
V Praze 27.03.2020 

 

 

Vážený pane poslanče, vážená slečno či paní poslankyně 

 

obracím se na Vás jako občan, který v době šířící se infekce postrádá fungování opozičních 

stran. Dobře fungující opozice předně eliminuje případná vládní nedopatření nebo dokonce 

případné chyby, ale hlavně reprezentuje v maximální míře zájmy občanů. Jedním z důležitých 

zájmů veřejnosti je, aby byla ustavena rovnováha preventivních opatření a nezbytných 

karanténních opatření s minimalizací dopadu na běžný život společnosti. A zároveň, aby 

přijatá opatření byla skutečně efektivní.  

Předseda vlády inicioval a v médiích propagoval povinnost nosit roušku nebo jakoukoli jinou 

ochranu úst a nosu. Pokud by se jednalo o doporučení, nelze proti tomu nic namítat. Jenže 

vláda nošení roušky nejenom vyžaduje, ale i sankcionuje.  

Pokud by vláda zajistila fungování trhu s rouškami tak, aby byly dostupné pro každého 

občana za dostupnou cenu, bylo by možná i takové opatření akceptovat. Veřejnost by 

dokonce možná očekávala, že nějaké minimální množství roušek a desinfekce vláda poskytne 

každému v České republice zdarma. 

Problém je však v tom, že vláda již po dobu několika týdnů není schopna zajistit zásobování 

jak respirační ochrany, tak desinfekčních prostředků pro veřejnost. Vláda nemůže oprávněně 

požadovat, aby si občané roušky šili sami.  

Problém spočívá v tom, že podle mých informací rouška ušitá z běžné textilie (prostěradla) 

neposkytuje vůbec žádnou ochranu. Vydechnutý vzduch obsahující viry se šíří do prostoru do 

vzdálenosti několika desítek centimetrů téměř stejně, jako bez roušky a protože infekce 

zůstává v prostoru i po dobu několika hodin, je nutné vážně pochybovat o smysluplnosti 

vládního opatření. Z hygienického hlediska pravděpodobně neposkytuje amatérsky 

zhotovená rouška žádnou ochranu. Naopak, tím, že vyvolává nepodložený pocit snížení 

rizika, přispívá k mohutnějšímu šíření infekce.   

Namísto efektivního zajištění potřebných a skutečně fungujících ochranných prostředků 

vláda vnutila české veřejnosti placebo podomácku ušitých roušek. Navíc Policie uděluje 

pokuty, pokud někdo takovouto víceméně zbytečnou roušku nenosí. Je-li tomu tak, pak je 

vládní postup neobhajitelný.  

Toto moje podezření posiluje i skutečnost, že žádná jiná země v dané situaci nepožaduje 

nošení amatérsky zhotovených roušek.  



Vzhledem k tomu, že jako občan nemám jinou možnost, obracím se na opoziční poslance a 

senátory, abyste iniciovali odborné zhodnocení vládních opatření případně uskutečnění 

nezávislého testu a pokud se ukáže neefektivnost nošení podomácku zhotovených roušek, 

abyste požadovali po vládě zrušení nadbytečných sankcí, které naopak odvádějí pozornost 

od skutečně efektivního postupu proti infekci. Počet člověkohodin doposud věnovaný šití 

roušek mohl být využit k mnohem účinnějším krokům proti infekci – například desinfekci 

míst, kde se infekce může šířit, protože tam zůstává po dobu několika dní.   

Prosím o odpověď.  

S přátelským pozdravem  
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