Týdenní update pro Bavorsko a jižní Německo – 12. - 18. března 2021
Situace
K 19. březnu byly evidovány následující počty nemocných ve čtyřech jihoněmeckých zemích:
- Bavorsko: celkem 467.890, 2.832 nově nakažených vůči předchozímu dni, průměr za 7 dní
na 100 000 obyvatel: 100
- Bádensko-Württembersko: 339.011, z toho 1.999 nově nakažených, průměr za 7 dní na
100 000 obyvatel: 89
- Porýní-Falc: 108.681, 595 nově nakažených, průměr za 7 dní na 100 000 obyvatel: 69
- Sársko: 30.513, 105 nově nakažených, průměr za 7 dní na 100 000 obyvatel: 56
Situace ohledně počtu nově nakažených v Bavorsku se zhoršuje. Jeden okres má 7-denní
incidenci nad 300: Kulmbach (307). Pět okresů a tři města mají incidenci mezi 200 a
300: Amberg (255), Cham (250), Schwandorf (247), Kronach (229), Amberg-Sulzbach (214),
Wunsiedel (212), Rosenheim (207) a Hof (205). 55 okresů/měst je pod hranicí 100, z toho jen
jeden okres je pod incidencí 35. Mnichov má 72 případů na 100 000 obyvatel. V Bavorsku
je celkově 71 okresů a 25 okresních měst. (Pozn.: 18. března nebyly počty v jednotlivých
okresech aktualizovány.)
/Zdroj: webové stránky RKI/
V Mnichově zahájilo Státní zastupitelství vyšetřování poslanci CSU a bývalému ministrovi
spravedlnosti A. Sauterovi kvůli možné korupci. Sauter čelí podezření, že si nechal zaplatit
za zprostředkování nákupu roušek odměnu ve výši kolem 1 mil. eur. Právně je jeho postup
zřejmě v mezích zákona, morálně však pochybný a pro image CSU velmi negativní.
Bavorský minist financí A. Füracker (a blízký spolupracovní bavorského MP Södera) se
vyjádřil, že stupňový plán na rozvolňování na základě sedmidenní incidence na 100 000
obyvatel nefunguje. Vláda „zoufale“ hledá nějaký vzorec, který by zohledňoval i jiné
hodnoty. Téma se podle něj bude probírat i na videokonferenci s kancléřkou Merkelovou.
Rakouské (OGB) a německé odbory z Bavorska (DGB) požadují ve společném
prohlášení otevřené hranice a spravedlivou mobilitu v Evropě. Aktuální situace na
rakousko-německých hranicích představuje nebezpečí pro evropskou soudržnost a volný
pohyb pracovníků.
V Bavorsku od 15. března platí nový hygienický program, kdy děti, které mají příznaky
nachlazení, smí do školky a školy pouze s negativním testem na koronavirus. Test musí
být proveden buď v lékárně či u lékaře. Pouze děti, jejichž příznaky jsou způsobené alergií,
mají výjimku. Aby děti mohly být v budoucnu testovány přímo ve školách, chce Bavorsko
zajistit pro své školy celkem 100 mil. rychlých testů. 11 mil. testů bylo podle bavorského
MP Södera už rozesláno.
O víkendu proběhly ve spolkových zemích Porýní-Falc a Bádensko-Virtembersko volby
do zemských sněmů:

Bádensko-Virtembersko (B-W): nejsilnější stranou byla ve volbách strana Zelených se
současným MP Kretschmannem s výsledkem 32,6 procent. Její koaliční partner CDU
výrazně ztratil hlasy voličů a dosáhl historicky nejhoršího výsledku 24,1 procent, což
zřejmě ovlivnila aféra s rouškami. Do Zemského sněmu byly dále zvoleny strany SPD (11 %),
FDP (10,5 %), AfD (9,7 %). Na základě těchto výsledků by v B-W mohla zůstat stávající
koalice Zelení a CDU, ale Kretschmann má také možnost vytvořit koalici ze stran Zelení,
SPD a FDP.
Porýní-Falc: volby znovu vyhrála strana SPD s 35,7 procenty. Kromě SPD, byly do
zemského sněmu také zvoleny strany CDU (27,7 %), Zelení (9,3%), AfD (8,3 %), FDP (5,5
%), Svobodní Voliči (5,4 %). Na základě výsledku v Porýní-Falci zřejmě znovu vznikne
stávající koalice SPD, Zelených a FDP. Politici CDU vyjádřili zklamání nad výsledky
voleb, kterým podle nich nejvíce ublížila nedávná aféra s rouškami. CDU dosáhla historicky
nejhoršího výsledku v Porýní-Falci. Podle politiků z SPD výsledky voleb jsou důkazem
toho, že CDU není jako vládní partner potřeba.
Město Mnichov zveřejnilo v neděli nové údaje ke koronavirovým mutacím. Téměř polovina
všech případů koronaviru v Mnichově od 5. února, které byly od února podrobněji
zkoumány, představovaly britskou variantu, která se dál Mnichovem šíří.
Očkování
Počet očkovaných k 18.3. 08:00 Zdroj: webové stránky RKI.
Vakcíny: Biontech/Pfizer (Deutschland), Moderna (USA), AstraZeneca.
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V Bavorsku byly zrušeny tisíce termínů pro očkování vakcínou AstraZeneca. Standardně se
očkuje touto vakcínou kolem 4 – 6 000 osob denně.
Po zákazu očkování vakcínou firmy AstraZeneca, vyjádřili dva politici důvěru této vakcíně.
Bavorský ministr zdravotnictví Holetschek a MP Bádenska-Virtemberska Kretschmann v
úterý oznámili, že by se touto vakcínou očkovat nechali, protože příznaky onemocnění
koronavirem jsou závažnější bez očkování než po něm.
Opatření
Uzávěra platí v Bavorsku do konce března.
Od 8. března platí následující pravidla:

- stýkat se mohou dvě domácnosti, do pěti osob, děti do 14 let se nepočítají. V okresech s
incidencí pod 35 je možné setkání deseti osob ze tří domácností;
- obchody v okresech s incidencí do 50 otevřely za omezujících podmínek (počet
zákazníků na m2 apod.). V okresech s incidencí 50-100 mohou obchody přijímat zákazníky
pouze po předchozím objednání. Za podobných podmínek otevřela muzea, galerie nebo
zoo a jsou povoleny vnější sporty do deseti osob;
- restaurace, kulturní a sportovní zařízení (vč. lyžařských vleků) zůstávají nadále uzavřená;
perspektiva pro restaurace: vnější konzumace bude možná nejdříve od 22. března, pokud
zůstane týdenní incidence pod hodnotou 50. Podobné platí pro divadla, kina a koncertní
haly;
- školy do 14. března: prezenční výuka pro základní školy (1.- 4. třída) a závěrečné ročníky,
kde je možno zajistit odstup 1,5m, jinak střídavá výuka. Od 15. března se do střídavé výuky
zapojují i zbývající ročníky. Opatření se dále upravují v závislosti na incidenci.
Nadále platí:
- je dovoleno vycházet jen z pádných důvodů: pracovní, zdravotní důvody, zabezpečení
potravin, sport a pohyb na čerstvém vzduchu, starost o zvířata aj.;
- povinnost nosit respirátor FFP2 ve veřejných prostorách, obchodech, dopravních
prostředcích;
- zrušen noční zákaz vycházení. Pouze v okresech s incidencí nad 100 nadále platí od 22.
hodiny do 5. hodiny ranní. Výjimkou jsou pouze zdravotní, pracovní důvody, péče o zvíře
aj.;
- konzumace alkoholu je na veřejných místech zakázána všude tam, kde určí komunální
vyhláška.
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 14. února zařazeno na seznam oblastí s virovými variantami. V
důsledku toho začala pro Česko platit níže uvedená opatření:
Prakticky pro všechny občany, kteří v posledních 10 dnech pobývali na území Česka, je vstup
na území Německa zapovězen.
Výjimky (vždy pouze s testem):
- osoby, které do Německa cestují pracovně, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po
silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za
dodržení ochranných a hygienických opatření);
- pendleři, pokud je jejich práce naléhavě nutná a nezbytná pro udržení provozních procesů a
je to potvrzeno zaměstnavatelem i okresním úřadem (oblast zdravotnictví, pečovatelské
služby, zásobování, výroba léčiv, distribuce vody a tepla ad.)

- byla prodloužena karanténa po vjezdu do Bavorska, a to na 14 dní bez možnosti
zkrácení po negativním testu po pátém dni. Stejná karanténa platí i v BádenskuWürttembersku.
Tranzit přes území Německa, a to ani v závažných případech, není povolen! Opatření na
hranicích byla ze strany Spolkového ministerstva vnitra prodloužena do 31. 3. včetně.
Více viz na www.mzv.cz/mnichov
Ekonomika
Společnost BMW chce od roku 2030 vyrábět minimálně polovinu svých automobilů s
elektromotorem. Také značka MINI, která pod BMW spadá, by za několik let měla nabízet
jen elektroauta.
Automobilový dodavatel Brose zveřejnila obchodní výsledky. V roce 2020 dosáhla
společnost navzdory prudkému poklesu automobilové výroby, pandemie a vnitřním
nákladům na restrukturalizaci pozitivního obratu 5,1 mld. eur (o 17 procent méně než
v předchozím roce).
V Bavorsku vzniká nové průmyslové odvětví „ochrana klimatu“, které by se podle
propočtů mohlo brzy stát třetím nejdůležitějším průmyslovým odvětvím v Bavorsku po
strojírenském a automobilovém průmyslu. Momentálně by to bylo odvětví s objemem
přidané hodnoty 17,4 mld. eur, s počtem zaměstnanců kolem 129 000 a velkým
potenciálem pro úspory CO2 v budoucnosti.
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