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Desatero doporučení k zvládnutí koronakrize 
 

Toto Desatero doporučení je deset bodů, jejichž plnění dle zdravého rozumu i úvah odborníků povede 

k výraznému zlepšení situace v ČR a k zvládnutí koronakrize.  

Primárním cílem musí být samozřejmě ochrana životů ohrožené skupiny obyvatel a ochrana zdraví lidí, 

kteří by mohli onemocnět s vážným průběhem. 

Tato doporučení autoři (Beran, Ševčík, Bábek, Svoboda, Landa) prezentovali premiérovi panu Andreji 

Babišovi v Poslanecké sněmovně dne 16. února., bohužel bez jakéhokoli náznaku zájmu či reakce ze 

strany pana premiéra. Přitom je zřejmé, že dosavadní přístup a opatření vlády nefungují, a je tedy nutné 

něco změnit. Nelze přece očekávat, že opakováním téhož dojde ke změně výsledků.  

16. února 2021 

1. Soustředit zdravotní péči a očkování na všechny ohrožené skupiny obyvatelstva 

stanovené infekcionisty, epidemiology, imunology, případně dalšími lékařskými profesemi. 

2. Dodržovat osobní ochranná preventivní opatření 4R: Ruce – Rozestup – Rouška (ve 

vybraných rizikových prostorách) – Rozum a užívat vitamín C a D a zinek. 

3. V případě onemocnění co nejdříve zahájit samoléčbu a dodržet její principy 

(acylpyrin/aspirin, vitamin D a C, zinek, pravidelné větrání společných prostor, 

dostatek tekutin, erdomed, příp. sinupret či bromhexin). 

4. Okamžitě uvolnit prezenční formu výuky na všech typech škol (naprosto zásadní požadavek 

pro obnovu návyků dětí a mládeže, pro obnovu imunity, pro obnovu sociálních kontaktů, 

k zamezení psychických a psychosomatických problémů). 

5. Uvolnit okamžitě veškeré volnočasové aktivity ve venkovních prostorech včetně 

lyžařských středisek pro všechny skupiny obyvatelstva za striktního dodržování bodu č. 2. 

(omezeními se velmi silně a rychle snižuje přirozená imunita). 

6. Uvolnit všechny volnočasové sportovní aktivity ve vnitřních prostorech za striktního 

dodržování bodu č. 2 a stanovit počet osob na metr čtvereční, např. 1 osoba na 10 až 15 m2. 

7. Zvýšit podíl přirozeného pohybu (chůze do schodů, běh a další) ve venkovních prostorách 

bez roušky pro zvýšení přirozené imunity.  

8. Otevřít všechny maloobchodní prodejny, prodejny v nákupních střediscích a 

provozovny služeb za striktního dodržování bodu č. 2., např. 1 osoba na 10 m2. 

9. Otevřít všechna ubytovací, lázeňská, restaurační a gastronomická zařízení při dodržování 

určitého počtu osob u stolu, respektive počet osob na metr čtvereční. 

10. Otevřít všechna divadla a kina a povolit pořádání koncertů, plesů a dalších 

společenských akcí s tím, že jejich kapacita bude první měsíc snížena za striktního dodržování 

bodu č. 2. 


