KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Přehled situace COVID-19 v Jihomoravském kraji
aktualizace k 30. červnu 2021, 24:00 hod.
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: 156420
Počet uzavřených případů: 154287
Počet úmrtí: 3099 (průměrný věk 80 let)
Smrtnost: 1,98 % (údaj je vztažen k počtu osob pozitivně testovaných)
Týdenní sumarizace (24. 6. – 30. 6. 2021):
Počet osob s pozitivním testem za posledních 7 dnů celkem: 72
Počet osob s pozitivním testem za posledních 7 dnů ve věku 65+: 9 (12,5 %)
Incidence za posledních 7 dnů: 6 případů / 100 000 obyvatel
Podíl podezření na tzv. britskou mutaci za posledních 7 dnů (vztaženo ke všem
s pozitivním testem): 3 %
Nová úmrtí: 1
Aktuální počty ze dne 30.6. 2021, 24:00 hod.:
Počet osob s pozitivním testem za posledních 24 hod.: 7
Počet osob s pozitivním testem za posledních 24 hod. ve věku 65+: 1 (14 %)
Denní incidence pro Jihomoravský kraj: méně než 6 / 1 milion obyvatel
Podíl podezření na tzv. britskou mutaci za posledních 24 hod.: 0
Nová úmrtí: 0
Počet osob s pozitivním testem: 133
Počet aktuálně hospitalizovaných:
10 hospitalizovaných (žádný závažný případ, 2 středně, 3 lehké, 5 bezpříznakových)
Počty hospitalizovaných se týkají osob s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji.
Přehled počtu případů osob s pozitivním testem – kumulativně a aktuálně:
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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
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Aktuální situaci hodnotíme jako zcela klidnou, přenos je pouze sporadický,
závažné případy se nevyskytují. Příznivý vývoj vidíme ve všech relevantních
ukazatelích, zejména v poklesu podílu hospitalizovaných ze všech pozitivně
testovaných osob a nízký počet osob ve věku nad 65 let s pozitivním testem.
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Vývoj počtu hlášených pozitivně testovaných COVID-19 po dnech
Jihomoravský kraj, březen 2020 ─ červen 2021, denně aktualizováno

říjen 2020

leden 2021

březen 2021

Jaro 2020

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 byla pouze u 3
% nových případů, a to většinou zpočátku června. Celková potřeba
hospitalizace (infekční odd. a všechna další dohromady), a to včetně
bezpříznakových případů, činila 4 % všech případů
Počet případů COVID-19, vztažen k počtu hospitalizací, měsíční součty –
kumulativní údaje, Jihomoravský kraj, 11. 3. 2020 – dosud

Zdroj: KHS JMK

Počty hospitalizovaných případů a závažných případů COVID-19
Jihomoravský kraj, 1. 9. 2020 – dosud
říjen 2020

leden 2021

březen 2021

Zdroj: KHS JMK, dle hlášení z nemocnic

MUDr. Renata Ciupek
Brno, 30. června 2021
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