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Ze světa

N
ěmecká média referují
o neochotě Čechů dodržo-
vat nová pravidla omeze-
ní. Podle Němců svou roli
hraje rozšířená nedůvěra

ve vládu podpořená skandály ně-
kterých čelných představitelů vak-
cinačního boje, ale i „švejkovská“
mentalita, kterou si Češi vytvořili
pro zvládání krizí.
Německá média o Česku píší jako

o „zemi s největším přírůstkem (in-
fekcí) na světě“. Česko má za dva
týdny v přepočtu jedenáctkrát více
případů koronaviru než Německo,
z okolních zemí je v poměrném po-
čtu nakažených nejhorší.

Prymula jako symbol nedůvěry
Boji proti koronaviru v Česku se
i přes zavádění dalších a dalších
přísných omezení nedaří kvůli ztrá-
tě důvěry, píše bavorský server sta-
nice Bayerischer Rundfunk (BR),
přičemž za personifikaci této nedů-
věry označuje bývalého ministra
zdravotnictví Romana Prymulu.
Stanice připomíná, jak jej novináři
nachytali na večerní schůzce v re-
stauraci na Vyšehradě, i když všech-
na restaurační zařízení byla z roz-
hodnutí vlády zavřená, a též jeho
návštěvu fotbalového zápasu poté,
co volal po tvrdším lockdownu.
Prymulovo jednání má „fatální

důsledky pro řídící tým“ pověřený
zvládáním koronavirové krize
a projevuje se v nedodržování koro-
navirových omezení. Lockdown

tak nemá požadovaný účinek, uvá-
dí Bayerischer Rundfunk.
Ztrátu důvěry ale podle stanice

nelze přisoudit pouze pokrytectví
představitelů boje s covidem, kteří
„kážou vodu a pijí víno“. Souvisí i s

„polovičatými a opožděnými roz-
hodnutími vlády“ a vůči občanům
„nevstřícnou“ byrokracií.
„Tohle se potom setkává s tradič-

ní mentalitou Čechů, která se
osvědčila jako strategie přežití v do-

bách války a krize: skrčit se, ignoro-
vat oznámení seshora nebo je lstivě
obcházet. Je to švejkovský mo-
ment, samozřejmě klišé, ale jako
všechna klišémá v sobě zrnko prav-
dy,“ popisuje mentální nastavení

Čechů během pandemické krize
BR. „Ale tato strategie přežití ne-
funguje v pandemii.“

Deklarovaná neochota ně-
kterých Čechů nedodržovat
zavedená opatření zaujala
i jiná německá média. „Do-
posud jsem všechno dodržo-
val, ale teď na to kašlu,“ cituje

deník Tagesspiegel některé on-
line komentáře po oznámení za-

vedení omezení pohybu.
Rakouský deník Kurier si zase

všiml způsobu, jakým iniciativa
Chcípl PES chtěla vyzrát na vládní
nařízení a otevřít hospody. Rebelu-
jící hospodští založili politické hnu-
tí Otevřeme Česko, aby v provozov-
nách mohli uspořádat schůze jed-
notlivých buněk strany.
Představitelé iniciativy tvrdili, že

se na ně vztahuje výjimka z vlád-
ních opatření. Kurier podotýká, že
navzdory politickým proklamacím
cílem hospodských bylo „pohostit
lidi jako normálně“.

Materiální aspekty nedbalosti
Podle BR neochota dodržovat pravi-
dla má i materiální aspekty, „které
zase poukazují na nedbalost ze stra-
ny vlády“. Lidé v karanténě dostá-
vají nyní nemocenskou ve výši šede-
sáti procent platu. Pro mnoho Če-
chů, „zejména v ekonomicky slab-
ších okrajových oblastech, kde jsou
mzdy už tak pod celostátním prů-
měrem“, je částka příliš malá a ra-
ději i přes riziko rozšíření infekce
chodí do práce, tvrdí stanice.
Ministryně práce a sociálních věcí

Jana Maláčová požadovala stopro-
centní nemocenskou pro zaměstnan-
ce s tím, že je to jediný způsob jak za-

jistit, aby se lidé nebáli jít do karanté-
ny a nahlašovat svoje kontakty. Sně-
movna v úterý odsouhlasila, že za-
městnanci v karanténě dostanou
k nemocenské 370 korun denně, roz-
hodnutí později schválil i Senát.

Ani opozice nezáří
Bayerischer Rundfunk podotýká,
že ani opozice příliš nezáří a nedo-
káže si získat důvěru občanů.
„Když předseda Senátu, ctihodný
Miloš Vystrčil z ODS, přijde s fantas-
tickou myšlenkou, že lidé, kteří
mají výsadu pracovat z domova, by
se ze solidarity měli vzdát 20 pro-
cent svých příjmů, tak tím nepřispí-
vá ani k popularizaci práce z domo-
va, ani k budování důvěry.“
Neradostná situace v Česku zne-

pokojuje zvláště bavorské a saské
představitele, jejichž země leží
v blízkosti hranic s Českem a které
zaměstnávají množství českých pra-
covníků. Navrhují proto změnit
strategie očkování a poslat namísta
s vysokou mírou koronavirové ná-
kazy zvláštní dodávky vakcín.
Oba spolkové státy spolu s Duryn-

skem už do Česka poslaly dodávky
vakcíny od AstraZenecy. Německá
média podotýkají, že očkovací kam-
paň v Česku je velmi pomalá.
„Vysoký a rostoucí počet infek-

cí, pomalá očkovací kampaň a hra-
niční kontroly. V současné době
není v České republice mnoho dů-
vodů k optimismu,“ podotýká
Tagesspiegel. I Bayerischer Rund-
funk vidí budoucnost bledě. „To
mohlo fungovat před rokem,“
říká o ochotě Čechů spolupraco-
vat na zvládání epidemie. „Nyní
jsou příliš unavení.“

Jan Hron
redaktor iDNES.cz

BUDAPEŠŤ V Maďarsku se šíření
covidu-19 vymklo kontrole podob-
ně, jako se to stalo v Česku.
Přestože už před časem nasadilo

ruskou vakcínu Sputnik a v podílu
očkování je na špičce, pandemie se
v zemi nebezpečně rozjíždí a s no-
vými případy se doslova roztrhl py-
tel. V sobotu tam statistici zazname-
nali 7 269 nových případů nákazy,
což byl rekordní denní přírůstek,
včera pak 6 201.
Premiér Victor Orbán upozornil,

že očekává možný nárůst počtu
nově infikovaných lidí na patnáct či
dokonce dvacet tisíc za den. „Země

vstupuje do nejtěžšího období od
začátku pandemie,“ prohlásil Or-
bán. „Naplno nás zasáhla třetí vlna
pandemie,“ dodal Gergely Gulyás,
vedoucí Orbánova kabinetu s tím,
že je zřejmé, že bude silnější než ty
předchozí.
K sobotě bylo v maďarských ne-

mocnicích 7 250 nemocných, z nich
750 bylo napojeno na plicní ventila-
ci. Narůstá také počet zemřelých s co-
videm – v pátek jich přibylo 146, v so-
botu 106. Zhruba desetimilionové
Maďarsko nyní zápasí s jedním z nej-
vyšších podílů infekce a také úmrt-
nosti na milion obyvatel na světě.

Přísná bezpečnostní opatření
Země logicky zavádí nová přísná
opatření. Vláda s platností ode
dneška zavřela zatím na dva týdny
všechny školy a většinu obchodů
vyjma těch nezbytných. Opatření
se nevztahuje na supermarkety, lé-
kárny a čerpací stanice. Školky a zá-
kladní školy zůstanou prázdné až
do 7. dubna, tedy do konce veliko-
nočních prázdnin.
Aktuálně tam platí do 22. března

zákaz nočního vycházení, omeze-
no je shromažďování, hotely jsou
zavřené a restaurace mohou vydá-
vat pouze jídlo s sebou.

Maďarská vláda se pokouší za kaž-
dou cenu zabránit úplnému zablo-
kování průmyslu, aby se neopako-
vala hluboká recese, která následo-
vala po uklidnění situace loni na
jaře. Tamní ekonomika loni pokles-
la o 5,1 procenta po dvouciferném
poklesu ve druhém čtvrtletí.

Očkování má akcelerovat
Mezitím země rozjela ambiciózní
očkovací kampaň. Minulý týden za-
čala jako první v Evropské unii oč-
kovat vakcínou od čínské firmy Si-
nopharm a ještě předtím nasadila
i ruskou vakcínu Sputnik V. Nouzo-

vé použití ani jednoho z těchto pří-
pravků dosud neschválila Evropská
agentura pro léčivé přípravky.
Maďaři kromě toho očkují také

vakcínami od výrobců Pfizer/BioN-
Tech, Moderna a AstraZeneca, kte-
ré unijním schvalovacím procesem
prošly.
První dávky vakcíny dostalo zhru-

bamilionMaďarů, 300 000 je kom-
pletně naočkováno. V plánu je do
konce března proočkovat minimál-
ně jednou dávkou vakcíny zhruba
2,4 milionu lidí, do začátku května
pak přibližně 4,7 milionu.
Celkem v Maďarsku ke včerejšku

onemocnělo covidem téměř 470 ti-
síc lidí, téměř 16 000 jich zemřelo.
Země nyní sází právě na rychlejší

očkování. Podle informací statistic-
kého úřadu roste se zhoršující se si-
tuací také ochota lidí nechat se oč-
kovat. V polovině února plánovalo
očkování 40 procent lidí a dalších
26 procent dotázaných uvedlo, že
by tak mohli učinit.
„Maďarsko je v současnosti svojí

proočkovaností na třetím místě
v Evropě. Tempo však stále není do-
statečné na to, aby se výrazně ome-
zilo šíření choroby,“ uvedl Gergely
Gulyás. (kro, Reuters)
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Němci: Češi hloupě švejkují
V době pandemie nejsou mnozí lidé v Česku ochotni dodržovat pravidla, píší německá média

INZERCE

VMaďarsku se přes očkování covid prudce rozjíždí

Symbol ztráty důvěry Němci označují za personifikaci nedůvěry lidí v České republice k restriktivním opatřenímně-
kdejší hlavní tvář boje s koronavirem a bývaléhoministra zdravotnictví RomanaPrymulu . Foto: Tomáš Krist, MAFRA


