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VLÁDNÍ OPATŘENÍ
(NA DOPORUČENÍ „EXPERTŮ“)

• 1) Povinné roušky/respirátory

• 2) Lockdowny – zavření škol

• 3) Plošné testování 

• 4) Segregace a vynucované očkování – to bohužel nestihnu
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CORONA DUEL – PODROBNÝ ROZBOR ROUŠEK
WWW.SVEDOMI-NARODA.CZ/CORONADUEL/

• 1) Relevantní vědecké studie (RCT) nepotvrzují účinnost roušek

• 2) Data z reálného života (součást „pravé“ EBM) nepotvrzují účinnost roušek

• 3) Potenciální nežádoucí účinky roušek jsou bagatelizovány a ignorovány

• 4) Kvalita roušek a předpisy vůbec nebyly brány na zřetel

• 5) Zátěž životního prostředí je bezprecedentní

• 6) Roušky jako symbol politický symbol = hlavní efekt roušek

• 7) Závěr a doporučení – kdy mají roušky smysl ? NE jako plošné povinné opatření – q.e.d
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MALÉ OPAKOVÁNÍ O (NE)ÚČINNOSTI ROUŠEK
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PRVNÍ RCT – DANMASK
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE, 18 NOV 2020, BUNGAARD ET AL: 

EFFECTIVENESS OF ADDING A MASK RECOMMENDATIONTO OTHER PUBLIC HEALTH MEASURESTO PREVENT SARS-
COV-2 INFECTION IN DANISH MASK WEARERS

• Randomizovaná kontrolovaná studie s rouškami u Covid-19 – DANMASK 

• Infekce SARS-CoV-2 se vyskytla u 42 účastníků s rouškou (1,8%) a 53 kontrolních 

účastníků (2,1%). Rozdíl byl −0,3 procentního bodu – nesignifikantní 

• Existují námitky vůči této studii – ale vlády a firmy celého světa měly dva roky na to, aby 

udělaly lepší studii. Nikdo ji neudělal. 

• Studie nejprve byla odmítnuta třemi časopisy – je otázka, zda by byla též odmítnuta, 

kdyby „vyšla“ PRO roušky.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
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DRUHÁ RCT – BANGLADÉŠSKÁ
SCIENCE, 14 JAN 2022

ABALUCK J. ET AL: THE IMPACT OF COMMUNITY MASKING ON COVID-19: A CLUSTER-RANDOMIZED TRIAL IN 
BANGLADESH

• Roušky 178 322 vs bez roušek 163 861 lidí

Sledování 2 měsíce (látkové roušky bez efektu, výsledky – chir. roušky)

• Symptomy         7,63% s rouškami vs 8,60% bez roušek – ARR = 0,97%

Séroprevalence 0,68% s rouškami vs 0,76% bez roušek – ARR = 0,08%

• Efekt u lidí do 50 let nulový

https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Mask_RCT____Symptomatic_Seropositivity_083121.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34855513/
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NĚMECKO VS ŠVÉDSKO – COMPLIANCE 86% VS 2%
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POROVNÁNÍ STÁTŮ USA S POVINNOSTÍ A BEZ NÍ 

• Severní vs Jižní Dakota • Texas + Kalifornie vs Florida + Georgia
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ARGUMENTAČNÍ FAUL ZASTÁNCŮ ROUŠEK:
„CHŘIPKA ZMIZELA DÍKY ROUŠKÁM“

• Ne – šlo o tzv. efekt vytěsnění

• Švédsko – roušky minimálně

Japonsko – roušky ANO

• Lockdowny – NE (srovnatelné)

• Chřipka „mizí“ i ve Švédsku

• Chřipka „mizí“ v Japonsku 2020/2021, ale

nikoli 2019/2020 (roušky ale nosili)

https://ianmsc.substack.com/p/no-masks-do-not-work-against-the?utm_source=url

https://www.pnas.org/content/116/52/27142
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NOVINKA – AMERIČTÍ PILOTI JETBLUE ŽALUJÍ CDC
KVŮLI NEZÁKONNÉ POVINNOSTI ROUŠEK
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• Piloti tvrdí, že federální úředníci přijali tuto politiku navzdory „nespočtu vědeckých 

a lékařských studií a článků, které ukazují, že obličejové masky jsou zcela 

neúčinné“.

• Úřady nevzaly v úvahu dopady na desítky milionů cestujících a pracovníků v 

dopravě každý den

• Chaos na obloze – tisíce incidentů kvůli rouškám

https://www.foxbusiness.com/lifestyle/jetblue-american-southwest-pilots-sue-cdc

https://www.foxbusiness.com/lifestyle/jetblue-american-southwest-pilots-sue-cdc


MALÉ OPAKOVÁNÍ O ŠKODLIVOSTI ROUŠEK
A DALŠÍCH ASPEKTECH
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INT J ENVIRON RES PUBLIC HEALTH – 20 APR 2021
KISIELINSKI ET AL: IS A MASKTHAT COVERS THE MOUTH AND NOSE FRE FROM UNDESIRABLE SIDE EFFECTS IN 

EVERYDAY USE AND FREE OF POTENTIAL HAZARDS?

• Jde o systematický přehled – tedy nejvyšší sílu důkazu dle EBM

• Definován „syndrom vyčerpání vyvolaný maskou“ (MIES)

• Byl registrován pokles pO2, zvýšení pCO2

• Relevantní nežádoucí účinky z oboru neurologie, psychologie, psychiatrie, gynekologie,

dermatologie, ORL, stomatologie, sportovní lékařství, sociologie, pediatrie, epidemiologie,

mikrobiologie, environmentální medicína

• Syndrom MIES kontrastuje s definicí zdraví dle WHO

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33923935/
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CHEMICKÝ KOKTEJL V ROUŠKÁCH

• kancerogenní anilin, formaldehyd, optické zjasňovače, kancerogenní 

diisokyanáty, acetyldehyd a další)
https://www.ecotextile.com/2021040127603/dyes-chemicals-news/exclusive-chemical-cocktail-found-in-face-masks.html

• oxid titaničitý – potenciální kancerogen – překročení přípustné expozice
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8847427/

• stopy těžkých kovů – olovo, antimon, kadmium, měď
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135421002311?via%3Dihub
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ZÁTĚŽ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

• Autoři upozorňují na závažný problém – v průběhu pandemie je na světě 

použito 129 miliard roušek měsíčně
https://link.springer.com/article/10.1007/s11783-021-1413-7

• Do světových vod se dostalo 1,56 miliardy jednorázových pomůcek 

(= 5460 tun)
https://www.denik.cz/z_domova/rousky-konci-ale-jsou-jich-plne-lesy-tlit-budou-i-200-let.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

• Rozklad roušek může trvat desítky i stovky let

• Mikro (a nano) plasty jsou endokrinní disruptory a mohou být kancerogenní
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/nanorousky-respiratory-odpad-priroda-znecisteni-pesticidy_2103171213_tzr

https://www.priroda.cz/clanek/rousky-a-respiratory-versus-ekologie/
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POLITICKÝ LOBBING + POLITICKÉ DIVADLO

• Různými zdroji nám bylo řečeno, že výbor WHO zkoumající důkazy, roušky 

nepodporoval, ale doporučil je kvůli politickému lobbování. Tento bod byl předložen 

WHO, která jej nepopřela.

Deborah Cohen, novinářka, bývalá editorka BMJ 

https://archive.is/20201205224307/https://twitter.com/deb_cohen/status/1282244773030633473#selection-4459.0-4459.277

• Roušky jsou politické divadlo – únik z rozhovoru mezi guvernérem Tomem Wolfem 

(demokrat, rouškař) a poslankyní Wendy Ullman
https://www.bitchute.com/video/1ev5HD6QXSg8/
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POLITICKÉ DIVADLO – ANGELA MERKEL

Venku – nemusí mít roušku a má ji Uvnitř – měla by mít roušku ale sundala ji

(je si vědoma kamer) (na kamery zřejmě zapomněla)
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POLITICKÉ DIVADLO
(NETŘEBA CHODIT DO CIZINY)

SPOLU – když je fotí SPOLU – když si myslí, že je nefotí
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VRAŤME SE K DĚTEM
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NOVÁ STUDIE – KATALÁNSKO, 600 000 DĚTÍ
(RETROSPEKTIVNÍ, KOHORTOVÁ)

• Povinné roušky nebyly spojeny s nižším výskytem nebo 

přenosem ve školách

• Šestileté děti (povinné roušky) – 3,54% výskyt

• Pětileté děti (bez roušek) – 3,1% výskyt

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4046809

19

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4046809


DĚTSKÉ RESPIRÁTORY ? NEEXISTUJÍ !

• Není pro ně žádná norma
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/detske-respiratory-respirator-ffp2-koronavirus-cesko-covid-19_2111041641_ako

https://www.nanospace.cz/blog/detske-respiratory/

• Přesto je různí prodejci nabízejí

20

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/detske-respiratory-respirator-ffp2-koronavirus-cesko-covid-19_2111041641_ako
https://www.nanospace.cz/blog/detske-respiratory/


DĚTSKÉ RESPIRÁTORY ? CO MÍSTO NICH?

• Mimořádné opatření hovoří o „obdobném prostředku“ (účinnost 95% a naplňující

normu ČSN EN 14683+AC)
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-

no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-

25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

• A jsme u nanoroušek – u nichž nevíme, co nanovlákna a mikroplasty způsobí
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537728/

https://www.ed.ac.uk/news/all-news/nanofibres-220812

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135421002311?via%3Dihub

https://www.sukl.cz/informace-sukl-pro-vyrobce-ustenek?highlightWords=z%C3%A1chyt+vir%C5%AF
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RIZIKA  VDECHOVÁNÍ  NANOVLÁKEN
(TENTO PROBLÉM JE NAPROSTO IGNOROVÁN)

• Žádný z platných standardů FDA nereguluje vdechovatelné nečistoty (mikrovlákna, 

nanovlákna)

Přitom existuje stále více důkazů o jejich nežádoucích účincích na lidi a zvířata
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537728/

• Podle SÚKLu je uvolňování nanočástic problémem!

Preklinické a klinické hodnocení musí prokázat nejen účinnost, např. záchyt 

virů (nikoliv jen částic obdobné velikosti), ale i bezpečné použití.

Což se nedělo.
https://www.sukl.cz/informace-sukl-pro-vyrobce-ustenek?highlightWords=z%C3%A1chyt+vir%C5%AF
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JSOU DĚTI SCHOPNY SPRÁVNĚ POUŽÍVAT 
ROUŠKY? 

• Před nasazením umýt ruce

• Roušky se nedotýkat 

• Pokud se dotknu, umýt ruce

• Sundávat a nasazovat zezadu za tkaničky

• Vlhkou roušku vyměnit

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/Rouska/jak_pouzivat_rousku.pdf
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JSOU DĚTI SCHOPNY SPRÁVNĚ MĚNIT ROUŠKY A 
LIKVIDOVAT JE?

• Použité jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory či rukavice, patří jedině do 

směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do 

dalšího sáčku a opět zavázat.

• Jeden respirátor max. 8 hodin (ale závisí i na prostředí, potřeba může být i vyšší)

• Podle MZ se má rouška nosit nejdéle 2 hodiny nebo do zvlhnutí

• Při omikronu bychom si museli měnit respirátor co půl hodiny 

https://www.mzp.cz/cz/news_20200923-co-s-pouzitymi-rouskami

https://www.skolenibozp.cz/aktuality/spravne-pouzivani-respiratoru/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velky-test-pouzitych-rousek-co-nosime-denne-na-obliceji-123437

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/spatne-nasazeny-respirator-pred-omikronem-neochrani-ted-uz-n/r~18f49c7e89ab11ec9136ac1f6b220ee8/
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SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK ČI RESPIRÁTORŮ

• Je v každodenní praxi v podstatě nesplnitelné (BfArM – německá obdoba SÚKLu)

• Nesprávné používání – desítky milionů kontaminací, zvýšení rizika infekce

• Na roušku si saháme častěji než na obličej nezarouškovaný

(Prostor X – věhlasný zastánce roušek si na ni sáhl 43x)

• Rouška navíc dává falešný pocit bezpečí = riziko

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591
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VOLBA NAŠICH „EXPERTŮ“  
PROČ CDC A PROČ NE  WHO NEBO ECDC?

WHO       (+ ECDC*)

• Od 12 let    ROUŠKY ANO*

• 6-11 let       posouzení dle rizika

• Do 5 let      ROUŠKY NE 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333919/WHO-2019-

nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers/questions-

answers-school-transmission

CDC                  MeSES

• Od 2 let     ROUŠKY ANO

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-

cover-guidance
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VLÁDNÍ OPATŘENÍ
(NA DOPORUČENÍ „EXPERTŮ“)

• 1) Povinné roušky/respirátory

• 2) Lockdowny – zavření škol

• 3) Plošné testování 

• 4) Segregace a vynucované očkování
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ŠÍŘENÍ VIRU MEZI DĚTMI JE MINIMÁLNÍ
(NIŽŠÍ VIROVÁ NÁLOŽ, MENŠÍ RIZIKO NÁKAZY DOSPĚLÝCH)

• Norsko
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.26.1.2002011

• Německo
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33956945/

• USA (Sev. Karolina)
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/01/06/peds.2020-048090

• Itálie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7841339

• Velká Británie
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-study-finds-lower-prevalence-in-schools
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ZAVÍRÁNÍ ŠKOL JE NAOPAK ŠKODLIVÉ

• Během zavření škol stoupla úmrtnost seniorů (ČR)
https://smis-lab.cz/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-07-Straka.pdf

• Zavření škol nesnížilo počty případů Covid-19 (Japonsko)
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01571-8

• Zavření nesnížilo, otevření nezvýšilo (Německo)
https://academic.oup.com/economicpolicy/advance-article/doi/10.1093/epolic/eiac001/6505208

• Zavření má jen zanedbatelný vliv (ČR – Středočeský kraj)
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/zavreni-skol-sireni-epidemie-nebrani-studie-dosla-k-jasnym-zaverum-

?_33_redirect=https://www.kr-

stredocesky.cz/web/urad/home%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu

mn-4%26p_p_col_count%3D1
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ZAVŘENÍ ŠKOL V ČR POUČILI JSME SE ?

• ČR nejdéle v Evropě
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podcast-vinohradska-12-skoly-rotacni-vyuka-distancni_2104080600_bar

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/distancni-vyuka-a-plosna-opatreni-ceske-deti-byly-doma-nejdele-143078

• WHO, UNICEF – školy už nezavírat !

„Pandemie způsobila nejkatastrofálnější narušení vzdělávání v historii“
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-19-letos-nesmi-znemoznit-chod-skol-urguje-who-173534

• Poučili jsme se? – Novela pandemického zákona 94/2021, §2, odst. 2f) –

omezení výuky nebo jiné činnosti škol
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-94#p2
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VLÁDNÍ OPATŘENÍ
(NA DOPORUČENÍ „EXPERTŮ“)

• 1) Povinné roušky/respirátory

• 2) Lockdowny – zavření škol

• 3) Plošné testování 

• 4) Segregace a vynucované očkování
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TESTOVÁNÍ  VE  ŠKOLÁCH

• Podzimní testy – více než 3 miliony testů – 0,014% pozitivních, 0,006% nemocných dětí

Odhalení jednoho nemocného dítěte = 320 000,- Kč
https://smis-lab.cz/2021/10/16/nesmysl-plosneho-testovani-ve-skolach/

• Plošné testování zdravých dětí nemá smysl – má smysl jen v kolektivu s důvodným

podezřením na výskyt rozsáhlé nákazy k odlišení nakažených od nenakažených
http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2021/Alergie_2_2021/komarek_Alergie_2_2021.pdf

• Poučili jsme se?  – Novela pandemického zákona 94/2021, §2, odst. 2m,n) – ani slovo

o cíleném testování, opět plošné
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-94#p2
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HLAS  ROZUMU NEBYL VYSLYŠEN

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.   (30.11.2020)

“Od začátku tvrdím, že se musí otevřít všechny školy, protože tu provádíme 

zvěrstvo na mladé generaci. Pro uzavření škol neexistují žádná data. 

Výkřiky některých zdravotníků, kteří o koronaviru nevědí vůbec nic, o tom, 

že budou umírat učitelé, jsou naprosto neuvěřitelné.“

https://www.mix24.cz/zavirat-zemi-na-jare-byl-nesmysl-pachame-zverstvo-na-mlade-generaci-rika-lekar-balik-ktery-leci-nejtezsi-pripady-s-

koronavirem/
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HLAS  ROZUMU NEBYL VYSLYŠEN

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.  (27.11.2020)

Pokud se v nejbližší době v rámci uvolňování epidemiologických opatření v 

České republice nebude myslet na tělesnou výchovu a pohyb mládeže, může 

tuzemská společnost v příštích letech hovořit o „covidových dětech“. Ty 

budou obézní, nemocné, nebudou mít zakotvené správné životní návyky a v 

budoucnu mohou dramaticky zatížit zdravotní systém v Česku.

https://www.olympijskytym.cz/article/pozor-na-covidove-deti-varuje-profesor-kolar-vratte-jim-pohyb-vyzyva
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HLAS KOVIDISMU JSME SLYŠELI 24 HODIN DENNĚ

• Koho ministr školství poslouchal – vědce nebo „vědce“ ?
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JAKÉ NÁSLEDKY MAJÍ NEKOMPETENTNÍ 
ROZHODNUTÍ NAŠICH „EXPERTŮ“

• 1) Kognitivní schopnosti dětí a emocionalita

• 2) Psychické problémy dětí

• 3) Fyzické problémy dětí

• 4) Dlouhodobé následky vynuceného očkování (?) – již nyní jsou data o

zbytečnosti očkování dětí – ale to je na celou další přednášku
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COGNITIVE RESEARCH – 07 FEB 2022
ANDREJA STAJDUHAR ET AL: FACE MASKS DISRUPT HOLISTIC PROCESSING AND FACE 
PERCEPTION IN SCHOOL-AGE CHILDREN

• Nasazení obličejových masek vedlo k hlubokému deficitu ve 

schopnostech vnímání obličeje u dětí

• To by mohlo mít významný vliv na schopnost vytvářet vztahy

• Předchozí výzkumy u dospělých již prokázaly škodlivý vliv snížené 

schopnosti vnímání obličeje na úroveň sociálního sebevědomí a kvalitu 

života

https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41235-022-00360-2
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TRENDS NEUROSCI EDUC, 20 SEP 2020
SPITZER M: MASKED EDUCATION? THE BENEFITS AND BURDENS OF WEARING FACE MASKS
IN SCHOOLS DURING THE CURRENT CORONA PANDEMIC

• Snížená schopnost komunikovat, interpretovat a napodobit výrazy 

obličeje

• Zesílení negativních emocí a zeslabení pozitivních 

• Snížení emočních signálů – horší propojení mezi žákem a učitelem

• Narušení verbální i non-verbální komunikace

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7417296/
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DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ SE RAPIDNĚ ZHORŠILO
(COLORADO, USA) – NOVÝ VÝZKUM

• Návštěvy na urgentu kvůli psychice vzrostly o 72% (leden až duben 2021)

• Nárůst poruch chování o 300% (od dubna 2020)

• Sebevražedné pokusy u dívek o 50% (únor-březen 2021)

• Chronický stres přerušil duševní vývoj dětí

• Dětská nemocnice vyhlásila „nouzový stav“ kvůli duševním problémům dětí (květen 21)

https://www.childrenscolorado.org/about/news/2021/may-2021/youth-mental-health-state-of-emergency/

https://edition.cnn.com/2021/07/22/health/covid-19-pandemic-mental-health-children/index.html
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DALŠÍ SPECIFIKA ROUŠEK

• Roušky vedou k hlasové únavě
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34802856/

• Syndrom „mask mouth“ (masková ústa) – zubní kaz, zánět dásní, zápach z úst, kandidóza, 

angulární cheilitida
https://in.dental-tribune.com/news/mask-mouth-a-novel-threat-to-oral-health-in-the-covid-era/

• Deformace ucha – zvětšení cefalo-aurikulárního úhlu
https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-020-01833-9

• Roušky brání jazykovým, sociálním a kulturním dovednostem dětí
https://cnn.iprima.cz/lekar-varuje-pred-rouskami-u-deti-ve-skolach-mohou-zpomalit-jejich-vyvoj-

32887?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
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ROUŠKY BRÁNÍ PŘIROZENÉ IMUNITĚ (BOOSTERY)

• Děti by se měly potkávat s viry – tak se posiluje imunita. Izolace a roušky proto škodí!
https://zpravy.magazinplus.cz/domaci/2428-virus-uz-nikdy-nezmizi-imunolog-rekl-ceho-bychom-se-meli-na-podzim-skutecne-

obavat.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

• Zlenivění imunity u dětí
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/chrchlajici-deti-pretizily-ordinace-zlenivela-jim-imunita-

40372459#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=LN59mKWke86-

• Došlo k epidemii jiných virů (rhinoviry, RSV)
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3274512-az-se-po-pandemii-otevrou-skoly-zasahne-je-epidemie-rymy-ukazuje-zkusenost-z-asie

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/5/21-0277_article

• Alergie, astma, autoimunitní onemocnění
https://theconversation.com/a-year-of-covid-19-lockdown-is-putting-kids-at-risk-of-allergies-asthma-and-autoimmune-diseases-155102
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NÁSLEDKY LOCKDOWNŮ + RESTRIKCÍ

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

• Duševní zdraví dětí je v alarmujícím stavu
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/dusevni-zdravi-nekterych-deti-je-v-alarmujicim-stavu-zaridme-jim-navrat-do-skol-apeluji-odbornici-

40350834#source=hp&seq_no=11&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=yQvcAf6WypJ-

202102130401&utm_campaign=&utm_medium=z-

• Ztracené roky života (YLL) x epidemie sebevražd
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7662136/

https://www.prolekare.cz/tema/deprese-uzkost/detail/kdyby-sebevrazdy-byly-covid-19-aneb-proc-stale-prehlizime-vyznamnou-pricinu-predcasnych-umrti-126503

• Úzkosti a závislosti
https://zena.aktualne.cz/deti/neurolozka-deti-musi-zpatky-do-skol-trpi-uzkostmi-obezitou-i/r~769be3308af811ebb2f60cc47ab5f122/

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/psychoterapeutka-petra-wunschova-koronavirus-deti-centrum-

locika.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

• Deprese a úzkosti až dvojnásobný nárůst
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2782796
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NÁSLEDKY LOCKDOWNŮ + RESTRIKCÍ

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

• Nárůst sebevražedných pokusů o 51% (USA) až trojnásobně (Německo)
https://fee.org/articles/cdc-reports-51-increase-in-suicide-attempts-among-teenage-girls/

https://cnn.iprima.cz/mladi-nemci-se-behem-lockdownu-vyrazne-vice-pokouseli-o-sebevrazdy-54972

• Nárůst předávkování u dětí
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.23.21268284v1

• Rekordní počet dětí na antidepresivech
https://www.thetimes.co.uk/article/record-numbers-of-children-are-being-prescribed-antidepressants-88268m0rt

• Zpomalený kognitivní vývoj dětí
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.10.21261846v1
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JAK CDC SNÍŽILO „NORMY“ PRO ŘEČ 
U 2-LETÉHO DÍTĚ

Dříve (do 2021)

• Zná jména známých lidí a částí těla

• Říká věty o 2-4 slovech

• Opakuje zaslechnutá slova

• Dokončuje věty a říkanky

• Pojmenuje položky v obrázkové knize

https://web.archive.org/web/20211218102816/https://www.cdc.gov

/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2yr.html

Nyní (od 2022)

• Řekne dohromady aspoň 2 slova

• TO JE VŠE !!!

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2yr.html
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LAST BUT NOT LEAST - OBEZITA

• Lockdowny byl spojeny s výrazným nárůstem hmotnosti (metaanalýza)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684669/

• Růst BMI u dětí se zdvojnásobil
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037a3.htm

• Obezita vede ke změně pohybového stereotypu, blokádám páteře (u dětí !)
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/deti-se-nehybou-lekari-se-boji-krize-detske-obezity/r~a50438306c7111ebbdfd0cc47ab5f122/

• Ztráta obratnosti vede ke zvýšenému počtu úrazů dětí 
https://www.sport.cz/clanek/fotbal-strasti-klubu-v-pandemii-deti-zlenively-a-tloustnou-jak-je-zase-pritahnout-ke-sportu-3084412

45

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684669/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037a3.htm
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/deti-se-nehybou-lekari-se-boji-krize-detske-obezity/r~a50438306c7111ebbdfd0cc47ab5f122/
https://www.sport.cz/clanek/fotbal-strasti-klubu-v-pandemii-deti-zlenively-a-tloustnou-jak-je-zase-pritahnout-ke-sportu-3084412


HEZKY TO SHRNULA BELGICKÁ LÉKAŘSKÁ 
AKADEMIE (ZÁŘÍ 2021)

• Testování dětí, masky a karantény jsou v rozporu se zásadou 'primum non 

nocere‘ (především neškodit), která je zahrnuta v Hippokratově přísaze.

• „Tyto drastické činy napáchají na dětech krátkodobě i dlouhodobě 

mnohem větší škody, než kdyby prošly samotnou infekcí,“ vysvětlili 

pediatři.

https://www.brusselstimes.com/belgium/185909/doctors-want-coronavirus-measures-for-12s-in-schools-to-be-dropped
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NOVINKA – KULATÝ STŮL NA FLORIDĚ
(7.3.2022)

• Máme dost důkazů, že osoby s rozhodovací pravomocí nevěděly, o čem mluví

• Byl ignorován tisícinásobný rozdíl v riziku mezi dětmi a starými nemocnými osobami

• Šlo o největší chybu v oblasti zdravotnictví, jaká kdy byla učiněna

• Ohromující bylo popření základní vědy o přirozené imunitě – mít ředitelku CDC, která

zpochybňuje přirozenou imunitu, je jako mít ředitele NASA, který se ptá zda je země

kulatá či placatá

https://www.flgov.com/2022/03/07/governor-desantis-closes-the-curtain-on-covid-theater/
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NOVINKA – KULATÝ STŮL NA FLORIDĚ
(7.3.2022)

• Převrácení principu předběžné opatrnosti naruby:

• - lockdowny:

„Snažili jsme se minimalizovat škody tím, že jsme udělali jedinou věc, o které jsme věděli, že 

škodu způsobí.“

• - roušky u dětí:

„Bez důkazů jsme nutili dětem roušky, i když víme, že jsou škodlivé“

• - zavření škol:

„Vedlejší škody byly obrovské. Opatření vypadají, jako by byla šita na míru tak, aby ublížila

dětem.“
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JAK TO BUDE NA PODZIM U NÁS ?
PŘEVRÁTÍME OPĚT PRINCIP PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI NARUBY?

VĚDECKÁ DATA:

• NEZAVÍRAT UŽ ŠKOLY

• NENUTIT DĚTI NOSIT 

RESPIRÁTORY NEBO ROUŠKY

• NETESTOVAT PLOŠNĚ ZDRAVÉ DĚTI

• MeSES:
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DĚKUJI ZA POZORNOST

PŘEDNÁŠKA O ROUŠKÁCH

I DNEŠNÍ PREZENTACE

BUDE KE STAŽENÍ NA 

WWW.VLADIMIRCIZEK.CZ
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