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HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

č.j.: HSHMP 62585/2020

V Praze dne 1.10.2020
Nařízení

Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně
příslušný podle §69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a §82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. ruší nařízení mimořádného opatření
Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 vyhlášené dne 18.9.2020 pod č. j.
HSHM 59998/2020

II. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod.
nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy
spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na
výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

- individuální návštěvy knihoven a studoven;

- individuální konzultace;

- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše
15 osob;

- klinické a praktické výuce a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského
zákona, s výjimkou

- povinné školní docházky;

- praktického vyučování a praktické přípravy;
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- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy;

- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

- praktických škol jednoletých a dvouletých, 

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem
státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní
přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké
škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní
přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle
školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že
součástí vzdělávání není zpěv,

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a
vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání
nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v
základní škole.

ČI. I

Odůvodnění

Epidemie  je  zvýšený  výskyt  nemoci,  který  je  geograficky  a  časově  omezen.  Při  epidemii
infekčního onemocnění  dochází  zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění  v čase,  kdy
nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při
kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci.
U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se
jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost jednotlivých případů nemoci.
Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména
na cestách přenosu. Mezi  nejzávažnější  epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci  jsou
epidemie způsobené mezilidským šířením. Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření
respirační  cestou,  pomocí  kapének  obsahujících  infekční  agens,  které  se  dostávají  do  okolí
nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je
epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a
vnímavý jedinec.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními k odvracení
jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak
ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit tyto jednotlivé články
epidemického procesu.  Zdroj  nákazy lze izolovat a léčit,  cestu přenosu přerušit  a vnímavého
jedince chránit, například karanténními opatřeními či očkováním, které v souvislosti s pandemií
onemocnění COVID-19 však není k dispozici.

Při  epidemickém šíření  infekčního  onemocnění  hrozí  riziko,  že  bez  nařízení  mimořádných
opatření  dojde k  nekontrolovatelnému šíření  infekce v populaci  s  možností  vyčerpání  kapacit
zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace.
Mezi  nejvíce nebezpečné patří  paralelní  šíření,  kdy jeden nemocný současně nakazí  více než
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jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.

Hlavním cílem nařízení mimořádného opatření je zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co
nejmenších  ztrát  lidských  životů,  stejně  jako  negativních  dopadů  do  ekonomiky.  Toho  lze
dosáhnout omezením provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří,
omezením provozu  základních  uměleckých  škol  a  jazykových  škol  s  právem státní  jazykové
zkoušky, omezením provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání, omezením provozu škol, s výjimkou
mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o
vysokých školách tak,  že součástí  vzdělávání  není  zpěv,  omezením provozu škol,  s  výjimkou
mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že
součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v
základní škole. Při zpěvu jsou emitovány kapénky na větší vzdálenost a dochází tak ke snazšímu
šíření kapénkové nákazy.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby
byla zajištěna širší  škála specifických opatření zohledňující  i  předběžnou opatrnost v souvislosti  s
dalším šířením onemocnění COVID-19.

Cílem mimořádného opatření je provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19 a
tím předejít přetížení až zhroucení zdravotního systému tak, jak k tomu došlo v zemích, v nichž
nebyla včas přijata odpovídající opatření (tj. v čínském Wu-chanu, v Itálii, Španělsku, Francii, Velké
Británii nebo některých částech USA). To má za cíl při současném stavu poznání docílit tří zcela
zásadních pozitivních efektů:

Zabránit přeplnění kapacity nemocnic. To má umožnit jak zachování nezbytné zdravotní péče
ve vztahu k pacientům, kteří nejsou nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, tak ve vztahu k pacientům
s onemocněním COVID-19, kteří potřebují hospitalizaci. Závažný stav vyžadující hospitalizaci se
přitom dle Státního zdravotního ústavu, vycházejícího z dat a analýz Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí,  může objevit  u více než 30 % infikovaných, z toho v širším průměru
přinejmenším téměř 2,5 % infikovaných (ale spíše podstatně více) připadá na pacienty v kritickém
stavu.  Nekontrolované  šíření  epidemie  přitom  může  v  krátkém  horizontu  několika  měsíců
zasáhnout až vyšší desítky procent populace. Stávající počet hospitalizovaných na území hl. města
Prahy k 30.9.2020 je 204 nemocných z toho na JIP 26 nemocných a 29 nemocných s podporou
dýchání (UPV), volná kapacita lůžek, kde je možné poskytnout UPV je 33,6% což je jedním ze
základních důvodů uváděných restrikcí.

Zabránit explozivnímu rozšíření onemocnění COVID-19, při němž by ve zvýšené míře docházelo
(a) k šíření agresivnějších typů koronaviru SARS-CoV-2 a (b) k vyšším koncentracím koronaviru
SARS-CoV-2  v  těle.  Vyšší  koncentrace  koronaviru  SARS-CoV-2  v  těle  a  přítomnost  jeho
agresivnějších typů přitom při zohlednění současných vědeckých poznatků vede k většímu rozsahu
zdravotních komplikací nakažených osob a k vyšší smrtnosti.

Snížit  smrtnost a četnost těžkých průběhů infekce, protože postupem doby budou vzrůstat
znalosti o chování koronaviru SARS-CoV-2 a o metodách léčby infekce a zmírnění jejích následků.
Nakonec by mělo dojít k vyvinutí léků nebo vakcín. Je přitom obecně známo, že již nyní dochází k
experimentálním pokusům léčby různými typy antivirotik, a že v některých případech taková léčba
vykazuje určité výsledky.

Hygienická stanice hlavního města Prahy eviduje ke dni vydání tohoto nařízení nárůst počtu
osob  v  Praze,  u  nichž  došlo  k  prokázání  COVID-19.  V  návaznosti  na  tuto  zhoršenou
epidemiologickou  situaci  vydává  Hygienická  stanice  hlavního  města  Prahy  v  souladu  s  výše
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uvedenými ustanoveními a poznatky toto nařízení.

K datu 30.9.2020 bylo na území hl. m. Prahy hlášeno 13 053 případů, aktuálně nemocných je
5445 osob, tj. nemocnost 411/100000. V absolutních číslech je Praha nejpostiženější oblastí ČR.
Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost v září oproti předešlému měsíci
stoupla 4x (1970 hlášených onemocnění v měsíci srpnu a 7943 hlášených onemocnění v září), z
toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 1998 nemocných, vzestup o 19 % proti předchozímu
období. Stoupá také nemocnost u osob nad 65 let věku, nárůst je za posledních 7 dní o 229
nemocných, tj. o 16,2 % proti předchozímu období. V nemocnicích je hospitalizováno 209 osob, z
toho na jednotkách intenzivní péče 34 nemocných, umělou plicní ventilaci potřebuje 34 osob.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bylo proto pro období od 5. října 2020 přistoupeno k
omezení  provozu vysokých škol,  středních a  vyšších odborných škol  a  konzervatoří,  omezení
provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, omezení
provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a
jiných účastníků na zájmovém vzdělávání, omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a
školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak,
že  součástí  vzdělávání  není  zpěv,  omezení  provozu  škol,  s  výjimkou mateřských  škol,  podle
školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání
nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené
skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Praze mohl nadále stoupat.

ČI. II

Platnost

Na základě §85 odst.  3 zákona č.  258/2000 Sb.  nabývá toto nařízení  platnosti  dnem jeho
vyhlášení,  tj.  prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Hygienické stanice hlavního města
Prahy.

ČI. III

Poučení

Podle ust. §85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno hlavní město Praha toto nařízení
uveřejnit na úředních deskách ve všech jejích městských částech.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka

Hygienické stanice hlavního města Prahy
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