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Opatření uplatňovaná u dětí

• Očkování

• Rouškování

• Testování

• Zavření škol

• Zákaz kroužků a organizované mimoškolní činnosti

• Separace neočkovaných a netestovaných žáků od ostatních spolužáků



Východiska pro opatření cílená na děti

1. Ochrana dětí před riziky plynoucími z nemoci Covid-19.
• Riziko vážného průběhu a úmrtí dětí v důsledku Covid-19

• PIMS-TS (multisystémový zánětlivý syndrom)

• Long covid

2. Vakcína je pro děti absolutně bezpečná a je zdarma.

3. Ochrana ostatních osob před nákazou od dětí.
• Vakcíny a testy zajistí bezinfekčnost

• Roušky a respirátory zabrání přenosu infekce a dětem neškodí

4. Imunita po vakcíně má vyšší účinnost než imunita po 
nemoci. Proto je třeba očkovat i osoby, které již infekci 
prodělaly.



Rizika nemoci Covid-19 pro děti



2020 - Wuhan 2022 - Omikron

Zdroj dat: UK databáte ONS https://www.ons.gov.uk/, grafika John Burn-Murdoch

Smrtnost Covid-19 ve srovnání se sezónní 
chřipkou podle věku

https://www.ons.gov.uk/


Covid-19 jako život ohrožující onemocnění u dětí ?

• k 13.12.2021 bylo v ČR (za 2 roky):          
(zdroj web ČVS:   https://www.vakcinace.eu/ )

• 330 tis. případů u dětí

• 1250 dětí hospitalizováno

• 8 dětí zemřelo (za 2 roky)

• V ČR umírá každý rok 500-600 dětí do 
18 let.

• Jaké byly skutečné důvody hospitalizací 
dětí s PCR pozitivitou?

• Jaká byla skutečná příčina úmrtí dětí    
s PCR pozitivitou? 

https://www.vakcinace.eu/


PIMS-TS 
Multisystémový zánětlivý syndrom

ČR (k 13.12.2021 - za 2 roky)
• 250 případů
• žádné úmrtí

(zdroj ČVS:   https://www.vakcinace.eu/ )

Kawasakiho syndrom
• podobné onemocnění jako 

PIMS-TS
• po různých virózách

Roční incidence:
• ČR 1,6/100 tis. dětí do 5 let
• Japonsko 140/100 tis.
• USA  9/100 tis.
• UK 8/100 tis.

Izrael – k 23.1.2022
• 277 případů za celou dobu
• jen 1 případ v omikronové

vlně

https://www.vakcinace.eu/


PIMS-TS
Diagnostická kritéria dle WHO

věk <19 let a horečka ≥ 3dny

a zároveň alespoň 2 z následujících:

1. Exantém nebo zánět spojivek nebo kožní/slizniční projevy

2. Nízký krevní tlak nebo šok

3. Porucha srdeční funkce

4. Porucha krevní srážlivosti

5. Průjem nebo zvracení nebo bolest břicha

a zároveň průkaz Covid-19 v anamnéze (=protilátky) nebo kontakt s Covid-19



PIMS-TS
Diagnostická kritéria dle WHO

věk <19 let a horečka ≥ 3dny
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Dítě s 3-denní horečkou, vyrážkou a bolestí břicha, má-li protilátky proti SARS2, 
splňuje diagnostická kritéria pro PIMS-TS.



Long COVID



Borch, L., Holm, M., Knudsen, M. et al. Long COVID symptoms and duration in SARS-CoV-2 positive children — a 
nationwide cohort study. Eur J Pediatr (2022). n=15 041; 3813 příznaky >4 týdny

n=15 080; 3446 příznaky >4 týdny



Long COVID

✔

✔

?
?

ztráta chuti ztráta čichu✔ ✔



Long covid u dětí

• Nejčastějším příznakem po covidu přetrvávajícím nad 4 týdny je 
ztráta čichu, chuti a únava (přítomna i v kontrolní skupině).

• Jiné dlouhodobé příznaky po covidu u dětí jsou vzácné a všechny 
odeznívají během 1-5 měsíců

• Mnohé příznaky připisované long covidu jsou spíše důsledkem 
psychických potíží způsobený dlouhodobým stresem a sociální 
deprivací dětí.



Bezpečnost vakcín



Myokarditidy / perikarditidy

• Myocarditis/pericarditis
• chlapci 12-17 let 6 případů/100 000 očkovaných                                                           

(SPC Comirnaty) 

• chlapci 12-15 let 7/100 000 dávek, 16-17 let 10/100 000 dávek; častěji po 2. 
dávce (USA - Oster et al JAMA 2022)

• chlapci 12-17 let po první dávce 6/100 000, po 2. dávce 37/100 000                     
(Hong Kong - Chua et al Clin Infect Dis 2021)

• Prevalence myokarditid u mladších dětí? 

• Prevalence myokarditid u očkovaných po prodělání infekce?

• Počet myokarditid nediagnostikovaných v akutní fázi? 

• Dlouhodobé následky myokarditid ?



Další rizika spojená s aplikací genetických vakcín

• Autoimunitní onemocnění 
• autoimunitní postvakcinační trombotická trombocytopenie
• autoimunitní trombocytopenická purpura
• autoimunitní hepatitida
• syndrom Guillain-Barré (autoimunitní zánět nervů a nervových kořenů provázený ochrnutím)
• IgA nefropatie (autoimunitní glomerulonefritida vedoucí k selhání ledvin)
• autoimunitní polyartritida
• Gravesova choroba (autoimunitní hyperfunkce štítné žlázy)
• diabetes mellitus I. Typu
• systémový lupus erythematodes
(Chen Y et al. New-onset autoimmune phenomena post-COVID-19 vaccination. Immunology. 2021 Dec 27. doi: 10.1111/imm.13443. )

• Další neurologické poruchy
• obrna lícního nervu
• tinnitus (pískání v uších)
• neuropatické bolesti 
• zánět mozku, status epilepticus
• pásový opar (herpes zoster)

• Trombotické komplikace

• Přetrvávání spike proteinu a vakcinační mRNA v lymfatické tkáni ještě 60 dní po 
aplikaci vakcíny

(Röltgen K et al. Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection and 
vaccination. Cell. 2022 Jan 25:S0092-8674(22)00076-9. doi: 10.1016/j.cell.2022.01.018. Epub ahead of print. PMID: 35148837; PMCID: 
PMC8786601.)



Mýtus o bezinfekčnosti
(testy, vakcíny)



Antigenní testy ve školách

Homza M, Zelena H, Janosek J, et al. Performance of Seven SARS-CoV-2 Self-Tests Based on Saliva, Anterior Nasal and Nasopharyngeal Swabs Corrected for

Infectiousness in Real-Life Conditions: A Cross-Sectional Test Accuracy Study. Diagnostics (Basel). 2021;11(9):1567. Published 2021 Aug 28. 
doi:10.3390/diagnostics11091567



Hra na bezinfekčnost

Data ÚZIS 17.-30.1.2022, graf – Koutný M., Fürst T.
https://smis-lab.cz/2022/02/03/hra-na-bezinfekcnost/

https://smis-lab.cz/2022/02/03/hra-na-bezinfekcnost/


Imunita po vakcíně vs. po 
prodělání infekce



• Gazit S, Shlezinger R, Perez G, et al. Comparing SARS-CoV-2 Natural Immunity to Vaccine-Induced Immunity: Reinfections
versus Breakthrough Infections.; 2021:2021.08.24.21262415. doi:10.1101/2021.08.24.21262415

Vakcinované osoby, které neprodělaly infekci SARS-CoV-2 mají 13x vyšší pravděpodobnost 
nákazy než nevakcinované osoby, které nákazu prodělaly (za stejný časový interval).

• Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, et al. Protection and waning of natural and hybrid COVID-19 immunity. 2021: 
2021.12.04.21267114. Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.04.21267114v1. Accessed 2 
January 2022

• Berec L, Šmíd M, Přibylová L, et al. Real-life protection provided by vaccination, booster doses and previous infection 
against covid-19 infection, hospitalisation or death over time in the Czech Republic: a whole country retrospective 
view;2021, 2021.12.10.21267590 . Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.10.21267590v1

Pokles účinnosti vakcín v čase (Pfizer): Z účinnosti 87 % v prvních 2 měsících na 53 % po 7-8 
měsících. 

U osob nevakcinovaných uzdravených je ochrana před reinfekcí v prvních 2 měsících 97 %, 
po 6 měsících 90 % a ještě po 18 měsících 72 %.

Pravděpodobnost nákazy
Uzdravení 
Očkovaní

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.10.21267590v1




Závěrem

• Doporučení opatření aplikovaných na děti je založeno z valné části na 
lživé propagandě a dezinformacích šířených vládními činiteli a jejich 
experty.

• Nejsou založeny na reálných datech, nebyly provedeny žádné 
srovnávací studie ani řádné zhodnocení poměru cost/benefit.

• Doporučení odborných společností (zejména ČVS) nezohledňují 
imunitu navozenou proděláním nákazy ani nižší virulenci varianty 
omikron.

• Oficiální doporučení nepřipouštějí téměř žádné kontraindikace k 
podání vakcín, jejich nežádoucí účinky a rizika jsou bagatelizovány.
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