
 

Člověk kovidový 

 

  V březnu roku 2020 se v České republice poprvé v dějinách celé planety Země objevil 

takzvaný ,,člověk kovidový“.  

  Jak takového jedince poznat je víc než jednoduché a poznáme ho většinou na první 

pohled. Člověk kovidový je bledý, hrbatý, tlustý a také velmi viditelně unavený, jeho 

podrážděné oči s červenými žilkami všude na očním bělmu společně s temnými kruhy 

pod očima víceméně vytváří dokonalou imitaci jakési hororové postavy, které se sotva 

plouží po chodníku a má velký problém s denním světlem. Kvůli tomu, že se uzavřely 

sportovní aktivity, areály a posilovny, je člověk kovidový tlustý a znuděný. Neustálé 

sezení u počítače člověku kovidovému nepřineslo nic moc dobrého. Díky času, který 

tráví u počítače mu ochablo svalstvo a jeho zrak se velmi zhoršil. 

  Mezi záporné vlastnosti člověka kovidového patří především lenost, zpomalenost, 

obezřetnost a také vystrašenost jak z onemocnění korona virem, tak ze smrti a jiných 

věcí a špatných věcí, které se na něj valí ze všech stran. Člověk kovidový má ovšem i 

pár kladných vlastností jako jsou třeba kreativita, ochota pomáhat a zodpovědnost 

vůči nařízení vlády a vůči chránění sebe samého a ostatních. Ovšem díky pobytu doma 

se člověk kovidový může úspěšně rozvíjet v aktivitách kreativních, jako jsou třeba 

malba, kresba, vyšívání a háčkování, nebo se také může zlepšit v oblasti vaření a má 

také dostatek času na to uklidit celý byt. 

  Co se týká psychického stavu člověka kovidového, tak to není žádná sláva. Díky 

víceméně nepřetržitému pobytu doma začal propadat depresím a úzkostem. Je také 

hodně vystresovaný, jelikož je na něj kladen poměrně velký tlak. Co se týká práce a 

různých úkolů, jež se musí v čas odevzdat a musí být provedeny co nejsprávněji,  právě 

tyhle věci člověku kovidovému přinesly úzkosti a deprese, kterým jednou za čas 

propadne. Deprese ovšem nemá jen z práce a úkolů, ale taky ze svého fyzického 

vzhledu, který se drasticky změnil k horšímu, a to od té doby, co se díky koronaviru 

uzavřela kadeřnictví, posilovny a obchodní domy. 

Díky tomu, že byly výrazně omezeny podmínky, které se týkají setkávání se s lidmi, a 

různé veřejné akce byly zrušeny, tato opatření zapříčinila, že se člověk kovidový stal 

antisociálním, náladovým a hodně popudlivým. Nošení roušky na veřejných místech 

není pro člověka kovidového nic nového a tato činnost se pro něj stala denní 

povinností. 

      Kateřina Procházková 


