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Po poklesu nemocnosti ve 3. týdnu dochází v aktuálním 4. týdnu k stagnaci nemocnosti. 
Nadále situaci hodnotíme jako přetrvávající epidemii akutních respiračních infekcí a 
chřipky.  

Vrcholu nemocnosti bylo v této sezóně prozatím dosaženo v předvánočním období, kdy se 
výrazně uplatňoval virus chřipky typu A/H3. Aktuálně se uplatňují i další subtypy chřipkových 
virů, a také nechřipkové respirační viry – RS viry, rhinoviry a další. Chřipka potvrzena v 17 
% případů. Chřipka A a RS viry jsou nyní hlavní příčinou hospitalizací.  

Ve 4. týdnu roku 2023, k pátku 27. ledna 2023 dosahuje celková nemocnost akutními 
respiračními infekcemi a chřipkou v Jihomoravském kraji úrovně 2014 nemocných / 
100 000 obyvatel.  

Oproti minulému týdnu dochází k mírnému nárůstu nemocnosti o 4,1 %, vyšší nárůst 
nemocnosti je u dětí do 5 let (+ 10 %) a u populace produktivního věku (+ 19 %).  

Vyšší nemocnost nad celokrajským průměrem je v okrese Hodonín a v městě Brně.  

I přesto, že úroveň nemocnosti poklesla, dosahuje nyní hodnot epidemie v „před-
covidových“ sezónách 2018/2019 a 2019/2020 (viz graf).  

AKUTNÍ RESPIRAČNÍ INFEKCE (ARI) v Jihomoravském kraji, dle sezón 
sezóna 2022/23 je zobrazena černou křivkou 

 

Pozn.: Graf srovnání aktuální situace s vývojem v přechozích sezónách. Zdroj ÚZIS, Registr ARI – hlášení z ordinací. 

Přibývá bakteriálních komplikací, nasedajících na virové infekty. Nejčastěji se jedná o 
pneumokokové infekce dolních cest dýchacích a streptokokové angíny 

Nadále důrazně doporučujeme dodržování hlavních důležitých zásad: 



 
Prevence:  

• důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest 

• neprochladnout, pít dostatek teplých nápojů, dostatek spánku 

• v uzavřených sdílených prostorách pravidelně větrat – okno dokořán, krátce 
tak, aby se rychle vyměnil vzduch a místnost zbytečně neprochládala 

Pokud onemocníte důrazně doporučujeme:  

• léčit se a nesnažit se onemocnění přecházet  

• omezit kontakt s dalšími osobami 
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