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Bc. Kateřina ČERMÁKOVÁ; Bc. Lenka ČERVINKOVÁ  
 
Modelový scénář COVID-19 

 
Anotace  

 
Téma Covid-19 je logicky velmi aktuální. V úvodu se budeme věnovat obecnému popisu 
nemoci. V další části jsme se zaměřily na působnost Ministerstva zdravotnictví České 
republiky v rámci boje proti pandemii, respektive úkoly, na kterých se Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky a další příslušné orgány podílejí. V neposlední řadě jsme uvedly 
zákony, podle kterých je nutno se při pandemii řídit. V následující části jsme se pokusily 
vymodelovat scénář vývoje onemocnění Covid-19 v České republice. Jedná se o smyšlený 
scénář – nechaly jsme se však inspirovat situací z jara roku 2020 v České republice. Text jsme 
doplnily o kontrolní seznam činností, které by měly být v rámci problematiky splněny. 
V závěru jsme uvedly další opatření, které nás napadly a mohly by vést ke zlepšení situace.  
 
Klíčová slova  
 
Pandemie, opatření, kompetence, systém, restrikce. 
 
Summary 
 
The Covid-19 is logically very topical. In the introduction we will  deal with a general 
description of the disease. In the next part, we focused on the activities of the Ministry  
of Health of the Czech Republic in the fight against pandemics, respectively the tasks in 
which the Ministry of Health of the Czech Republic and other relevant bodies participate. 
Last but not least, we introduced the laws that must be followed in a pandemic. In the 
following part, we tried to model a scenario for the development of Covid-19 in the Czech 
Republic. This is a fictional scenario – but we were inspired by the situation of spring 2020 in 
the Czech Republic. We also supplemented the text with a checklist of activities that should 
be fulfilled within the issue. In conclusion, we listed other measures that occurred to us and 
could lead to an improvement of the situation. 
 
Keywords 
 
Pandemics, measures, competencies, system, restrictions. 
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Úvod 
 
Studii na téma Covid-19 jsme zvolily, protože se jedná o aktuální téma, které jsme zažily. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodly své zkušenosti využít, prohloubit a zpracovat.  
 

Rozdělily jsme proces na několik částí. V úvodu se budeme věnovat obecnému popisu 
nemoci, kde se vůbec vzala a budeme se snažit specifikovat její příznaky. V další části jsme se 
zaměřily na působnost Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci boje proti 
pandemii.  

 
Zaměřily jsme se na jednotlivé úkoly, na kterých se Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky a další příslušné orgány podílejí. V neposlední řadě jsme uvedly zákony, podle 
kterých je nutno se při pandemii řídit. V následující části jsme se pokusily vymodelovat 
scénář vývoje onemocnění Covid-19 v České republice. Jedná se o smyšlený scénář – nechaly 
jsme se však inspirovat situací z jara roku 2020 v České republice. 
 
Scénář jsme zpracovaly v časovém horizontu měsíců. V každém jednotlivém měsíci jsme 
uvedly vývoj situace. Na konci každého odstavce jsme se zamyslely a vytvořily opatření, které 
podle nás měly být, v danou situaci, vyhlášeny. Dále jsme studii doplnily o tabulku – přehled 
opatření, které by měly být dle našich názorů dodržovány za předpokladů horšení či zlepšení 
situace. Jedná se o přehledný soupis opatření pro každého. Tabulku jsme rozděli ly do úrovní 
1 až 4. Každá úroveň prezentuje odlišnou míru šíření nákazy, a proto odlišná opatření. 
V neposlední řadě jsme text doplnily o kontrolní seznam činností, které by měly být v rámci 
problematiky splněny. V závěru jsme uvedly další opatření, které nás napadly a mohly by 
vést ke zlepšení situace.  
 
Obecný popis situace 
 
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde  
o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým 
stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových 
struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je 
nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací 
onemocnění zvané těžký syndrom akutního respiračního selhání (Severe Acute Respiratory 
Syndrome, SARS) či infekci Blízkovýchodní koronavirové respirační selhání (Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus, MERS). 
 
Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), se objevil poprvé v na 
začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město 
Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila 
veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. 
Onemocnění, které tento virus způsobuje, dostalo označení Covid-19. 
 
Příznaky a průběh onemocnění 
 
Na základě dosavadních zkušeností s  nemocí mluvíme o velmi infekční nemoci, která se šíří 
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při bližším kontaktu s  nakaženou osobou. Čím je doba kontaktu s  infikovaným vyšší, tím se 
pravděpodobně zvyšuje i riziko nákazy. Nejčastěji dochází k přenosu vzduchem, při pobytu 
nakaženého s dalšími lidmi v uzavřených objektech, dále pak kapénkami, lze mluvit o slinách 
či nosním sekretu, dále oční sliznicí, kašláním, kýcháním a v neposlední řadě obyčejným 
mluvením. Nakažený jedinec uvolňuje drobné kapičky viru do svého okolí například na 
povrchy stolu, židle, hrnku či mobilu. Nakazit se proto můžeme i pouhým dotykem na 
infikované místo a následným zanesením viru do oka, nosu či úst. Doba, kterou je schopen 
koronavirus – i jiné viry – vydržet infekčním závisí na různých faktorech. Jedná se o druh 
povrchu, zda je vystaven slunci, rozdílu mezi teplotou a vlhkostí. Velkou roli hraje, zda je 

místo pravidelně čištěno desinfekčními prostředky. Většinou se však mluví cca  
o 72 hodinách. Právě proto pravidelné mytí rukou, využíváni dezinfekce – ať už na ruce či 
povrchy, může výrazně vést ke snížení riziku nakažení. 
 
Velmi problematickým se nový typ viru jeví právě proto, protože určení hlavních příznaků  
a jednoho průběhu nemoci je v podstatě nemožné. Docházelo proto k velkým diskuzím zda 
se jedná pouze o lehkou či opravdu velmi vážnou nemoc, právě z důvodu, že každý člověk 
mel jiný příznaky a odlišný průběh. 
 
Po první vlně došlo k vymezení nejpravděpodobnějších hlavních a vedlejších příznaků, avšak 
z vlastní zkušenosti mohu říct, že i přes dosavadní zkušenosti se stále jedná o velmi 
nerelevantní informace. 
 
Hlavní příznaky: 
  

 horečka; 
 suchý kašel; 
 únava. 
 
Méně obvyklé příznaky: 
 

 bolesti; 
 bolest v krku; 
 průjem; 
 zánět spojivek; 
 bolest hlavy; 

 ztráta chuti nebo čichu; 
 vyrážka na těle nebo barevné změny na prstech rukou nebo nohou. 
 
Závažné příznaky: 
 

 dýchací obtíže nebo dušnost; 
 bolest nebo tlak na hrudi; 

 ztráta řeči nebo schopnosti pohybu. 
 
Na základě tohoto rozdělení je stále velmi obtížné poznat, zda se jedná právě o koronavirus 
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či jinou nemoc. Hlavně v době, kdy dochází k vyvrcholení každoročních chřipkových epidemii, 
které mají velmi podobný průběh. Hlavním ukazatelem je u velké většiny nemocných ztráta 
čichu, avšak není to pravidlem, a proto se to nelze počítat jako hlavní příznak.  
 
Jak už jsem zmiňovala, každý člověk má s  nemocí jinou zkušenost vždy záleží na věku, fyzické 

odolnosti, imunitě a zdravotním stavu celkově.  
 
Vývoj ve světě 
 

K prvním zmínkám ohledně šíření nového viru (později pojmenovaném Covid-19) došlo ve 
městě Wu-chan – Čínská lidová republika. Právě město Wu-chan je známé svými trhy 
s živými zvířaty, které jsou na místě usmrceny a prodávány ke konzumaci. První teorie 
ukázaly, že nemoc pochází pravděpodobně ze zvířat, konkrétně z netopýrů. Z důvodu, že na 
trzích nebyly dodržovány základní hygienické podmínky, se nemoc rychle začala šířit mezi 
obyvateli města. Čína svým nezodpovědným přístupem a pozdním zavedením přísných 
opatření zapříčinila rozšíření viru do celého světa. 
 
Působnost Ministerstva zdravotnictví České republiky  
 
Při boji s Covid-19 je hlavním gestorem Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 
Působnost Ministerstva zdravotnictví České republiky je následující: zdravotní služby, léčiva  
a zdravotnické prostředky, pracovníci ve zdravotnictví, zdravotní pojištění, ochranu 
veřejného zdraví, návykové látky, lázeňství, statistika a ostatní.  
 
Při řešení krizové situace epidemie postupují orgány ochrany veřejného zdraví koordinovaně, 
přičemž orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) Ministerstva obrany České republiky  
a Ministerstva vnitra České republiky na základě svých legislativně daných kompetenc í 
zajišťují epidemiologické činnosti a vydávají opatření na ochranu veřejného zdraví v rozsahu 
své působnosti samostatně, v souladu s usměrněním Ministerstva zdravotnictví České 
republiky. 
 
Na řešení krizové situace epidemie se podílí Ministerstvo zdravotnictví České republiky: 

 

 plní úkoly stanovené zákonem č. 258/2000 Sb.; 
 nařizuje mimořádná opatření pro epidemii a nebezpečí jejího vzniku; 
 aktivuje svůj krizový štáb k řešení krizové situace; 
 informuje Světovou zdravotnickou organizaci a Evropskou komisi cestou systémů 

rychlého varování o míře ohrožení veřejného zdraví; 
 koordinuje komunikaci s odbornou i laickou veřejností; 
 zajišťuje nákup a distribuci potřebných léčivých přípravků; 
 koordinuje na vyžádání kraje činnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby  

a poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem anebo statut 
specializovaného centra; 

 při poskytování neodkladné péče rozhoduje o rozsahu poskytovaných zdravotních služeb 
poskytovateli akutní lůžkové péče v případě zavádění regulačních opatření podle zákona 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy; 
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 jako orgán ochrany veřejného zdraví usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře 
veřejného zdraví prováděný Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem 
vnitra České republiky. 

 
Další orgány, které se podílejí na řešení krizové situace epidemie: 
 
 Ústřední epidemiologická komise (ÚEK); 

 orgány ochrany veřejného zdraví s  územní příslušností; 
 krajské epidemiologické komise (KEK); 

 orgány ochrany veřejného zdraví Ministerstva obrany České republiky; 
 orgány ochrany veřejného zdraví Ministerstva vnitra České republiky; 
 orgány krizového řízení na krajské úrovni. 
 
Dokumentace 
 

 Zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 Zákon č. 240/2000Sb., krizový zákon.  
 Pandemický plán České republiky. 
 Typový plán: Epidemie hromadné nákazy osob (září 2017). 
 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
 
Epidemie může být vyhlášena pro část nebo celé území kraje, kdy jsou mimořádná opatření 
podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů nařizována územně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, nebo je zasaženo 
území 2 a více krajů, kdy jsou mimořádná opatření nařizována Ministerstvem zdravotnictví. 
Mimořádná opatření nařízená podle zákona č. 258/2000 Sb., nejsou krizovými opatřeními 
podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Opatření pro řešení krizové situace „Epidemie“ 
 
Orgán ochrany veřejného zdraví nařizuje při epidemii či nebezpečí jejího vzniku (dle zákona 
č. 258/2000 Sb.): 
 
Mimořádná opatření: 
 

 zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání  
s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, 
popřípadě příkaz k jejich zničení; 

 zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními 
fyzickými osobami (omezení cestování, omezení slavností, divadelních a filmových 
představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení, 
sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, ubytovacích zařízení,  
a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu; 

 zákaz nebo omezení výroby, úpravy s pitnou vodou, zákaz používání vod ze studní, 
pramenů, vodních nádrží, rybníků, potoků a řek; 
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 příkaz k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních; 
 příkaz k provedení ohniskové dezinfekce; 
 příkaz k varovnému označení objektů, v nichž došlo k infekčnímu onemocnění; 
 mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv; 
 příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob nebo 

jejich karanténě; 
 zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího 

vzniku.  
 
Karanténní opatření: 
 
a) Karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační 

doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních 
fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu 
infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. 

b) Lékařský dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech 
stanovených prozatímním opatřením poskytovatele zdravotních služeb nebo 
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření 
nebo se vyšetření podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se 
stanovených klinických příznaků oznámit tuto skutečnost příslušnému lékaři nebo 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

c) Zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou 
z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení 
možnosti šíření infekčního onemocnění. 

 
Izolace: 
 
Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je 
podle povahy infekčního onemocnění zejména povinna podrobit se izolaci, podání 
specifických imunologických preparátů nebo antiinfektiv, potřebnému laboratornímu 
vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením. 
 
Modelový scénář 
 
Únor  
 
Ve světě se nekontrolovatelně šíří nový vir s  názvem Covid-19. Země celého světa se teprve 
s virem seznamují a zjišťují, jak vir reaguje a působí na člověka. Během února se už s  nemocí 
Covid-19 potýkají i státy Evropské unie. Každý z těchto států má k nemoci jiný přístup. 
Postupem času však dochází k přijímání tvrdých opatření skoro ve všech členských státech 
Evropské unie. Začátkem února došlo k prvním potvrzeným případům Covid-19 v České 
republice. Nejprve se jednalo o pár desítek pozitivních pacientů, kteří se nakazili různým 
způsobem (cestování, zaměstnání). Vyzdvihly bychom situaci v Itálii a Španělsku, odkud 
pravděpodobně docházelo k největšímu počtu nakažení občanů České republiky.  
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NAVRHOVANÉ ZMĚNY 
 
Už v tuto chvíli bychom zvažovaly uzavření hranic České republiky – přijíždějící lidé by se měli 
prokázat negativním testem či nastoupit do 10. denní karantény. Ihned mělo dojít 
k mobilizaci Správy státních hmotných rezerv, aby došlo k zajištění ochranných pomůcek. 
Ochranné pomůcky měli být dodány do všech nemocnic, ordinací praktických lékařů a dalších 
zdravotnických zařízení. Podle situace, která byla ve světě, mělo dojít k zajištění dostatečné 
kapacity odběrových míst, dostatek testů a vyčlenění lůžek pro pozitivní pacienty. 
 

Březen 
 
Během následujících 2-3 týdnů se situace výrazně zhoršuje a velmi rychle roste počet 
nakažených. Nemocnice začínají reagovat a vyčleňují pro pozitivně testované speciální 
lůžková oddělení. Rychlý nástup epidemie byl z důvodu velkého nedostatku ochranných 
pomůcek, které nebyly zajištěny ani pro zdravotnický personál. Dále také reagují hygienické 
stanice a rozšiřují nová odběrová místa, která budou zajišťovat testování lidí. Dochází 
k detailnímu zkoumání příznaků, avšak nikdo není schopný určit jasný průběh onemocnění, 
protože každý člověk reaguje jinak. Po prvních zkušenostech s  nemocí Covid-19 dochází 
k určení nejohroženější skupiny lidí– starší lidé, lidé s dýchacími problémy a lidé trpící dalšími 
vážnými onemocněními.  
 
Situace stále graduje a pozitivně testovaných přibývá po stovkách. Na základě špatného 
vývoje a nezvládání situace běžnými prostředky dojde v České republice k vyhlášení 
nouzového stavu. O den později se schází Ústřední krizový štáb, který se má podílet na 
plánování a zajištění fungování v krizové situaci. Nouzovým stavem se vláda snaží zajistit 
dostatek ochranných pomůcek pro lidi v první linii boje s koronavirem, a proto dochází 
k omezení distribuce ochranných pomůcek do jiných než zdravotnických zařízení. V tomto 
bodě bohužel selhala i Správa státních hmotných rezerv, která též neměla takové zásoby, 
které byly v podstatě “ze dne na den“ potřeba k zajištění ochrany všech obyvatel.  
 
Vláda České republiky reaguje na vzniklou situaci uzavřením státních hranic a uvalením 
celostátní karantény. V tomto kritickém momentu přichází další nařízení ze strany vlády, a to 
povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách. Jejich nedostupnost lidi dohnala do 
galantérií, k zasednutí k šicím strojům a ve většině případů si je lidé šili sami. Zde chceme 
poukázat na vládní selhání a podcenění situace, i když jsme tuto situace ještě nikdy nezažili  
a chyběli zde zkušenosti. I přesto si myslíme, že aspoň Správa státních hmotných rezerv by 
měla mít o dost vyšší zásoby roušek a respirátorů, než tomu bylo doposud.  
 
Na přelomu března a dubna již přibývá po tisícovkách nakažených. Kvůli stále rychlému šíření 
nákazy nakonec dojde k vyhlášení tzv. lockdownu. Vláda uzavírá některé prodejny  
a stravovací zařízení, zavádí nošení roušek i ve venkovních prostorách, zakazuje 
shromažďování lidí, zakazuje pořádání hromadných akcí, kulturních i sportovních aktivit  
a další opatření, které by mohli vést k šíření nemoci mezi lidmi. Dojde k omezení pohybu 
pouze na nejnutnější případy (nákup, zaměstnání, či cesta za rodinou). Dále se uzavírají také 
všechny školy, kdy následek byl, že rodiče museli zůstat s  dětmi doma. Dochází k přeplnění 
odběrových míst, což způsobuje problémy s  trasováním nakažených lidí, nestíhají nápor 
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zájemců o testování a výsledky přicházejí k lidem s velkým zpožděním. Telefonní linky 
hygienických stanic jsou též přetíženy a lidem chybí informace. Počet osob testovaných na 
Covid-19 během března zásadně vzrostl. Z počátečních 300 denně na více než 3 000 denně.  
 
NAVRHOVANÉ ZMĚNY 

 

Dle našeho názoru mělo na základě zhoršené situace dojít k dřívějšímu svolání Ústředního 
krizového štábu, který by projednával další opatření. Mělo dojít k řešení situace s odborníky 

a především epidemiology. Určitě bychom začaly se zaváděním opatřením mnohem dříve. 
Mělo dojít k zákazu hromadných akcí, zavedení roušek ve vnitřních prostorách a zajištění 
dodržování rozestupů a hygienických podmínek ve velkých supermarketech. Naopak malé 
provozovny bychom na základě určitých hygienických podmínek nechali otevřené  například 
by mohl být v obchodě vždy jen jeden zákazník. Všechny opatření měly být dopředu jasně 
definovány na reálných podkladech. Vždy mělo být jasně řečeno, co a kdy se bude uzavírat.  
 
Duben 
 
V průběhu dubna kvůli stále zhoršující se situaci, kdy již hrozí kolaps zdravotnických zařízení, 
dále udržují již zavedená opatření a přidávají se další jako: vymezená doba pro nákupy 
seniorů, vývoj tzv. e-roušky (aplikace pro rychlejší vyhledávání nakažených), uzavření skoro 
veškerých prodejen a také se ukotvují pravidla karantény. Karanténu může dle zákona  
o ochraně veřejného zdraví uvalit hygienická stanice na osobu, která během inkubační doby 
byla ve styku s nemocným či v ohnisku nemoci. Vláda se souhlasem poslanecké sněmovny 
prodlužuje nouzový stav. Během nouzového stavu byly stanoveny harmonogramy opatření  
a jejich rozvolňování, které se často měnily. Docházelo ke komplikacím v komunikaci  
a různým dezinformacím. 
 
Dohled nad dodržováním opatření zajišťuje Policie České republiky. Policie České republiky 
nemusela tolik penalizovat, protože lidé dodržovali opatření ve většině případů správně  
a díky disciplinovanosti lidí začínají zavedená opatření fungovat. Ke konci dubna čísla 
nakažených stagnují a začíná se uvažovat o rozvolňování opatření. Vláda již o prodloužení 
nouzového stavu nežádá. 
 
NAVRHOVANÉ ZMĚNY 
 

Mělo být od začátku jasné, jak bude probíhat karanténa a jaké budou další kroky vlády. 
Chyběl zde nějaký protiepidemický systém, který by jasně uváděl další kroky, při kolik počtu 
nakažených se zpřísní opatření apod. Při stagnaci počtu nakažených vyčkat minimálně  

14 dnů, zda dojde její stagnaci a poté začít s případným uvolňováním. 
 
Květen 
 
Začátkem května začíná postupné rozvolňování, protože počet uzdravených převyšoval 
počet aktivních případů. Jako první se otevírají některé provozovny, ale stále se nosí roušky 
ve vnitřních prostorách, dodržují se dvoumetrové rozestupy a přísnější hygienická opatření. 
Byly povoleny hromadné akce do 100 osob. Dochází k otevírání škol v krizovém režimu. 
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Během těchto kritických měsíců se vyvíjely programy pro pomoc živnostníkům, které se 
začaly vyplácet. I přes rozvolňování dochází ke stálému úbytku pozitivně testovaných,  
a proto Vláda České republiky postupně ruší dříve zavedená opatření s  myšlenkou, že 
pandemie je u konce. 
 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY 
 

Mělo dojít k pozvolnému rozvolňování, aby se předešlo dalším vlnám epidemie. Dle našeho 
názoru jsme se měli dostat například do úrovně stupně 1., kde by již nebyl potřeba vyhlásit 
krizový stav, ale i přesto by měla vláda pravomoci vynucovat práva a povinnosti. A proto jsme 

ve své studii zpracovaly návrh možného protiepidemického systému „FENA“. 
 
Semafor 
 
Za zmínku také stojí ne příliš úspěšný semafor. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci  
s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti 
(takzvaný semafor), na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická 
opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. 
 
Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovují na základě definovaných 
úrovní přenosu nákazy vyvolané novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 rozsah 
klíčových protiepidemických opatření nezbytných k zamezení vzniku a dalšího šíření 
onemocnění covid-19. 
 
Stupně pohotovosti jsou 0 až 3 a znamenají: 
 
0, BÍLÁ: NULOVÉ NEBO ZANEDBATELNÉ RIZIKO. 
 
1, ZELENÁ: VÝSKYT NÁKAZY V ČESKÉ REPUBLIKY BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU. 
 
2, ŽLUTÁ: POČÍNAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČESKÉ REPUBLICE. 
 
3, ČERVENÁ: NARŮSTAJÍCÍ ANEBO PŘETRVÁVAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČESKÉ REPUBLICE. 
 
Semafor ale nesklidil takový úspěch jako jeho nástupce PES, který je víc komplexnější, 
koordinovanější a srozumitelnější.  
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Protiepidemický přehled opatření – FENA 
 
ÚROVEŇ 1 

 
2 3 

KS 
4 
KS 

ROUŠKY  vnitřní 
prostory 
zdravotnických 
zařízení 

 veřejná 
doprava 

 ve všech 

vnitřních 
prostorách 

 veřejná 
doprava 

 ve všech vnitřních 
a vybraných 
venkovních 
prostorách 

 veřejná doprava 

 ve všech 
vnitřních  
a venkovních 
prostorách 

 veřejná 
doprava 

SVATBY, POHŘBY 100/100 50/50 25/25 10/10 

HROMADNÉ AKCE 
uvnitř/venku 

100/250 50/100 zákaz/zákaz zákaz/zákaz 

BARY, RESTAURACE, 
KAVÁRNY 

 otevřeno 

– dodržení 
hygienických 
podmínek, 
roušky 

 otevřeno  
– omezené 
množství 
hostů 
= minimálně 
5 m rozestup 
mezi stoly 

 otevřeno- 

venkovní sezení 
max. 15 osob 

 výdejní okénko 

 otevřeno 

výdejní okénko 

SPORTY 
uvnitř/venku 

100/250 50/100 zákaz/max. 2 osoby zákaz/zákaz 

ŠKOLSTVÍ  povinné roušky  MŠ, ZŠ, SŠ: 
prezenční 
výuka 

 VŠ, VOŠ:  
distanční 
výuka  
– možnost 
konzultací, 
praktické 
výuky 

 MŠ,ZŠ:  
1.stupeň- 
prezenční výuka 

 ZŠ: 2. stupeň, 
 SŠ, VŠ, VOŠ: 

distanční výuka 

 MŠ:  
prezenční 
výuka, 
omezení počtu 

 ZŠ, SŠ, VŠ, 
VOŠ: distanční 
výuka 
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Doporučení ke snížení rizik 
 
Celoplošná opatření, které vláda navrhne mají za úkol snížit další proměřování obyvatel 
v České republice.  
 

Co je třeba vyzdvihnout, je pravidlo 3R = ruce, roušky, rozestupy! 
 

 Ruce: pravidelně mýt si ruce vodou a mýdlem. 
 Roušky: při pohybu v uzavřených prostorách nosit roušky. 
 Rozestupy: dodržovat minimálně 2-metrové rozestupy. 
 
Dále se doporučuje vyhýbat se zjevně nemocným, dodržovat hygienická pravidla, používat 
dezinfekci, nezdržovat se v místech s vyšším počtem osob, kýchat a kašlat do paží/rukávu, 
nepodávat si ruce, nenavštěvovat akce s  vyšším počtem osob apod.  
 

Důležitým faktorem je vnímání hrozby a dodržování nastavených pravidel především ze 
strany populace! Dále pokračovat ve výzkumu nemoci a vylepšování technologií pro boj 
s pandemií a rychlým trasováním.  
 

Kontrolní seznam 
 

1. Bylo zajištěno informovanost zdravotnických pracovníků a veřejnosti?  
2. Byla zajištěna kontrola dodržování doporučených opatření?  
3. Byla zajištěna snaha minimalizovat ekonomické ztráty?  
4. Byla zajištěna připravenost zdravotnického systému v lůžkovém zdravotnickém zařízení?  
5. Bylo zajištěno vyhlášení krizového stavu?  
6. Byl zajištěn protiepidemický systém?  
7. Byla zajištěna dostatečná kapacita testování a ochranných pomůcek?  
8. Bylo zajištěno uzavření hranic?  
9. Byl zajištěn postup vždy podle zákona?  
10.  Bylo zajištěno vynucování rozhodnutí Vlády České republiky i bez nouzového stavu? 
 

Závěr 
 

Závěrem bychom chtěly zmínit postup Vlády České republiky ohledně neustálého vyhlášení 
nouzového stavu, kdy již nebyl nutný. Dle našeho názoru měla vláda využít Protiepidemický 
systém v plné míře, kdy u stupňů 4-5. by byl vyhlášen nouzový stav, ale při poklesu 
nakažených a stupně ohrožení na stupně 1-3. by již nouzový stav byl zrušen. Se stupni 1-3. by 
se ale pojily, například podle zákona 258/2000 Sb., práva a povinnosti, která by byla 
vynutitelná ze strany státu, protože stupeň 3. je pořád velmi vážný a je nutné, aby občané 
nastavená opatření dodržovali. Bylo by ideální, kdyby byly tyto práva a povinnosti 
vymahatelná i bez vyhlášení nouzového stavu a možnost sankcionovat. 
 
Zajímavým poznatek pro nás například fakt, že každá Evropská země se s  koronavirem 
vypořádává po svém. Například Izrael nastolil absolutní lockdown na rozdíl například od 
Švédska, kde lidé dodržují pouze roušky, rozestupy a další hygienická opatření, která 
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nezasahují přímo do ekonomiky státu. V tuto chvílí je třeba si uvědomit, že vir tu bude 
přítomný již „na věky“ a ekonomika tímto stylem stagnovat už dále nemůže. Z tohoto 
důvodu by mělo začít fungovat očkování co v nejbližším časovém horizontu. V tuto chvíli to 
však vidíme jako velmi kritický bod, protože část tuzemské populace se bude očkování bránit 
z důvodu nedůvěry ke státním orgánům. 
 
 
Použité zdroje: 
 

Koronavirus. Ministerstva zdravotnictví České republiky. https://koronavirus.mzcr.cz/ 
 
Informačně-osvětové materiály k onemocnění COVID-19. Hygienická stranice hlavního města 
Prahy. http://www.hygpraha.cz/dokumenty/informacne---osvetove-materialy-k-
onemocneni-covid-19-4659_4659_161_1.html 
 
Epidemie koronaviru, Vláda České republiky. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ 
 
Pandemický plán České republiky. Ministerstva zdravotnictví České republiky. 
https://www.mzcr.cz/pandemicky-plan-ceske-republiky/ 
 
COVID semafor. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra České republiky.  
https://www.zzmv.cz/aktuality/650-covid-semafor 
 
Typový plán: Epidemie. 
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