A poučili jsme se?
Zamyšlení nad otázkou, kterou nám položil covid-19.
Už se umíme postavit nebezpečí čelem, už umíme přizpůsobit strategii
dlouhodobým reálným cílům a taktiku rozboru rizik a cost-benefit rozvaze?
Jak číslice v označení nemoci napovídá, onemocnění i jeho původce jsou v interakci s
lidskou populací od roku 2019. Tedy spíše konce toho roku, poprvé byl virus identifikován v
prosinci a zpětně dohledán k sedmnáctému listopadu. U nás pak známe výskyt od března 2020. To
ale není velký časový odstup. A již v onom březnu 2020 bylo možno hovořit o pandemii, tedy o
celosvětovém rozšíření napříč kontinenty; mimo domovskou provincii však tehdy stěží kde šlo o
epidemii. Ani tehdejší mediální obraz, podle něhož obyvatelé uzavřeného jedenáctimilionového
čínského města padají mrtví jeden za druhým jako mouchy během chůze po ulicích, a podle kterého
se v Lombardii již všichni udusili ležíce na schodištích a podlahách chodeb přeplněných nemocnic,
nebyl nejpřesnější. A dnes? Poučili jsme se?
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První panika: Stát nemá roušky v jedné ani druhé kapse
Češi šijí roušky. Březen 2020. Vzpomeňme si: Mediální téma bylo živeno představou, že
máme přece nárok na to, aby „oni“, dejme tomu třeba vláda, příslušné ministerstvo nebo nějaká
státní či veřejná instituce, kupříkladu správa hmotných rezerv nebo kdokoli existující či vysněný,
měli pro nás roušky. A pro zdravotníky roušky. A pro učitele roušky. A pro... A proč ne? Měli přece
vědět, předpokládat, mít plány, reagovat... vždyť už na Silvestra „se vědělo“, že v Číně je nějaké
město Wu-Chan.
Exkurze do nedávné minulosti
BSE, neboli nemoc šílených krav. Na počátku devadesátých let (vrchol 1992) byly v Británii
vyhubeny celé chovy skotu z obavy z nové „varianty Creutzfeldt-Jacobovy nemoci“. Zákaz dovozu
hovězího z Británie na kontinent vydržel tuším deset let (1996 - 2006), zákaz zkrmování masokostní
moučky přežvýkavcům platí dál, což je dobře. Scrapie (klusavka, rovněž prion, obdobný pomalý
průběh a klinický i pathologicko-anatomický obraz) ovcí a koz byla vždy častější, ale mediálně jaksi
nezaujala.
V roce 2002-2003 se objevil „první SARS“, závažný akutní respirační syndom způsobený
koronavirem, dnes je jeho původce označován jako SARS-CoV-1. Propukl v Číně, rozšířil se v
Hong-Kongu, Taiwanu, Singapuru, Vietnamu, dostal se do Kanady a USA, a v jednotkách případů
do dalších zemí, dohromady asi třiceti. Poslední případy byly zaznamenány v roce 2004. Celkem asi
osm tisíc případů z toho pět tisíc v Číně. Osm set úmrtí. Tedy deset procent, uvědomme si dobře
(kdysi se říkalo „nota bene“) toto číslo.
Ptačí chřipka. Běžné onemocnění ptáků, s vrcholy výskytu souvisejícími s tahem
vrubozobých, zejména labutí, přenosné obzvlášť na vodní drůbež, podléhá oznamovací povinnosti a
nařízeným veterinárním „ozdravným“ opatřením spočívajícím v podstatě v likvidaci chovů. V zimě
2005/2006 se rozšířil kmen A/H5N1, výjmečně i přenosný na člověka. A k němu zaručená zpráva, že
je jen otázkou času, kdy zmutuje tak, že bude přenosný mezi lidmi vzájemně, a vyvolá hrozivou
smrtící pandemii chřipky, která přece každých 10-50 let chodí a už má zpoždění. 27.3.2006 byla
nalezena uhynulá labuť v jižních Čechách. Zatímco vláda nakoupila spousty antivirotika Tamiflu,
(který byl pak po uplynutí exspirační doby odborně leč nikoliv lacino zlikvidován), my jsme se
děsili, zda zběsilá Státní veterinární správa nenařídí vyhubení všech vzácných opeřenců v ZOO
Ohrada u Hluboké nad Vltavou, která ležela v prokletém třicetikilometrovém pásmu od té
Bavorovské labutí mršiny. Nestalo se tak, bohudík. Ve všech zoologických zahradách se nad pletivo
voliér napínaly ještě nylonové sítě „proti kontaktu s volně žijícími ptáky“. Nebáli jsme se chřipky.
Báli jsme se veterinářů s kulatým razítkem a nálezu nějaké mrtvé kachny příliš blízko zoo. Ale měli
jsme kliku. A nebo se to - jako v Praze, kde nálezy uhynulých opeřenců na Vltavě nedaleko k zoo
rovněž byly - po Českém způsobu nějak ukecalo.
Prasečí chřipka. Běžné onemocnění divokých prasat, dokáže redukovat jejich stavy, když
myslivci raději pytlačí šelmy než loví prasata. Přenosná na chovy domácích prasat. Veterináři
reagují tak jako vždy. V roce 2009 v Mexiku kmen A/H1N1 přešel na člověka a do října 2010 prošel
světem. WHO vyhlásila pandemii 11. června 2009. Byla a zabíjela i v Evropě a u nás. V ČR
nakoupeno sedm set tisíc dávek protichřipkových vakcín, z toho více než šest set tisíc nepoužitých
bylo následně zlikvidováno. Dnes s cenami vepřového hýbe spíše africký mor prasat, než prasečí
chřipka.
Roku 2012 byl, jak známo, konec světa. Tedy pardon, konec Mayského kalendáře. A všichni
se těšili na konec světa, ne? Aspoň o tom všechna média referovala ve víkendových přílohách. Svět
se chtěl bát. No a v červnu se objevil MERS, v Saudské arábii, a pak se dostal asi do dvacítky zemí.
Druhé největší ohnisko bylo v Jižní Korei 2015, přesto název zůstal „Middle East Respiratory
Syndrome“. Ve většině zemí jednotky případů, jen v té Saudské arábii asi dva tisíce. Pokud si
myslíte, že lidstvo zvítězilo a bezchybným koordinovaným postupem eradikovalo původce, mýlíte se.
I v roce 2020 byly jednotky případů prokázány. Ale to již nikoho nezajímalo.
V roce 2014 si svět připomněl stoleté výročí začátku, a v roce 2018 zas výročí konce první
světové války. A také sto let od Španělské chřipky. A opět se připomínalo, že velká pandemie chřipky
už má zpoždění. „Ne zda, ale kdy...“ Svět si chřipku přál, těšil se na ni, i český pandemický plán je
celý o chřipce. Strategie: Mitigace neboli zmírňování. Žádná eradikace (vykořenění), žádná
marginalizace (zatlačení na okraj). Ostatně, okraj čeho? Jsou snad někteří z nás „okrajoví“, neboli
marginální?

Březen 2020: Pátého března to odnesly závody v biatlonu v Novém Městě na Moravě.
Desátého března platil limit shromažďování sto osob. Jedenáctého se zavírají základní, střední,
vyšší odborné a vysoké školy „na čtrnáct dní“. Dvanáctého, za stavu čtyřiadevadesáti nakažených
(celkem, ne za minutu), vláda zavádí stav nouze. Shromažďování do třiceti osob, v hospodách
policejní hodina v osm večer. Zákaz sportu, kultury, vstupu cizinců „z rizikových zemí“ a výjezdů
do nich. Den na to je oznámeno zavření hranic (protiústavní, avšak jediné z opatření, u kterého byl
poskytnut aspoň nějaký čas na adaptaci, platí až od šestnáctého). Další den jsou zavřeny obchody
mimo benzínek, potravin a lékáren, definitivně (vyhlášeno ovšem jen do 24. března) zavřeny
provozovny služeb a gastronomie. Šestnáctého vstupuje v platnost dříve oznámená železná opona,
tentokrát nejen na západní hranici. K tomu je nádavkem přidán zákaz vycházení, samozřejmě jen do
čtyřiadvacátého. Osmnáctého přišly povinné roušky. A máme tu třiadvacátého, den před ukončením
trestu obyvatelstva domácím vězením. Trest uložený bez soudu se prodlužuje do prvního dubna.
Apríl, samozřejmě. Bude prodlužován dál. Zavření škol ani netřeba prodlužovat, rovnou se mluví o
odložených přijímačkách a maturitách. Ministr školství je zcela pasivní, ministr zdravotnictví tvrdí,
že vláda „čtrnáctidenní“ opatření zruší „až jako jedno z posledních“. Tolik loňský březen. Opakuji,
mimořádný stav byl zaveden za stavu čtyřiadevadesáti nakažených, nula mrtvých, na JIP jeden
pražský taxikář, který zároveň byl "důkazem komunitního přenosu", neboť sám nelyžoval v
Dolomitech. Co večer, to tisková konference s novými zákazy platnými od půlnoci. Žádné
hodnocení vlivu včerejších či třeba pět dní starých zákazů. O dva měsíce později plošné testování
potvrzuje méně než jednoprocentní imunizaci populace, když "odborníci" hádali deset až čtyřicet
procent, a onen méně než jednoprocentní nález musel být toliko dopočten, neboť je nejméně čtyři
procentní body pod mírou spolehlivosti použité testovací metody.
Trestní zákoník, § 60 Domácí vězení
(3) Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se po dobu výkonu tohoto
trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období, nebrání-li mu v
tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání nebo poskytnutí zdravotních služeb
u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho onemocnění nebo úrazu; poskytovatel
zdravotních služeb je povinen na vyžádání orgánu činného v trestním řízení mu tuto skutečnost
sdělit.
(4)
Soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen se zdržovat v určeném obydlí
nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna s přihlédnutím
zejména k jeho pracovní době a k času potřebnému k cestě do zaměstnání, k péči o nezletilé děti a
k vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí, aby při zajištění všech nezbytných potřeb
odsouzeného a jeho rodiny ho přiměřeně postihl na svobodě. Soud může odsouzenému povolit
navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech pracovního
klidu a pracovního volna.
Zdroj: Sbírka zákonů, částka 11/2009: Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

Čísla nakažených, natožpak nemocných či osob v těžkém stavu nebo dokonce mrtvých,
naprosto neodpovídala definici epidemie. Přesto bylo použito nejtvrdšího násilí, včetně
mimosoudního a kolektivně aplikovaného domácího vězení (viz definice v rámečku; opatření v
době zákazu vycházení byla ve skutečnosti tvrdší, než režim, který obvykle soudy určují za trest, a
navíc bez předem spolehlivě známé délky „trestu“) a samozřejmě, jako jedno z prvních, bylo
suspendováno právo dětí na vzdělání. A rovněž děti byly uvrženy do domácího vězení, ale
vzhledem k tomu, že nesměly ani do školy (dospělí do práce směli) a že byla zakázána i veškerá
zájmová činnost, kluby, kroužky, kultura i (dětský a amatérský, nikoliv ovšem profesionální) sport,
vznikl pro děti režim naprosto odlidštěný.
Nelidský, v rozporu nejen s dobrými mravy, ale s elementárními civilizačními hodnotami,
natožpak ideály humanitními. A společnost - předem připravená Nostradámem, Mayským
kalendářem a šílenou krávou - všechno přijala, ba přímo „drastická“ opatření žádala. Sounáležitost,
zodpovědnost, ochota k oběti. Ne vlastní. Dětské oběti. „Vždyť tady jde o lidské životy!“
Cožpak zničený život dítěte není životem lidským?

První iluze: Zůstaneme schovaní, dokud to nepřejde. Kdy to ale přejde?
Kterých „příštích čtrnáct dnů“ tedy vlastně rozhodne?
Když se Češi a Moravané ve virtuálním prostoru dost poplácali po ramenou za to, že si ušili
roušky, začali se tázat, a také si na otázky odpovídat. Sami, protože média dál řešila ty roušky, tehdy
konkrétně jejich dodávky z Číny.
Je lidskou přirozeností pokoušet se rozumnět světu kolem sebe, a kde nestačí vědomost,
vzniká mýtus. Do mediálního prostoru se dostala nová slovíčka. RNA – viry. Virulence. Patogenita.
Že smrtnost není totéž co úmrtnost, jedno se vztahuje k (původci) onemocnění, druhé k populaci. Že
ohroženi novou nemocí jsou obzvláště lidé staří a chronicky nemocní (o obézních se ještě nevědělo,
takže úmrtí „zdravých a mladých“ členů několika severoamerických rodin bylo „důkazem“ údajné
vyšší smrtnosti než zveřejňovali Číňané, ne morbidní nadváhy všech členů oněch nešťastných
rodin).
Ale stále převládal onen prvotní instinkt útěku. Každá morová rána přece jednou přejde.
Přežije ten, kdo se nákaze vyhne. Kdo se před ní schová, kdo nevystrčí nechráněný nos. Kdo uteče,
vyhraje. Co dělají v zahraničí? Jedni zakázali tohle, také zakázat. Druzí zakázali tamto, nač ještě
čekáme? „Uvažovali jste i o tom?“, touto kouzelnou formulkou končívaly dotazy novinářek a
novinářů na tiskových konferencích k tématu, když dotyčný tazatel zadeklamoval o jakémsi zákazu
kdesi zavedeném o němž se hlubin internetu dozvěděl. Nevyvažujme vlastní rozumnou kombinaci
omezení přiměřená stanoveným cílům, my chceme všechna, i půlroční odklad termínů býčích
zápasů; přece za Španělskem nezaostaneme. To by tak hrálo, aby se u nás šířil virus při koridě. Čím
drastičtější omezení, a čím důslednější a ukázněnější budeme v jejich dodržování, tím rychleji to
bude za námi.
Fáze stresové reakce:
1.

Alarmová reakce má vlastní podfáze: Šok a protišok. To asi znáte z kurzu první pomoci.

2.

Stádium rezistence. Rezervy uvolněné po protišoku kompenzují účinek stressoru.

3.

Stádium vyčerpání. Rezervy vyčerpány. Kůra nadledvinek též. Fáze končí smrtí.

Ačkoliv společnost nemá nervovou ani hormonální soustavu, a nezměříme jí hladiny
adrenalinu, noradrenalinu, histaminů, ani kortikosteroidů, reaguje na stressor úplně stejně.

A ono přání, aby „to“ bylo za námi co nejrychleji, vůbec není nelogické. Omezení lidských
práv a svobod, včetně svobody pohybu a pobytu, práva na vzdělání, práva svobodné volby
povolání, práva připravovat se na povolání, práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou
činnost, i práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací*, to vše zdůvodněné „ochranou
zranitelných“ a „záchranou životů“ musí mít nějaký časový rámec. Lidé jsou nuceni adaptovat se a
ztrácejí své rezervy, musí existovat představa na jak dlouho, lidé musejí mít možnost činit svá
rozhodnutí s nějakým výhledem.
A právě zde je obrovská chyba českého postupu. Chyba na úrovni vládní, expertní, ale i
vada společenské debaty a mediálního diskursu. Taktiku opisujeme z různých okolních i vzdálených
zemí, strategii však nemáme vůbec žádnou. Strategie se totiž musí odvinout od představy, co
přesně způsobí, že pandemie skončí, že „to“ „přejde“ a „bude za námi“. Ani epidemie, natož
pandemie, opravdu netrvají věčně: Jak ale končí? Jaké vlivy, jací činitelé hrají roli?

Poptávka po strategii: Ona to není Ebola, MERS ani starý SARS? Co
bude s tou eradikací?
Jak se tak opakovaně prodlužovala a celkem nesystematicky obměňovala „opatření“
exekutivy, střídavě se opírajíc tu o nouzový stav tu jen o zákon o ochraně veřejného zdraví,
společnost se dostala ze šoku začala se tázat, co bude dál. Absence strategie začala být zřejmou.
* Všechna práva a svobody zmíněná v této větě jsou ústavně chráněna Listinou (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.)

A do debat se dostaly nové pojmy dříve náležející jen do odborného žargonu.
(ZJEDNODUŠENO!)
Imunita specifická a nespecifická
Nespecifická imunita je vrozená, fylogeneticky konzervovaná. Pohotová i k novým patogenům, ale
samostatně méně účinná; bez spolupráce se specifickými protilátkami rozpozná jen typické
patogenní vzorce. Komplement, interferony (cytokiny). NK-buňky (natural killers), makrofágy,
granulocyty. Fyzická bariéra epitelových buněk.
Specifická imunita je vývojově mladší, typická pro obratlovce, a s vrozenou imunitou vždy
spolupracuje. Samostatně se rozvíjí až po narození (ale IgG prochází placentou a část protilátek je
matkou předána na počátku kojení v mlezivu). Aktivuje se až po prvním setkání s antigenem
(rozpoznatelně cizorodou chem. strukturou, např. na povrchu mikroba nebo viru), a při dalším
setkání se již imunitní reakce liší rychlostí nástupu i intenzitou.
Imunologicky naivní populace
Na úrovni populací se patogen a jeho hostitel ovlivňují navzájem. Vzájemně se “trénují”. Patogen,
který nově vzniknul nebo “přeskočil” na nového hostitele se adaptuje, pokouší se evolučně zvýšit
úspěšnost, usnadnit svůj přenos. Zvýšit infekčnost. Hostitel vytváří specifickou imunitu, a tou
snižuje virulenci patogenu. Než se to podaří dostatečnému podílu jedinců, říkáme, že populace je
imunitně či imunologicky naivní, tj. dosud nemá specifickou obranu. Virulence, patogenita a s nimi
i smrtnost, není konstantní. Změní se a bude se měnit dál. Jakmile ve vztahu k novému viru
nebudeme imunologicky naivní populací.
Specifická imunita látková a buněčná
Obecně látková složka imunity je tvořena speciálními proteiny na membránách buněk zvanými
komplement, signálními látkami a protilátkami neboli imunoglobuliny. Buněčnou složkou jsou
především bílé krvinky, leukocyty, které se dělí na mnoho podtypů s různými funkcemi. Pro
specifickou imunitu obratlovců účinnou proti virózám zmiňme zejména krátkodobé (akutní)
imunoglobuliny IgM, dlouhodobé IgG, které i následně přetrvávají v krevní plazmě, případně
slizniční IgA. Váží se na specifické místo (epitop) antigenu. Spolupracují s fagocytujícími buňkami
nespecifické imunity a označují jim “cíle” ke zničení (opsonizace), nebo je samostatně či ve
spolupráci s komplementem aglutinují (srážejí, shlukují). Z buněčných elementů zmiňme Tlymfocyty maturující v thymu (brzlíku) a B-lymfocyty, jejichž specifita je u savců určena v kostní
dřeni (u ptáků v burse fabricii). Sekundárně osidlují lymfatické orgány, zejm. mízní uzliny a zde se
po setkání se “svým” antigenem aktivují, proliferují a mj. produkují patřičné protilátky.
Imunologická paměť. Paměťové buňky
Část B-lymfocytů a zejména T-lymfocytů se po proběhlé specifické imunitní reakci přeměňují na
paměťové buňky. Ty přetrvávají, rozptýleny v lymfatických orgánech po celém těle, a dále
proliferují, získanou informaci nesou i jejich dceřinné buňky. Imunologická paměť je tedy mnohem
delší než samotná životnost dlouhodobých protilátek (IgG) v krevním séru. Při sekundární infekci je
pak produkce specifických protilátek rychlejší a zároveň vyšší, imunitní odpověď je mnohem
silnější.
Interferony, interleukiny a jiné cytokiny. Cytokinová bouře
Všechny děje v živém organismu jsou nějakým způsobem řízeny, kvantitativně ovlivňovány,
modulovány lokálně i na úrovni celého organismu. Stimulovány či tlumeny, spouštěny a
zastavovány. Nemylme se, nervová soustava ani s našim lidským mozkem v tom prim nehraje, i
když spoluúčast má. Těch řízených procesů je mnoho a naprostá většina z nich se vyvinula a
propojila v kaskády složitě navazujících reakcí fylogeneticky již velmi dávno. Tak je tomu i s
imunitní odpovědí. V organismu se tvoří chemické látky signální, směřující patřičné buňky k místu
ataku patogenu či k místu zranění. Látky aktivující či tlumící imunitní odpověď, prozánětlivé, i
protizánětlivé, stimulující či inhibující proliferaci (zmnožení) konkrétních buněk nebo sekreci
konkrétních látek (včetně protilátek, ale i například enzymů přímo či nepřímo ovlivňujících
patogen), často v kaskádě vzájemně podmíněných a tedy zpětnou vazbou regulovatelných funkcí.
Tyto látky, typicky peptidové resp. proteinové povahy, kódované přímo naší DNA, často produkují
buňky poškozené či infikované tkáně nebo samotné buňky imunitního systému (leukocyty, bílé
krvinky) a vlastně tak komunikují mezi sebou. Jde o vrozené, nespecifické projevy látkové imunity.
Typickými takovými signálními látkami je velká skupina cytokinů, z nichž obrany proti virům se
nejvíce účastní interleukiny (interakce leukocytů) a interferony (stimulují tvorbu enzymů antivirové

odpovědi). Účinky cytokinů jsou pleiotropní, působí na více než jeden typ cílových buněk, a to
často synergicky. Tak může za jistých okolností dojít k pozitivní zpětné vazbě, zesilování
prozánětliváho a pyrogenního účinku, dokud odlišný proces řízený jiným signálem přes jiný
receptor opět nezajistí inhibici zánětu. Představme si budík, nastavený pípat čím dál tím hlasitějí,
dokud probuzený tlačítkem alarm nevypne. Tak lze zjednodušeně popsat hyperzánětlivou reakci
způsobenou tzv. cytokinovou bouří. Opožděný nástup procesů specifické imunity u prvoinfekce
může vést k přetrvávání produkce prozánětlivých interleukinů (prokázány zejm. vysoké hladiny IL6), a z toho plynoucí zhoršení projevů zánětu plic a rozvoj syndromu akutní respirační tísně.
Imunizace organizmu a s ní spojené urychlení a zesílení účinků specifické imunity toto riziko
podstatně sníží.

S prodlužováním platnosti „opatření“, zákazů, omezení a nařízení daleko za původní
čtrnáctidenní termíny se otázka delšího výhledu stala tak naléhavou, že pronikla i do médií,
respektive do otázek pokládaných médii autoritám. Jak dlouho se budeme schovávat, jak dlouho se
děti nesmějí ani učit, ani hýbat, ani socializovat? Budou se naše děti už napořád dívat jen z půl
metru do monitorů, nebo jednou zase budou moci akomodovat své oči na nekonečno za plného
denního světla? Můžeme to nějak ovlivnit?
Na počátku převažující představa, totiž že čím tvrdší opatření budou přijata a čím důsledněji
budou dodržována, tím kratší bude jejich trvání, se postupně hroutila. Nový virus se nechoval jako
Ebola nebo SARS, měl jiné vlastnosti. Latentní přenašeče bez příznaků, přenos v době
prodromálního stádia a možná již v inkubační době, bezkontaktní přenos kapénkovou infekcí…
zkrátka, ačkoliv pro část pacientů je mnohem nebezpečnější než chřipka, šíří se po způsobu chřipky
či jiných kapénkových respiračních nemocí. Žádných čtrnáct dnů nerozhodne. Dokud bude
populace imunologicky naivní, stále bude ohrožena. Musela by se izolovat trvale, navždy... a nebo
imunizovat. Jak ale - bez vakcíny - imunitu získat, když se všichni schováváme a vzájemně sociálně
distancujemě?
Protože pandemie opravdu netrvají věčně. Pominou, jakmile populací projdou. Až projdou.
Pominou právě proto, že setkání s antigenem vyvolává tvorbu protilátek (látková imunita) a
zejména buněčnou imunitní odpověď. Pominou právě proto, a z žádného jiného důvodu, než že
populace přestane být „imunologicky naivní“.
Před dýmějovým morem se můžeme ochránit hubením krys a blech. Před břišním tyfem
hygienou potravin, před cholerou převařováním či desinfekcí pitné vody (a nebo krádeží rukojeti
pumpy z jedné infikované studny, jako John Snow v Londýně roku 1854), a před anthraxem
veterinárními a zoohygienickými podmínkami v chovech dobytka, na jatkách a v kafileriích. Ale to
nejsou původci biologicky schopní rozšířit se za čtyři měsíce po celém světě. Právě tak, jako SARS,
MERS, či Ebola, jednoduše nemají potenciál pandemického infekčního agens. Izolovat přenašeče
řekněme virové hepatitidy (žloutenky) není totéž jako zkoušet izolovat přenašeče rýmy či
bronchitidy; když se neotužujete a pak prochladnete, také nehledáte přenašeče, který na vás kýchnul
nebo zakašlal. Některá infekční agens jsou takřka všudypřítomná. Jiná se vracejí v periodách
ovlivněných mimo jiné právě trvanlivostí lidské imunitní odpovědi na ně. Nebyla zde odjakživa,
měla svůj počátek, a v té době vykazovala mnohem vyšší smrtnost než dnes. Ale jsou zde a ještě
dlouho budou.
Má-li nový koronavirus podobnou sadu biologických vlastností, přidá se k nim. Pak nebude
nikdy eradikován, tj. vykořeněn. Je-li tomu tak, může pomyslný John Snow tu pumpu zase vrátit.
Nemůže nás nikterak inspirovat. Nebojujeme totiž s existencí nového viru, ta (existence) je
nezměnitelným faktem. Potýkáme se s nedostatečnou nebo opožděnou a nebo nadměrnou - shrnuto
nepřiměřenou, neadekvátní - imunitní reakcí na něj. Bojujeme s důsledky specificky
netrénovaného imunitního systému části vlastní populace.

Imunita stáda: Ale to by přece bolelo. Druhá, alias morální panika
Ještě v březnu 2020 komentátory českých médií do ruda rozběsnil výrok Angely Merkelové
(tiskovka z 11.3.2020), podle které by se novým koronavirem mohlo nakazit až 70 % obyvatel
Německa. Do svorně rozhořčeného tónu českéých komentářů se již jaksi nehodilo přiznat, že
politička prezentovala relevantní odborníky německých institucí, ne svůj soukromý názor, ani
zmínit doplňující tvrzení odhadující bezpříznakový průběh až u 80 % těchto nakažených Němců,
ani časový odhad dvou i více let, ani očekávanou podzimní vlnu, a už vůbec čeští (zejména
ekonomičtí) komentátoři neporovnávali německých „nedostatečných“ (Christian Dorsten)
osmadvacet tisíc lůžek intenzivní péče s našimi poměry. My se přece všichni schováme na home
office.

Později byla v českých médiích dosti jednostranně kritizována Británie, Švédsko, ale i
Nizozemsko či Švýcarsko za to, že „více bojovali proti panice než proti šíření nemoci“, a zejména
britský premiér Johnson byl prezentován jako (později prozřevší) zastánce „promoření“ či
„promořování“ coby prosazované vládní strategie. V té době a bohužel převážně jen v té souvislosti
se do českého diskursu dostal sousloví herd immunity a české překlady kolektivní imunita, imunita
stáda či stádní imunita. A mnozí nejen odmítli „promořování“ jakožto strategii svého druhu (budiž,
jeden z legitimních názorů), ale rovnou označili odborný, emočně neutrální pojem imunity stáda za
jakousi „pochybnou hypotézu“, „vyvrácenou hypotézu“ či dokonce „chiméru“ (sic!) s agresivitou
fanatických kreacionistů nenávidějících Charlese Darwina. V okamžiku neexistence vakcíny,
mnoha nejistot v jejím vývoji a budoucí dostupnosti to ovšem znamenalo neexistenci jakékoliv
proveditelné strategie, jen nekonečné prodlužování pouhé taktiky plošné izolace země jakož i lidí
(tzv. distancování).
Odborníci tázaní v médiích se k dlouhodobému výhledu a strategickým úvahám vyjadřovali
vyhýbavě, což bylo vzhledem k agresivitě panikářů pochopitelné. Takže první dokument uvažující
trochu strategicky nebyl z pera státních institucí zodpovídajících za veřejné zdraví, ale od
nezávislých autorů. Vyšel 4. dubna 2020:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ohrozenym-muzeme-pomoci-svou-vlastni-imunitou-97986

a prosím čtenáře, kteří dočetli až sem, aby se s ním důkladně seznámili či spíše si jej připomněli. V
žádném případě autorům nešlo o obětování „ohrožených skupin“, právě naopak, o jejich ochranu.
Přesto, či snad právě proto, na tyto názory panikáři reagoval brutálním odmítáním z
„morálních“ pozic. Všechny tyto reakce však měly jedno společné – autoři očekávali úplné
vymýcení (vykořenění, eradikaci) nového viru pouhou („dostatečně“ dlouhou, „dostatečně“
důslednou) izolací na národní, státní úrovni bez imunizace populace. Pandemický charakter viru
ignorovali. Nazývám je panikáři, neboť trvali a trvají, lpěli a dále ulpívají na „první iluzi“, řídíc se
instinktem útěku. Tehdejší nízká čísla nakažených v ČR či na Slovensku pokládali za úspěch, za
důkaz své pravdy. Uzavřená země ve stavu paniky, bez kultury, bez školství a bez služeb
samozřejmě - ovšem jen po dobu této uzávěry, v žádném případě ne pro futuro - bránila rozvoji
epidemie. „Best in covid...“, pravil premiér.
Nebyli jsme v tomto stavu sami. Prakticky celá východní Evropa v první půli roku 2020, tj.
na počátku pandemie, uzavřela své obyvatelstvo brzy a tvrdě a díky nízkému počtu prvotních
případů se tak vyhla epidemické situaci. Bylo to tak nápadné, že se spekulovalo dokonce o vlivu
starého povinného očkování proti tuberkulóze v těchto zemích na úroveň odolnosti k novému viru.
Již podzim téhož roku měl bohužel ukázat nejen mylnost, ale i nebezpečnost východoevropského
posttotalitního přístupu.

Druhá iluze: Chytrá karanténa a marginalizační strategie. Lokální
vítězství nad globálním problémem na Karlově mostě
Protože se celý první půlrok klouzavý sedmidenní průměr nově nakažených v České
republice pohyboval do hodnoty 25 osob z milionu obyvatel a v souvislosti s onemocněním
sedmidenní klouzavý průměr zemřelých ani jedenkrát nepřekročil hodnotu jednoho z milionu
obyvatel (poprvé až 24.8.2020), v naší zemi neprobíhala žádná epidemie. Neprobíhala-li epidemie,
na jednu stranu nedocházelo k významnější přirozené imunizaci lidské populace na našem území,
ale na straně druhé pandemie ve světě nepopiratelně probíhala a rizika trvala, sen o eradikaci viru
blednul. Lidé ztráceli své rezervy nebo čerpali mimořádnou státní pomoc, zdravotnictví připravené
na epidemii jelo na půl plynu, zákroky odložené, lůžka vyčleněná ale prázdná, mnohé ambulance
zavřené. Služby a kultura v agónii, školy poprvé od protektorátních dob dlouhodobě zavřené; avšak
neprobíhala-li zde epidemie, nebylo dost dobře možno stanovit si za cíl epidemii ukončit, překonat.
Poptávka po cílevědomé strategii nemohla být větší, jak ale stanovit strategii bez cíle?
V takové atmosféře, kdy přirozená imunizace byla překřtěna na „promořování“ a prudce
odmítána panikáři (snícími o eradikaci), a všechna epidemiologická čísla zároveň byla tak nízká, že
o mitigaci neboli zmírňování (průběhu epidemie) nebylo vůbec možno hovořit, se zrodila „chytrá
karanténa“, neboli „marginalizační strategie“. Vypadala jako cesta, jako východisko, nechme mluvit
přímo její zastánce:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemusime-izolovat-seniory-ale-prenasece-98494

a opět prosím laskavého čtenáře, aby textu věnoval svou pozornost a znovu ho promyslel. Není
náhoda, že jde opět o Seznam zprávy. Autoři reagují (odmítavě) na předchozí text a proto zvolili
stejné médium.
Snad budu přesný, shrnu-li, že podstatou byl předpoklad dostatečně účinného trasování, tedy
vyhledávání a izolace kontaktů. Nic nového, jen tentokrát měly digitální technologie a již
dostupnější testování zvýšit kapacitu systému a účinně zabránit novému nárůstu infikovaných.
Udržet nemoc na okraji, odsunout ji na okraj, odtud marginalizace (margo (lat.) = okraj).
Veřejnost tuto bezbolestnou a téměř bezpracnou cestu akceptovala a vláda adoptovala. Ne,
že by si zase tolik lidí nainstalovalo nějaké aplikace do mobilů, ale poptávka po uvolnění plošných
opatření, konci omezení svobody, po přirozené lidské aktivitě, a po ukončení útoku proti zdravému
vývoji a rozvoji dětí byla nepřehlédnutelná. Proč tedy nemarginalizovat? Vždyť to navrhují
odborníci. Pražský kavárník Kobza uspořádal na Karlově mostě oslavu u stolu dlouhého přes celou
šířku Vltavy. Konec kovidové krize v Praze, 30.6.2020. Děti si na střídačku směly přijít pro
vysvědčení.
V čem byl omyl? Inu, právě v očekávání bezbolestnosti. Jestliže se virus dokázal za čtyři
měsíce rozšířit po celém světě, objektivně musí mít takové vlastnosti, že se z „okraje“, kam byl
vykázán, do centra dokáže znovu dostat. A dokáže to znovu a znovu, dokud mu to trošku
nezkomplikuje … no ano, imunizace, ona „chiméra“ herd immunity. Dosažení kolektivní imunity
ovšem ještě zabolí; k přirozené imunizaci u nás vůbec nedošlo a vakcíny ještě dlouhé měsíce
nebudou. Ke cti panikářů (eradikátorů) nechť slouží, že Karlův most neschvalovali a panikařili si
dál...

Konec druhé iluze: Klub Techtle-Mechtle a konec srpna ve sborovnách
škol. Čili limita trasování
V létě 2020 bylo na severní polokouli, a tedy i u nás, nových případů méně, zatímco virus
nacházel své hostitele na globálním jihu. Posílené trasování stíhalo, ohniska se objevila na důlních
pracovištích mezi českými i polskými horníky, ale lokální, ohniskový výskyt byl očekáván a
nepřekvapoval. Zatím co na jaře byli lidé testováni buď po vytrasování kvůli svému kontaktu s
nemocným, a nebo na základě příznaků onemocnění, v létě, po uvolnění pohybu přes hranice,

tvořili většinu testovaných zdraví lidé kteří jen potřebovali vycestovat. Nestoupal tedy logicky ani
podíl pozitivních na celkovém počtu testovaných osob.
Co mediální odezvu mělo, byla nákaza většího počtu fotbalistů a florbalistů slavících cosi
11. července 2020 pražském nočním klubu Techtle-Mechtle. Zatímco média lynčovala údajného
původce, zpětně vytrasovanou dívku, která nic neporušila a o své pozitivitě neměla tušení, sportovci
vesměs překonali nákazu bez příznaků nebo jen s mírným průběhem. Jejich karanténa možná
zkomplikovala příslušnou - jarními zákazy již tak dosti zkrácenou - ligu, ale o pár týdnů později již
bylo v republice mnoho oddílů různých kolektivních sportů, jejichž členové mohli konstatovat: „My
už jsme v pohodě, všichni znovu negativní po předchozím pozitivním nálezu a po předepsaných
dnech karantény, bez příznaků, bez komplikací, a bez ztráty sportovního výkonu. Můžeme zase
hrát.“ Ještě se k tomu vrátím, ale dovolte mi - na tomto místě zatím předběžně - jim všem
poděkovat. Jen první náznak vysvětlení: Zatímco pro panikáře je herd immunity dodnes „chimérou“,
jiní se dnes, po získání účinných vakcín, upínají pro změnu jen na to, aby bylo dosaženo HIT, herd
immunity treshold, tedy takového stupně imunizace, která zcela zabrání viru v šíření (ach ano, stále
ten sen o eradikaci). Jenže to je úzký, černobílý pohled. Ve skutečnosti dynamika šíření viru nemá
dvě hodnoty „ano-ne“, nejde o kvalitativní, nýbrž kvantitativní jev, jak si povíme v jednom z
příštích odstavců. Každý jeden člověk, jehož imunitní systém se „vyškolil“ setkáním s novým
antigenem, má co říci vzájemným poměrům mezi populacemi patogenu a hostitele. Každý, kdo
vybojoval svůj vlastní, individuální boj s virem, kvantitativně zmírnil budoucí průběh epidemie. Té
epidemie, která k nám v pandemické situaci dorazit musela. Děkuji jim (sportovcům z oslavy v
Techle-Mechtle a jejich „kontaktům“) tedy s pokorou.
Ke konci srpna 2020 začala čísla prokázaných infekcí mírně růst. Ale trasovalo se,
„marginalizovalo“, a rodiče se těšili, že děti půjdou prvního září do škol. A šly. Ne všude, několik
škol prvního září neotevřelo. Karanténní opatření však nezavinily děti, které v té době – zatím –
přišly o celé jedno pololetí školní výuky. Virus se rozšířil v posledních dnech prázdnin ve
sborovnách. Mezi pedagogy, kteří, po vytrasování vzájemného kontaktu ve sborovně, uvrhli do
karantény celý učitelský sbor. Neměl raději učitelům někdo říci 3R – ruce, roušky, rozestupy?
Velká většina škol otevřela, a takřka žádná škola se nestala ohniskem nákazy. I když připadá
jeden pedagog na více než dvacet žáků, stále bylo více prokázaných infekcí mezi učiteli a
zaměstnanci než mezi dětmi.
Přesto to byly opět děti a opět školy, které měly uslyšet Krylovo: „Habet, to značí palec
směrem k hlíně, a ruce v klíně, a ruce v klíně“. Chytrá karanténa a její nástroj, trasování, jsou u
pandemického viru jen pro čas pohody. Na konci září se přiblížily k limitům své kapacity, a s
překročením kapacit se projevíl i limit jejich účinnosti. Po způsobu starých Aztéků si Češi opět
jednomyslně zvolili, že rozhněvaným bohům obětují – své děti.

Jak to, že druhá vlna je vlna, když první vlna vlnou nebyla a restrikce
byly vyhlášeny úplně stejné? Čili záhada exponenciály
V druhé půli září již hygienici museli přiznat kapacitní problém, „chytrá karanténa“ virus na
„okraj“ nezmarginalizovala. Podle prohlášení Ministerstva zdravotnictví z 29. září (samozřejmě že
ne Ministerstva školství...) se pak s účinností od pondělí 5. října uzavřely střední školy „v okresech
se s vyšším rizikem nákazy“. Zavření mělo trvat 14 dní a nemělo se dotknout výuky v mateřských a
základních školách (a odpovídajících stupních na víceletých gymnáziích). Zase těch příštích čtrnáct
dní, co „rozhodne“? O opětovném zákazu osobní přítomnosti žáků na vysokých, středních a
základních škol včetně I. stupně rozhodla vláda 12. října 2020, s účinností od 14. října 2020... A
studenti příšly o další dva semestry, žáci o další dvě pololetí. Celá generace přišla o víc, než si
kdokoli z odpovědných dodnes připouští...
Média vcelku oprávněně chválila ministra zdravotnictví za to, že snění o marginalizaci
ukončil slovy o plošném nařízení nošení roušek ve veřejně přístupných vnitřních prostorách a

kritizovala předsedu vlády, že v tom ministru zdravotnictví na chvíli bránil. Jenže roušky nejsou
vše, v porovnání se zavřenými školami, mimoškolními aktivitami dětí, kulturou, sportem a službami
jsou roušky pouhá banalita. A to vše bylo v říjnu zpět. Proč to na podzim nefungovalo, když na jaře
jsme byli takoví šampióni?
Předně nutno říci: Se značnou jistotou to vůbec nebylo „předčasným rozvolněním“
vnitrostátního režimu na konci června. Kdyby tomu bylo tak, šlo by geneticky o týž virus, nebo o
přímo odvozenou formu, o jeho mutaci zde vzniklou a odtud se eventuálně šířící. Jenže tak tomu
nebylo. Šlo o novou infekci. Ani ji nepřivezly všemi panikáři proklínané vlaky z Chorvatska;
doputovala k nám oklikou mutace co rozhodně nepocházela od Jadranu. Skutečnost, že Česká
republika měla v září 2020 týdenní až desetidenní náskok v ohybu J křivky výskytu před svými
sousedy málo znamená, jistě to mělo nějakou svou příčinu, ale stěží systémovou. Pořadí
regionálního šíření je spíše věcí náhody, podobně jako byl náhodný náskok Lombardie v únoru
2020. Mutace, které mají patřičné vlastnosti, se zkrátka rozšíří, ba i převládnou. Dříve či později. V
každém případě další evropské země zažily na podzim nárůst také, ač mohly být právě naší situací
„varovány“.
Jenže zde byl veliký rozdíl. Doslova typový rozdíl:
Takto vypadal graf na jaře tak „úspěšných“ šampionů z východní Evropy:
(sedmidenní klouzavý průměr denního počtu potvrzených úmrtí na milion obyvatel)

HUN
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A takto naopak graf téže proměnné u zemí na jaře vysmívaných, (pro porovnání českou
křivku ponechávám, na prvním grafu je ČR zeleně, na druhém a třetím hnědě). Druhý graf, graf na
jaře vysmívaných zemí, nemá vertikálně stejné měřítko, je nižší, protože našich či třeba
maďarských čísel tyto země nikdy nedosáhly. Vzpomínáte ještě na teorii o pozitivním vlivu starého
povinného očkování proti TBC? Také se vám již jeví spolehlivě vyvrácena?
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Pro přehlednost opět graf stejných proměnných, ale jen dvě země, my a Švédsko:
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Důležité nejsou „píky“, hroty křivky, ale plocha pod křivkou. Ta je mírou počtu obětí. Na
jaře 2020 švédských obětí nemoci bylo mnohem více než českých. Ale účet se uzavírá až nakonec.
Již o velikonocích 2021 bylo českých obětí dvakrát více než švédských. Aniž by švédské děti tři
pololetí přišly o školu. Všichni studenti ve Švédsku ony tři semestry směli studovat. Obsah plochy
pod českou křivkou je dvojnásobný než pod švédskou. Na to není třeba ani kreslit křídou kříže na
dlažbu, ani zapalovat svíčky v kelímcích od piva.
Ty země, kterým se na podzim a v zimě dařilo, si prostě pomohly polštářem kolektivní
imunity z jara 2020. Zimní čísla jsou u nich jen nepatrně vyšší než jarní. Kdo se na jaře panicky
zavíral, později za to trpěl horším průběhem.
Kdo se ale úplně schoval do skříně za kabáty, kdo vystřílel veškerou svoji munici předčasně
do prázdna - a to jsme byli my - ten je na tom později logicky nejhůře. Mohli jsme mít do září 2020
na dva miliony přirozeně imunizovaných. Neměli jsme. Divočejším mutacím jsme v říjnu předhodili
populaci imunologicky takřka stejně naivní, jakou byla před rokem. A když již plošné zmírňování, tj.
mitigace, epidemie poprvé začalo býti skutečně zapotřebí, lidé prostě nebyli již schopni uvolňovat
další a další rezervy...

Marginalizátoři svorně s Panikáři (Eradikátory): To ne my, to ti druzí...
A za mutace mohou Promořovači
Od října 2020 tedy byla nejen pandemie ve světě, ale i epidemie v ČR. Byli opět vystřídáni
ministři zdravotníctví. A v listopadu vznikl PES, protiepidemický systém, vzpomínáte? Rok od
pravděpodobného vzniku SARS-CoV-2 první systematický plán u nás. Posloužil circa do ledna
2021, pak již ho ignorovali všichni. Nicméně byl to první přijatý vládní dokument s jakousi
koncepcí, výhledem. První svého druhu zabývající se opravdu mitigací, ne sněním o lokální
eradikaci globálně se šířícího agens a první koncept zohledňující zátěž zdravotního systému země.
Zatím co o extrémní zátěži lidí, zdravotníků, v zimě 2020/21 nemůže být pochyb (a k tématu
se vrátím), je na místě připomenout si, že kovidové pacienty nepříjmalo (nemuselo příjmat) ani
armádní Cenrum biologické ochrany v Těchotíně, ani polní nemocnice v Praze-Letňanech, ani levnější
na brněnském Výstavišti. (Tam dnes funguje vakcinační centrum.) Převozy pacientů za dostupnou péčí
lege-artis mezi okresy, kraji, a v příhraničí i k blízkým sousedům a od blízkých sousedů by ovšem
měly být v civilizovaném prostředí v podmínkách epidemie standard, o kterém netřeba hovořit.
Zajímavá je ovšem otázka reflexe vývoje panikáři. Nahlédli již, že jejich cíl eradikace viru
izolací a sociálním distancováním nebyl realistický? A co marginalizátoři; zjistili již, že chytrá
karanténa nestíhá? Nikoliv: Jejich mediální výstupy se změnily jen málo. Za vzorný přístup nyní
vyzvedávali již jen Hong-Kong, Taiwan a Nový Zéland, všichni ostatní zabíjejí své občany
nedostatkem násilí na ty občany namířeným, nedostatečnými restrikcemi. A ze světového
agenturního zpravodajství jsou jimi – mimo běžného výběru negativních zpráv a při jejich
nedostatku aspoň obavy vyvolávajících spekulací – vybírány i jednotlivé kazuistiky, výjmečné
excesy, na jednotkách případů „dokumentují“ oprávněnost svého odporu k imunizaci. Aby byla
imunizace znevěrohodněna, hodí se nejlépe:
•
Případy reinfekcí. Ano jsou, ostatně, nikdo nikdy nehovořil o stoprocentní
ochraně proděláním nemoci. Nám ostatním výrazně nižší pravděpodobnost
onemocnění stačí, panikáři argumentují (v přírodě nikdy a v ničem) neexistující
stoprocentní jistotou.
•
Případy těžkého průběhu či úmrtí při reinfekci. I ty existují, avšak
pravděpodobnost, a tedy i riziko, opět klesá velmi výrazně. Bohužel imunitní
systém nemůžeme mít stejně zdravý a stejně výkonný všichni. K běžnému životu
není třeba záruk nesmrtelnosti, stačí, když je riziko snesitelné. Což mimochodem
platí o všech chorobách a obecně nejen o nich...

•
Existence „druhé vlny“ (Itálie, Španělsko a zejména Brazílie). Kdo kdy
ovšem tvrdil, že nebude, že mitigační opatření neznemožní dosáhnout HIT (herd
immunity treshold) jaksi instantně? Že kolektivní imunita není Nescafé ještě
neznamená, že je „chimérou“.
•
Mutace jako funkce počtu infikovaných. Ano, to je pravda,
pravděpodobnost bodové mutace nukleové kyseliny je opravdu úměrná počtu cyklů
její replikace. Ale imunizace chrání i před zmutovaným virem alespoň částečně,
jinak by švédský průběh v zimě znovu překonalten český. A právě to se nestalo.
•
Ekonomický růst v Číně, která epidemii „drastickými opatřeními zvládla“.
Gratuluji. Ale neměnil bych. Ostatně – na jak dlouho „zvládla“? Izolační opatření
jsou účinná, jen dokud trvají.
•
Komplikace či pozdní následky nemoci „i u mladých lidí“. Zde prostě platí
„podle sebe soudím tebe“. Panikáři sami dokonale ochromeni svým strachem, slepě
vedeni „instinktem útěku“ a ovládáni „první iluzí“ prostě nechápou ochotu části
mladých lidí vzít na sebe (ve prospěch komunity) přiměřené riziko. Mají za to, že
kdo není ochromen strachem jako oni, riziko zcela popírá, vytěsňuje, nebo prostě
ještě o kovidu nikdy neslyšel a musí se teprve vystrašit...
Je vlastně celkem příznačné, jak vzájemně podobná je tehdejší argumentace panikářů a
dnešní argumentace přesvědčených odpůrců očkování. Jednotlivé kazuistiky komplikací či úmrtí po
očkování, infekcí navzdory očkování, snížení účinnosti očkování proti některým novým formám
(mutacím), fakt, že HIT nebude dosažen okamžitě, že není záruk nesmrtelnosti a že ochrana nemůže
být stoprocentní – tahle shoda argumentace vůbec není náhodná. Panikáři jsou s popírači jedné
krve. Uvažují a argumentují kvalitativně (ano-ne, false-true, 0/I) o problému, k němuž je nutno
přistupovat kvantitativně. Nic pak není smutnějšího, než vzájemné „bratrské“ útoky a soudní žaloby
zoufalých rodičů z platformy „Zdravé fórum“ a neméně nešťastného panikáře Prof. Hořejšího z
iniciativy „Sníh“.

Třetí iluze: Závod vakcinace s virem a „cílová rovinka“
To všechno ale přehlušil nový narativ, nový zdroj naděje. O vánocích byly podmíněně
schváleny první vakcíny...

Od začátku roku 2021 se postupně rozbíhá vakcinační program. Jednou snad bude
zapomenuto, že se k praktickým lékařům dostalo vakcín velmi málo v porování s nemocničními
centry, vlastně byl dobře míněn původní úmysl distribuovat praktikům vakcíny méně náročné na
podmínky skladování. Potíže s opožděnými dodávkami od výrobců právě těchto lépe
uchovávatelných vakcín asi bylo těžko předvídat.
Registrace k očkování podle předem definovaných prioritních profesních skupin a dále
postupně podle věku od nejstarších k mladším a s předností pro pacienty závažných diagnóz byla v
zásadě v pořádku, a nechci se zabývat detaily ani několika medalizovanými přípdy předbíhání v
řadě. Nejlepší zprávou je, že myšlenka imunizace najednou získává dominanci. Konečně.
Za zmínku ovšem stojí myšlenkové schéma „závodu vakcinace s virem“. Prý jsme „v cílové
rovince“, kde nesmíme „zaváhat“, a už, už budem žít „jako dřív“. Jen předběhnout virus. Vážně?
Předběhnout v čem? Co se stane, když nepředběhneme? Kam virus běží, jaká je jeho „cílová
rovinka“?
Média porovnávají jednotlivé země světa v podílu osob s podanou první dávkou a osob plně
naočkovaných. Obdivují a chválí ty, které přeplatily u výrobců vakcín jiné země, a nebo které mají

výrobu na svém území a administrativně omezily předem dohodnutý export ve vlastní prospěch.
Takový „závod“ s virem máte na mysli? Doufám, že ne. Nemohu se zbavit dojmu, že i politická
šarvátka o ruský Sputnik V končící další výměnou ministra zdravotnictví byla do značné míry
odrazem tohoto neblahého diskursu.
V zimních měsících, na začátku roku 2021 byla u nás stále nedobrá epidemické situace a
zároveň se teprve očkovali lidé vysokého věku nebo chronicky nemocní. Toto, a jen toto byla situace
srovnatelná se „závodem“. Výlučně v případě těchto „ohrožených skupin“ a zároveň zvýšeného
rizika přenosu hrála roli rychlost vakcinační kampaně. Jakmile jsou imunizovány tyto skupiny,
představa jakéhosi závodu ztrácí smysl. Proč?

Třetí, opět morální panika médií: My chceme placenou kampaň proti
odmítačům. Konflikt zájmů to vůbec není
V mediálním diskursu, kde ještě včera byla stádní imunita „chimérou“ a zmínka o ní
důvodem k lynči, náhle vzrůstá nová agresivita: Proti lidem, kteří dají najevo, že osobně o očkování
nestojí. A to v situaci, kdy se senioři zaregistrovaní u svých praktiků po dlouhém čekání na dávku
raději přeregistrovávali do nemocničních center, kdy nedostatek dávek schválených vakcín umožnil
rozehrát šarádu se Sputniky V (sputnik je družice či oběžnice, to jméno je ruské a není tedy
odvozeno od lat. sputum=hlen, mucinózní sekret epitelu dolních dýchacích cest; nepřekládejme ho
tedy do češtiny jako „chrchlik pět“) a kdy stát mimořádným opatřením prodloužil na maximum
rozestup mezi očkovacími dávkami, aby umožnil co největšímu počtu lidí přístup alespoň k první
dávce.
V takové situaci se dala spíše očekávat pokorná žádost autorit, aby lidé, kteří již nemoc
prodělali, nevyužívali hned prvních termínů, svou vakcinaci o několik měsíců či půl roku odložili, a
„pustili tak v řadě před sebe“ dosud neimunizované ohrožené osoby.
Stalo se však něco jiného: Média, soukromá i veřejnoprávní, zaplňovala již od ledna svůj
obsah „analýzami“ (odborníků z vlivových a marketingových agentur) opožděnosti a
nedostatečnosti vládní mediální kampaně za očkování. A vůbec se nezmínili o vlastním konfliktu
zájmů, o očekávání vlastních příjmů za inzerci z veřejných rozpočtů.
Startérem „kampaně za kampaň“ jistě bylo zklamání z rámce pouhých padesáti milionů na
inzerci. Tomu lze rozumět, že čekali větší lízátko, když jinak dokázala být česká vláda na úvěr
celkem velkorysá. Jenže v pozadí nelze nevnímat jiný motiv. Starý známý motiv vykořeňovačů,
eradikátorů. Když nejde vykořenit virus distancováním, tedy zákazy, uděláme to očkováním, tedy
příkazy. Dosáhneme HIT, herd immunity treshold (ačkoli ještě včera byla kolektivní imunita
„chimérou“), virus se nedokáže šířit a po vyléčení či smrti aktuálně nemocných bude hotovo. Cílová
rovinka je dosažení proočkovanosti na úrovni HIT, mohlo by stačit takových sedmdesát procent
populace. Kdo se neočkuje, brání nám v dosažení svatého cíle. Je to nepřítel a zaměříme na něj svou
kampaň. Odtud pramení, podle mého názoru, ta nová agresivita.
Co je na tom zase špatně, když celou dobu imunitu stáda a imunizaci lidské populace hájím?
Zase se zapomnělo na sadu biologických vlastností viru, na to, je jde o pandemii nikoli náhodou.
Zase si hrajeme na malém pískovišti státu. Jenomže lokálně takto postavený cíl by znamenat trvání
izolace v ostrovním režimu, a nebo to bude fungovat jen do příští šikovnější mutace co se odněkud
rozšíří. A globálně? Na světě žije sedm a půl miliardy lidí, krát dvě dávky, patnáct miliard dávek
najednou a pak sedm a půl miliardy ročně na přeočkování? To nemáme. Celosvětová eradikace
vakcinací jako aktuálně dosažitelný cíl není realistická. Připusťme to konečně. Ale vadí nám to?
Budou-li očkováním, tedy umělou imunizací, chráněni lidé ohrožených skupin, lidé, kterým
statisticky hrozil těžký průběh nemoci a smrt, a zároveň postupně dostanou možnost chránit se i

ostatní, pokud si to sami přejí, pak padá poslední z argumentů, kterým eradikátoři odmítali
imunizaci přirozenou. Ten argument přece zněl, že „nikdy nedokážeme stoprocentně ochránit
ohrožené skupiny“. Jakkoli neoprávněný je nerealistický požadavek stoprocentní ochrany, právě z
této pozice byla šířena ona morální panika, to proto jsme se prý nesměli sami setkat s nákazou,
proto jsme byli zavíráni v domácím vězení a naše děti se nesměly vzdělávat ani si hrát jinak než online. A právě tento argument s rostoucí dostupností vakcinačních dávek pro ohrožené přestává platit.
Nemůže být nadále reflektován.
Imunizace umělá a přirozená stojí na stejné straně: Na naší straně. Vzájemně se mohou
doplňovat. Mají trošku odlišné, leč kompatibilní vlastnosti. Moderní vakcíny vnesou do organismu
informaci o konkrétní části antigenní struktury, proti které lze dobře vytvořit protilátku,
imunoglobulin. Ideálně imunoglobulin vážící se a blokující tím přímo takovou strukturu, kterou
virus využívá k průniku do hostitelské buňky. Říkáme, že jsou vysoce imunogenní, schopny navodit
imunitu. Staré typy vakcín (z inaktivovaného resp. oslabeného viru) měly imunogenitu kolísavou,
zjednodušeně řečeno podle toho, jak se více či méně zdařilo neponičit terciální prostorovou
strukturu povrchu virionu během oné inaktivace (vakcína samozřejmě nesmí sama způsobit infekci).
Ale obsahoval celou strukturu viru, ne jen vybranou část nebo jen RNA. Organismus si mohl
vytvářet odpověď na všechny jeho povrchové struktury, které dokázal rozpoznat jako cizorodé. A
přirozená imunizace? I tam je imunogenita kolísavá, tentokrát podle toho, která fáze imunitní
odpovědí infekci zastavila. Pokud byl virus zastaven již málo specifickou (slizniční) imunitou (IgA,
monocyty, NK-buňky), imunogenita je nízká. Pokud se plně rozvinula látková i buněčná imunitní
odpověď (IgM, IgG, a aktivované T-lymfocyty...), pak je mnohem vyšší. Ale především je robustnější
než umělá imunizace, je méně citlivá vůči změnám mutujícího viru. I když mutací virus ošálí náš
systém a část protilátek, které byly specificky citlivé na tu část antigenu, která pak byla mutací
pozměněna, se na něj nenaváže, stále mohou působit další protilátky specificky citlivé na jinou část
povrchu virionu.
Kombinace imunity získané dvěma cestami je jako mít ve stáji dva různé koně: Rychlého, ale
náročného, citlivého a nervózního teplokrevníka pod sedlo a silného, odolného, vytrvalého a
klidného koně chladnokrevného do zápřahu. Nevzdávejme se žádného z nich.

Hlavně neuvolňovat! Čili jsme zase na začátku?
Počet potvrzených případů onemocnění klesal od sedmého března 2021 a počet úmrtí
následoval na klesající trajektorii s desetidenním odstupem, od sedmnáctého března. A přesto jsme
právě tehdy přibližně do velikonoc zažili urputnou kamaň za uzavření průmyslu. Tentokrát ne „na
čtrnáct dní“, ale rovnou na 42 dny. Prý s cílem snížit počet nově prokázaných infekcí pod čtrnáct set
respektive pod tisíc (celostátně). Proč právě pod tato čísla a ne pod některé jiné? A proč právě na 42
dny a co s tím mají ty velikonoce?
Proč zrovna průmysl je jasné: Inu, prostě proto, že všechno ostatní už zavřené bylo. Skoro.
Ještě by se snad mohlo zakázat zemědělství, zavřít rozvody a úpravny pitné vody, kanalizace a
čistírny odpadních vod, elektrárny a rozvodny, plynárny, teplárny a výtopny, prodej paliv, obchody s
potravinami (ostatně, po dvaačtyřiceti dnech zavřeného potravinářského průmyslu by to vyšlo
nastejno), zakázat odvoz odpadků, zavřít lékárny, ambulance a nemocnice, zakázat dopravu lidí i
zboží včetně léků a potravin, zavřít velkoobchod i mezinárodní obchod a pokud lokální pekárny a
drobné potravinářské provozy rovnou nepočítáte do průmyslu, pak i ty. V kombinaci s platným
zákazem opustit okres, abychom neutekli, by to mělo na kovid stačit. Hasiči také mohou roznášet
virus, integrovaný záchranný systém a hned po něm pohřebnictví a krematoria převést na homeoffice. Jen policie s armádou musí hlídat ty hranice okresů na silnicích, v polích i lesích (i po
skalinách, pokud Boryš umí). Patří sem, do tohoto textu, takováto nadsázka? Upozorňuji tím na

řetězovou provázanost činností, na praktickou nemožnost oddělit nezbytné od zbytného. Pojede-li
úpravna pitné vody, bude dovoleno vyrobit pro ni průmyslově nezbytné přípravky? Pojede-li
kanalizace, bude dovoleno zlikvidovat kal z čistírny průmyslovou výrobou kompostu? Cožpak si
nepamatujeme nesmyslnost zakrytých regálů s papírnickým zbožím ve vesnických potravinách,
páskou oddělených regálů s prádlem či potřebami pro domácnost ve vietnamských večerkách?
Takový prostor pro svévoli, lobbing a korupci chceme?
Iniciativa Sníh, BISOP, MeSES. A k nim Ministerstvo zdravotnictví, SZÚ a ÚZIS. Smrtící
kombinace samozvaných panikářů na straně jedné a alibistických byrokratů na straně druhé.
Zažili jsme velmi dlouhé nouzové stavy s okleštěnou svobodou, a vykleštěnými lidskými
právy. Nejprve od 12. března 2020 do 17. května téhož roku. A pak od 5. října 2020 až do 11. dubna
2021, byť po právní stránce to byly nouzové stavy tři. Od začátku března do 11. dubna dokonce
platil zákaz vstupu za hranici okresu bydliště. Navázal režim speciálního pandemického zákona.
Již za nouzového stavu obecné soudy i soud ústavní konstatovaly nezákonnost resp.
neústavnost některých vládních opatření. Za režimu pandemického zákona po ukončení nouzového
stavu se s nezákonnostmi vlády a ministerstva roztrhl pytel. Nejvyšší správní soud nestíhá ani
projednat žaloby v době, kdy žalobou napadené nařízení platí, a již jsou vydávána další a další
znovu nezákonná, s týmiž právními vadami.
Dvěstěšestapadesát dní nouzového stavu. Tři pololetí respektive tři semestry zavřených škol
jsou pro ně jen „nezbytná krátkodobá omezení“. Ano, 256 dní, to je vlastně jen osmnáctkrát
nejbližších čtrnáct dnů, které přece rozhodnou, že? Zbytek je trasování a testování, není-liž pravda?
Žádná imunizace roli nehraje, vyvrácená hypotéza, chiméra. Nulová sebereflexe. Hlavně prý
„předčasně“ neuvolňovat. Pardon, oni říkají „nerozvolňovat“. Takže oznámená cílová rovinka
„závodu“ nebude? A co za padesát milionů inzerovaná tečka?
Mimochodem. Pod těch tisíc nově potvrzených případů denně se republika dostala i bez
zavřeného průmyslu (v samostatném vyhodnocení jednotlivých dnů) 12. dubna, to se ale málo
testovalo. V sedmidenním klouzavém průměru pak 19. května 2021. Ale to číslo tisíc nic
neznamená. A s diferenciací vlastností viru mutacemi bude znamenat ještě méně. Důležitý není stav,
ale trend. Vektor v čase. A spíše než počet potvrzených případů je a bude podstatný trend v počtu
hospitalizací, v počtu pacientů vyžadujících intenzivní péči a samozřejmě trend v počtu zemřelých.
Ne, nejsme znovu na začátku. Navzdory mutacím, lidská populace již není zcela
imunologicky naivní. Platí to již i pro naši zemi. 1,7 milionu prokazatelně přirozeně imunizovaných
a další nevědomky, pět milionů očkovaných z toho 3,5 milionu oběma dávkami, z nich převaha
právě z „rizikových skupin“. A pro část lidí platí, že jejich imunitní systém se setkal s imunogenní
informací o novém koronaviru již z více než z jediného zdroje. Právě těm patří největší dík. To oni
jsou „v první linii“, oni viru čelili. Jejich osobní zdraví, jejich imunita je vlnolamem.
Zbývají děti. Těm jsme ublížili strašlivě, neboť pro děti žádné schválené vakcíny neexistují
(nyní prý od dvanácti let budou, ale co ten milion+ ještě mladších?) a zároveň jsme je nejdéle
udrželi v naprosto nezdravé izolaci. Děti mohly dávno být přirozeně imunizovány tou formou viru,
která je prakticky neohrožovala.
Z čekání na vakcíny děti nemají týž benefit jako geronti, neboť diference mezi rizikem z
prodělání nemoci a rizikem z vakcinace je u nich řádově nižší, zatím co škody plynoucí z uzávěry
v době duševního i tělesného vývinu jsou oproti dospělým řádově vyšší. A přijde-li nyní forma
viru dětem skutečně nebezpečná, a to vyloučit nemůžeme, historie nás odsoudí a plným právem
zatratí.

To světlo na konci tunelu přecejen je. Jen má jinou vlnovou délku než
jste čekali.
Virus SARS-CoV-2, původce onemocnění Covid-19, nebude eradikován. K dosavadním
mutacím alfa, beta, gama, delta, eta, lota, epsilon, kappa, a velké skupině označované jako
„ostatní“, budou přibývat další a další formy. Úspěšné budou ty nakažlivější, a ty skrytější, přenosné
během delšího prodromálního stádia. To má být ta naděje, to světlo na konci tunelu?
Zapomeňme konečně na eradikaci. Nereálný cíl je chybně stanoveným cílem, a tato chyba
již stála tisíce životů. Neopakujme ji. Zapomeňme na počty (nově) prokázaných případů na
úvodních stranách zpravodajství. Buďme vděční za možnost vakcinace, je pro chronicky nemocné a
staré lidi mnohonásobně bezpečnější než prodělání nemoci, umožňuje jim život bez úzkosti.
Uhraďme ze zdravotního pojistného vakcinaci zájemcům. Neřešme jejich motivaci, ostatně dvě
dávky vakcíny vyjdou levněji než nekonečně opakované testování. Pocit bezpečí je pro psychiku
lidí zdravý. Dopřejme ho každému, kdo to tak pociťuje. Nechejme na pokoji všechny ostatní.
Buďme vděční těm, kdo onemocnění prodělali, neboť přispěli do “poolu”, zásobníku, kolektivní
imunity a stojí jako individuální překážky v cestě šíření té formy viru, kterou prodělali. Buďme
vděční těm, kdo onemocnění v budoucnu prodělají a překonají, neboť přispějí do “poolu” kolektivní
imunity vůči příslušné budoucí formě viru. Nové mutace vznikají z předchozích rozšířených forem,
jako větvení stromu. Imunitní ochrana klesá s genetickou vzdáleností. Neizolujme se příliš, ať
neztratíme ochranu, kterou jsme získali za velkých obětí. Ať se bude šířit cokoliv, každý
imunizovaný kteroukoli cestou takové šíření o něco zpomaluje. Zbavuje nás ostatní strachu z
excesivní exponenciály. Zbavíme-li se strachu, snad se i postavíme novým panikářským návrhům
starých známých „opatření“. I imunizovaný člověk, ochráněný předchozí infekcí a nebo vakcinací,
z nového kontaktu s nemocným může získat. Lidský imunitní systém je schopen pamatovat si
informaci o obrovském počtu antigenů. Nový infekční kontakt může rozšířit stávající imunizaci.
Tím je více než dostatečně kompenzován fakt, že ani imunizace nemůže skýtat stoprocentní
bezpečí, zaručit nesmrtelnost.
Neupínejme se k žádnému “konci”, neočekávejme za cílovou rovinkou cílovou pásku, a to
ani dosažením HIT. Dnes vám ji vnucují ti, kdo ji včera nazývali chimérou. Tečka nebude.
Nepanikařme z počtu pozitivních testů. Neumírá se na pozitivitu, ale jen na mimořádně
komplikovaný průběh nemoci. Bezpříznakoví pacienti, ani pár dní horeček a pár týdnů změněného
čichu, nejsou důvodem k násilí na spoluobčanech, tím méně k násilí na dětech. A imunizace, souhrn
přirozeně a uměle získané imunity, sníží riziko těžkého či smrtelného průběhu nemoci dost na to,
abychom s ním (tím rizikem) dokázali žít, jakmile si to připustíme. Jakmile se k tomu rozhodneme.
Jakmile se rozhodneme žít dál.

Až přiletí příští černá labuť
Někde na začátku tohoto textu jsem zavzpomínal, jak si Češi šili roušky, a vláda oznamovala
nová a nová „opatření“ na každovečerních tiskových konferencích, vždy s platností hned od
půlnoci. Protože přilétla „černá labuť“, neočekávaná událost která mění situaci, na kterou nejsme
připraveni. To je podstatou černých labutí, neočekávejte tedy ode mne litanii na téma, že jsme
připraveni být měli.
Když se společenství rozhoduje, když má před sebou větvení, bifurkaci cest, ta rozhodnutí
mívají setrvačnost. Těžko se rychle vrátit zpět na rozcestí a rozhodnutí měnit. Protože proces
rozhodování i každý krok na zvolené cestě mají své náklady, a všichni si přejeme, aby ty náklady
byly investicí a ne čistou ztrátou. Ale s odstupem času má smysl podívat se na stará rozhodnutí.

Přijdou nové bifurkace, nové větvení, a s nimi šance poučeně korigovat náš směr. Někdy při tom
zjistíme, že vedle společenské nálady, třeba očekávání stoleté chřipky a konce Mayského kalendáře,
sehrály v rozhodování společenství svou roli náhody často až komické.
Když ministerský předseda zmínil „toho, který přišel, když jiní nepřišli“, média vytvořila z
poskytnutých rozhovorů [1], [2], obrázek zachránce země. Najednou vidíme skrytá rozhodování
před tiskovými konferencemi. Z vět pojišťováka Pavla Řeháka mrazí: „Podíval jsem se třeba na tu Itálii,
která byla na časové covidové ose o tři týdny napřed. A už zavírali školy. Tak jsem se ptal sám sebe, kdy je zavřeme my,
pokud bychom se chovali jako Italové. A vyšlo mi, že to bylo v nejhorším scénáři už za devět dní, v nejlepším zhruba za
čtrnáct. Čili to vycházelo, že zavíráme za dva týdny tak jako tak.“Zdroj: [2] . Muž s excelovou tabulkou.

Pojišťovák, který pro svou instituci analyzoval pojistná rizika a pak extrapolovanými tabulkami
přesvědčil vrchol exekutivní moci země. Zachránce. Dnes víme, že „úspěch“ jara 2020 a nešťestí
zimy 2020/21 jsou neoddělitelně spojené nádoby. Že z dlouhodobé perspektivy je vše jinak, že na
jaře tak „neúspěšné“ Švédsko má dnes 50 % obětí na milion obyvat oproti nám, na jaře tak
„neúspěšné“ Švýcarsko 44%, na jaře tak „neúspěšné“ Nizozemsko 37%. Jenže to není, a nesmí být
výtka panu Řehákovi. Ostatně, kdo by měl právo žádat od matematika a pojišťováka znalost
dynamiky populací hostitele a patogenu, znalost vlivu imunizace na dynamiku obou populací? A
kdo jiný, než pojišťovák s excelovou tabulkou, by měl mít plné právo uvažovat krátkodobě ve
výhledech na kvartální prémie? Ta zmínka v rozhovoru o zavření škol děsí, neboť pak byly se
strašlivými důsledky zavřené tři pololetí. To je setrvačnost uvažování. Nová rozhodnutí napodobují
ta předchozí, až do nové bifurkace. Jenže společnost zvolenou cestu tehdy přijala. Lidé jiných
názorů a znalostí neměli zavřená ústa, našli si svůj prostor k vyjádření (např. [3]), ale nepřesvědčili.
Co to má společného s příletem černé labutě? Tu nahodilost. Nesystémovost. Mimořádnost.
Z rozhovoru pro HN [1] vlastně vyplývá, že i hlavní protagonista příběhu by velmi přivítal lepší,
systematičtější a robustnější fungování a rozhodování institucí. Černou labuť ani nepředpovíme, ani
se přímo na ni nepřipravíme. Ale můžeme mít veřejné instituce schopné kvalitní následné reakce.
Nemám nyní na mysli jen ministerstvo zdravotnictví. Spíše než výkonnou moc státu mám na
mysli odborné zázemí, ministerstvy zřizované odborné ústavy. Již jsem se zde vlasně opřel do
Státního zdravotního ústavu i do Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ale mám osobně za
to, že jde u nás o systémový problém. Svědčí o tom jiné černé labutě. Cožpak při otravě řeky Bečvy
neselhala Česká inspekce životního prostředí? A jak vzpomínáme na metanolovou aféru? Osvědčila
se Česká obchodní inspekce, Hygienická služba, Státní zemědělská a potravinářská inspekce? Jaké
máte zkušenosti se Státní veterinární správou za afrického moru prasat? A Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavem zemědělským v době přemnožení hrabošů? A s dalšími a dalšími. Nenapíši sem
žádný jednoduchý návod na řešení. Neznám ho, a slovo „reforma“ se mi kdysi zprotivilo. Jsem ale
přesvědčen, že Kochův institut v Německu fungoval lépe, a my bychom takové instituce také mohli
mít. Jistě je to otázka personální, otázka vynikajících osobností v čele. Důvěry, odpovědnosti a s
nimi i prestiže. Ale také kontinuity. Komu se zodpovídají ředitelé těchto institucí? Snad ne
vedoucímu nějakého odboru ministerstva; nebyla by na místě spíše dozorčí rada složená opět z
vynikajících osobností?
Napsal jsem, že se mi zprotivilo slovo reforma. A také, že se vrátím k přetížení
zdravotnického personálu v zimě 2020/21. Nuže, spojitost: Právě změny nazývané „reformami“ po
léta směřovaly k omezení sítě lůžkových zdravotnických zařízení a počtu lůžek akutní péče. Jenže
spádová nemocnice není hotel: Bude-li snižovat personální náklady, redukovat péči a tím usilovat o
ekonomickou co nejvyšší obloženost malého počtu zbylých lůžek za běžného provozu, pak
nezvládne zvýšený nápor ani v případě horší nehody, natožpak živelní katastrofy. A na černou labuť
ani nepomyslet. A personál? I za běžného provozu stojí a padá provoz lůžkových zařízení s přesčasy
zdravotnického personálu. Jestliže za normálních okolností personál vyčerpává celý roční zákonný
limit přesčasové práce, kde je rezerva pro krizový management? Představme si, že by si hasičský
sbor ponechal jen tolik hasičů, aby každý z nich ekonomicky využíval fond pracovní doby a hasil
48 hodin týdně (celý úvazek a limit přesčasové práce). Jak potom zvládnout mimořádnou událost,
černou labuť? Přemýšlejme nad tím, další černé labutě již možná nabírají výšku.

