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l KKddee vviiddííttee nneejjvvěěttššíí cchhyybbuu,, kktteerréé
jjssmmee ssee vv ČČRR ddooppuussttiillii,, žžee jjssmmee nnyynníí
ss vvýýsskkyytteemm CCOOVVIIDD--1199 vv ttéé pprreekkéérrnníí
ssiittuuaaccii,, vv jjaakkéé ssee nnaacchháázzíímmee??

Zásadní chyba byla v tom, že vláda
již koncem srpna nepřijala protiepi-
demická opatření obdobná těm, která
se tak úspěšně uplatnila při včasném
zavedení v březnu.
l KKddyyžž vvzzppoommíínnáámm nnaa jjaarroo aa llééttoo,,
ttaakk ssii vvyybbaavvuujjii 3300.. ččeerrvvnnaa vveellkkoouu
ppáárrttyy nnaa KKaarrlloovvěě mmoossttěě,, nnaa kktteerroouu
nněěkktteeřříí ppoolliittiiccii zzvvaallii aa rraaddoossttnněě ssii jjii
uužžíívvaallii,, aa ttaakkéé ssrrppnnoovvoouu kkrriittiikkuu nnaappřř..

oodd ppoossllaannccůů PPeekkaarroovvéé,, FFiiaallyy aajj..,, kktteeřříí
řřííkkaallii,, žžee uužž nnááss rroouušškkyy oobbttěěžžuujjíí.. PPřřii--
ssppěěllaa ttaattoo ttuuppáá kkrriittiikkaa kk ssoouuččaassnnéé
ssiittuuaaccii?? 

Samozřejmě, že tato nezodpovědná
prohlášení některých politiků,
a bohužel ještě více některých me-
diálně oblíbených lékařů a ekonomů,
výrazně ovlivnila to špatné, populis-
tické a tragicky opožděné rozhodová-
ní vlády. Hodnotím to jako těžké
selhání části lékařských a ekonomic-
kých elit této země.
l NNaa 1155.. PPrraažžsskkéé bbeezzppeeččnnoossttnníí kkoonn--
ffeerreennccii jjssttee ppoouukkáázzaall nnaa ttoo,, žžee ppoolliittiicc--
kkáá oorriieennttaaccee uurrččuujjee ppoožžaaddaavvkkyy nnaa
řřeeššeenníí ssiittuuaaccee.. PPrraavviiccee,, kktteerráá hháájjíí
iinnddiivviidduuaalliissmmuuss aa oossoobbnníí ssvvoobboodduu,,
ii ssoobbeeccttvvíí aa zziisskk,, žžááddáá ootteevvřříítt
kkoommeerrččnníí ppooddnniikkyy,, aa ssppííššee lleevviiccee
nneebboo hhuummaanniissttiicckkyy oorriieennttoovvaanníí lliiddéé
žžááddaajjíí ppřřeeddeevvššíímm oocchhrraannuu zzddrraavvíí
aa žžiivvoottůů.. LLzzee nnaajjíítt kkoommpprroommiiss?? 

Nacházení kompromisu je povin-
ností politiků, musí vycházet
z odborného posouzení jak zdravot-
ních, tak ekonomických expertů,
a může být velmi obtížné. V tom
našem případě se ale omluva pro
špatné rozhodnutí vlády hledá obtíž-
ně – bylo přece jasné, proč jsme tak
skvěle, na rozdíl od mnohých jiných
zemí, zvládli tu první jarní vlnu. Je
ale zřejmé, že jako určité alibi mohou
vládě sloužit ti »špatní rádci« z řad
lékařů a ekonomů. Vláda ale měla
popřát sluchu skutečným odborní-
kům (epidemiologům, infektologům,
imunologům), a ne populárním onko-
logům, psychiatrům, zubařům či kar-
diochirurgům.  
l DDěěkkaann 33.. lléékkaařřsskkéé ffaakkuullttyy UUKK
pprrooffeessoorr WWiiddiimmsskkýý uuvveeddll,, žžee jjssmmee
ssttáállee vv jjeeddnnéé ((pprrvvnníí)) vvllnněě kkoorroonnaavviirruu
aa žžee zzddee ppaannddeemmiiee bbuuddee jjeeššttěě nněěkkoolliikk
lleett.. OOddhhaaddll sseeddmm lleett.. AA pprroottoo nnuuttnnoo
ddlloouuhhooddoobběě uupprraavviitt nnaaššee vveešškkeerréé
cchhoovváánníí.. SSoouuhhllaassííttee ss jjeehhoo nnáázzoorreemm??
NNeenníí ddoobbaa sseeddmmii lleett sskklliiččuujjííccíí??

Já jsem přesvědčen, že situace se
zásadně změní, až bude za pár měsí-
ců k dispozici účinná vakcína. Po
proočkování přinejmenším těch rizi-
kových skupin (nejméně třetina
populace), ale ještě raději velké větši-
ny národa, můžeme očekávat rychlý
návrat k předcovidovému životu.
l JJaakkýý ooppttiimmáállnníí vvzzttaahh nnaajjíítt mmeezzii
nneezzaammllččoovváánníímm ddůůlleežžiittýýcchh iinnffoorrmmaaccíí
vveeřřeejjnnoossttii nnaa jjeeddnnéé ssttrraanněě,, aa ssoouuččaass--
nněě,, aabbyy lliiddéé nneebbyyllii vvyydděěššeennii,, ccoožž
vveeddee kk ddeepprreessíímm aa zzhhoorrššeenníí cceellkkoovvéé--
hhoo zzddrraavvoottnnííhhoo ssttaavvuu??

Já osobně nevidím tak velké nebez-
pečí ve »vyděšení« lidí; myslím, že
naopak výrazné upozorňování na
reálné nebezpečí napomáhá tomu,
aby lidé ve vlastním zájmu dodržova-
li protiepidemická opatření.
l JJaakk jjssmmee ppřřeedd ppaannddeemmiiíí žžiillii:: BByyllii
jjssmmee zzvvyykkllíí ssee hhoouuffoovvaatt,, nnaa kkoonncceerrttuu
ssee sseettkkaallyy ddeesseettiittiissííccee lliiddíí,, lliiddéé ssee
oobbjjíímmaallii,, llííbbaallii,, ddoottýýkkaallii,, vv hhoossppoo--
ddáácchh ppiillii zzee sstteejjnnéé sskklleenniiccee,, ttiisskkllii ssee
ppřřii ttaannccii,, nnaa ttáábboorreecchh ssee ssppaalloo vv mmíísstt--
nnoosstteecchh ppoo mmnnoohhaa nnoocclleežžnnííccíícchh aappoodd..
aa zz hhlleeddiisskkaa eeppiiddeemmiicckkééhhoo ssee nneedděělloo
nniicc.. TTaakkoovvýý zzppůůssoobb žžiivvoottaa tteeddyy sskkoonn--
ččiill?? 

Jak už jsem řekl – je potřeba vydr-
žet několik málo měsíců, než bude
k dispozici vakcína – pak se zase
budeme moci vrátit k předchozím
zvyklostem. Myslím ale, že k někte-
rým věcem bychom se tak úplně vra-
cet nemuseli – třeba ta absurdní
masová mezinárodní turistika by se
mohla výrazně zredukovat, právě tak
jako profesionální sport.
l TTeeddyy jjeeddiinnoouu cceessttoouu,, jjaakk ppřřeežžíítt
ttoottoo oobbddoobbíí,, jjee cchhrráánniitt ssee rroouušškkaammii
aa ddaallššíímmii hhyyggiieenniicckkýýmmii ooppaattřřeenníímmii,,
vvččeettnněě oommeezzoovváánníí kkoonnttaakkttůů..

Ano, už jsem to opakovaně napsal
výše.
l ZZ tteelleevviizznnííhhoo ddookkuuddrraammaattuu oo ššppaa--
nněěllsskkéé cchhřřiippccee vvyyppllyynnuulloo,, žžee ššppaanněěll--
sskkáá cchhřřiippkkaa ii ssoouuččaassnnáá ppaannddeemmiiee
kkoorroonnaavviirruu jjee zzaalloožžeennaa nnaa ssttáállee mmuuttuu--
jjííccíímm ppttaaččíímm vviirruu,, kktteerrýý ssee ddoossttaannee nnaa
ččlloovvěěkkaa,, ttzzvv.. ppaacciieennttaa nnuullaa.. JJee ttoo ttaakk??
MMaajjíí vvššeecchhnnyy ddoossaavvaaddnníí ppaannddeemmiiee ččii
eeppiiddeemmiiee sshhooddnnýý zzáákkllaadd?? 

Ano, velká většina pandemií
pochází od mikroorganismů (virů
nebo bakterií), které »přeskočily« na
člověka ze zvířat (většinou domácích
– drůbeže, prasat). Toto nebezpečí je
největší v místech, kde je vysoká
koncentrace jak lidí, tak zvířat, a kde
jsou nízké hygienické standardy. 
l NNěěkktteeřříí lliiddéé,, aa zzvvllááššttěě ppoolliittiiccii,,
kktteeřříí cchhttěějjíí ČČíínnuu ppoohhaanněětt,, nnaazzýývvaajjíí
kkoorroonnaavviirruuss »»ččíínnsskkýýmm vviirreemm««.. JJee ttoo
sspprráávvnnéé oozznnaaččeenníí,, kkddyyžž nneenníí ppřřeeccee
nněěččíí vviinnoouu,, kkddee vviirruuss ppřřeesskkooččíí zzee zzvvíí--
řřeettee nnaa ččlloovvěěkkaa??

Ani mně se nelíbí takové hanlivé
označení. Platí to ale i o názvu »špa-
nělská chřipka« - ta se ve skutečnosti
poprvé objevila v Severní Americe.

V téhle souvislosti bych chtěl připo-
menout, že Čína i další asijské země
zvládly tu epidemii nesrovnatelně
lépe než většina »západních« zemí.  
l NNeessttáávváá ssee lliiddssttvvoo oobběěttíí ssvvéé ččiinn--
nnoossttii -- jjeeddnnaakk mmaassiivvnnííhhoo lleetteecckkééhhoo
cceessttoovváánníí ppoo ssvvěěttěě aa ttaakkéé ttoohhoo,, žžee
ddoobbýývváámmee ddaallššíí ddoossuudd nneepprroobbááddaannáá
mmííssttaa,, aabbyycchhoomm ttěěžžiillii ssuurroovviinnyy,, aa ttíímm
ssee ddoossttáávvaajjíí rrůůzznnéé,, ddoossuudd nneezznnáámméé
mmiikkrroooorrggaanniissmmyy nnaa ččlloovvěěkkaa?? 

Globalizace samozřejmě k šíření
epidemií výrazně přispívá, ale s tím
se asi nedá nic moc dělat. Ty hlavní
pandemie nepocházely z neprobáda-
ných pralesů, ale spíše z velkochovů
domácích zvířat.
l PPoo ppaannddeemmiiii ttzzvv.. ššppaanněěllsskkéé cchhřřiipp--
kkyy ppřřeessnněě ppoo 110000 lleetteecchh ppoossttiihhllaa lliidd--
ssttvvoo ppaannddeemmiiee kkoorroonnaavviirruu.. JJaakk
vvyyssvvěěttlliitt,, žžee 110000 lleett nnááss nniicc ppooddoobbnnéé--
hhoo ppaannddeemmiicckkééhhoo nneeppoossttiihhlloo,, aaččkkoollii
pprroobběěhhllaa ddrruuhháá ssvvěěttoovváá vváállkkaa aa ttaa
bbyyllaa ssppoojjeennaa ttaakkéé ss oobbrroovvsskkýýmmii ppřřee--
ssuunnyy mmaass vvoojjáákkůů ii cciivviilliissttůů,, ccoožž
ppookkrraaččoovvaalloo ii ppoo vváállccee?? 

V tom uplynulém století bylo
několik docela závažných pandemií
chřipky, které byly počtem obětí
srovnatelné s tou dnešní covidovou.
Pandemie AIDS (způsobená virem
HIV, který pochází z afrických lido-
opů) si od osmdesátých let vyžádala
skoro 40 milionů obětí. Každoročně
umírají globálně statisíce lidí na
infekční choroby (např. malárie,
tuberkulóza, spalničky).
l ŠŠppaanněěllsskkáá cchhřřiippkkaa pprrooššllaa ttaakkéé
pprrvvnníí vvllnnoouu ((zzhhrruubbaa oodd kkvvěěttnnaa ddoo ččeerr--
vveennccee 11991188)),, ppaakk ssii vvššiicchhnnii mmyysslleellii,,
žžee uužž jjssoouu zz nneejjhhoorrššííhhoo vveennkkuu,, aa ppřřiiššllaa
ddrruuhháá,, jjeeššttěě hhoorrššíí vvllnnaa,, kkddyy vviirr zzmmuuttoo--
vvaall ddoo vvííccee iinnffeekkččnníí aa nniiččiivvěějjššíí ppooddoo--

bbyy.. JJee ttoo zzlloovvěěssttnnéé,, aallee nneemmůůžžeemmee ssee
nněěččeehhoo ppooddoobbnnééhhoo bbáátt ii nnyynníí??  

Ta druhá vlna skoro jistě nebyla
způsobena nějakou odlišnou mutant-
ní formou, ale prostě se původní
virus vrátil v klimaticky pro něj příz-
nivější sezóně. I my teď procházíme
jakousi druhou (resp. přerušenou
a pak obnovenou) vlnou COVID-19.
Ani zde se nejedná o nějakou novou
variantu viru. Tuto druhou vlnu jsme
si sami způsobili ukvapeným rozvol-
něním protiepidemických opatření
v létě a fatálně opožděnou reakcí na
nárůst na konci léta. 
l JJaakk hhooddnnoottííttee vvaakkccíínnyy,, kktteerréé ssee
vvyyvvííjjeejjíí ččii jjiižž ffiinniiššuujjee jjeejjiicchh vvýýrroobbaa,,
nnaa ZZááppaadděě ii VVýýcchhoodděě?? JJssoouu nněěkktteerréé
lleeppššíí,, jjiinnéé hhoorrššíí,, nneebboo ssee jjeeddnnáá
ii vv ttoommttoo ppřřííppaadděě oo sstteejjnnoouu vvěěddeecckkoouu
kkvvaalliittuu aa mmeeddiiáállnníí hhrrááttkkyy kkoolleemm jjee
jjeenn ggeeooppoolliittiicckkéé ppřřeettaahhoovváánníí??

Na zhodnocení toho, které z vyví-
jených vakcín jsou nejlepší, si samo-
zřejmě musíme teprve počkat. Dosa-
vadní informace založené na výsled-
cích prvních fází klinického testování
jsou velmi povzbudivé. Všechny jsou
založené na více či méně osvědče-
ných vědeckých principech a vyvíjejí
je velmi kompetentní výzkumné
týmy. Očekávám, že všechny, ať už
ruské, čínské, americké či evropské,
budou účinné a bezpečné. Je také
dobré, že bude existovat konkurence
výrobců, což se může příznivě proje-
vit v cenách pro spotřebitele. Samo-
zřejmě, že existují i snahy využít vak-
cíny k podpoře geopolitických zámě-
rů některých mocností. Pokud ale
někdo vytýká třeba Číně, že své vak-
cíny nabízí za výhodných podmínek
jiným zemím, tak to moc nechápu –
mohou je tam přece nabízet i za lep-
ších podmínek i ostatní.
l CCoo kkddyyžž lliiddéé bbuuddoouu ooddmmííttaatt ooččkkoo--
vváánníí pprroottii CCOOVVIIDD--1199?? NNěěkktteeřříí zzee
zzddrraavvoottnníícchh ddůůvvooddůů,, jjiinníí pprroottoo,, žžee
ppooddllééhhaajjíí kkoonnssppiirraaččnníímm tteeoorriiíímm,, žžee
pprrýý bbuuddoouu nnaaččiippoovváánnii aa ppaakk oovvllááddáánnii..  

Pokud je někdo tak hloupý, že věří
nesmyslům o načipování, pak asi
vůbec nemá smysl jej přesvědčovat –
je to beznadějný případ…

Obavy z nějakých vedlejších zdra-
votních účinků jsou teoreticky opráv-
něné, ale již brzy budou k dispozici
údaje z probíhajících rozsáhlých kli-
nických studií – je prakticky jisté, že
vážnější komplikace budou, podobně
jako u ostatních běžně prováděných
vakcinací, jen velmi vzácné. 
l AA ccoo kkddyyžž vviirruuss bbuuddee ddáállee mmuuttoo--
vvaatt,, zznnaammeennáá ttoo,, žžee ssee bbuuddoouu ppeerrmmaa--

nneennttnněě vvyyvvííjjeett aa vvyyrráábběětt nnoovvéé aa nnoovvéé
ooččkkoovvaaccíí vvaakkccíínnyy aa ttyy ssii bbuuddeemmee kkaažž--
ddoorrooččnněě ooččkkoovvaatt??

Teoreticky by to bylo možné, ale
není to pravděpodobné. Koronaviry
mutují ve srovnání třeba s HIV nebo
s virem chřipky mnohem méně; krom
toho naprostá většina mutací infekční
schopnosti viru zhoršuje. Z princi-
piálních důvodů nemohou postihovat
právě ta místa povrchových molekul
viru, která jsou pro něj důležitá a na
která jsou zaměřeny i protilátky
vyvolané vakcinací.
l NNeezznnaammeennáá ssoouuččaassnnýý ssttaavv kkoonneecc
cceelloossvvěěttoovvéémmuu cceessttoovváánníí?? AA ppookkuudd,,
ppaakk jjeenn ss ooččkkoovvaaccíímm pprrůůkkaazzeemm –– jjaakkoo
jjee oossttaattnněě bběěžžnnéé,, žžee lliiddéé jjeeddoouuccíí ddoo
nněěkktteerréé eexxoottiicckkéé zzeemměě mmuusseejjíí mmíítt
ooččkkoovváánníí pprroottii mmaalláárriiii aappoodd..?? 

Ano, to je docela možné, a není to

nic nepřijatelného. Jak správně říká-
te, i dnes už něco podobného existuje
u jiných infekčních onemocnění.
l VV ppoosslleeddnníícchh lleetteecchh ssee sseettkkáávváámmee
ss ttíímm,, žžee ttoo,, ccoo vv nnaaššíí zzeemmii bbyylloo
vvyymmýýcceennoo jjiižž oodd 5500..,, 6600.. lleett pprráávvěě
ddííkkyy ppoovviinnnnéémmuu ooččkkoovváánníí,, ssee vvrraaccíí..
VViiddííttee uurrččiittéé nneebbeezzppeeččíí vv ttoomm,, žžee

nněěkktteeřříí lliiddéé ooddmmííttaajjíí ppooddřřííddiitt ssee jjaakkéé--
kkoollii aauuttoorriittěě vvee jjmméénnuu oossoobbnníí ssvvoobboo--
ddyy,, ččíímmžž vvššaakk oohhrroožžuujjíí sseebbee ii oossttaattnníí??
NNeezzaaššllii jjssmmee vvee vvnníímmáánníí aa pprrooppaaggoo--
vváánníí ssvvoobbooddyy ddaalleekkoo??

Ano, vypjatý individualismus a ne-
ochota podřídit se společensky důleži-
tým opatřením jsou znepokojivé. Bez-
pochyby na tom má velký podíl ona
pravicová libertariánská doktrína, kte-
rou tady bohužel až příliš úspěšně
30 let propagovali lidé jako Václav
Klaus. Od nich jsme mohli slyšet
i moudra typu »neexistuje společnost
a společenské zájmy, ale jen společen-
ství svobodných občanů, kteří hájí své
osobní zájmy«. To mělo a má vpravdě
hrozné důsledky a nevím, kdy se je
podaří aspoň zmírnit.

Podle mého názoru by stát měl být
třeba v případě povinného očkování
daleko důraznější – třeba tak, jako
tomu je při vymáhání dodržování
dopravních předpisů. Jednoznačně
potřebujeme silný a akceschopný
stát.
l JJssoouu ppoolliittiiccii vvee ssvvěěttěě,, kktteeřříí kkoorroo--
nnaavviirruuss hhrruubběě ppooddcceenniillii,, nněěkktteeřříí ssee
ppaakk ppoouuččiillii,, kkddyyžž ssaammii oonneemmooccnněěllii
((bbrriittsskkýý pprreemmiiéérr)),, jjiinníí vvššaakk vvůůbbeecc
((bbrraazziillsskkýý pprreezziiddeenntt,, ssttáávvaajjííccíí aammee--
rriicckkýý pprreezziiddeenntt)).. JJaakkoouu úúlloohhuu mmaajjíí

ppoolliittiiccii--nneeooddbboorrnnííccii nnaa vviirroovváá oonnee--
mmooccnněěnníí vv oossvvěěttěě?? 

Tito lidé mají samozřejmě veliký
vliv na veřejné mínění, takže na nich
spočívá i obrovská zodpovědnost.
Nejsou to ale jenom politici – velký
vliv mají i různé »mediální hvězdy«
(herci, zpěváci, sportovci), které ale
bohužel dost často šíří právě ty
nesprávné názory a někdy i úplně
šílené nesmysly. Znepokojivé ale je,
že třeba ani taková Lékařská komora
nebyla schopna promluvit silným
hlasem na podporu účinných opatře-
ní. Bohužel i mezi lékaři a vědci se
našlo až příliš mnoho zastánců myl-
ných názorů…
l NNaa zzmmíínněěnnéé PPrraažžsskkéé bbeezzppeeččnnoossttnníí
kkoonnffeerreennccii jjssttee uuppoozzoorrnniill,, žžee aaččkkoollii
ppoolliittiiccii vvaarruujjíí ppřřeedd rrůůzznnýýmmii aaggrreessoorryy,,
ttaakk lliiddssttvvuu hhrroozzíí vvýýrraazznněě vvěěttššíí nneebbeezz--

ppeeččíí:: ppaannddeemmiiee iinnffeekkččnníícchh
cchhoorroobb ččii iinntteennzziivvnníí sslluunneeččnníí
eerruuppccee.. OOpprraavvdduu nneenníí nniiččii--
vvěějjššíí jjaaddeerrnnýý vvýýbbuucchh,, ttssuunnaa--
mmii,, rrůůzznnéé ddaallššíí ppřříírrooddnníí
kkaattaassttrrooffyy?? 

Je dobře známo, že když
bezpečnostní služby velkých
států podávají svým vládám
pravidelné zprávy o největ-
ších hrozících nebezpečích,
vždycky uvádějí na prvním
místě hrozby pandemií, pro-
tože ty jsou asi nejpravděpo-
dobnější. Samozřejmě že
mohou přijít i potenciálně
daleko ničivější přírodní
katastrofy. Těm ale nemůže-
me nijak zabránit, kdežto epi-
demiím do značné míry ano.
l DDáállee jjssttee řřeekkll mmyyššlleennkkuu,,
kktteerroouu ss vváámmii ssddííllíímm,, žžee
kkddyybbyy lliiddssttvvoo nneeuuttrráácceelloo zzaa
zzbbrroojjeenníí,, kktteerréé zznnaammeennáá jjeenn

ppootteenncciiáállnníí ččii sskkuutteeččnnéé vváállččeenníí aa nnáássii--
llíí,, ttaakk jjiižž mmáámmee vvyyřřeeššeennoo mmnnoohhoo vváážž--
nnýýcchh pprroobblléémmůů -- hhllaadd,, bbíídduu,, nneeggrraa--
mmoottnnoosstt,, kklliimmaattiicckkéé zzmměěnnyy aappoodd..
PPrroočč mmáámmee zzvvyyššoovvaatt vvýýddaajjee nnaa zzbbrroo--
jjeenníí nnaa ddvvěě pprroocceennttaa HHDDPP??

Já nechápu, jak někdo může vážně
tvrdit, že naší zemi hrozí nějaké

vojenské nebezpečí, ať už ze strany
Ruska, Číny, Íránu či kohokoli jiné-
ho. To utrácení miliard za vojenskou
výzbroj vyhovuje jedině onomu
pověstnému vojensko-politickému
komplexu (termín, se kterým poprvé
přišel před více než 60 lety americký
prezident Eisenhower), a to zvláště
tomu americkému. Já jsem přesvěd-
čeným eurofederalistou, a proto bych
nejraději viděl, aby namísto národ-
ních armád existovala pro každý pří-
pad celoevropská obranná síla, která
by byla daleko efektivnější a vyšla by
daleko levněji. 

Jsem také přesvědčen, že pro naši
republiku není výhodné být členem
NATO; v této organizaci dominované
USA ostatně není ani Rakousko,
Švýcarsko, Finsko, Irsko nebo Švéd-
sko, a nepozoruji, že by tím tyto
země nějak trpěly.  
l NNeejjssmmee vvllaassttnněě jjaakkoo lliiddssttvvoo rroozz--
mmaazzlleenníí vvššeemmii vvýýddoobbyyttkkyy,, žžee uužž
nneevvíímmee »»ccoo bbyy«« aa ppřříírrooddaa nnáámm ttoo
vvrraaccíí nnaappřřííkkllaadd ii ttěěmmiittoo ppaannddeemmiieemmii??
NNeenníí ttoo vvaarroovváánníí ččii »»ffaacckkaa«« lliiddssttvvuu,,
kktteerréé ttaannččíí nnaa TTiittaanniikkuu?? 

S tím bych zásadně nesouhlasil. Já
jsem přesvědčen o principiální důle-
žitosti a blahodárnosti lidského
vědecko-technického pokroku, který
očividně vede k růstu životní úrovně
a odstraňování utrpení způsobované-
ho bídou a nemocemi. Ještě před sto,
neřku-li dvěma sty lety bylo napří-
klad běžné, že většina rodin zažila
úmrtí svých malých dětí – něco dnes
téměř nepředstavitelného.
l MMáámm nnaa mmyyssllii,, ppaannee pprrooffeessoorree,,
kkoonnzzuummnníí zzppůůssoobb žžiivvoottaa,, nnaaddbbyytteečč--
nnoouu ssppoottřřeebbuu,, kktteerroouu nněěkktteeřříí lliiddéé ppěěss--
ttuujjíí,, ddrraannccoovváánníí ppřříírrooddyy aappoodd..

Většina lidí přece dnes nežije
v nějakém rozmařilém nadbytku, ale
i v těch bohatších zemích, mezi které
patří i Česko, si v potu tváře vydělá-
vá na živobytí, a hlavně na zabezpe-
čení svých dětí. A ve světě jsou ještě
miliardy lidí, kteří žijí ve velké bídě.
Jistě, ten nepopiratelný pokrok je
doprovázen i mnoha negativními prů-
vodními jevy, ale jsem přesvědčen,
že ty jsou řešitelné dalším racionál-
ním pokrokem. Jsem přesvědčen, že
lidstvo jde, sice trochu klopýtavě, ale
přece jen, k daleko lepší budoucnos-
ti. Ta nynější pandemie je jen jakým-
si varováním, že může přijít i něco
horšího a že se na to musíme důklad-
ně připravit. MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

Pandemie je varováním, 
že může přijít i něco horšího
Rozhovor Haló novin s imunologem profesorem Václavem Hořejším, bývalým ředitelem Ústavu molekulární genetiky AV ČR

Vláda měla popřát sluchu skutečným 
odborníkům (epidemiologům, infektologům,
imunologům), a ne populárním onkologům,
psychiatrům, zubařům či kardiochirurgům.

Situace se zásadně změní, až bude za pár
měsíců k dispozici účinná vakcína. 

Pak můžeme očekávat rychlý návrat 
k předcovidovému životu.

Očekávám, že všechny vakcíny – ruské, čínské,
americké či evropské – budou účinné 

a bezpečné. Je dobré, že bude 
existovat konkurence výrobců.

Jsem přesvědčen, že pro naši republiku není
výhodné být členem NATO. V této organizaci

dominované USA není ani Rakousko, 
Švýcarsko, Finsko, Irsko nebo Švédsko.


