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Kolektivní imunita
Modrý = imunologicky naivní
Žlutý = imunní po infekci
Červený = infekční

The Theory of Herd 
Immunity (T Karcher)



ČR = nejpromořenější republika na světě
https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR35ZFiRZJ8tyBCwazX2N-
k7yJjZOLDQiZSA_MsJAfdK74s8f2a_Dgx4iVk#countries
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21 seniorů, kteří prodělali covid v březnu až dubnu 2020
Provedeno několik různých typů vyšetření protilátek včetně virus neutralizačního testu
Pozitivita IgG zjištěna po 8 měsících u 18 / 20 seniorů 
Senioři byli přirozeně imunní po dobu 10 měsíců. Nikdo ze seniorů neonemocněl, i 
když byl v domově 2x výskyt covid u personálu. V lednu 2021 byli senioři očkováni.

https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-7-8-1/stari-neni-nemoc-vyvoj-hladiny-ochrannych-
protilatek-proti-koronaviru-sars-cov-2-u-senioru-z-domova-brevnice-125513/download?hl=cs



Výskyt protilátek - senioři Břevnice – 10 měsíců od infekce

https://www.prolekare.cz/covid-19/protilatkove-repetitorium-2-dil-seroprevalence-126080

IgG anti S antigen byly stanovené metodou ELISA Euroimmun a byl proveden  i virus 
neutralizační test (VNT). Pozitivní jsou hodnoty OD ratio > 1.1 a VNT > 20.



196 studentů ve věku 15-19 let (9 tříd) 
Vyšetřené IgG protilátky proti S antigenu
+ sběr dat dotazníkovým šetřením

Výsledky:
46 % studentů s pozitivními protilátkami
88 rodin s covid – 69 % studentů s protilátkami + 31 % studentů bez protilátek
Školy byly uzavřené od října 2020 do května 2021. 
Přesto polovina studentů měla protilátky, dalších 30 % je (dočasně?) odolných. 

https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-4-5/jaka-je-imunita-stredoskolskych-studentu-vuci-koronaviru-
127893/download?hl=cs



https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-4-5/covid-19-free-
pracoviste-vysetreni-protilatek-proti-koronaviru-jako-zaklad-testovaci-strategie-ve-firmach-
127892

GENNET s.r.o. – Archa, Kostelní v Praze, GENNET Liberec
Zahrnuto celkem 297 zaměstnanců
Hodnocení  imunity získané po infekci a vakcinaci do 31.3.2021
115 osob očkovaných (zdravotníci)
182 osob neočkovaných (laboranti, administrativa a lidé po COVID)



Cíl studie imunity v klinikách GENNET

Sledované období – od 15.března 2020 do 1. dubna 2021

• Zjištění počtu osob s poz IgG proti SARS-CoV-2 u zaměstnanců klinik 
GENNET

• Zjištění počtu očkovaných osob

• Identifikace „imunních“ a „rizikových“ oddělení v rámci klinik

• Analýza výsledků povinného plošného testování zaměstnanců 
antigenním testem

https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-4-5/covid-19-free-pracoviste-vysetreni-protilatek-
proti-koronaviru-jako-zaklad-testovaci-strategie-ve-firmach-127892



Výskyt covid na klinikách A a B 



Imunita zaměstnanců
STAV PŘED ANALÝZOU:
• 38,7 % očkovaných osob
• 61,3 % osob bez vakcinace
NEOČKOVANÍ:
39,0 % poz PCR test - covid
9,9 % poz. IgG protilátky – asympt. infekce

20,9 % neg. IgG protilátky
30,3 % bez průkazu protilátek 

Kolik bylo imunních zaměstnanců k 1.4.2021? 
74,3 % zaměstnanců kliniky A
68,0 % zaměstnanců z kliniky B
58,1 % zaměstnanců z kliniky C

https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-4-5/covid-19-free-pracoviste-vysetreni-protilatek-proti-koronaviru-jako-zaklad-testovaci-strategie-ve-firmach-
127892



Plošné antigenní testování
• Cena antigenního samovyšetřovacího Ag testu byla 80-100 Kč (na pojišťovnu 200-230 

Kč), vyšetření probíhalo každý týden 
• Cena vyšetření protilátek 500 Kč (na pojišťovnu 312-370 Kč), vyšetření 1x za 3 měsíce
Návrh úspor - vyšetřit protilátky u všech osob a ag testovat jen negativní osoby 
(předpoklad - 50 % osob má protilátky)
A) Všichni Ag bez protilátek – 1 000 lidí x 12 týdnů x 200 Kč = 2 400 000,-
B) Vyšetřit 1 000 lidí na protilátky = 1 000 x 500 = 500 000,-

rizikové lidi bez protilátek testovat Ag testem (předpoklad, že 50 % osob bude neg)

500 Ag testovaných lidí= 500 x 12 x 200 = 1 200 000,- CELKEM = 1 700 000,-
Závěr:
1. NETESTOVAT LIDI S PROTILÁTKAMI, ALE JEN BEZ PROTILÁTEK
2. PLOŠNÝ AG TEST MÁ SMYSL PŘI VYSOKÉ PREVALENCI, NE PŘI NÍZKÉ
– odesláno v dubnu 2021 do laboratorní skupiny MZdr, NEPROJEDNÁNO



Podle Paretova pravidla, neboli pravidla 80/20, platí, že 80 % 
důsledků pramení z 20 % příčin. 
Podíl testů podle indikace – diagnostické (nemocní), 
epidemiologické (lidé s pozitivním kontaktem) a preventivní (plošné 
screeningy, potvrzení bezinfekčnosti).

Po 1. březnu testy diagnostické a epidemiologické indikace tvořily 
20 % z celkového počtu testů. Právě tyto testy dle spodního 
obrázku detekují cca 80% pozitivních. 

Obrovský nárůst podílu preventivního testování od 1.3.2021 je 
jasně patrný na horním obrázku, ale na spodním obrázku není 
poznat. Pozitivní antigenní testy by měly ukázat nárůst pozitivních 
PCR testů (protože ty se používaly k ověření pozitivity 
screeningového antigenního testu), ale neukázalo.

Plošné testování bylo při nízké prevalenci 
neefektivní!!! 
V ČR bylo provedeno k dnešnímu dni více než 35 
miliónů PCR testů!!!

Data ÚZIS a SZÚ – L.Houfková



• Protilátky vyšetřeny u 30 054 osob v období říjen 2020 až březen 2021

• 28 % poz. osob v říjnu / listopadu 2020 (vyšetřeno 3 626 osob)

• 42, 2 % poz. osob v prosinci 2020 / lednu 2021 (6 880 osob)

• 51 % poz. osob v únoru / březnu 2021 (19 548 osob)

52 % osob (15 799) mělo provedený PCR test (59 % z nich mělo pozitivní PCR)

84 % osob s pozitivním PCR mělo protilátky (9 321 osob)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3902465&fbclid=IwAR06dNbWQyFOFeXVeZ2LJ60J8emkxCahEztCZeK
kSCfB6bxAYSpE2SNkhmE



Ne všichni lidé jsou citliví k infekci

• Diamond Princess
14 mrtvých / 712 poz / 3 711 => 

PCR poz 19,6 % osob
• USS Theodore Roosevelt

1 mrtvý / 1 156 poz / 5 000 => 
PCR poz 23,1 % osob

• Charles de Gaulle
0 mrtvých / 1 046 poz / 1760 =>

PCR poz 59,4 % osob

Odolní lidé infekci nechytnou, což pro ně je
VELKÁ SPOLEČENSKÁ NEVÝHODA 
Nemají protilátky, budou považováni za rizikové, 
budou nuceni se neustále testovat nebo očkovat.



Imunita kolektivů jako příčina poklesu?

• Nejvyšší podíl pozitivních osob v současnosti tvoří 
děti a mladí lidé, pro které není covid
nebezpečný.

• Počet nových případů je velmi nízký
• Většina je jen PCR poz , bez klinických příznaků
• Minimum hospitalizací, skoro žádná úmrtí. 

Data ÚZIS a SZÚ – L.Houfková
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Mělo na epidemiologickou situaci vliv jen očkování?

Do 31.3.2021 bylo naočkováno 0,5 mil lidí dvěma dávkami a 0,6 mil lidí jen jednou dávkou

Do 23.8.2021 bylo naočkováno 5,3 mil lidí dvěma dávkami a 0,5 mil lidí jen jednou dávkou

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr

50 % populace promořená a cca 10 % očkovaná 



Závěry – první část
• Dosažení kolektivní imunity není možné (slabá účinnost vakcíny na přenos 

infekce, dobrá účinnost na hospitalizaci a úmrtí). 

S přítomností viru SARS-CoV-2 v populaci se budeme muset smířit!

• Prodělání infekce a očkování mají podobný efekt na nastavení imunity. 

• Ochrana je v případě infekce dlouhodobá (8-12 měsíců, možná roky), u 
očkování se informace zatím rozcházejí.

• Pokud v kolektivu převáží jedinci odolní vůči infekci, klesá riziko infekce pro 
ostatní. Toto prezentuje i současná situace v ČR.

• V březnu 2021 mělo 50 % účastníků studie PROSECO pozitivní protilátky proti 
koronaviru. Společně s očkovanými PAK imunní lidé zajistili odolnost NAŠÍ 
populace do té míry, že se epidemie PRAKTICKY zastavila a zatím ještě  
nedošlo k jejímu nastartování, i když převažuje vysoce nakažlivá mutace 
delta.



Závěry – druhá část

• V současné době jsou PCR pozitivní výsledky prokazovány hlavně 
u mladých a neočkovaných osob, ale díky plošnému testování bez 
epidemiologické souvislosti. Navíc nejsou trasovány vakcinované 
kontakty – ŠÍŘENÍ INFEKCE, ZKRESLENÍ STATISTICKÉ EVIDENCE!

• Mimořádná opatření jsou vydávaná bez ohledu na současný 
epidemiologický stav s nízkým výskytem infekčních osob, 
vysokým počtem imunních osob, minimálním počtem 
hospitalizovaných i zemřelých. 

• Pokud přijmeme argumentaci, že musíme být opatrní, protože 
může přijít další mutace, tak se normální život bez testů a bez 
roušek nikdy nevrátí.
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