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C eny takřka všech komodit,
zejména potravin, stoupa-
jí a budou stoupat, jen

cena života starých lidí míří dolů.
Bonmot „dědeček a babička ují-
daj nám z chlebíčka“ se pomalu,
ale slyšitelně loudí do našeho ko-
ronavirového diskurzu.

Více než dvěma milionům dů-
chodců neboli „lidem 65+“ dnes
hrozí, že se stanou vzorkem bez
ceny. Neboť humanisté klausov-
ského typu vidí ve falešných ohle-
dech na tuto virem životně nej-
ohroženější skupinu našich spolu-
občanů brzdu maximálního uvol-
ňování protipandemických restrik-
cí a obnovy byznysu.

Záleží na tom, jak moc se bude
uvolňovat a budou-li o tom rozho-
dovat politici, nebo epidemiologič-
tí odborníci. Ačkoliv vláda dosud

situaci dobře zvládala, politici se
vždy dívají ještě za roh k nejbliž-
ším volbám – a odpovědnost za vý-
sledek uvolňování bude na nich.

Před premiérem Babišem vy-
vstává takřka Sofiina volba. Vel-
kým uvolněním může hodně zís-
kat, ale také vše ztratit. Bude-li
bez katastrofálních následků,
může získat i u jeho nevoličů.
Bude-li následovat „cesta do Itá-
lie“, do které by pak byl vypraven
zejména onen vzorek bez ceny,
ztratí podstatnou část svých voli-
čů. Minoritní votum (menšinový
nesouhlas) pana Hamáčka k této
hazardní hře je mi bližší. Pro levi-
ci je cena lidského života totiž zřej-
mě větší, než aby se o ni hrála ha-
zardní hra. Opravdu je lepší být
chudý a živý než bohatý a mrtvý.

Václav Klaus starší si ovšem ta-

kovými ťalafatkami hlavu neláme.
Cituje jednoho onkologa, že stej-
ně každých dvacet minut umírá na
rakovinu jeden člověk, volá po
uličních demonstracích za maxi-
mální uvolnění. A je snad ochoten
postavit se do jejich čela. Předsta-
va, jak staroch osmdesátiletý, sám
věkem maximálně ohrožený, maší-
ruje v čele, je jímavá. Stejně bych
si však v této roli dovedl spíše
představit pana Kalouska. Ten už
s důchodci dovede zatočit, viz
jeho památný třicetikorunový
příplatek k důchodu.

Tento text může se mnohým čte-
nářům zdát zbytečně alarmistický.
Nebudu se tomu bránit. Ovšem
každá sebemenší jiskra nápadu,
že by se staří a bezmocní lidé moh-
li obětovat „vyšším cílům prospe-
rity“, je nebezpečná a musí se pre-

ventivně zadupávat. Dva tisíce
let trvalo, než lidská společnost
přestala předhazovat své staré
a „neužitečné“ lidi krokodýlům či
dravým ptákům a začala o ně pe-
čovat. Přesto právě před osmdesá-
ti lety začala německá (nacistická
ovšem) společnost likvidovat svo-
je „nepotřebné“ spoluobčany. Za
účelem vylepšení demografického
obrazu a vylepšení státních finan-
cí. Tento miniholokaust chytil od
takové „dobře ošetřené“ jiskry.
A bránit počátkům, to je, oč mi
zde běží.

Strategie kolektivní imunity
je chybná a nebezpečná,
tvrdí autor tohoto článku.
Máme se prý snažit
o maximální eliminaci
koronaviru především
pomocí „chytrých“
epidemiologických
opatření. A především se
nevydat hazardní cestou
„promořování“.

P
řed několika dny jsem
se účastnil televizní de-
baty o biomedicín-
ských aspektech choro-
by covid-19.

V diskusi bylo všemi účastníky
správně zdůrazňováno, že tato ne-
moc vážně ohrožuje především
staré lidi, kteří trpí jinými chronic-
kými chorobami, a že právě tyto
rizikové skupiny je potřeba chrá-
nit před nákazou. Byl jsem ale ne-
mile překvapen, když se prof. Pry-
mula, ale i oba další členové dis-
kusního panelu poněkud překva-
pivě opakovaně hlásili k myšlen-
ce, že se současnou epidemií se
definitivně vypořádáme teprve
tehdy, až chorobu prodělá více
než 60 procent populace, a bude
tak dosaženo kýženého stavu „ko-
lektivní imunity“. Virus se pak
přestane šířit proto, že pro něj zá-
sadně klesne příležitost nakazit
další jedince.

Já se naopak (ve shodě s míně-
ním většiny světových odborní-
ků) domnívám, že tento názor je
nesprávný a potenciálně škodli-
vý.

Katastrofa v Británii
Je v živé paměti, že počátkem
března doporučili dva hlavní vě-
dečtí poradci britskému premiéro-
vi jako nejlepší strategii nezavá-
dět příliš plošná omezující opatře-
ní, ale snažit se o co nejrychlejší
promoření společnosti, a tedy do-
sažení stavu oné kolektivní imuni-
ty. Tento přístup je samozřejmě
založen na neověřeném předpo-
kladu, že v těle velké většiny pa-
cientů vzniknou během onemoc-
nění protilátky, které dlouhodobě
zabrání opětovné infekci. Během
tohoto období by se měly karan-
ténními opatřeními chránit pouze
ony rizikové skupiny, protože
u velké většiny těch ostatních pro-
bíhá onemocnění jen s mírnými
příznaky. Tento přístup měl zabrá-

nit velkým ekonomickým ško-
dám.

Britská vláda skutečně této
rady uposlechla, ale během nece-
lých dvou týdnů začalo být zřej-
mé, že se rodí zdravotní katastro-
fa italského typu, a tak se strate-
gie změnila. Toto zdržení stálo
ovšem možná více než 15 tisíc ži-
votů. Podobný – možná ještě hor-
ší – scénář se nyní naplňuje v ně-
kterých státech USA, zvláště
v New Yorku. Jsem zvědav, kdy
ty dva hlavní britské poradce ko-
nečně vyhodí…

Strategie, na kterou vsadila vět-
šina zemí, včetně té naší, je založe-
na na intenzivní snaze zamezit ma-
ximálně šíření nákazy s perspekti-
vou postupné téměř úplné elimina-
ce viru z populace. To je samozřej-
mě v příkrém rozporu s perspekti-
vou 60procentního promoření po-
pulace a hypotetického dosažení
kolektivní imunity v dohledné
době. Navíc se zdá, že u tohoto tro-
chu atypického viru pravděpodob-
ně ani příliš neplatí základní před-
poklad, že jedinci, kteří onemoc-
nění prodělali, zůstanou dlouhodo-
bě imunní vůči opakované náka-

ze. Prozatím také nevíme, jaká je
nynější úroveň promořenosti po-
pulace, ale zdá se, že je zatím vel-
mi nízká. To znamená, že podstat-
né promoření populace je v nedo-
hlednu a naopak existuje dobrá
šance, že bude možné docílit té-
měř kompletní eradikace viru.

Úspěšná česká opatření
Je samozřejmě také velmi důleži-
té, jak se vyvíjí situace u našich
sousedů. Z technických důvodů
není příliš spolehlivé porovnávat
počet odhalených případů one-
mocnění – metodika testování se
v různých zemích liší, neexistuje
přehled o pravděpodobně poměr-
ně velkém počtu lidí, kteří choro-
bu prodělali v tak mírné podobě,
že vůbec nebyli testováni. Proto
je asi nejspolehlivějším ukazate-
lem počet úmrtí na covid-19 na
milion obyvatel. K včerejšímu
dni činí toto smutné číslo v Česku
20, v Polsku 12, v Rakousku 58,
v Německu 67, na Slovensku do-
konce jen 3 (!) (v Belgii 560, Itá-
lii 423, Francii 335, Španělsku
474, Velké Británii 276, New
Yorku 1063).

Je tedy vidět, že dosud použitá
opatření byla u nás velmi úspěšná
a epidemie je pod kontrolou, ba na
ústupu. Bylo by proto podle mého
názoru velmi nemoudré defétistic-
ky rezignovat na cíl eliminace ko-
ronaviru z naší populace a namísto
toho se odkazovat na onu více než
problematickou chiméru kolektiv-
ní imunity. Nyní máme přece dale-

ko lepší technické a organizační
prostředky pro zavedení druhé
fáze – oné „chytré“ karantény, kte-
rá se tak skvěle osvědčila napří-
klad v Jižní Koreji.

Za tento ústupek zaplatíme
Závěrem – přestaňme prosím ko-
ketovat s tím vysoce problematic-
kým konceptem kolektivní imuni-
ty, snažme se o maximální elimi-
naci koronaviru především pomo-
cí „chytrých“ epidemiologických
opatření. Věřme, že v několika
příštích měsících se dočkáme
i účinných léků – řada se jich již
testuje. Na vakcínu bych příliš ne-
spoléhal – bude to trvat dlouho
a její účinnost nemusí být valná
(kéž bych se mýlil…).

Není samozřejmě možné žít ješ-
tě mnoho měsíců, či snad dokon-
ce několik let v podmínkách dosa-
vadních striktních karanténních
opatření. Musím ale říci, že mě ne-
příjemně překvapilo čtvrteční
vládní oznámení, že koncem květ-
na už budou zrušena prakticky
všechna stávající omezení. Zdá
se tedy, že se vláda rozhodla opus-
tit původní rozumný plán na po-

stupné uvolňování méně důleži-
tých opatření a vydat se na hazard-
ní cestu „promořování“ (dokonce
by se dalo říci vědomého, záměr-
ného „zamořování“) společnosti,
a to i bez znalosti výsledků zapo-
čatého širokého testování popula-
ce. Obávám se, že za tento ústu-
pek podnikatelským organizacím
draze zaplatíme životy tisíců star-
ších a nemocných lidí, právě tak,
jak to vidíme v New Yorku, Bel-
gii či Velké Británii.

Přece jen tedy zřejmě vítězí na-
hlas nevyřčená teze, že tyhle živo-
ty (ostatně přece ekonomicky vět-
šinou již neproduktivní, že?) jsou
přiměřenou cenou za prosperitu
hospod, divadel a cestovních kan-
celáří. Jedinou nadějí by snad
mohlo být důsledné nasazení té
„chytré karantény“; mám však
obavu, že tady zase zvítězí ti, kdo
tvrdí, že její technické principy
(sledování pohybu a kontaktů na-
kažených osob) jsou neslučitelné
s osobní svobodou a ochranou
osobních údajů. Vidím to dost pe-
simisticky a obávám se, že ty vel-
mi dobré dosavadní výsledky bu-
dou brzy promarněny. Škoda…

Řešení pro naši planetu
Ad LN 22. 4.:
Dějiny blízké budoucnosti

Pavel Nováček představil několik
křižovatek, kterým se politické re-
prezentace v tomto století nevy-
hnou.

V každém případě si budou
konkurovat strategie ekonomické-
ho růstu proti trvale udržitelnému
rozvoji, koncepce zdravotní bez-
pečnosti proti svobodě pohybu,
principy sociálního smíru proti
svobodě podnikání. To vše v rám-
ci globalizace v protikladu k lo-
kálnímu blahobytu, samostatnos-
ti a bezpečnosti.

Tyto mnohovrstevné konflikty
budou opět muset řešit politici
všech zemí a není vyloučen ná-
růst populismu a totalitních ten-
dencí. Naším nejbližším úkolem
tedy zůstává, aby při řešení civili-
začních výzev nezanikla naše nej-
citlivější společenská hodnota,
kterou je demokracie.
MUDr. Vít Šlechta, Libštát

K amerikanismům
Ad LN 18. 4.:
Ztraceno v jazyce – Jazykové cvičiště

Děkuji za text. Používání ameri-
kanismů jako job, cool, level
apod. jsem považoval za módu ne-
zralých lidiček, kteří si potřebují
podpořit malou sebedůvěru. Zřej-
mě se časy změnily. Nepochybu-
ji, že autorčina znalost češtiny –
správné, přípustné slovní zásoby
– je velmi dobrá, a proto jsem slo-
vo level zařadil do svého slov-
níku.

V jazykových hrách jsem po-
užil slovo leveliště, a soutěžící
slovo nepřijali. Měli pravdu?
Ivo Novák, ivo.novak@volny.cz

Epidemie je pod
kontrolou, ba na
ústupu. Bylo by proto
velmi nemoudré
defétisticky
rezignovat na cíl
eliminace koronaviru
z naší populace.
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Vzorek bez ceny?
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Testování, které má zjistit, jaký podíl obyvatel už má proti novému koronaviru protilátky a získal případně imunitu, pokračovalo i včera. Snímek je z pražského náměstí Míru. FOTO MAFRA – PETR TOPIČ
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