
Jak pandemie ovlivnila můj stát? 

Již několik měsíců trápí celý svět nový typ Coronaviru. Těměř všechny státy na světě 
včetně České republiky musely sáhnout k mnoha opatřením, které narušily běžný chod 
země a jistě budou mít velký dopad. Když se v Česku objevili první nakažení, přistoupila 
vláda k opatření zákazu akcí nad 100 lidí, čímž de facto zavřelo všechny základní, střední 
a vysoké školy a omezila spoustu sportovních, kulturních a jiných akcí. V následujících 
dnech vyhlásila na 30 dnů nouzový stav a život v zemi se prakticky zastavil. Nechodí se 
do škol, zrušily se jakékoliv sportovní akce, včetně hokejového play-off, nejvyšší české 
fotbalové ligy, pražského maratonu i ostatních sportů, které v tuto dobu měly vrcholit. 
Ještě do nedávné doby byly pozastaveny všechny soutěže, včetně mládežnických a 
amatérských. Zavřeno měla také většina obchodů, všechny stravovací provozovny, 
ubytovací služby, atd. Kvůli tomuto kroku se ocitla spousta lidí bez práce. Ti v minulých 
dnech trávili čas doma a pomáhali např. svým dětem s učením nebo se snažili nějakým 
způsobem pracovat z domova, což samozřejmě bylo v některých oborech složité. Velký 
problém mají zejména někteří živnostníci, kteří ze dne na den přišli o veškerý svůj zisk a 
jsou tak odkázáni pouze na pomoc od státu. 

Opatření, které nám nejvíce zasáhlo do našich osobních životů, byl zákaz vycházení na 
delší dobu, než je nezbytně nutné. Navíc, pokud jsme už venku byli a venčili například psa 
nebo šli na nákup, museli jsme mít zakrytá ústa adekvátní pokrývkou a nesměli jsme se 
shlukovat do většího počtu lidí. V praxi to vypadalo tak, že ulice, náměstí a parky byly 
téměř vylidněné, všichni měli na sobě nějakou roušku a v jejich rozhovorech se téměř nic 
jiného než téma Coronavirus nevyskytovalo. 

Co je ale pro českou ekonomiku největší problém a do budoucna to bude mít jistě 
obrovský dopad je uzavření státních hranic. Nejenom, že pravděpodobně nebudeme 
moci trávit letošní dovolenou v zahraničí, jako jsme byli každý rok zvyklý, ale hlavně žádný 
zahraniční turista se k nám do Česka také nepodívá. V současné chvíli se jedná o 
otevření hranic se státy, kde je coronavirová situace podobná jako u nás. Jde např. o 
Chorvatsko, Německo, Rakousko, Řecko. Stát tedy přijde o ohromné zisky z cestovního 
ruchu, které ve státní kase budou jistě chybět. S tím souvisí ale i další problémy, které 
někteří čeští občané budou mít. Ubytovací služby, různé restaurace, bary a hospody jistě 
nebudou mít hlavně v centrech větších měst tak velké zisky, jako doposud. 

 

Názor na situaci: 

Myslím si, že tato razantní opatření, které jsem zmínil, byla v danou situaci správná a 
nutná a vedla ke zpomalení počtu nakažených. Zdravotnictví tak nebylo tolik přetížené 
jako v jiných zemích, kde kvůli tomuto viru téměř kolabovala a úmrtnost se tak razantně 
zvýšila. Myslím si, že některé země situaci hodně podcenily a budou mít větší problémy 
dostat vir pod kontrolu.  

Příkladem může být Velká Británie, která zpočátku žádná omezení zavádět nechtěla, 
nebo USA, jejichž prezident Trump dle mého názoru situaci hodně zlehčuje. 

Naše vláda na počátku podle mě situaci také podcenila, tvrdila jak je všeho dost a že nám 
nic nehrozí. Opak byl ale, jak se později ukázalo, pravdou. Nebyly roušky a myslím si, že 



mělo být testováno větší množství lidí, hlavně z řad zdravotníků, lékárníků a prodavačů. 
Také si myslím, že děkovat Číně za to, že nám v této situaci jako jediná pomohla, jak 
prohlásil prezident Zeman, je velice úsměvné. 

Jak se ale říká, všechno zlé je k něčemu dobré, a chybami se člověk učí. Tato situace 
strhla velkou vlnu solidarity, lidé si vzájemně pomáhají, šijí si roušky, dobrovolníci 
pomáhají seniorům, kteří jsou v současné době nejohroženější skupinou, studenty to učí 
větší samostatnosti, rodiny tráví mnohem více času pohromadě, životní prostředí se díky 
omezení průmyslu rapidně zlepšilo a lidé si třeba začnou více vážit svého zdraví a toho, 
že mohou chodit do práce, do školy a svobodně se pohybovat. 

Všem přeji pevné zdraví! 

 

 

 


