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Přehled situace COVID-19 v Jihomoravském kraji 
 

aktualizace k 10. červnu 2021, 24:00 hod. 
Vzhledem k dlouhodobému příznivému vývoji bude další aktualizace vydána 

dle potřeby a vývoje situace, nejpozději ke 30. červnu 2021 
Kompletní data z podkladů všech KHS jsou k dispozici na stránkách MZ ČR  

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 
 

Kumulativní počty od 11. 3. 2020 – dosud: 
Počet osob s pozitivním testem: 156138 
Počet uzavřených případů: 154848 
Počet úmrtí: 3093 (průměrný věk 80 let) 
Smrtnost: 1,98 % (údaj je vztažen k počtu osob pozitivně testovaných) 
 
Týdenní sumarizace (4. 6. – 10. 6. 2021): 
Počet osob s pozitivním testem za posledních 7 dnů celkem: 159 
Počet osob s pozitivním testem za posledních 7 dnů ve věku 65+: 9 (6 %) 
Incidence za posledních 7 dnů: 13 případů / 100 000 obyvatel  
Podíl podezření na tzv. britskou mutaci za posledních 7 dnů (vztaženo ke všem 
s pozitivním testem): 9 % 
Nová úmrtí: 17 (průměrný věk 81 let) 
 

Aktuální počty ze dne 10.6. 2021, 24:00 hod.: 
Počet osob s pozitivním testem za posledních 24 hod.: 18 
Počet osob s pozitivním testem za posledních 24 hod. ve věku 65+: 3 (17 %) 
Denní incidence pro Jihomoravský kraj: 1,5 případů / 100 000 obyvatel  
Podíl podezření na tzv. britskou mutaci za posledních 24 hod.: 5 % 
Nová úmrtí: 0 
Počet osob s pozitivním testem: 1290 
Počet aktuálně hospitalizovaných: 39 hospitalizovaných (10 závažných případů, 15 
středně, 10 lehkých, 4 bezpříznakoví)  
Počty hospitalizovaných se týkají osob s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji. 
 

 
Přehled počtu případů osob s pozitivním testem – kumulativně a aktuálně:   

Brno-město 23328 48299 47681 741 49 6 618

Brno-venkov 12399 28614 28327 414 38 6 287

Blansko 6371 14934 14844 340 21 90

Břeclav 5580 14281 14210 369 16 71

Hodonín 10671 21860 21767 506 15 5 93

Vyškov 5579 13276 13224 337 8 52

Znojmo 5689 14874 14795 386 12 1 79

JMK celkem 69617 156138 154848 3093 159 18 1290

Počet nově 

pozitivních      

za posledních      

24 hod. 

(incidence)

Počet aktuálně 

pozitivních 

celkem 

(prevalence)

Okres

Počet 

případů             
11.3.-31.12.2020

Počet 

případů 

kumulativně 
11.3.2020-dosud

Počet 

uzavřených 

případů 

kumulativně 
11.3.2020-dosud

Počet 

zemřelých 

kumulativně 
11.3.2020-dosud

Počet 

pozitivních 

za 

upynulých 

7 dnů

 
Upozornění: Součty údajů se mohou oproti předchozímu dni v jednotkách lišit. Dochází k tomu však výjimečně, z důvodu např. 
upřesnění adresy bydliště, spadající do jiného okresu nebo do jiného kraje.  

Zdroj: KHS JMK 

 
 
 



Vývoj počtu hlášených pozitivně testovaných COVID-19 po dnech  
Jihomoravský kraj, březen 2020 ─ červen 2021, denně aktualizováno 

 
Zdroj: KHS JMK 

 
Od konce měsíce března výrazný pokles počtu pozitivně testovaných i potřeba 
hospitalizací. Příznivý vývoj vidíme ve všech ukazatelích. 
 
Osoby ve věkové skupině nad 65 let a zejména nad 75 let věku jsou ve vyšším 
riziku závažnějšího průběhu onemocnění Jejich podíl na celkových počtech osob 
s pozitivním testem však tvoří méně než 1/5 a dlouhodobě klesá, s mírnými výkyvy. 
Za uplynulých 7 dnů činil 6 % ze všech osob s pozitivním testem, za včerejší den 17 
%. Proporce pozitivit testů v rámci ČR je k dispozici na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví.  
 
Aktuální vývoj počtu pozitivně testovaných osob v Jihomoravském kraji: 
celkový počet a počet osob ve věku nad 65 let,  
Jihomoravský kraj, 1. 1. 2021 - dosud, denně aktualizováno 

 
Zdroj: KHS JMK 

 
Počty osob s pozitivním testem COVID-19 dle věkových skupin/počty 
hospitalizací/úmrtí:  
Nejvyšší počet pozitivně testovaných byl v měsíci dubnu 2021 ve věkové skupině 
osob 45-54 let, v květnu 2021 jsou to osoby ve věku 35-44 let, avšak s minimální 

Jaro 2020 

říjen 2020 leden 2021 březen 2021 
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potřebou hospitalizace. Počty osob s potřebou hospitalizace narůstají ve vyšších 
věkových kategoriích. Riziko závažného průběhu u seniorů, a to zejména ve věkové 
skupině nad 75 let, dokumentuje potřeba hospitalizace (viz následující grafy dle 
věkových skupin), kdy infekce koronavirem zvláště v tomto věku může zkomplikovat 
zdravotní stav vzhledem k souběžným dlouhodobým závažným chronickým 
onemocněním.   

 

Jihomoravský kraj, 1. 5. – 30. 5. 2021 

 
Zdroj: KHS JMK 

Hlavním kritériem pro zhodnocení závažnosti onemocnění COVID-19 je 
samotný průběh onemocnění a nutnost hospitalizace. Z celkových počtů 
pozitivně testovaných, bez ohledu na věk, se potřeba hospitalizace dlouhodobě 
týká zhruba 4-6 % osob s pozitivním testem: 

• Květen 2021: potřeba hospitalizace nových případů na infekčních odděleních 
je 5,0 % případů. Celková potřeba hospitalizace (infekční odd. a všechna další 
dohromady), a to včetně bezpříznakových případů, činí 6,2 % všech případů 

• Červen 2021: potřeba hospitalizace na infekčních odděleních je nyní pouze u 
2,5 % nových případů. Celková potřeba hospitalizace (infekční odd. a všechna 
další dohromady), a to včetně bezpříznakových případů, činí 2,8 % všech 
případů 

 
Počet případů COVID-19, vztažen k počtu hospitalizací, měsíční součty – 
kumulativní údaje, Jihomoravský kraj, 11. 3. 2020 – dosud  

 
Zdroj: KHS JMK 



V absolutních číslech vidíme kulminaci případů s potřebou hospitalizace v polovině 
března. Následuje pokles, kdy ke včerejšímu dni je hospitalizováno 39 osob, z nich 
10 v závažném stavu. 
 
Počty hospitalizovaných případů a závažných případů COVID-19 
Jihomoravský kraj, 1. 9. 2020 – dosud  

 
Zdroj: KHS JMK, dle hlášení z nemocnic 

 

Karantény aktualizace dle týdenní sumarizace v Jihomoravském kraji: 

Za celé období 28. 2. 2020 – 10. 6. 2021 bylo v Jihomoravském kraji v karanténě pro 
rizikový kontakt s pozitivním případem COVID-19 již 120 000 osob.  
Aktuálně je v Jihomoravském kraji v karanténě ještě více než 450 osob. 
Do těchto počtů nejsou zahrnuti klienti soc. služeb a pacienti dlouhodobé lůžkové 
péče. 
 

Antigenní testování ve školách v Jihomoravském kraji 
(dle hlášení průběžně zadávaných školami do systému MZ ČR) 
Aktuální výsledky testování 7. - 11. 6. 2021 (aktualizace k 11. 6. 2021, 10:00 hod.): 
Žáci: 103423 testovaných / 34 Ag pozitivních / 7 potvrzeno PCR 
Zaměstnanci: 7801 testovaných / 6 Ag pozitivních / 0 potvrzených PCR 

 
Sezóna akutních respiračních infekcí 2020/2021: 
Sezóna akutních respiračních infekcí se každoročně uzavírá ke konci měsíce dubna. 
Pravidelná aktualizace těchto informací proto k 30. 4. 2021 skončila.  
V případě jakékoli změny trendu budeme informace aktualizovat. Pravidelné 
aktualizace budou zahájeny opět v říjnu 2021.  
 
MUDr. Renata Ciupek 
Brno, 11. června 2021 

říjen 2020 leden 2021 březen 2021 


