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Plánovanou péči neobnoví
ČR (idh, ČTK) – Plánované 
zákroky nemocnice v blíz-
ké době neobnoví kvůli 
počtu hospitalizovaných 
s covidem-19. „Musel by 
klesnout asi na dva tisíce, 
nyní je jich 5800,“ uvedl 

v pořadu Otázky Václava 
Moravce šéf Ústavu zdra-
votnických informací a 
statistiky Ladislav Dušek. 
Odhaduje, že pokles ne-
nastane ani v únoru či za-
čátkem března.

 Mezikrajský zákaz odmítají
ČR (idh, ČTK) – Zákaz 
cestování mezi kraji, o 
němž mluví ministr Jan 
Blatný (50, za ANO), ne-
vidí jako užitečný a snad-

no vymahatelný hejtma-
ni krajů Moravskoslez-
ského, Pardubického, Ji-
homoravského a pražský 
primátor. 

KORONAVIRUS VE ZKRATCE

 Šedesátiletí od března?
PRAHA (jt, ČTK) – Od 
března by se mohla ote-
vřít registrace a rezer-
vace na očkování proti 
covidu-19 pro lidi star-
ší 60 let. Včera to uve-
dl premiér Andrej Babiš 

(66, ANO), podle kte-
rého by se o tom mělo 
debatovat tento týden. 
Zároveň podotkl, že 
přednost musí mít pa-
cienti, kteří mají vícero 
nemocí .

 Rozehnali obří mejdan
BRNO (idh) – Na nelegál-
ní oslavě narozenin se 60 
lidí bez roušek sešlo v br-
něnských Husovicích v 
pátek. Prozradily je zábě-
ry vysílané živě na soci-

álních sítích. Brzy tak na 
místo dorazili i policisté 
a akce byla bez problé-
mu ukončena. K dalšímu 
řešení si případ převzal 
správní orgán.

Aktuálně nemocných 
v ČR (k 7. 2.) 98 041

Data o počtu hospitalizovaných jsou z 7. 2. 2021,
8:00, ostatní ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo
7. 2. 2021 a vztahují se ke dni 6. 2. 2021.

Hospitalizovaní s covidem 5450 (-398)
Z toho těžké případy 989 (-40)

Lůžka ARO + JIP (dospělí) 24 hod. 14 dní

Celkem v ČR 3948

Volných 761 (19 %) +53 -16

Lůžka s kyslíkem 24 hod. 14 dní
Celkem v ČR 21 452

Volných 6058 (28 %) +130 -121
 

Umělá plicní ventilace 24 hod. 14 dní
Celkem v ČR 2297

Volných 820 (35 %) -12 +28

Mimotělní oběh 24 hod. 14 dní
Celkem v ČR 84

Volných 44 (52 %) +1 +5

Kontinuální dialýza 24 hod. 14 dní
Celkem v ČR 322

Volných 214 (66 %) +2 +9 

Lůžka jsou určena pro ty, jejichž životní funkce 
jsou v ohrožení nebo už selhávají.

Umělá plicní ventilace pomáhá pacientovi 
v umělém spánku při poškození plic dýchat.

Pacient může dýchat sám, ale dostává navíc 
pomocí tzv. masky kyslík.

Mimotělní oběh zcela nahrazuje funkci plic a srdce.

Kontinuální dialýza nahrazuje funkci ledvin. 

KORONAVIRUS V ČESKU

 Podle ministra 
zdravotnictví Jana Blat-
ného už stávající opatře-
ní nefungují dobře. Co se 
tedy dá ještě dělat?

„Zásadní je dramaticky 
zvýšit počet testování. Jsou 
k dispozici kvalitní antigen-
ní testy, které jsou rychlé a 
levné. Zvláště by bylo po-
třeba je masově používat na 
pracovištích, kde jsou lidé 
nezbytně v blízkém kontak-
tu. Tam jsou totiž s velkou 
pravděpodobností ohniska 
nákazy. Ještě lepší by bylo, 
kdybychom zorganizovali 
rychlé otestování celé popu-
lace, nebo aspoň vybraných 
regionů. Tím bychom moh-
li hodně pokročit v řešení té 
šlamastyky.“

 Proč se tedy tolik 
netestuje? Proč to u nás 
nefunguje, a v zahraničí 
ano?

„Slováci otestovali bě-
hem jednoho víkendu ce-
lou populaci. U nás se testu-
jí hlavně lidé, kteří se z ně-
jakého důvodu sami potře-
bují přesvědčit o svém sta-
vu, nebo lidé, kteří jsou v 
karanténě. V populaci je ale 
určitě strašná spousta dal-
ších neodhalených případů. 
Lidé nejsou k otestování ni-
jak motivovaní – spíše na-
opak. Kdyby se ukázalo, že 
jsou pozitivní, udělali by si 
jen problémy sobě a svému 
okolí, protože by museli do 
karantény. Tak se na to radě-
ji vykašlou.“

 Jak byste je tedy 
motivoval?

„Nejlepší by bylo testo-
vání lidí v rizikových ob-
lastech nebo na pracoviš-
tích nařídit jako povinné. A 
lidem dát za podrobení se 
testu nějakou fi nanční od-
měnu. A těm, kteří budou 
muset zůstat v karanténě, 
by měl stát uhradit alespoň 
90 % mzdy.“

 Řešil jste tohle už s 
někým z vlády?

„Tyhle věci já i moji ko-
legové z iniciativy Sníh na-
vrhujeme na nejvyšší úrov-
ni, ale zatím to nějak nemá 

efekt. Padají argumenty, že 
by to bylo moc nákladné. 
Ale tyhle náklady by se pře-
ce bohatě vyplatily ve srov-
nání se škodami z toho čás-
tečného uzavření ekonomi-
ky. Státní správa by měla 
být mnohem pružnější a od-
vážnější.“

 Není to spíš také 
tím, že vláda už si třeba 
neví rady?

„Trochu to tak vypadá – 
je tady ale spousta exper-
tů, stačilo by jen je víc po-
slouchat a nenechat si radit 
od těch, kterým říkám špat-
ní rádci. A moc důležité je, 
že existují dobré vzory v za-
hraničí, stačilo by je jen ko-
pírovat! Ten problém je asi 
hlavně v ministerstvech vni-
tra a zdravotnictví. Asi tam 
není nikdo dostatečně ener-
gický a rozhodný. Vítězí po-
tom byrokracie.“

 Jak hodnotíte práci 
pana ministra Blatného?

„Až doposud jsem ho 
nechtěl kritizovat, proto-
že jeho pozice je skutečně 
těžká a nezáviděníhodná. 
Ale rozlil si to u mě tím, jak 
před nedávnem v televizi 
naprosto hloupě říkal věci, 
které potom využívali po-
pírači covidu na demonstra-
cích. Jestli není schopen po-
soudit, jak působí jeho vý-
roky, tak je to tragické. Říká 
se, že ryba smrdí od hlavy, 
takže podle mého názoru 
by bylo potřeba, aby odešel 
a byl nahrazen někým lep-
ším, energickým a lépe ko-
munikativním.“

 Máte v hlavě nějaké 

konkrétní jméno, kdo by 
ho mohl nahradit?

„Dokonce jsem ho na 
jednom vysoce postave-
ném vládním místě už na-
vrhoval. Mým favoritem 
by byl hlavní epidemiolog 
z IKEM, pan doktor Petr 
Smejkal. Připadá mi jako 
opravdu výborný kandidát. 
Nevím ovšem, jestli by ta-
kovou obtížnou funkci při-
jal.“

 Evropa se teď bojí 
britské mutace koronavi-
ru. Myslíte, že se tomu dá 

ještě zabránit, aby nedo-
šlo k zahlcení nemocnic, 
jak se předpovídá?

„Nedá. Při této intenzitě 
testování už je taková situa-
ce opravdu za dveřmi. Jedi-
ná cesta je, jak už jsem řekl, 
masivně testovat. Přitom se 
samozřejmě zachytí i tato 
nová forma. Agresivnější 
mutace viru představují pro 
zdravotní systém skutečně 
velké nebezpečí.“

 Zároveň je tu cel-
kem tristní situace s očko-
váním v EU. Evropská ko-
mise už některé chyby při-
znala. V čem to podle vás 
vázne nejvíce?

„Je možné, že se na vak-
cínách šetřilo. Všeobecně 
se ví, že Britové za stejnou 
vakcínu dávají výrobním 
fi rmám o 50 procent víc, a 
Izrael dokonce dvakrát víc 
než EU. Na druhé straně je 
známo, že ty fi rmy dosta-
ly už na jaře ohromné do-
tace na vývoj vakcín, takže 
bych očekával, že nebudou 
výsledek prodávat před-
nostně těm, kteří víc platí. 

Za chybu považuji, že EU 
nebyla důsledná v tom, aby 
uzavřené smlouvy byly 
zcela transparentní. V té-
hle situaci není namístě ob-
chodní tajemství nebo něco 
podobného.“

 Mluví se o tom, že by 
se u nás mohlo začít očko-
vat vakcínou Sputnik. Mi-
nistr Blatný by byl ale rad-
ši, kdyby se nejdřív schvá-
lila na evropské úrovni. 
Jak se k tomu stavíte?

„V tom má pan minis-
tr pravdu. Určitě by to bylo 
lepší, ale mám obavu, aby 
se to neschvalovalo zase 
další tři měsíce. Kdyby to 
bylo na mně, tak bych po-
stupoval jako Maďaři. Jim 
se ze strany EU nic nestalo. 
A je jasné, že ruská vakcína 
je opravdu dobrá. Výsled-
ky příslušné klinické studie 
na 20 tisících dobrovolníků 
byly publikovány ve veli-
ce prestižním britském me-
dicínském časopise. Mimo-
chodem – princip ruské vak-
cíny je stejný jako u té od 
společnosti AstraZeneca.“

Ruská vakcína je 

Podle ministra efekt Padají argumenty že

PRAHA – Boj proti rychlejší britské 
mutaci koronaviru je již prohraný. To mutaci koronaviru je již prohraný. To 
v rozhovoru pro Blesk řekl moleku-v rozhovoru pro Blesk řekl moleku-
lární imunolog profesor Václav Hořej-lární imunolog profesor Václav Hořej-
ší (71). Za největší problém považuje ší (71). Za největší problém považuje 
to, že Češi nemají motivaci k testová-to, že Češi nemají motivaci k testová-
ní. A kdyby mělo být po jeho, klidně ní. A kdyby mělo být po jeho, klidně 
by očkoval ruskou vakcínou Sputnik V. by očkoval ruskou vakcínou Sputnik V. 
I když přiznává, že by bylo lepší, kdy-I když přiznává, že by bylo lepší, kdy-
by ji schválila Evropská unie.by ji schválila Evropská unie.

politiku je tre 
...a tahat do 

Molekulární imunolog Václav Hořejší 

PRAHAPRAHA

Těm, kteří budou 
muset zůstat 

v karanténě, by 
měl stát uhradit 

alespoň 90 % 
mzdy.

Mým favoritem 
na ministra 

by byl hlavní 
epidemiolog z 

IKEM Petr Smejkal.

Princip ruské vakcíny je podle experta stejný Princip ruské vakcíny je podle experta stejný 
jako u té od společnosti AstraZeneca.jako u té od společnosti AstraZeneca.

Podle profesora Hořejšího by bylo Podle profesora Hořejšího by bylo 
vhodné motivovat lidi k testování vhodné motivovat lidi k testování 

nějakou fi nanční odměnou.nějakou fi nanční odměnou.

Proočkovanost v Česku

3,24 %3,24 %
100 %0 % 50 % 65 – 70 %*

Počet registrovaných dávek: 346 439 (k 7. 2. 2021)
* Podle ministerstva zdravotnictví je cílem 
proočkovat 65 – 70 % populace.

Zdroj: www.mzcr.cz
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KORONAVIRUS

 Veřejnost je ale roz-
polcená, že by se měli ne-
chat očkovat zrovna vakcí-
nou z Ruska.

„To je další věc. Jestli v 
tom hle chce někdo uplatňo-
vat nějaké hloupé politické 
motivy, tak je to podle mě 
opravdu trestuhodné. Tady 
jde přece o zdraví lidí. Pro 
mě je velmi smutné, že vzta-
hy s Ruskem dospěly do tak 
špatné fáze. Já jsem jedno-
značný podporovatel EU, eu-
rofederalista, ale to, že EU 
spoluzavinila ten neblahý 
stav vztahů s Ruskem, pova-
žuji za hloupé a nesmyslné.“

 Takže se ruské vakcí-
ny nebojíte?

„Určitě ne. Já mám ra-
dost z každé úspěšné vakcí-
ny. Ať už bude třeba čínská, 
brazilská, nebo jihoafrická, 
ale bude účinná, tak to při-
spěje k rozšíření našeho arze-
nálu zbraní proti té nešťastné 
pandemii. Vsadím se, že i ty 
čínské jsou na dobré úrovni. 
Opravdu bych byl pro to, aby 
se v tomhle na politické ohle-
dy úplně zapomnělo.“

 Jak byste přesvědčil 
lidi, aby si takové vakcíny 
nechali píchnout?

„Je pravda, že doposud 
ruská vakcína, a ani ty čín-
ské, nebyla ještě schválena 
na evropské úrovni; věřím, 
že se tak brzy stane. V kaž-
dém případě je potřeba, aby 
se lidé spolehli na mínění od-
borníků a nevěřili různým in-
ternetovým nesmyslům. Ale 
obávám se, že lidem, kteří 
si myslí, že všechno ruské a 
čínské je špatné, se to vysvět-
lit nedá.“ 

Ruská vakcína je dobrá!dobrá!
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PRAHA (jt, ČTK) – 
Pravidelné testování 
žáků a zaměstnanců škol 
by mělo umožnit vráce-
ní maturantů do škol. A 
to prý už od března. Vy-
plývá to z návrhu mi-
nistra školství Roberta 
Plagy (42, za ANO), kte-
rý bude dnes projedná-
vat vláda.

Návrh počítá s tím, že 
od 1. března by ve 
školách probí-
halo pravidel-
né testová-
ní – každých 
sedm až 14 
dnů takzva-
nými ne-
invazivními 
RT-PCR tes-
ty, tedy například 

stojí, celá ekonomi-
ka má problémy. 
Ani druhá světo-
vá válka nezpů-
sobila takové po-
tíže jako covid,“ 
řekla včera Malá-

čová během deba-
ty o tom, jak zvýšit mo-
tivaci lidí, aby se nevy-
hýbali karanténě. Kvůli 
tomu se do ní pustil po-
slanec ODS Jan Skope-
ček (40). „Fakt chce-
te důsledky druhé svě-
tové války srovnávat s 
problémem covidu? To 
nemyslíte vážně. Nau-
čila jste se někdy něco 

o druhé světové vál-
ce?“ reagoval pohorše-
ně poslanec.

Ministryně se ale brá-
nila tím, že během vál-
ky chodily děti do ško-
ly a že Skopeček její slo-
va jen špatně pochopil. 
Podle ní tak bude kabi-
net dnes projednávat i to, 
jak motivovat lidi, aby 
se nevyhýbali karanténě 
a neporušovali tak naří-
zení. Maláčová navrhuje 
příplatek k nemocenské 
375 korun denně. Jinou 
variantou může být i růst 
nemocenské z nynějších 
60 procent na 90 procent.

ze slin. Odběr by si měl 
ve škole dělat každý sám. 
V další fázi by se testování 
mohlo rozšířit i na středo-
školáky v oborech s prak-
tickou výukou. 

Pro základní školy by 
se podle úřadu měly zvážit 
antigenní testy ze slin. Tes-
tování závěrečných roční-
ků by se týkalo zhruba 98 
tisíc středoškoláků a 30 ti-

síc zaměstnanců 
škol. Podle ná-

vrhu minis-
terstva by 
mohlo fun-
govat od 
1. března a 
mělo by vy-

jít na 80 až 
180 milionů 

korun týdně.

Maturanti od března do lavic!
Ministryně Maláčová: Ministr Plaga plánuje testy ze slin
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180
korun Reportáž z »rebelující« hospody čtěte na str. 7

PRAHA (jt) – Šíření 
koronaviru napáchalo 
větší škody než druhá 
světová válka. To včera 
prohlásila v TV Prima 
ministryně práce a so-
ciálních věcí Jana Ma-
láčová (39, ČSSD).

„Covid je ta nemoc, 
kvůli které už rok ne-
fungujeme, celá země 
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Výrok Výrok 
prý prý 
myslela myslela 
tak, že i tak, že i 
za války za války 
chodily chodily 
děti do děti do 
školy.školy.

Covid udělal víc škody Covid udělal víc škody 
než 2. světová než 2. světová válka!válka!

Vyrobeno
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