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KATEŘINA SURMANOVÁ

PRAHA Jeden z pivovarů ve střed-
ních Čechách má prostě otevře-
no. „Pár dní otravovala policie,
teď už je klid, lidé tu spokojeně
pijí pivo,“ chválila před pár dny
jedna z hostí. Porušení opatření
brala jako výraz odvahy. Podob-
ně „kurážných“ je v zemi víc a už

se to projevuje. Za středu přibylo
9567 nových případů, je to o tisíc
víc než před týdnem.

Podle expertů jde o jednoznač-
ný důkaz, že síly spojily dva nebla-
hé vlivy: nakažlivější britská mu-
tace přebírá vládu nad starým co-
vidovým kmenem a část lidí
už opatření držet nechce a nehod-
lá. „Pokud nezačneme dodržovat

nařízení, stane se, že nemocnice
nebudou moci přijmout lidi s in-
farktem či úrazem. Vím, že ta ne-
moc je tu dlouho, ale neporazíme
ji než očkováním a dodržováním
opatření. Jejich obcházení není
frajeřina ani důkaz mazanosti,
je to důkaz bezohlednosti vůči
ostatním,“ řekl včera ministr zdra-
votnictví Jan Blatný (za ANO).

Zpřísňovat dle něj nemá smysl,
dokud obyvatelstvo nesouzní
se smyslem restrikcí: že jde
o ochranu zdravotnického systé-
mu. Kontroly hygien ohledně dodr-
žování nařízené karantény značí,
že souznění určitě není stoprocent-
ní: ve třetině případů ti, kdo měli
kontakt s nakaženým, na karanté-
nu nedbali. Pokračování na straně 3

MARTIN ZVĚŘINA

M utace je tu. Dosavad-
ní opatření přestávají
fungovat, počty naka-

žených rostou, a proto bychom
měli být při dodržování protiepi-
demických opatření důslední.
To nám včera sdělil ministr
zdravotnictví Jan Blatný a do-
dal, že lze i zpřísňovat, ale po-
kud národ nic nedodržuje, vlast-
ně to nemá cenu.

Ministr nikomu nevyhrožo-
val, nikoho nestrašil, chtěl jen
upozornit na to, že virus je ne-
úprosný a zahlcení nemocnic
není žádné teoretizování, ale
reálné nebezpečí.

Názorů na covid-19 je v re-
publice zhruba tolik co mobil-
ních telefonů, tedy víc než oby-
vatel. A vyzbrojen každý svou
pravdou, opřenou třeba o alter-
nativní fakta, mele si jen tu
svou a neposlouchá nikoho.

Bohužel vyznavače alterna-
tivních pravd nelze exportovat
do alternativních světů, a tak
jsme rekordmany v podílu naka-
žených oby-
vatel. Uleví
nám, když
vyměníme
ministra?
Ano, ale jen
na chviličku.

inzerce

Britská mutace se šíří Českem

MARTIN SHABU

PRAHA Středeční verdikt Ústav-
ního soudu, který zrušil část vo-
lebního zákona, otevírá cestu
různým scénářům vývoje. Ten
krajní? Senát disponující jen sla-
bou kontrolou vlády, exekutiva,
která se nezodpovídá sněmovně
ani ji nežádá o důvěru. Státní roz-
počet si kabinet schvaluje sám.

Scénka z předvečeru latinsko-
americké revoluce? Ne. Nicméně
i takovouto okrajovou variantou
soudní nález tlačí na rychlé přije-
tí novely. Pokud se mezi strana-
mi nenajde shoda, dostane se Čes-
ko na hranici ústavního systému.
Hrozí dokonce, že by po říjno-
vých volbách skončila současná
sněmovna, ale nová nevznikla.

A to by byl průšvih. „Když ne-
máme sněmovnu, která je cen-
trem ústavního systému, tak jsme
skončili. Řešení na ústavní úrov-
ni už potom neexistuje a není
to otázka pro právníka,“ popsal
LN Jan Kudrna z Právnické fakul-
ty Univerzity Karlovy. Na řešení
je podle něj čas jen do června.
Více k tématu na straně 2
KOMENTÁŘ na straně 8

SERIÁL LN

Přijímačky na SŠ:
matematika

Procvičte si látku nutnou k přijetí
na střední školu. U slovních úloh
pomůže zápis jejich zadání
do tabulky. Vyzkoušet si můžete
i převody jednotek. strana 16

ZAHRANIČÍ

WHO pátrá
ve Wu-chanu
Tým expertů Světové zdravotnické
organizace je v čínském městě,
odkud se do celého světa rozšířil
nebezpečný nový koronavirus.
Prověřuje teorie o jeho možném
umělém původu. strana 5

IVETA KŘÍŽOVÁ

PRAHA Zvyk je železná košile.
A pokud lidé, byť nedobrovolně,
přivyknou samotě, sociálnímu va-
kuu či pouhému online kontaktu,
hrozí jim takzvaný syndrom za-
kuklení. Ten se projevuje obavou
z lidské blízkosti, strachem
z opuštění vlastní ulity, svého do-
mácího prostoru, vyústit pak

může až do sociální fobie či váž-
né deprese. S definicí syndromu
přišli na jaře jako první francouz-
ští psychologové, jeho projevy
jsou ale patrné ve všech koronavi-
rovou pandemií sevřených ze-
mích. Česko nevyjímaje.

„Sociální izolace je vážný pro-
blém, se kterým se setkáváme
také u nás. Objevují se psychické
dopady na duševní zdraví, to pro-

kázáno bylo. Podobný syndrom,
jako je zakuklení, u nás zatím od-
borně nepopisujeme, může
se však objevit sociální stažení
u dětí i dospělých, které může být
i naučeným chováním,“ řekl LN
Štěpán Vymětal, psycholog se za-
měřením na psychologii mimořád-
ných událostí a krizového řízení.

Připustil nicméně, že na finální
soudy chybí data, výzkum vyža-

duje více času. „Zatím nemáme
rozvolnění a běžné setkávání, pro-
to nemůžeme objektivně stanovo-
vat zákonitost v těchto psychic-
kých jevech. Hypoteticky ale po-
dobné jevy u dětí i dospělých ne-
vylučuji,“ doplnil.

Obavy o socializaci dětí neskrý-
vá ani Pavel Mohr, psychiatr z Ná-
rodního ústavu duševního zdraví
(NÚDZ) a též předseda Psychiat-

rické společnosti České lékařské
společnosti (ČPS) Jana Evangelis-
ty Purkyně. U dospělých je podle
něho větší hlad po sociálních in-
terakcích, mají touhu setkávat se.
Děti ještě nemají sociální návyky
a dovednosti tak vyvinuté. „Ab-
sence kolektivu může do budouc-
na hrát roli v tom, že dětem bude
chybět sociální dovednost,“ řekl.
Pokračování na straně 4

K hluchým

SLOUPEK LN

Sněžné hrátky. Mladičké sloní
slečny z pražské zoo se sice nemohou ukázat
návštěvníkům, denně se ale učí novým věcem.
Lakuna (vlevo) už následuje chovatele a na po-
vel i couvá, mladší Amalee je průbojná a sebe-
vědomá. FOTO ZOO PRAHA – PETR HAMERNÍK

Nález soudu
„šponuje“
ústavní systém

DONUTIL 70: ŽÁDNÉ
TAJNÉ OSLAVYRozhovor

s oslavencem Který respirátor je ten správný Strana 12
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Děti ohrožuje
syndrom zakuklení

Psychologové varují před dopady koronakrize na duši: lidem se nechce z izolace, rostou sociální fobie
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Dvanáctiletý Tomáš je vesměs sa-
motář, distanční výuka mu nevadí,
absenci spolužáků naživo vyslove-
ně vítá. „Mám obavu z toho, že až
se syn vrátí do kolektivu, bude
ztracený a nešťastný. Už před pan-
demií měl problémy začlenit se,
vždy však stačilo po prázdninách
pár týdnů a bylo dobře. Jenže nyní
si tak navykl na svůj online svět,
že návrat ke starým pořádkům pro
něj bude utrpení,“ popsala LN To-
mášova matka z Prahy.

S koronakrizí spojené restrikce
– třeba omezení vycházení, výu-
ka na dálku – podle psychologa
Štěpána Vymětala sice svědčí po-
vahám, jakou je Tomáš, přesto
prý i na takové číhá nebezpečí.
„Introvertům to teď vyhovuje.
Také však lze konstatovat, že děti
tráví daleko více času na interne-
tu a sociálních sítích, což může
vést k nedostatečné kvalitě spán-
ku, bolestem zad, nárůstu zneuží-
vání přes internet, případně i k zá-
vislostem na těchto komunikač-
ních prostředcích,“ zdůraznil.

Za důležité považuje, aby takto
strávený čas byl vyvažován další-
mi aktivitami, ale například také

radí vyvarovat se „modrému záře-
ní“ z technologických pomůcek
alespoň 90 minut před spánkem,
aby jeho kvalita nebyla narušena.
To platí pro děti i pro dospělé.

U doma zakuklených dětí také
hrozí, že nezískají dovednosti, kte-
ré jim poskytne jedině pobyt v ko-
lektivu. „Budou zvyklé komuniko-
vat jen přes obrazovky, navazovat
známosti přes internetové seznam-
ky, místo aby se snažily oslovit ně-
koho v baru či na ulici,“ podotkl
šéf Psychiatrické společnosti ČLS
JEP Pavel Mohr.

Dalším rizikem je pak vznik so-
ciální fobie, tedy specifické dia-
gnózy, jež ústí ve strach z veřejné-
ho vystoupení, ze ztrapnění se,
koktání a podobně. „U některých
dětí k tomu může dojít, protože
vesměs jde o dovednosti, které si
získáváme tím, že je trénujeme,
jsme-li v kontaktu s ostatními,
když nás zkoušejí u tabule, když
máme vystoupit na besídce, při-
pravit si nějakou prezentaci či re-
ferát, zazpívat na školním vystou-
pení. Zdá se, že tato zkušenost
bude chybět,“ shrnul Mohr.

Jak dlouhá domácí izolace
musí být, aby se psychické poru-
chy projevily, není dle odborníků

dosud jasné. „Děti však už ztratily
skoro jeden rok, to už se může pro-
jevovat. Berte to však jen jako od-
had, spekulace, data na to zatím
žádná nejsou,“ zdůraznil Mohr.

Zkušenost z Francie
O syndromu, který se projevuje
strachem z opuštění domova, se
začalo mluvit loni na jaře ve Fran-
cii, jež 11. května zrušila po osmi
týdnech tvrdé restrikce týkající se
volného pohybu osob. U někte-
rých lidí se v souvislosti s opětov-
ným otevřením společnosti vyvi-
nuly úzkosti a obavy, tamní exper-
ti to nazvali „syndrom de la cabi-
ne“ nebo i „syndrom šneka“, což
lze v překladu do češtiny nazvat
jako syndrom zakuklení či ulity.

Nejvýrazněji se syndrom proje-
vil u dětí, bály se pobytu venku,
kontaktu s vrstevníky, měly
strach i z obyčejné jízdy veřejnou
dopravou či z chození do školy.
Syndrom není psychiatrickou po-
ruchou jako takovou, je defino-
ván jako porucha přizpůsobení.
Dle psychologů jde většinou
o přechodný emoční stav, který
může později vymizet. Klíčové je
zachytit jej včas a nebát se konzul-
tace s odborníkem.

MAGDALÉNA LANGOVÁ

PRAHA „Trpím komplexem ze své-
ho nosu, je takzvaně orlí. Mám na
něm hrbolek a je zahnutý dolů.
Chtěla bych se zeptat, zda je mož-
né operaci provést už před osm-
náctým rokem? Rodiče souhlasí,“
zajímala se sedmnáctiletá dívka
na webových stránkách estetické
kliniky Perfect Clinic. Nejde o nic
ojedinělého. Nezletilých, dokon-
ce i patnáctiletých, kteří touží po
změně svého těla, v Česku přibý-
vá. Najmě v internetových porad-
nách teenageři zjišťují, kde a za ja-
kých podmínek mohou podstou-
pit plastickou operaci. „Zcela běž-
ně dostáváme dotazy od lidí, kteří
ještě nejsou plnoletí, ptají se i je-
jich rodiče,“ potvrdil LN Michal
Tvrdý, marketingový ředitel klini-
ky Yes Visage.

Většina mladistvých se zajímá
o operaci nosu, prsou a intimních
partií. Vzhled poprsí přitom netrá-
pí jen dívky. Chlapci řeší gyneko-
mastii, takzvaná ženská prsa na
mužském hrudníku. Problém ob-
vykle vzniká vlivem hormonální
nerovnováhy v dospívání či
u obézních jedinců. „Dívky a mla-
dé ženy se ještě dotazují na opera-
ci stydkých pysků, kluci také na
velikost svého přirození,“ řekl
LN plastický chirurg Lukáš Fra-
jer z Perfect Clinic.

Ve většině případů si však mla-
dí nedočkavci musejí ještě po-
čkat. „Plastičtí chirurgové prová-
dějí estetické zákroky pacientům
až po završení plnoletosti, časněj-
ší výjimky jen po souhlasu zákon-
ného zástupce,“ vysvětlil Frajer.

Na operační sál se dle něj dosta-
nou nezletilí, kterým vzhled je-
jich těla způsobuje dlouhodobé
psychické či zdravotní problémy.
„Nedávno jsem odstraňoval těž-
kou asymetrii prsou a upravoval
nevzhledný velký křivý nos.
V obou případech byla vada nato-
lik psychicky zatěžující, že opera-
ce byla jednoznačně indikována
a také vedla k vyléčení pacientů –
k získání sebeúcty, sebevědomí
a zbavení se komplexů,“ řekl LN
Martin Molitor, primář plastické
chirurgie v Yes Visage.

Jeho tým odoperoval za loňský
rok šestnáct nezletilých pacientů,
ve většině případů chirurg řešil
příliš odstáté uši. „V rámci Per-
fect Clinic je těchto operací mini-
málně, pokud se tak stane, jde pri-
márně o nos či prsa,“ uvedl chi-

rurg Frajer. Zároveň doplnil, že
puberťákům se snaží zákrok roz-
mluvit. K případnému estetické-
mu zásahu je totiž dle něj nutné
mít ukončený růst.

„Dozrání jednotlivých těles-
ných partií probíhá do dospělosti,
stejně jako psychické vyzrání.
Není proto rozumné korigovat es-
tetické vady už před ukončením
růstu,“ potvrdil Tvrdý z Yes
Visage. I na klinice Laser Esthe-
tic se mladiství dožadují nejčastě-
ji rhinoplastiky neboli operace
nosu. „Zde je absolutně nutné
dbát zejména na ukončený vývoj

obličejových kostí, tudíž zásada
osmnáct let a výše je u pacientů
více než nezbytná,“ řekla LN ředi-
telka kliniky Jitka Cíchová.

V Česku neexistují detailní sta-
tistiky, kolik mladistvých podstu-
puje každoročně plastické opera-
ce. Mladé dospělé však kliniky evi-
dují. Z dat vyplývá, že zhruba třeti-
nu všech pacientů plastické chirur-
gie tvoří klienti ve věku mezi 18
a 30 lety. Podle Perfect Clinic v po-
slední době přibývá zájemců na
spodní hranici této věkové katego-
rie. Třeba v Yes Visage loni odo-
perovali 200 až 300 pacientů mlad-

ších třiceti let, přičemž až desetina
z nich bylo osmnáctiletých. Nej-
častěji šlo o operaci nosu a prsou,
případně o liposukci. Kupříkladu
ve Spojených státech dle údajů
sdružení The American Society
of Plastic Surgeons odoperují roč-
ně 200 tisíc nezletilých, valnou
většinou z nich trápí vzhled nosu.

Na vině je často Instagram
Co mladé pudí, aby o svém těle po-
chybovali? Chirurgové mají jasno
– sociální sítě. Dle nich jsou hna-
cím motorem, který nejvíc tlačí
náctileté na operační sál. Jde o dů-

sledek časté praxe, kdy se teenage-
ři porovnávají na zveřejněných fo-
tografiích, každý si přeje vypadat
v online světě co nejlépe, což tře-
ba nesouzní s realitou. Někteří se
proto o pomoc obrátí na odborní-
ka. „Množství dotazů výrazně ros-
te i kvůli trendu všeobecně větší vi-
zualizace zejména v online prosto-
ru a na sociálních sítích, kde mladí
tráví hodně času,“ uvedl Michal
Tvrdý z Yes Visage.

Neblahý vliv internetu na sebe-
pojetí potvrzuje i Annemarie Diet-
richová, jež svou první plastickou
operaci podstoupila již ve svých

osmnácti letech. Nechala si zvět-
šit prsa. „Kvůli sociálním sítím se
celkově změnil ideál krásy. Ženy
by i byly spokojené samy se se-
bou, jenže pak otevřou Instagram
a jejich malý nos jim přijde velký
a velká prsa zase moc malá,“ po-
psala dříve LN.

Riziko řetězové reakce
Estetická úprava těla může dle
slov psycholožky Eleny Lenárto-
vé posílit psychiku jedince.
„Avšak je otázkou, na jak dlouho
a případně kdy přijde na řadu
něco jiného. Jedna plastická ope-
race totiž může u ženy spustit řetě-
zovou reakci,“ řekla před časem
LN Lenártová. Ostatně i citovaná
Dietrichová podstoupila při hon-
bě za „dokonalým“ tělem již ně-
kolik desítek plastických operací
či estetických zákroků. „Přitom
vždy jsem z nich měla respekt,
chyběly mi informace. Když mi
ale zvětšili prsa, zjistila jsem, že
z hodiny na hodinu mi může vy-
růst hrudník o tři čísla. Tak jsem
si řekla, proč bych takto snadno
nemohla změnit i jiné části těla,“
popsala.

Dle psychologů mnozí náctiletí
snáze podlehnou tlaku svého oko-
lí. Často se stává, že na osobní
konzultaci k chirurgovi dorazí
mladá klientka v doprovodu „zku-
šenější“ přítelkyně či s fotkou své
oblíbené celebrity, kterou považu-
je za ideál krásy.

„Kamarádka má 325 mililitrů
(velikost implantátů – pozn. red.)
a radila mi, že mi sice budete chtít
dát menší, ale to ať nedopustím, že
ona by si dneska nechala dát vět-
ší,“ uvedl typický požadavek dva-
cetileté dívky plastický chirurg Fra-
jer. „Mladí klienti jsou naštěstí pří-
stupní diskusi a nechají si poradit.
Paradoxně i díky často oprávněně
kritizovanému internetu mají hod-
ně správných informací a stačí je
jen utřídit,“ uvedl Frajer.

Plastické operace jsou finančně
značně nákladné; zvětšení prsou
pomocí implantátů stojí od 40 do
100 tisíc korun, nový nos až 45 ti-
síc. K cenám zákroků je navíc nut-
né připočítat náklady na hospitali-
zaci a přípravky nutné pro zdár-
nou rekonvalescenci. I proto klini-
ky lákají své potenciální zákazní-
ky na možnost rozložit cenu zákro-
ku na splátky. To může zajímat
mladé ženy a muže, kteří dosud ne-
jsou ekonomicky silní a nedispo-
nují potřebnou sumou.

FOTO: SHUTTERSTOCK, INSTAGRAM// KOLÁŽ ŠIMON / LN
■ Operace hrotu nosu (menší zákrok)
cca 20 000 Kč

■ Operace nosu (větší zákrok)
28 000 Kč –45 000 Kč

■ Zvětšení rtů
9000 Kč – 33 000 Kč

■ Výplň obličeje vlastním tukem
11 000 Kč – 31 000 Kč

■ Různé druhy liposukce (odstranění tuku)
16 000 Kč – 36 000 Kč

■ Zvětšení lícních kostí implantátem
37 000 Kč

■ Labioiplastika (úprava zevních
pohlavních orgánů ženy)
21 000 Kč

■ Zvětšení prsou
od40 000 Kč
– cca 100 000 Kč

■ Zvětšení hýždí implantáty
65 000 Kč

Kolik stojí
změnit si tělo
(ceny jsou orientační)

■ Zhruba třetinu
ze všech pacientů
klinik estetické
a plastické
chirurgie v České
republice tvoří
mladí lidé mezi
18 a 30 lety.

■ Například na klinice
Yes Visage loni plastičtí
chirurgové odoperovali
200 až 300 pacientů
mladších třiceti let, asi
desetina z nich byla věku
18 let, množina nezletilých
čítala šestnáct jedinců.

■ Lékaři nedoporučují plastické
operace lidem mladším 18ti let.
Experti upozorňují, že dítě ještě
nemá ukončený růst, což je pro
případný estetický zákrok
zásadní. Dítě smí podstoupit
operaci jen jen se souhlasem
svého zákonného zástupce.

„Toužím být
jako ona“
Modelku
Anastasiu Doll
sleduje na Insta-
gramu zhruba
568 tisíc uživatelů
a pro mnohé mladé
dívky je vzorem,
chtějí se jí podobat.
Právě sociální sítě
jsou dle názoru
odborníků jedním
z hlavních důvodů,
proč ve věkové
kategorii mladist-
vých roste poptáv-
ka po plastických
operacích.

REAKCE NA VAKCÍNU

Možné nežádoucí
účinky má jeden
očkovaný z tisíce
PRAHA Státní ústav pro kontrolu
léčiv evidoval k úterku 322 pode-
zření na možné nežádoucí účin-
ky vakcín, za týden počet vzrostl
o 124. Nejčastěji lidé hlásili po
očkování takové reakce, jako je
horečka, zimnice, reakce v místě
vpichu, únava, bolest hlavy, sva-
lů nebo kloubů. Zdravotníci už li-
dem v Česku podali přes 310 ti-
síc dávek vakcín. čtk

CIZINECKÁ POLICIE

Odhalili víc ilegálních
migrantů
PRAHA Cizinecká policie odhalila
v loňském roce při nezákonné mi-
graci 7093 cizinců, což je oproti
roku 2019 nárůst o téměř 25 pro-
cent. Číslo však velmi ovlivnili
migranti zadržení kvůli porušová-
ní nařízení ministerstva zdravot-
nictví omezující pobyt cizinců
kvůli šíření nemoci covid-19.
Oproti předloňsku poklesl na-
opak počet zadržených na vnější
schengenské hranici. Provoz na
mezinárodních letištích se totiž
snížil o téměř 80 procent. čtk

POČASÍ

Tání sněhu zvedlo
hladiny řek
PRAHA Až na povodňové stupně
se včera na více než šedesáti měři-
cích místech dostaly hladiny řady
toků po oblevě a deštích v před-
chozích dnech. Stoupat mají dál,
varování meteorologů platí zejmé-
na pro jižní polovinu Česka až do
dnešního poledne. čtk

PŘÍRODA

Ptákem roku je káně

PRAHA Ptákem roku 2021 ornito-
logové vyhlásili káni lesní.
V ČR jde o nejhojnějšího dravce,
který je ale veřejností přehlížený.
Udělením titulu chtějí ornitologo-
vé káni lépe představit. Loni byla
ptákem roku jiřička obecná. čtk

Jak se vyvarovat
útěku do „ulity“

■ Nespěchat – věnovat dostatek
času na přizpůsobení se nové
situaci. Každý, zejména děti, má
své vlastní tempo a potřeby.

■ Udržovat rutinu – dodržovat
čas na ulehnutí ke spánku, na
vyučování, nezapomínat ani na
volný čas k „nicnedělání“.

■ Vypovídat se ze svého strachu
– strach je přirozená emoce, má se
sdílet, mluvit o něm s blízkými.

■ Pohyb a relaxace – protahovací
cvičení, dechová cvičení, meditace.

■ Mediální dieta – nepřehlcovat
se informacemi, zpravodajství
sledovat třeba jen jednou denně.

■ Odrazit hypochondrii –
přehnaně se nesledovat, vyhnout
se negativním myšlenkám.

■ Nedramatizovat riziko nákazy
– respektovat daná opatření, ale
vyhnout se extrémům.

Děti ohrožuje syndrom zakuklení

Upravte mi tělo, žádají už i nezletilí
Děti se dotazují, zda smí podstoupit plastickou operaci. Lékaři to neschvalují, výjimkou jsou stavy způsobující psychické potíže


