
LIDOVÉ NOVINY Sobota 7. března 2020

Kdo měl potřebu se kvůli
koronaviru předzásobit
trvanlivými potravinami,
ten už tak zřejmě učinil.
Extrémní nákupy už v tuto
chvíli nezaznamenávají ani
online obchody, které jimi
byly zasaženy zvlášť výrazně.

MICHAL BERNÁTH

PRAHA Chvílemi to v některých
českých supermarketech vypada-
lo, jako by se opět vrátila 70. léta.
Regály s potravinami zely prázd-
notou, základní hygienické po-
můcky nebyly k dostání. Tento-
krát však nikoli proto, že by je ně-
kdo nedodal, ale protože po nich
panika okolo šíření koronaviru vy-
tvořila lačnou poptávku. Vrchol
vykupování už ale máme podle
prodejců za sebou.

„Můžeme potvrdit, že dochází
k postupnému uklidnění situace
a nákupy se pomalu vracejí na ob-
vyklou úroveň,“ řekla LN generál-
ní ředitelka Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR Irena Vlčková.
Panika podle ní nebyla namístě
od začátku a o případný nedosta-
tek zboží se prý nikdo strachovat
nemusel.

Masivní nákupní horečka za-
stihla podle všeho možná nejdrs-
něji ty prodejce, kteří zboží záro-

veň rozvážejí zákazníkům. „Po-
slední týden pro nás byl extrémně
náročný,“ řekl ředitel online su-
permarketu Košík.cz Tomáš Jeřá-
bek. Stačil prý jediný den, aby se
objednávky dostaly na dvojnáso-
bek běžného objemu. Efekt panic-
kých nákupů však nakonec podle
Jeřábka nebyl tak hromadný, jak
se mohlo zdát – 85 % zákazníků
se chovalo jako obvykle. Jenže ce-
lých 15 % nákupů přesáhlo hrani-
ci 50 kilogramů, jednotky pro-
cent nákupů pak ředitel rozvážko-
vé služby označil za extrémní.

Prázdné regály už nehrozí
Poučení je podle něj do budoucna
zřejmé: „Na panické nákupy se
obchodníci nedokážou připravit.
Že přišly, poznáte až ve chvíli,
kdy už se s nimi nedá nic dělat,“
vysvětlil Jeřábek, podle nějž ná-
por v zásobování znamenal zablo-
kování desítek tisíc běžných roz-
vozů. Opakování situace s prázd-
nými regály ale podle něj nic ne-
nasvědčuje. „Ti, kteří se potřebo-
vali pro svůj psychický komfort
zásobovat, to zvládli právě v prů-
běhu dvou až tří nejkritičtějších
dnů,“ doplnil ředitel.

Podle mluvčí řetězce Kaufland
Renaty Maierl zaznamenala její
společnost v Česku v posledních
dnech zvýšený zájem o základní
potraviny, jako jsou těstoviny,
rýže či konzervy. Kromě toho šly
„na dračku“ hygienické potřeby –

samozřejmě nikoli tyčinky na čiště-
ní uší či vosky na knír, lidé se před-
zásobili spíše toaletním papírem či
dezinfekčními gely. Zájem o to
všechno ale dle Maierl v posled-
ních dnech klesá. Což ovšem ne-
znamená, že je vše zase v normálu.

„Zvýšená poptávka po trvanli-
vých potravinách trvá,“ řekl LN
mluvčí prodejen Albert Jiří Mare-
ček. Albert se podle něj snaží zá-
kazníky uklidňovat, prodané obje-
my jsou prý ale stále výrazně vyš-
ší, než je běžné. „Pravděpodobně
tedy vzkaz expertů a státní správy,
že není důvod k panice, stále
k uším zákazníků zcela nedolehl –
anebo pro ně nebyl dosti silný či
důvěryhodný,“ myslí si Mareček.

Ne všechny státní orgány však
svorně uklidňovaly české obča-
ny. Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí Jany Maláčové (ČSSD)
například instruovalo poskytova-
tele sociálních služeb, jako jsou
domovy důchodců, pečovatelské
ústavy a další, aby se předzásobi-
ly alespoň na šest týdnů.

To Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb zkritizovala jako
přemrštěné. „Chceme se ohradit
proti poplašným zprávám. Pokyn
ministerstva práce, že si všichni
poskytovatelé mají nakoupit léky
a potraviny na šest týdnů dopře-
du, je v rozporu s doporučeními
vlády. Je to nereálné a nerealistic-
ké,“ uvedl prezident asociace Jiří
Horecký.

Panické nákupy
pomalu končí
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PRAHA Plošné přerušení výuky na
školách v Česku kvůli koronaviru
se zatím nechystá. „Myslím si, že
by se proti tomu postavila i veřej-
nost, zcela určitě zaměstnaní rodi-
če mladších školáků, kteří nemají
možnost s nimi zůstat doma,“
říká místopředsedkyně Českomo-
ravského odborového svazu pra-
covníků školství (ČMOS PŠ)
Markéta Seidlová.

Sama zatím ví pouze o jedné zá-
kladní škole z Frýdku-Místku,
která se k případnému uzavření
chystá. Už týden je totiž v karanté-

ně 40 pedagogů, kteří se vrátili ze
severoitalských lyžařských středi-
sek, a také několik dětí. „Zatím se
řediteli školy dařilo zajistit vý-
uku, ale situace se může v pondě-
lí změnit,“ vysvětluje Seidlová.

Hlavní problém, který aktuálně
řeší většina škol, je podle jejích
slov nedostatek dezinfekčních pro-
středků na ruce. Povinnost zajistit
je mají jednotliví zřizovatelé.

Až dosud ředitelé škol vyzýva-
li rodiče, kteří se se svými dětmi
vrátili z lyžování v severoital-
ských střediscích, aby je nechali
dva týdny doma v karanténě
s tím, že jim omluví zameškané

hodiny. Včera ovšem minister-
stvo zdravotnictví vyhlásilo, že
ve 14denní domácí karanténě mu-
sejí automaticky zůstat všichni
čeští občané po návratu z Itálie.
Ministerstvo školství na svých
stránkách školy upozorňuje, že
veškeré pokyny vydané minister-
stvem zdravotnictví a krajskými
hygienickými stanicemi „mají
přednost před pravidly upravený-
mi školským zákonem“. Vzhle-
dem k tomu, že v pondělí se z jar-
ních prázdnin vrátí ještě část ško-
láků a učitelů, je otázka, zda v ně-
kterých regionech nebudou polo-
prázdné školní třídy.

Rýže či mouka šly v posledních dnech na dračku. Prázdné regály už by ale měly být minulostí. FOTO MAFRA – PETR LUNDÁK

K plošnému zavírání škol
zatím není důvod


