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Týdenní update pro Bavorsko a jižní Německo – od 29. ledna do 4. února 2021  

Situace  

 

K 4. únoru byly evidovány následující počty nemocných ve čtyřech jihoněmeckých zemích:  

- Bavorsko: celkem 408.021, 2.355 nově nakažených vůči předchozímu dni, průměr případů 

za 7 dní na 100 000 obyvatel: 83 

- Bádensko-Württembersko: 296.749, z toho 1.354 nově nakažených, průměr případů za 7 

dní na 100 000 obyvatel: 67  

- Porýní-Falc: 94.302, 545 nově nakažených, průměr případů za 7 dní na 100 000 obyvatel: 

70  

- Sársko: 26.296, 311 nově nakažených, průměr případů za 7 dní na 100 000 obyvatel: 124  

Situace ohledně počtu nově nakažených se v Bavorsku nadále zlepšuje. Avšak nyní jsou 

znovu 2 okresy nad 7-denní incidencí 300 nově nakažených na 100 000 obyvatel: Hof (378) 

a Tirschenreuth (351). Dalších 4 města/okresy jsou nad 200, prakticky všechny u hranic s 

Českem!: město Hof (277) a okresy Wunsiedel (264), Regen (235) a Weiden (201). 20 

okresů/měst je pod hranicí 50 případů. Město Řezno a okres Main-Spessart má incidenci pod 

35. Mnichov má 48 případů na 100 000 obyvatel. V Bavorsku je celkově 71 okresů a 25 

okresních měst.  

/RKI:https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/p

age_1/ /  

Počet testů v Bavorsku: PCR-testy v sedmidenním průměru (14. - 20. ledna) 32.884 testů 

denně. Údaje o počtu antigenních testů nejsou k dispozici. GK Mnichov má přislíbeno od 

Ministerstva vnitra, pod které statistika testů spadá, týdenní aktualizace.  

MP Söder varoval s ohledem na setkání ministerských předsedů s kancléřkou 10. února 

před příliš rychlým rozvolňováním („Raději důkladně, déle a důsledněji“) a obnovenou 

skládačkou různých opatření v jednotlivých zemích. Söder varoval i kvůli obavám z 

rozšíření mutace viru B117: „Kdo nyní otevře při incidenci 90, bude mít během velmi krátké 

doby zase 150“. Generální tajemnice FDP naopak diskusi na téma rozvolňování očekává 

velmi brzy.  

V pátek, 29. ledna bylo otevřeno další testovací centrum pro české pendlery na hraničním 

přechodě Waidhaus. Kromě toho ten samý den bavorský ministr zdravotnictví Holetschek 

navštívil testovací centrum na hraničním přechodě Waldmünchen-Lísková, kde ocenil 

nově otevřená testovací centra: „Systém funguje dobře a je důležité, abychom zde byli 

opatrní a obezřetní. Od dnešního rána mohu říct, že jsem spokojen s dobrým testovacím 

systémem na hranicích.“  Od pondělí, 25. ledna do pátku, 29. ledna bylo ve Furth im Wald a 

Waldmünchen provedeno skoro 4 000 testů, z nichž 19 bylo pozitivních. 

V Norimberku otevřelo 3. února nové testovací centrum, které bude provádět antigenní 

testy. Výsledek testu by měl být k dispozici během 20 minut. Testy jsou pro každého 

bezplatné a dobrovolné. Testovací centrum bude za začátku otevřeno čtyři týdny. 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
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V Mnichově proběhla 31. ledna demonstrace proti omezujícím korona opatřením. Zúčastnilo 

se jí asi 250 osob, které porušily zákaz vycházení po 21. hodině, demonstrace skončila až ve 

22:15. Na průběh demonstrace dohlíželo asi 500 policistů. 

Přes oznámení se na bavorských školách stále prakticky nedělají antigenní testy. Zelení, 

SPD a Filologický spolek včera vyzvali vládu, aby k obnovení výuky závěrečných tříd bylo 

antigenní testování urychleně zavedeno. 

 

Opatření  

• Od 25. ledna musí pendleři a všichni ostatní již přijíždět s negativním testem.  

• Omezení kontaktů zpřísněno: soukromé setkání je omezeno na osoby jedné domácnosti 

a max. jedné další osoby z jiné domácnosti.  

• Pro cesty autem (spolujízdu) je nutno dodržovat tatáž pravidla jako pro pobyt uvnitř, tj. 

udržovat odstup min. 1,5 metru a nosit roušky. Tam, kde není možné toto pravidlo 

dodržet, mohou cestovat osobním autem jen dvě osoby. Doporučuje se, ale není to 

povinnost, aby cestující měli roušku a větrali, nemusí mít však respirátor FFP2. 

Řidič roušku mít nemusí, ale může, a v takovém případě musí zajistit, aby byl jeho obličej 

rozpoznatelný.   

• Pendleři v některých okresech mají zákaz jakéhokoliv cestování mimo cestu do 

práce a zpět do bydliště, tj. zakázány i nákupy. Pravidlo je v souladu s aktuálními 

nařízeními.  

• Platí povinnost nosit respirátory třídy FFP2 do obchodů, ve veřejné dopravě a při 

bohoslužbách. Toto neplatí pro děti do 15 let.  

• Nadále platí:  

• Uzavření obchodů. Otevřeno mají nadále: obchody s potravinami, týdenní trhy s 

potravinami, dovozové služby, obchody s nápoji, lékárny, drogérie, optiky, čerpací 

stanice, autodílny, cykloobchody, banky, spořitelny, pošta a velkoobchod. Od 11. 1. lze 

také využívat služby Click and Collect – tzn. po on-line objednávce si lze v 

maloobchodech zboží vyzvednout, pokud to daný obchod umožňuje.  

• Je dovoleno vycházet jen z pádných důvodů: pracovní, zdravotní důvody, zabezpečení 

potravin, sport a pohyb na čerstvém vzduchu, starost o zvířata aj.  

Od 21. hodiny do 5. hodiny ranní platí zákaz vycházení. Výjimkou jsou pouze 

zdravotní, pracovní důvody, péče o zvíře aj. Za porušení zákazu vycházení hrozí pokuta 

500 eur.  

Konzumace alkoholu je na veřejných místech zakázána všude tam, kde určí komunální 

vyhláška  

Kadeřnictví, kosmetická péče a tetovací studia musí být uzavřena.  

Školy a školky jsou uzavřeny. Mše v kostelech, synagogách a mešitách jsou povoleny, 

ale musí být dodržován odstup 1,5 metru plus nosit FFP2. 

Restaurace, kulturní a sportovní zařízení zůstanou nadále uzavřené.  

V Bavorsku zůstanou do poloviny února zavřené lyžařské vleky, avšak upravované 

běžecké trati jsou k dispozici. Kromě skialpinismu je tedy možné si zajít na běžky, ale jen 

samostatně, ve dvou, či se členy jedné domácnosti a jen ve volné přírodě, ne v areálu 

sportovních zařízení.  
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Viz originální znění bavorského opatření: BayMBl. 2021 Nr. 5 - Verkündungsplattform 

Bayern (verkuendung-bayern.de) a https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-34/.  

 

Cestování  

Česko je od neděle 24. ledna zařazeno na seznam zemí s vysokým rizikem nákazy. 

V důsledku toho začala pro Česko platit níže uvedená opatření:  

Spolková vláda schválila nové nařízení o ochraně před infekcí v souvislosti se SARS-

CoV-2 platné od 14. ledna. K nalezení je na: Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf 

(bundesgesundheitsministerium.de). Nařízení stanoví, že existují 3 druhy rizikových oblastí 

(riziková, vysoce riziková a oblast s mutujícím virem).  

Základní změny stávajícího režimu:  

VYSOCE RIZIKOVÁ ZEMĚ: Osoby, které v uplynulých 10 dnech navštívily takovouto 

zemi, musí mít test s sebou při příjezdu. Pokud jedou hromadnou dopravou, musí test 

předložit již dopravci.  

Výjimky:  

- Osoby, které vysoce rizikovou zemí pouze projely bez zastávky 

- Osoby, které Německem pouze projíždějí 

- Osoby pracující v dopravě pro pobyt do 72 hodin 

- Děti do 6 let  

Pendleři nejsou v této verzi nařízení zařazeni mezi výjimky! V důsledku toho docházelo se 

začátkem minulého pracovního týdne k tvorbě dlouhých autokolon a front pendlerů čekajících 

u hranic na testování. Přelom nového týdne však již nebyl z hlediska průjezdnosti hranic tak 

dramatický, protože během týdne se obě strany snažily navýšit testovací kapacity u hranic, 

aby se situace neopakovala. V neděli a toto pondělí ráno byly hraniční přechody průjezdné, 

maximální čekací doba na testy byla na přechodu Folmava, asi 1 hod. 

 

Viz originální znění bavorského opatření: https://www.gesetze-

bayern.de/Content/Document/BayEQV/true . Více viz též na www.mzv.cz/mnichov 

Očkování  

Počet očkovaných k 3.2. 10:00 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitori

ng.html  

Vakcíny: Biontech/Pfizer (Deutschland), Moderna (USA)   

 

 
 

První dávka Druhá dávka

spolková země

celkově 

podaných 

očkování

očkování 

kumulativně

rozdíl k 

předchozímu 

dni

 % 

očkovaných

očkování 

kumulativně

rozdíl k 

předchozímu 

dni

Bádensko-

Württembersko
321 814 245 773 7 083 2,2 76 041 5 866

Bavorsko 484 846 340 112 8 287 2,6 144 734 13 437

Porýní-Falc 172 753 143 381 450 3,5 29 372 5 752

Sársko 33 532 22 888 636 2,3 10 644 935

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-5/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-5/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-34/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
http://www.mzv.cz/mnichov
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.html
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V zájmu překonání výpadků očkovací látky navrhnul i bavorský MP Söder před 

„očkovacím summitem státem řízené „nouzové očkovací hospodářství“. Je potřeba navýšit 

výrobní kapacity a uspíšit schvalovací postupy. Podle Södera by měl být vytvořen „nouzový 

plán“, který stanoví jasné zadání pro výrobu a příslušná odškodnění. Místopředseda CSU 

M. Weber dodal, že „každé možné výrobní místo musí být přenastaveno na výrobu 

očkovací látky. Schválené očkovací látky musí být možné v nouzovém případě vyrábět i 

u jiných výrobců na základě vynuceného licencování“. Komentátoři státní zásahy 

odmítají, varují před centrálním plánováním a připomínají selhání státu (neochráněné 

pečovatelské domy, nedigitalizované školy, nepřipravené zákony na očkování). 

 

Bavorský MP Söder žádá, aby byly „co nejrychleji“ prověřeny i ruské a čínské vakcíny. 

Média připomínají chybějící nebo nedostupné informace ze 3. fáze testování ruského 

Sputniku, ale také jeho nízkou cenu a nenáročnou logistiku. U čínské vakcíny je v rámci 

výsledků ze 3. fáze nejasná její účinnost (mezi 50 až 91 procenty podle země, ve které byla 

studie prováděna). Mezi odborníky údajně panuje přesvědčení, že obě vakcíny založené na 

mrtvých virech zajistí jen relativně krátkodobou imunitu. Expert SPD K. Lauterbach 

označil působení Sputniku za zajímavé a čínské látky za „velmi omezené“. Bez příslušných 

dat považuje schválení těchto vakcín Evropskou medicínskou agenturou za 

„nepravděpodobné“. 

 

Očkování momentálně provádí mobilní týmy v zařízeních pro seniory a očkovací centra 

nejsou tak dostatečně využívána. Náklady na provoz center ale rostou. Jak vysoké náklady 

jsou, to nedokáže bavorské Ministerstvo zdravotnictví vyčíslit. Na provoz všech 100 

bavorských očkovacích center vyčlenila bavorská vláda 100 mil. eur. Vzhledem k tomu, 

že by centra měla být v provozu minimálně do poloviny roku, není jasné, jestli budou 

tyto vyčleněné peníze stačit. Celou organizaci rychlé výstavby očkovacích center kritizuje 

Ruth Waldmannová, mluvčí SPD: “Už několik měsíců víme, že chceme v určitém okamžiku 

očkovat, a tak mohla být celá příprava očkovacích center připravena v klidu.“ To by možná 

Bavorsku ušetřilo dost peněz. Podle výzkumu Bavorského rozhlasu je 26 ze 100 očkovacích 

center provozováno soukromými společnostmi. 

 

Školy  

Do 14. února 2021 bude probíhat na základních a středních školách pouze online výuka. 

Pouze maturitní ročníky v Bavorsku a B-W se začnou od 1. února hybridně (část online, část 

prezenčně) připravovat na maturitu. Aby se dohnala látka ve školách co nejrychleji, nebudou 

v únoru prázdniny (15. - 19. 2. tzv. Faschingsferien).  

 

Bavorský ministr školství Michael Piazolo ve středu, 3. února ospravedlňoval hybridní 

vyučování navzdory protestům žáků. V Norimberku a v Augsburgu žáci protestovali proti 

hybridní výuce. Podle nich prezenční výuka ohrožuje jejich zdraví při tak vysokých počtech 

nakažených v jejich městech a každému žáku by mělo být umožněno, aby se sám rozhodl, 

jaký typ výuky chce. Podle Piazola je ale prezenční výuka důležitá pro zlepšení výkonu ve 

škole. Ministr také poukázal na to, že se v hybridní výuce nyní nachází jen 2,4 % žáků, což je 

méně než počet dětí ve školkách. Zároveň je podle něho v tomto ohledu Bavorsko mnohem 

opatrnější než jiné spolkové země. 
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Ekonomika  

 

Aktuální ekonomický průzkum Bavorské komory uměleckých řemesel ukázal, že se 

nálada u řemeslných společností zhoršila. Pouze 42 procent dotázaných označilo svoji 

současnou situaci ve čtvrtém čtvrtletí za dobrou, 34 procent za uspokojivou. Jediné odvětví, 

které nyní dobře funguje, je stavebnictví. Řada dalších, jako kadeřnictví, kosmetika, 

fotografové nebo zlatníci jsou zasaženi mnohem tvrději. Zvláště v uzavřených podnicích se 

nálada výrazně zhoršuje. Prezident komory Peteranderl se obává velké vlny bankrotů, pokud 

uzávěra překročí polovinu února. V 90 000 řemeslných společnostech v Bavorsku je 

300 000 lidí zasaženo koronavirovými opatřeními. 

 

Německé hospodářství dokáže ještě stále čelit koronavirové krizi. Dokládají to čísla 

nezaměstnanosti v Německu a Bavorsku. V lednu se čísla mírně zvýšila, což je standardní 

změna v tomto období. Bavorsko má nejnižší míru nezaměstnanosti v Německu: 4,2 %, 

následováno Bádenskem-Württemberskem – 4,5% a Porýním-Vestfálskem – 5,6 %. 

 

V oblasti maloobchodu se očekává až 8 000 bankrotů a zmizet tak může až 25 000 

pracovních míst, uvedl mluvčí Maloobchodního spolku B. Ohlmann. V odvětví roste 

pesimismus. Doposud byly odhady asi o třetinu nižší. 

Společnost Siemens Energy zruší téměř 700 pracovních míst v Erlangenu. Siemens 

plánuje do roku 2025 škrtnout na 7800 pracovních míst po celém světě, z toho 3000 

v Německu. Předseda podnikové rady v Erlangenu Manfred Bäreis to včera potvrdil 

Bavorskému rozhlasu. Důvod rušení pracovních míst je snížený počet objednávek v sektoru 

elektráren. 

Vypracovali: Z. Zechovská, J. Kreuter, K. Larischová 

Generální konzulát ČR v Mnichově 
 

 


