19. S nemocí v USA už zemřelo více než 

289 000 lidí, uvádí Univerzita J. Hopkinse. V zemi asi s 330 miliony obyvatel mělo 

dosud pozitivní test přes 15 milionů lidí. 

10. 12. 2020 Negativní zprávy. Po sérii úspěchů hlášených společnostmi 

vyvíjejícími vakcínu přišly dvě negativní zprávy. Vývoj australské vakcíny končí 



krachem a francouzsko-britská Sanofi-GSK se kvůli špatné účinnosti u starších lidí 

zpožďuje. 

16. 12. 2020 V celém Německu se dnes kvůli nepříznivému vývoji pandemie 

zavřou obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Neotevřou se ani školy. 

Zpřísněná opatření proti šíření koronaviru začínají platit také v Londýně a na 

Slovensku. Podobná opatření platí i ve většině dalších zemí Evropy a světa. 

30. 12. 2020 Silvestr bude i ve světě u televize a internetu. Světové metropole 

výrazně omezily oslavy v ulicích. Ve Francii a v Itálii bude během silvestrovské noci 

platit zákaz nočního vycházení a zavřené zůstanou restaurace, bary i noční podniky. 

Tradiční novoroční ohňostroj se rozhodla zrušit také londýnská radnice. Londýn se 

nachází v nejvyšším stupni britského protiepidemického systému. Bez publika se 

uskuteční také silvestrovský program u Braniborské brány v Berlíně. Ten bude 

přenášet televize. Německé úřady před silvestrem zakázaly prodej pyrotechniky. 

Obvyklý silvestrovský program zrušil také New York. Odpočítávání konce roku 

na Times Square nahradí představení, které bude přenášeno televizí a po internetu. 

A podobná opatření platí i v jiných městech světa. 

b – Pandemie COVID-19 v České republice (F 21– 21), (F 88 – 89) 
31. 1. 2020 Informace o současném stavu možného výskytu koronaviru na 

území hl. m. Prahy si vyslechli vedoucí pracovníci integrovaného záchranného 

systému a dalších subjektů, aby si navzájem vyměnili informace o připravenosti Prahy 

na možný výskyt koronaviru. Podle posledních informací byla vyvrácena všechna 

podezření o výskytu koronaviru u pacientů, kteří s tímto podezřením byli 

hospitalizování v Nemocnici na Bulovce.  

1. 3. 2020 V Česku byl oznámen 1. případ nakažení českého občana 

koronavirem. V dalších dnech pak u nás následovaly další jednotlivé případy 

nakažených, všechny pocházely z ciziny, především z Itálie. Následovalo omezení 

letecké dopravy z rizikových zemí a postupně další omezení, jako zákaz 

shromažďování osob v počtu větším jak 100 osob. Byly uzavřeny školy a mateřské 

školky, uzavřena byla divadla a zrušeny všechny sportovní a kulturní akce v počtu 

osob nad 100 lidí. 

13. 3. 2020 Nouzový stav na 30 dní vyhlásila Česká vláda kvůli ochraně zdraví 

obyvatel před novým typem koronaviru. Omezení se dotknou cest přes hranice 

a provozu restaurací, lidem se zavřou krytá sportoviště, kluby i knihovny, zakázány 

budou akce nad 30 účastníků. Potravinové obchody zůstanou otevřené. Potvrzených 

případů nákazy koronavirem je dnes v Česku 112, stovky dalších lidí jsou v karanténě. 

15. 3. 2020 Češi se probudili do druhého dne, kdy se nesmí shromažďovat 

v počtu větším než 30 lidí, nemohou nakupovat ve většině obchodů ani chodit jíst 

do restaurací. V zemi je podle posledních údajů nakaženo už 253 lidí. Dnes přibylo 

64 nových nakažených, což je dosud nejvíc případů za jeden den. 

Večer ve 22:00 Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupá 

čím dál rychleji, proto vláda rozhodla o vyhlášení karantény pro celou republiku. Lidé 

mohou ven pouze v omezené míře, například do práce, měli by od sebe být vzdáleni 



alespoň dva metry a vyvarovat se prací s finanční hotovostí. Pracoviště a firmy by měly 

omezit provoz a zaměstnance nechat na home office, pokud je to možné. Po dobu 

od 16. března do 24. března (do 6:00) tak platí, že je zákaz volného pohybu po celém 

území Česka s vyjmenovanými výjimkami. 

16. 3. 2020 Česká vláda doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli 

po dobu nouzového stavu z domovů. Zakázala obyvatelům domovů pro seniory 

opouštět areál těchto zařízení. Doporučila také využívání ochranných pomůcek – 

ústenek a respirátorů – v obchodech a MHD. Jejich kritický nedostatek doporučila řešit 

i domácí výrobou podle návodů na internetu. 

17. 3. 2020 Na uzavření vnějších hranic Evropské unie na 30 dní se dnes shodli 

premiéři a prezidenti členských zemí EU. Oznámil to předseda Evropské rady Charles 

Michel po téměř tři hodiny trvající videokonferenci s unijními lídry. Šéfové států a vlád 

se podle něho rovněž dohodli, že jejich země zajistí plynulou přepravu léků a potravin 

přes vnitřní hranice unie. 

18. 3. 2020 Vláda schválila další opatření. Od dnešní půlnoci bude platit zákaz 

vycházení lidí bez pokrývky nosu a úst. V prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách 

budou od čtvrtka mezi 10:00 a 12:00 smět nakupovat pouze lidé nad 65 let. Na podporu 

podnikatelů a firem chce vláda poskytnout až jeden bilion Kč. Intenzivně se jedná 

o dodávkách celosvětově nedostatkových roušek a respirátorů pro ČR v počtech 

milionů kusů. Příslib je z Číny a Vietnamu, letecky by měly být dopraveny do neděle 

22.3.2020. 

19. 3. 2020 Prezident Miloš Zeman vyzval občany v souvislosti s šířením nákazy 

způsobené novým typem koronaviru k odvaze. Lidé nemají epidemii koronaviru 

zlehčovat, ale zároveň ani propadat panice a strachu. Pozornost mají věnovat radám 

odborníků.  

21. 3. 2020 Na pardubickém letišti přistál krátce před půlnocí ukrajinský letoun 

An-124 Ruslan se zdravotnickým materiálem na ochranu proti koronaviru. Z Číny 

dovezl mimo jiné dva miliony respirátorů nižších tříd a pět milionů roušek, které budou 

rozděleny mezi kraje a nemocnice řízené ministerstvem zdravotnictví. Obří letadlo 

Ruslan se vydalo na cestu ve čtvrtek dopoledne z ukrajinského Kyjeva, v pátek naložilo 

106 tun nákladu v čínském Šen-čenu. Cestu má v příštím týdnu dvakrát zopakovat. 

Kromě respirátorů a roušek letadlo přivezlo 200 000 rychlotestů, 120 000 ochranných 

obleků a 80 000 brýlí. Do leteckého mostu jsou zapojena také letadla společnosti China 

Eastern, první přiletělo do Prahy v pátek 20. 3., další v neděli po půlnoci. 

23. 3. 2020 Omezení volného pohybu osob v celé ČR prodloužila dnes vláda 

do 1. dubna, stejně jako všechna dříve přijatá opatření. Původní zákaz platil od pondělí 

16. března do úterý 24. března do 06:00. 

24. 3. 2020 Z mimořádného jednání Sněmovny: Ošetřovné dostanou rodiče dětí 

do 13 let věku za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi. Ošetřovné 

se doposud vyplácelo jen po dobu 9 dní. Výše ošetřovného zůstane na 60 procentech 

redukovaného vyměřovacího základu. EET se pozastaví. Podnikatelé nebudou muset 

po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců elektronicky evidovat tržby, 

úředníci to nebudou kontrolovat. Stát by měl odpustit živnostníkům minimální zdravotní 



zálohy za půl roku. Platby nad tuto částku by mohli odložit. Stát odpustí drobným 

podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března 

do srpna. Sněmovna schválila posun termínů maturit a přijímacích zkoušek. Přijímací 

zkoušky na střední školy se zřejmě uskuteční nejdříve 14 dnů po otevření škol. 

Sněmovna také schválila zvýšení schodku rozpočtu na 200 mld Kč. 

30. 3. 2020 V Česku je k dnešnímu dni 2 942 lidí s potvrzeným koronavirem, 

23 lidí s nemocí zemřelo, 25 se naopak uzdravilo. Omezení volného pohybu po celé 

České republice dnes kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna. Do stejného data 

zůstávají zavřené restaurace a až na výjimky také platí zákaz maloobchodního prodeje 

a služeb. 

7. 4. 2020 Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav do 30. dubna. Proč? 

Protože ze zákona může vláda vyhlásit nouzový stav pouze na třicet dnů. To znamená, 

že bez toho by skončil 12. dubna. 

8. 4. 2020 O Velikonocích spoléhám na to, že si lidé uvědomují, že na pomlázce 

vystaví riziku sebe i okolí. Totéž platí o otevírání koledníkům. Kdybych byl 

na Velikonoce doma, také nikomu neotevřu a nebudu riskovat nákazu," uvedl na 

tiskové konferenci ministr vnitra a šéf Krizového štábu Jan Hamáček. 

10. 4. 2020 Národní ekonomická rada vlády (NERV) obnoví činnost. Dnes byl 

také prodloužen nouzový stav na území celé ČR do čtvrtka 30. dubna. 

28. 4. 2020 S prodloužením nouzového stavu a s ním i hlavní vládních omezení 

proti šíření nového koronaviru do neděle 17. května souhlasila Sněmovna podle 

návrhu poslanců KSČM, kteří v dolní komoře tolerují menšinový kabinet ANO a ČSSD. 

Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května, a to 

v souvislosti s vládními plány postupného uvolňování restrikcí hlavně obchodu 

a služeb. Opozice se přikláněla k pokračování nouzového stavu nejvýše ještě v první 

květnové dekádě. 

3. 5. 2020 V Praze přistálo poslední letadlo se zdravotnickým materiálem, který 

v Číně nakoupilo a do Česka prostřednictvím leteckého mostu dopravilo ministerstvo 

vnitra. Od 20. března, kdy byly lety zahájeny, přepravilo pět desítek letadel kolem 

2 000 tun roušek, respirátorů a dalšího zdravotnického materiálu. Vnitro za objednávky 

zaplatilo skoro čtyři miliardy korun. 

11. 5. 2020 Vláda odsouhlasila uvolnění některých dalších opatření. Otevírají 

se obchody, kadeřnictví, kina, galerie i muzea. Do škol se mohou vrátit studenti 

posledních ročníků základních, středních i vysokých škol. V neposlední řadě mohou 

restaurace zřídit venkovní zahrádky. To vše za dodržení přísných nařízení. Kabinet 

rozhodl také o dalším nošení roušek a ponechal otevírací dobu pro seniory. Odloží se 

i příprava státního rozpočtu. 

Potvrzeno: Nouzový stav vyhlášený 12. března kvůli pandemii koronaviru 

v Česku skončí 17. 5. 2020. 

25. 5. 2020 V pondělí se poprvé po dvou měsících lidé budou moci nadechnout 

čerstvého vzduchu, aniž by vdechli kus látky z po domácku vyrobené roušky. 

Od 25. května bude možné vyjít z domu bez ochrany úst. Ovšem jen do té doby, než 



člověk nastoupí do autobusu či jiného dopravního prostředku veřejné dopravy. Tam 

jsou roušky stále povinné. Stejně jako v uzavřených prostorách. Povinné nošení 

roušek vláda zavedla už 19. března 2020, to znamená, že tento „doplněk“ nosí Češi 

dva měsíce. 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo další hygienická pravidla pro provozy, které 

bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor 

stravovacích provozů restaurací, barů, hospod a diskoték, hotelů, kempů a dalších 

ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a 

dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 

300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních 

zařízení. 

Děti ve školním roce zažívají netradiční květnový restart. Díky rozvolňování 

koronavirových opatření se v pondělí 25. 5. do lavic mohou vrátit žáci prvního stupně 

základních škol. Děti musí mít při pohybu po škole nasazenou roušku, naopak v hodině 

si ji sundat mohou. 

8. 6. 2020 Zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce na 500 miliard 

korun schválila vláda kvůli dopadům šíření koronaviru. Kabinet schválil také 

prodloužení programu Antivirus. Stát bude firmám vyplácet příspěvky na náhrady 

mezd v karanténě či uzavřených provozech do konce srpna. Vláda tak schválila 

zvýšení schodku již potřetí od propuknutí pandemie. Před šířením koronaviru byl 

schodek rozpočtu pro letošní rok naplánován na 40 miliard korun. Rekordní schodek 

rozpočtu musí schválit ještě Sněmovna, kde se očekává ještě řada výtek 

a pozměňovacích návrhů od opozice. 

15. 6. 2020 Lidé už nebudou muset mít venku roušky ani v případech, kdy budou 

blízko u sebe. Nově bude také povolen prodej občerstvení na trzích či švédské stoly 

v restauracích. Nadále však ještě nějakou dobu zůstává v platnosti nošení roušek 

ve všech vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy, 

ve zdravotnických zařízeních. Omezen zůstává počet osob na hromadných akcích. 

30. 6. 2020 Roušky je možné už celoplošně odložit kromě výjimek – v Karviné, 

v Praze v metru, ve zdravotnických zařízeních a u návštěv sociálních zařízení 

celorepublikově. 

30. 6. 2020 „No páni, to ale byla hostina." (F 44) I těmito slovy by se dal 

charakterizovat prostřený stůl na Karlově mostě v Praze s účastí nezanedbatelného 

množství lidí. Češi se po měsíce trvající karanténě vracejí do takřka úplného normálu, 

neztrácejí smysl pro optimismus. Hosté seděli u půl kilometru dlouhého stolu na mostě, 

jejž dříve brázdili cizinci, jedli a pili, co hrdlo ráčilo. Občerstvení jim mimořádně 

neservírovali číšníci, ale přinesli si je z domova. Nad nějakým dodržováním sociálního 

distancování, které je i nadále v mnoha zemích povinné, se cítili povznesení. 

Nejnavštěvovanější památka v ČR je od března, kdy v zemi propukla koronavirová 

epidemie, bez turistů z ciziny. Město chce touto akcí světu ukázat, že je opět otevřené 

a plné života. 

Počínání českého národa si všiml i zahraniční tisk, včetně britské BBC, a tak 

se informace o "bagatelizování" stále velmi vážné situace dostala i ke Světové 



zdravotnické organizaci (WHO). Právě ta varovala před přílišnou "zbrklostí" 

a připomněla, že ač se to tak vzhledem k dalšímu uvolňování restriktivních opatření 

může zdát, tak koronavirus tu s námi stále je. "Loučit" se s ním prostřednictvím 

takových masových akcí je podle ní příliš brzké a nezodpovědné. 

18. 7. 2020 V Česku je nyní rekordních 4 764 nakažených koronavirem. Zhruba 

o 30 případů tak bylo překonáno dosavadní maximum z první poloviny dubna. V sobotu 

laboratoře v ČR odhalily 113 nových případů, denní přírůstek popáté v řadě překročil 

stovku. Od března se v zemi nakazilo 13 855 lidí, vyléčilo se jich 8 733, obětí je 358. 

A po půl roce od oznámení prvního nakaženého v České republice: 

Od prvního nakažení coronavirem COVID-19 v ČR uplynulo 1. září 2020 půl 

roku. Postupně docházelo ke zklidnění situace, i když COVID-19 zdaleka nezmizel. 

Ve školách bylo zahájeno vyučování, lidé se většinou vrátili z dovolených doma 

i v některých zemích Evropy a ekonomika a společenský život se postupně vracel 

do normálu. 

Po půl roce ovšem nastává už výraznější zneklidnění společnosti z vývoje 

situace. I když nás hygienici a vládní činitelé uklidňují, že nárůst nakažených je stále 

pod kontrolou a je spíše lokální, zveřejňovaná čísla ukazují na výrazný nárůst počtu 

nakažených a také hospitalizovaných. Pár čísel: 

Ke dni: 1.července 1. srpna 31. srpna 

celkem v ČR nakažených 12 067 16 687 24 473 

aktuálně nakažených 2 565 3 679 6 502 

uzdravení 9 157 12 627 17 547 

zemřelí 345 381 424 
 

Jsou vydávána dílčí opatření, zpočátku omezená na kraje podle tzv. semaforu, 

následují nařízení i celoplošná. 

K 1. 9. 2020 jsou tak roušky povinné v MHD (v metru platí již od 1. 7.), 

na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních (od 4. 7.), na letišti V. Havla 

a v říjnu u voleb. Na školách bylo nošení roušek ve společných prostorách doporučeno 

a rozhodnutí bylo ponecháno na ředitelích škol. Přesto již některé školy brány 

neotevřely. 

9. 9. 2020 Česko zaznamenalo druhý denní přírůstek nad tisíc nových případů 

nákazy koronavirem. Laboratoře potvrdily 1 161 pozitivních testů. S nemocí Covid-19 

se nyní aktuálně potýká 10 218 lidí, nejvíce od začátku epidemie (od začátku epidemie 

celkem 31 036). V nemocnici je podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví 

244 lidí, z toho 57 v těžkém stavu. Od 9. 9. 2020 bude povinné nosit roušku ve vnitřních 

prostorách v celé České republice (kromě vyjmenovaných výjimek). Bude tomu tak 

i ve firmách, kde mezi zaměstnanci nejsou dvoumetrové odstupy, a ve společných 

prostorách škol. V současnosti je na semaforu oranžová pouze Praha, kde hygienici 

kromě rozšířené povinnosti nosit roušky také nařídili zavírací hodiny pro restaurace, 

bary a noční kluby. Prázdné musí být od půlnoci do šesti ráno. 



10. 9. 2020 V přepočtu nakažených na 100 tisíc obyvatel je na tom v Evropě 

hůře než Česko už jen Španělsko, Francie, Chorvatsko, Rumunsko a Malta. 

9. 9. 2020 Vláda rozhodla, že seniory a další ohrožené skupiny zásobí 

ochrannými pomůckami (1 respirátor + 5 jednorázových roušek), dodány budou 

poštou. Jednorázová dodávka je však podle odborníků jen na několik dnů. Jak roušky, 

tak respirátory jsou údajně jen na jedno použití, opakované ztrácí účinnost. 

16. 9. 2020 V Česku poprvé přibylo víc než 2 000 případů koronaviru za jeden 

den a to 2 139 lidí, což je o 464 více než den před tím. Za více než půl roku se nakazilo 

41 032 lidí, aktuálně má nákazu 17 619 lidí. 

21. 9. 2020 Ministr vnitra Jan Hamáček se stal šéfem ústředního krizového 

štábu, který byl znovu ustaven k řešení nové vlny koronavirové pandemie. 

21. 9. 2020 Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil odchod z funkce. 

„Nemám se zač stydět,“ řekl s tím, že chce vytvořit prostor pro další řešení epidemie 

Covidu-19, která v posledních dnech nabírá na síle. Novým ministrem zdravotnictví byl 

jmenován Roman Prymula. 

26. 9. 2020 Od 1. března, kdy se v Česku objevily první nákazy novým 

koronavirem, bylo zaznamenáno celkem 63 294 potvrzených případů Covidu-19. 

Denní nárůsty počtu nakažených v předchozích týdnech opakovaně překonávaly 

rekordy. 

27. 9. 2020 Vývoj koronavirové situace v Česku se začátkem měsíce září 

značně zvrtl. Druhá vlna zasáhla tvrdým úderem a bylo zaznamenáno několik rekordů 

v počtu pozitivních případů od jara letošního roku. Přesto se mnoho lidí domnívá, 

že situace není riziková, odmítá nosit ochranné prostředky a nesouhlasí s mnoha 

nařízeními vlády. „Situace je opravdu vážná. Měli bychom všichni přestat švejkovat 

a konečně začít celou situaci brát vážně,“ uvedl Milan Kubek, prezident České 

lékařské komory. Chaotické rozvolňování ochranných opatření vláda započala 

v květnu a před začátkem letních prázdnin neplatila prakticky žádná. „Když si 

vzpomenu na festival hlouposti 30. června na Karlově mostě, kde se několik tisíc lidí 

tvářilo, že se mají rádi a nebezpečí skončilo nebo když si představím ty davy 

polonahých opilců, kteří se po sobě povalovali a křičeli, že jsou mistři já nevím čeho. 

Tak nám lékařům z toho trnulo v zádech, a to byla zásadní chyba,“ 

30. 9. 2020 V Česku začne od 5. 10. znovu platit nouzový stav na dobu 30 dnů. 

Na dnešním mimořádném jednání o tom rozhodl kabinet. Ministr zdravotnictví Roman 

Prymula ujistil, že znovuzavedení nouzového stavu nebude znamenat zavírání hranic 

či omezení pohybu, ale pouze umožní vládě omezit shromažďování lidí či zapojení 

mediků v nemocnicích. 

15. 10. 2020 Nemocničních lůžek začíná být v Praze téměř nedostatek, proto 

vláda rozhodla o tom, že v Letňanech zřídí polní nemocnici, která pojme až 600 lůžek 

na zakázku. Tu hodlá vláda objednat od dvou největších českých dodavatelů. Stavět 

se začala v pondělí 19. 10., vybudována by podle armády měla být do týdne. Armáda 

na výstavišti v Letňanech využije už stojící haly (F 78 – 79). 



16. 10. 2020 Prezident republiky Miloš Zeman v mimořádném projevu ve 

sdělovacích prostředcích vyzval k nošení roušek a dodržování vládních opatření. 

„Máme k dispozici jenom jednu jedinou zbraň, protože vakcína ještě neexistuje. Touto 

zbraní je malý kousek látky, který si přivěsíme na obličej,“ uvedl prezident a poprosil 

veřejnost, ať se nenechá svádět z cesty lidmi, kteří podle něj o epidemii nic nevědí, 

ale poškozují společnost. Jeho projev byl především apelem na odpovědnost každého 

Čecha a poděkováním zdravotníkům. 

14. 10. 2020 Nová opatření: Nebude možné na jednom místě se shromáždit 

v počtu více než šest osob. Do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení 

nebudou smět chodit zákazníci, bude možné je obsloužit pouze přes výdejní okénko, 

ale jen do 20. hodiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské 

kluby a diskotéky. Na veřejnosti bude zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. 

Ke změnám dojde i v provozu školských zařízení. Po razantním omezení 

teoretické výuky na vysokých a středních školách budou od 14. října zcela uzavřeny 

i školy základní, družiny a školské kluby. 

21. 10. 2020 Vysoké nárůsty nově potvrzených případů koronaviru – naposledy 

v úterý 19.10. bezmála 12 tisíc za den – donutily vládu znovu zasednout a jednat 

o dalším přitvrzení. Vyplynul z toho především omezený pohyb, uzavřená zůstane 

od 22.10. velká část obchodů i služeb. Otevřené zůstanou jen provozy zajišťující 

základní potřeby, tedy lékárny a obchody s potravinami či drogerií. Od středy 21. října 

jsou roušky povinné v automobilech i zastavěných částech obcí. Vláda také omezuje 

pohyb občanů a kontakt s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu, samozřejmě 

s výjimkou cest do práce, nezbytných cest za rodinou, nákupu základního sortimentu 

či nutné pomoci blízkým a cest k lékaři. 

23. 10. 2020 Rekordní denní přírůstek nakažených koronavirem v Česku – 

poprvé překročil 15 000 na 15 252 případů nákazy. Koronavirus už se v celém Česku 

šíří komunitně, nedaří se tedy nalézat zdroje nákazy. S nemocí Covid-19 zatím 

zemřelo 1 971 pacientů, za poslední týden počet vzrostl téměř o polovinu. 

23. 10. 2020 Premiér Andrej Babiš navrhl prezidentovi odvolat ministra 

zdravotnictví Romana Prymulu po tom, co ho deník Blesk nafotil, jak před půlnocí 

na čtvrtek vycházel z restaurace na pražském Vyšehradě, která v tu chvíli měla být už 

dávno zavřená a i předtím mohla fungovat pouze přes výdejní okénko. Prymula přitom 

tvrdí, že žádné opatření proti koronaviru neporušil, a odmítl rezignaci. 

25. 10. 2020 Hasiči dnes do Česka přivezou z Maďarska 150 plicních 

ventilátorů, které budou připravené pro pacienty s koronavirem. Složí je ve svém 

skladu ve Zbirohu na Rokycansku, distribuovat se budou podle požadavků Ústředního 

krizového štábu. 

29. 10. 2020 Prezident Miloš Zeman jmenoval v Lánech nového ministra 

zdravotnictví Jana Blatného. Ten po oficiálním uvedení do úřadu slíbil, že zatím 

zásadně zpřísňovat opatření nebude. 

30. 10. 2020 Nouzový stav v Česku byl prodloužen kvůli epidemii Covidu-19 

zatím do 20. listopadu. Vláda po souhlasu Sněmovny stav nouze prodloužila o 17 dnů. 



Bez prodloužení nouzového stavu by nemohla platit například plošná omezení volného 

pohybu obyvatel, shromažďování a také obchodu a služeb. Nebylo by možné využívat 

služeb České armády a dobrovolníků ve zdravotnictví. 

5. 11. 2020 V boji s pandemií ještě nemá ČR zdaleka vyhráno. Ačkoliv počet 

nově pozitivně testovaných klesá, významně naopak stouplo číslo hospitalizovaných 

osob i mrtvých. Hospitalizovaných je nyní celkem 8 278 a 1 244 bylo k 3. 11. v těžkém 

stavu, o sto více než předchozí den. Ke stejnému dni s Covidem zemřelo rekordních 

220 pacientů za den, počet obětí je tak na čísle 4 089. Posledních několik dní umírají 

s Covidem zhruba dvě stovky lidí denně, přičemž na jaře zemřely dvě stovky za měsíc. 

Nákaza koronavirem se v ČR významně šíří v domovech seniorů a v pobytových 

zařízeních sociálních služeb. 

5. 11. 2020 První a druhá fotbalová liga dostaly výjimku od ministerstva 

zdravotnictví a po měsíční koronavirové pauze mohou znovu začít. Nově musí týmy 

absolvovat testy na Covid-19 nejpozději 48 hodin před výkopem zápasů. 

6. 11. 2020 Epidemickou situaci v Česku bude koordinovat PES 

(Protiepidemický systém) místo dosavadního semaforu. Spočívat bude ve dvou 

tabulkách, kdy jedna bude informovat o platných opatřeních a druhá do detailu popíše, 

co je v rámci jednotlivých oblastí dovoleno, či stále zakázáno. Už minulý týden ministr 

zdravotnictví Blatný uvedl, že opatření budou rozdělena do pěti úrovní rizikového 

vývoje epidemie. Stav se bude hodnotit podle výskytu nových případů 

na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, 

reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu. Měl by být 

používán zhruba do konce roku 2020. 

V týdnu od 9. 11. 2020 se zastavil nárůst pozitivních případů nákazy 

koronavirem, denní přírůstky se už nezvyšují. Připravuje se rozvolnění opatření. 

18. 11. 2020  Otevírá se kontaktní vyučování pro 1. a 2. třídy ZŠ při dodržování 

souvisejících hygienických opatření, jako povinnost nošení roušek ve třídách, ve škole, 

dodržování hygieny, dezinfekce, rozestupů a kontrolovatelného styku mezi žáky. 

24. 11. 2020 Oslabování epidemie v Česku umožní od 30. 11. 2020 zmírnit 

některá opatření proti šíření koronaviru. Země se posune v protiepidemickém systému 

PES z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého, rozhodla o tom vláda. 

26. 11. 2020 Všichni důchodci dostanou v prosinci jednorázový příspěvek 

5 000 Kč. O příspěvek nebudou muset lidé žádat, dostanou ho stejně jako důchod. 

29. 11.2020 Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko 

přesune od 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na dnešním jednání. Otevřou se 

všechny obchody a služby včetně restaurací. Od 3. prosince skončí také zákazy 

nočního vycházení a zákaz nedělního prodeje. Zmírní se také omezení pro 

shromažďování: místo dosavadních maximálně šesti osob se bude moct sejít až 

padesát lidí venku a deset lidí uvnitř. 

1. 12. 2020 Ve školách 1. stupně – ve 3. – 5. třídách – se obnovuje kontaktní 

vyučování s povinnou školní docházkou. Ve vyšších třídách bude zavedeno střídavé 

vyučování (kontaktní/distanční) v týdenních cyklech. 



3. 12. 2020 V Česku dochází k velkému rozvolnění a celá republika se posunula 

do stupně tři PES. Očekává se proto, že dojde k nárůstu nových případů koronaviru. 

Například v Praze se již tento týden zvedl index systému PES z hodnoty 38 na číslo 

49. V neděli 6. 12. se ovšem uvedený index posunul celorepublikově na hodnotu 64, 

což představuje podmínku pro nutnost návratu opatření ve stupni 4. Další postup 

projedná vláda na svém jednání 7. 12. Výraznému zhoršení situace by mělo zamezit 

plánované plošné testování. Jako první by se měli začít testovat učitelé, po 18. prosinci 

by měl mít každý občan možnost se nechat zdarma otestovat. 

6. 12. 2020 Situace se epidemiologicky zhoršuje, ale v centru Prahy protestují 

stovky demonstrantů proti omezujícím opatřením vlády! Neuvěřitelné!! To není 

účastníky demonstrace proklamovaný boj za svobodu a demokracii, to je bezohlednost 

a anarchie! 

9. 12. 2020 Dneškem platí nová přísnější pravidla, která zavedla vláda 

v souvislosti s nárůstem koronavirové pandemie. Nově smějí mít restaurace otevřeno 

jen do 20:00, na trzích se nesmí prodávat občerstvení a alkohol. Alkohol se nesmí 

konzumovat na veřejnosti vůbec. 5 848 nově odhalených případů nákazy koronavirem 

za den zaznamenaly statistiky. Jde o nejvyšší údaj od 24. listopadu. 

14. 12. 2020 Česko se začne opatřeními odpovídajícími 4. stupni řídit 

od 18. prosince. Po dvou týdnech se proto na opětovné uzavření chystají restaurace, 

hotely, bazény a fitness centra, zoologické zahrady, památky či knihovny. Jejich 

provozovatelé sčítají ztráty, které jim podle nich vládní kompenzace zdaleka nepokryjí. 

Obchody a služby budou fungovat dál, od pátku navíc mohou s omezeními zahájit 

sezonu skiareály. Živnostníci, kteří mají nárok na takzvaný kompenzační bonus, budou 

smět dostávat peníze současně i z programu Antivirus, podobně jako při jarní vlně 

epidemie koronaviru. Spolu s bonusem budou smět případně čerpat také peníze 

z programů Covid – Nájemné nebo Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné. 

16. 12. 2020 V Česku začalo plošné dobrovolné testování na koronavirus. Lidé 

mohou podstoupit antigenní testy zdarma, budou totiž hrazené ze zdravotního 

pojištění. Kapacita je nastavena až na 60 000 testů denně a lidé se mohou nechat 

testovat po celém Česku. Má trvat do 15. 1. 21. Na testy je třeba se předem registrovat, 

on-line registraci je možno vyřídit přes web centrálního rezervačního systému. 

27. 12. 2020 V České republice začíná tímto dnem platit 5. nejvyšší stupeň PES, 

protože se opět výrazně zvyšují počty nakažených, hospitalizovaných a mrtvých 

občanů s koronavirem. Lidé znovu nemohou využívat provozovny služeb, prodloužil 

se zákaz nočního vycházení, scházet se mohou maximálně dva lidé nepatřící k jedné 

domácnosti, uzavřely se také lyžařské areály, sport uvnitř objektů i vně, kromě 

profesionálů ale bez diváků, školy přecházejí na distanční výuku, kultura 

a společenské akce nemají diváky, prodej je umožněn jen pro potraviny, drogerii 

a vyjmenované oblasti včetně marketů, povinnost ochrany dýchacích cest rouškami 

atd. 

27. 12. 2020 V Česku dnes začalo očkování proti nemoci Covid-19 (F 89). Ve 

čtyřech pražských a dvou brněnských nemocnicích je dostupných celkem 9 750 dávek 

vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. První dávky jsou určené zdravotníkům 



a seniorům. Prvním naočkovaným Čechem se stal premiér Andrej Babiš (ANO). 

Očkovací látku mají k dispozici pražské nemocnice v Motole, Všeobecná fakultní 

nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice na Bulovce. Očkuje se ve 

dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní. 

Rok 2020 tak pro nás končí neslavně. 
Zaznamenáno 30. 12. 2020: Epidemie koronaviru v Česku před koncem roku 

nabírá na síle. Testy včera odhalily 16 329 pozitivních případů za 1 den (!), což je 

dosud nejvíc. Rekordní je také podíl pozitivních případů na počtu testů, činí 

48,5 procenta, každý druhý je pozitivní. Zhoršuje se i situace v nemocnicích, kde se 

včera léčilo nejvíc pacientů s Covidem-19 za poslední měsíc. 

Z 5 712 hospitalizovaných bylo 826 ve vážném stavu. Od začátku epidemie zemřelo v 

Česku 11 429 lidí s Covidem-19. 

Za tohoto stavu se jeví jako jediná spásná myšlenka – maximálně urychlit 

začínající vakcinaci obyvatelstva. 

Příští dny a měsíce ukážou, jak rychle se naděje naplňuje, kam naše cesta 

směřuje. 


