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O   koronaviru,   prognózách   a   komunikaci.   A   jak   se   připravovat   
  

6   Mar   2020,   11:36   
  

celkem   12   případů,   0   mrtvých,   R~3   
  

COVID   mě   po   dlouhé   době   dohnal   na   Facebook.   Nechci   zbytečně   přispívat   k   přehlcení   aktuálními   
zprávami   (nový   nakažený   v   Podolí!   přes   100   mrtvých   v   Itálii!),   takže   tady   je   jedna   “poznámka”,   zato   delší.   

Co   nás   čeká   
Epidemie   se   dají   modelovat   a   informovaná   odborná   veřejnost   zhruba   ví   co   může   a   nemůže   nastat.   
Problém   je:   co   a   jak   komunikovat   veřejnosti.   Zkušenost   ukazuje,   že   přes   běžná   média   není   možné   
komunikovat   pravděpodobnostní   rozdělení,   a   je   hrozně   těžké   komunikovat   smysluplně   nejistotu.   
V   případě   koronaviru   to   znamená   zhruba   tohle:   
Představte   si   tři   různé   scénáře   

1. díky   reakci   veřejnosti,   zdravotníků,   dohledávání   kontaktů   atd.   se   podaří   epidemii   zvládnout   všude   
v   Evropě   mimo   Itálii,   a   počet   případů   v   ČR   bude   v   řádu   nízkých   stovek,   možná   tisíců   

2. šíření   viru   v   zásadě   není   moc   sezónní   a   reakce   lidí   bude   dost   nedostatečná;   v   takovém   případě   
může   nastat   vrchol   pandemie   v   Praze   přibližně   za   2,5–4   měsíce;   v   extrémním   případě   bude   
značná   část   populace   současně   nemocná   a   následky   mohou   být   dost   ošklivé   

3. šíření   viru   je   dosti   sezónní   a   reakce   lidí   dostatečná   nebude;   v   takovém   případě   může   nastat   vrchol   
epidemie   na   podzim   až   v   zimě;   problémy   mohou   být   o   něco   menší,   čím   více   se   nákaza   “rozloží”   
v   čase,   tím   lépe   

Všechny   uvedené   možnosti   jsou   zcela   reálné.   
  

Dál   si   představte   prostor   všech   možných   scénářů   mezi   tím   -   například   situaci   kdy   reakce   ve   formě   
sebe-izolace   a   podobně   začne   být   dostatečná   teprve   ve   fázi   kdy   jsou   desítky   tisíc   nakažených.   
Navíc:   budoucí   vývoj   citlivě   závisí   nejen   na   mnoha   parametrech   šíření   viru,   které   zatím   známe   jen   se   
značnou   nejistotou,   ale   hlavně   v   mnohém   na   kolektivním   chování   víceméně   celého   lidstva.   Magické   číslo   
“R0”   udávající   počet   nových   nakažených   na   infikovaného   v   populaci   s   nulovou   imunitou   není   nějaká   
přírodní   vlastnost   viru.   
Bohužel   tohle   vše   je,   zdá   se,   nemožné   stručně   komunikovat.   
Samozřejmě   všichni   chceme   aby   nastalo   něco   v   okolí   scénáře   “1.”   Paradoxně   nejpravděpodobnější   je   
scénář   1.   v   případě   že   reakce   všech   bude   zdánlivě   “přehnaná”   (a   ti   kdo   za   ní   budou   zodpovědní   sklidí   
kritiku,   když   se   přece   nakonec   nic   tak   hrozného   nestalo!)   
Velkou   část   “očekávané   hodnoty”   následků   (nakažených,   mrtvých,   rozvratu   ekonomiky,...)   nicméně   
způsobují   scénáře   v   okolí   2.   a   3.,   obzvláště   jejich   extrémní   verze;   proto   dává   smysl   se   na   ně   připravovat,   
včetně   například   nákupu   trvanlivých   potravin   (který   je   mimochodem   společensky   prospěšný;   pokud   by   na   
nepříznivé   scénáře   došlo,   lidé   kteří   se   předzásobili   budou   snižovat   nároky   na   potenciálně   přetížené   
doručovací   služby)   
Bohužel,   komplexita   situace   se   v   médiích   a   na   sociálních   sítích   redukuje   do   jakýchsi   dvou   narativů   
“zbytečná   hysterie”   vs.   “nevěřím   uklidňování,   to   vypadá   špatně”.   Zdá   se,   že   v   ČR   se   do   této   polarizace   
ještě   míchá   politika,   pseudo-odborná   snaha   poukazovat   na   bulvární   média   vytvářející   senzaci,   a   pod.   (V   
US   se   do   toho   zase   míchá   sentiment   k   Trumpovi.)   



Jistě,   aby   se   “veřejnost”   chovala   tak,   jako   by   měl   s   jistotou   nastat   scénář   “2.”,   není   ideální.   Bohužel,   přijde   
mi   že   snaha   “uklidňovat   veřejnost”   nebo   “hlavně   zabránit   panice”   a   obecně   snaha   předejít   situaci   kdy   lidé   
dělají   hloupé   věci   v   případě   koronaviru   

● vede   ke   zjednodušením   až   za   hranicí   pravdivosti   
● vede   k   podcenění   vážnosti   situace   v   řadě   zemí   

Co   tedy   dělat   
Jistě:   nepropadejte   panice.   Doporučuji   ke   koronaviru   vůbec   nečíst   poslední   zpravodajství,   a   ignorovat   
naprostou   většinu   diskusí   na   sociálních   sítích.   
Základní   doporučení   dávají   smysl   
Taková   ta   klasika,   kterou     komunikuje   WHO ,   stejně   jako   třeba   ministerstvo   zdravotnictví   

1. Kvalitně   si   mýt   si   ruce,   v   situacích   kde   není   voda   s   mýdlem   použít   dezinfekční   gel.   
2. Předejít   kontaktu   s   lidmi,   kteří   mají   teplotu   nebo   kašel.   
3. Pokud   kýcháte   nebo   kašlete,   kašlete   do   kapesníku   který   vyhodíte.   
4. S   kašlem   či   teplotou   nechoďte   mezi   lidi   
5. Necestujte   do   rizikových   oblastí.   

Je   důležitější   dělat   základní   opatření   dobře,   než   dělat   něco   navíc.   
Přesto,   pokud   chcete   o   něco   snížit   riziko   pro   sebe   i   ostatní,   je   řada   dalších   doporučení   které   mohou   ...   
snížit   riziko   

1. Naplánujte,   co   byste   dělali,   pokud   byste   onemocněli   vy   nebo   vaši   blízcí.   V   případě   pandemie   se   
do   nemocnic   přednostně   dostanou   lidé   s   nejtěžším   průběhem,   není   nereálné   že   se   o   někoho   s   
lehčím   průběhem   budete   starat   doma.     WHO   k   péči   o   nemocné   doma   má   návod   pro   zdravotníky,   
ale   je   snadno   srozumitelný   i   pro   laiky.   

2. Pokud   trvale   užíváte   běžné   léky,   zásobte   se   ideálně   na   několik   měsíců   dopředu.   V   případě   
epidemie   mohou   být   čekárna   praktického   lékaře   vysoce   nebezpečným   prostředím.   Existují   i   
e-recepty.   

3. Vytvořte   si   nouzovou   zásobu   potravin,   pro   případ   kdy   by   bylo   vhodné   se   na   nějakou   dobu   
izolovat;   nejde   o   to,   že   by   zkolabovalo   zásobování   potravinami,   ale   např.   o   to,   že   pokud   vám   v   
případě   přetížení   zdravotnického   systému   po   telefonu   lékář   doporučí   s   mírným   průběhem   
COVID-19   zůstat   doma,   je   ideální   když   budete   skutečně   moci   zůstat   doma.   Pro   rizikové   skupiny   
může   být   zásadní   možnost   zůstat   doma   delší   dobu.   

4. Doplňkem   mytí   rukou   je   utírat   dezinfekčními   ubrousky   plochy,   kterých   se   často   dotýkáte,   jako   
například   obrazovka   telefonu.   

5. Roušky   snižují   pravděpodobnost   nákazy,   pokud   respirátor   máte,   dává   jejich   použití   smysl.   
Podobně   chirurgická   rouška   -   není   spolehlivou   ochranou,   ale   snižuje   pravděpodobnost   nákazy.   
Naučte   se   je   nasazovat   a   sundavat.   Opačná   tvrzení,   např.   že   roušky   či   respirátory   jsou   obecně   
neúčinné,   jsou   částečně   motivované   snahou   aby   široká   veřejnost   nevykoupila   zásoby   masek,   které   
budou   potřebovat   zdravotníci.   Nemyslím   že   v   současné   situaci   můžete   někde   snadno   koupit  
masku   která   by   byla   použitelná   pro   zdravotníky.   

  
  Obecně   je   možné   že   se   EU   /   US   přístup,   že   masky   nejsou   cool,   ukáže   jako   doslova   smrtonosná   
chyba.   (V   Číně,   Koreji   a   na   Taiwanu   se   klade   na   nošení   masek   všemi   velký   důraz)   

Seznam   individuálních   opatření   mohl   pokračovat   “kategorií   3”   zahrnující   např.   dostatečný   přísun   zinku.   
Dost   možná   jsou   ale   důležitější   “kolektivní   opatření”.   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019%2Fadvice-for-public%3Ffbclid%3DIwAR1E27EoN_DmuGUtpoBWflbXzQJ1T_vDqqiqaZQhd6DJwOF3Ms4a6ZFxoho&h=AT1DWKm12cg6DTrzd1ML5DM_g0J1DLXRJG6ToW7Nvqw7pvAJRaQf1vKb61L-PW111EOAbxKmbGbR3uLrRRJKe7ZiIC1bC9145ggbLItOYpFPKPtQRJ2YmSEcymfD_nVwOh695y1b9iftiWOflvo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019%2Fadvice-for-public%3Ffbclid%3DIwAR1E27EoN_DmuGUtpoBWflbXzQJ1T_vDqqiqaZQhd6DJwOF3Ms4a6ZFxoho&h=AT1DWKm12cg6DTrzd1ML5DM_g0J1DLXRJG6ToW7Nvqw7pvAJRaQf1vKb61L-PW111EOAbxKmbGbR3uLrRRJKe7ZiIC1bC9145ggbLItOYpFPKPtQRJ2YmSEcymfD_nVwOh695y1b9iftiWOflvo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdownloads%2Fguidance-home-care.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3mzhPm2P3g3xY08uip6UyrKnub01b0Xx2lOHMT4OqdupjcBtfQyDUgUX8&h=AT3AkflpRUeGMyZYLNglBKmWe9zx_9fwF21A2CjRTjLCbuY2suZp2xA176Aq6ZG-isGiSuS2Hnk-e9MGiSzY5OOzJwyy0lc7d3Mb2r7ibFWPrdUsoxkFiiO5w9a5JUtSEz-B3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdownloads%2Fguidance-home-care.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3mzhPm2P3g3xY08uip6UyrKnub01b0Xx2lOHMT4OqdupjcBtfQyDUgUX8&h=AT3AkflpRUeGMyZYLNglBKmWe9zx_9fwF21A2CjRTjLCbuY2suZp2xA176Aq6ZG-isGiSuS2Hnk-e9MGiSzY5OOzJwyy0lc7d3Mb2r7ibFWPrdUsoxkFiiO5w9a5JUtSEz-B3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdownloads%2Fguidance-home-care.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3mzhPm2P3g3xY08uip6UyrKnub01b0Xx2lOHMT4OqdupjcBtfQyDUgUX8&h=AT3AkflpRUeGMyZYLNglBKmWe9zx_9fwF21A2CjRTjLCbuY2suZp2xA176Aq6ZG-isGiSuS2Hnk-e9MGiSzY5OOzJwyy0lc7d3Mb2r7ibFWPrdUsoxkFiiO5w9a5JUtSEz-B3w


1. Radikální   omezení   situací,   kde   se   může   nakazit   mnoho   lidí   najednou.   Doporučuju   nepořádat   
hromadné   akce   uvnitř,   jakmile   v   ČR   začne   docházet   ke   “komunitnímu   přenosu”   a   raději   i   dřív   
(zhruba   od   druhé   poloviny   března)   

2. Riziko   roste   zhruba   exponenciálně.   To   se   týká   i   rizikovějších   situací   jako   cestování.   
3. Nevystavujte   riziku   nejohroženější   skupiny,   t.j.   starší,   lidé   se   slabší   imunitou.   

Závěrem   
Není   to   “jen   horší   chřipka”.   Chřipce   relativně   rozumíme,   existují   vakcíny,   tušíme   jak   dobře   se   šíří,...   V   
případě   COVID   je   “tail   risk”   větší   kvůli   nejistotě.   
V   případě   nejhorších   ale   pořád   bohužel   velmi   reálných   scénářů   může   být   COVID-19   nejhorší   pandemií   
od     Španělské   chřiky .   V   současnosti   WHO   uvádí:   “Globally,   about   3.4%   of   reported   COVID-19   cases   
have   died.   By   comparison,   seasonal   flu   generally   kills   far   fewer   than   1%   of   those   infected.”   (pozn.   :   toto   
číslo   je   složitě   závislé   na   řadě   parametrů,   ale   mezi   běžnou   chřipkou   a   COVID   je   rozdíl)  
Připravovat   se   na   špatné   scénáře,   i   když   mají   pravděpodobnost   jen   v   desítkách   procent,   je   správná   volba   -   
obzvlášť   když   to   může   přispět   k   tomu   že   nenastanou.   
  
  

    

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C5%25A0pan%25C4%259Blsk%25C3%25A1_ch%25C5%2599ipka%3Ffbclid%3DIwAR3xCzhP6HD1RWyGR-5tM_VZf_zAyt_1b27iTCnhrcQluJgp8jyURGJkw8s&h=AT3ccCBAIeP1FUI7l6df-XSHQTpVnxGo-0dRsMGcxikygRG-AvrpbZxxdOKtnvlvrmkuBXWIM6R6MEi_AzwzzcuTyRDwHbCVQZZxQLc-NxtEzeUsBO9B7vhPV7xGzlQOGzfa9Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C5%25A0pan%25C4%259Blsk%25C3%25A1_ch%25C5%2599ipka%3Ffbclid%3DIwAR3xCzhP6HD1RWyGR-5tM_VZf_zAyt_1b27iTCnhrcQluJgp8jyURGJkw8s&h=AT3ccCBAIeP1FUI7l6df-XSHQTpVnxGo-0dRsMGcxikygRG-AvrpbZxxdOKtnvlvrmkuBXWIM6R6MEi_AzwzzcuTyRDwHbCVQZZxQLc-NxtEzeUsBO9B7vhPV7xGzlQOGzfa9Q


“Stručně”   update   k   ČR   reakci   na   COVID-19   &   reakce   některé   omyly   a   
debaty   na   sociálních   sítích   

10   Mar   2020,   12:18   
  

celem   41   případů,   10   nových   případů   za   den,   0   mrtvých,   R~3   
  
  

Za   mě   
-   zavřít   školy   je   s   tím   co   víme   rozumné*   
-   omezit   hromadné   akce   je   rozumné   opatření   
-   rozdávat   na   hranicích   letáky   je   rozumné   opatření   
-   měření   teploty   je   spíš   bezpečnostní   divadlo,   ale   neškodné   
-   karanténa   pro   navrátivší   se   z   Itálie   je   pravděpodobně   rozumné   opatření   (posoudit   vyžaduje   informace   
které   nemám,   a   vy   nejspíš   taky   ne)   
  

další   věci   které   by   se   daly   vylepšit   
-   rychlejší   náběh   testování   
-   snazší   cesta   pro   to   aby   se   se   lidé   mohli   nechat   testovat   sami   na   vlastní   náklady   
  

věci   které   jsou   jednoznačně   špatně   
-   to   že   opatření   pro   ochranu   veřejného   zdraví   vypráví   Babiš,   využití   situace   k   politickému   marketingu;   měl   
by   to   dělat   apolitický   odborník   
-   nedostatečný   důraz   na   to   že   koronavirus   je   záležitostí   všech;   není   to   něco   před   čím   nás   hlavně   zachrání   
stát,   ale   je   to   něco   co   můžeme   všichni   ovlivnit   sami   
-   krizová   komunikace   se   zdravotnickou   veřejností   
-   dostupnost   informací   o   tom   co   kdo   má   dělat   
  

Ke   spekulacím   na   sociálních   sítích   
  

Celkově   teď   jde   o   to   1.   snížit   efektivní   R   v   ČR   2.   zpomalit   import   nemoci   (v   tomto   pořadí   důležitosti)   
  

Úplně   jednoduchý   ale   dost   vysvětlující   model:   R   říká,   kolik   nových   nakažených   jeden   infikovaný   nakazí.   
Když   je   menší   než   1,   vyhráváme   my.   Když   větší   než   1,   vyhrává   koronavirus.   Na   čem   R   záleží?   Dá   se   to   
dobře   představit   jako   součin(!)   čtyř   faktorů   
  

A   jak   dlouho   infikovaný   nakažuje   ostatní   
B   kolik   má   za   tu   dobu   kontaktů   s   dalšími   lidmi   
C   jaká   je   pravděpodobnost   přenosu   za   jeden   kontakt   
D   susceptibilita   k   infekci   
  

Všechny   se   můžeme   snažit   snížit.   Jak   např.?   
A.   Dobu   kdy   infikovaný   nakažuje   ostatní   např.   rychlým   hledáním   nemocných   a   testováním   
B.   Omezení   kontaktů   je   převážně   na   nás,   každém   z   nás.   Zhruba   platí   -   čím   víc   lidí   pohromadě,   tím   je   
situace   nebezpečnější.   Čím   těsnější   kontakt,   tím   hůř.   V   příštích   týdnech   proto   budeme   muset   trochu   
upravit   co   děláme,   a   u   spousty   aktivit   se   ptát   -   skutečně   je   tak   důležité   tam   jít?   Stát   může   něco   zakázat,   a   
předejít   situacím   kdy   by   si   lidé   nemohli   moc   vybrat   (školy).   Velkou   roli   mají   i   zaměstnavatelé.   



C.   Snížení   rizika   kontaktu.   Mytí   rukou   už   jste   slyšeli,   roušky   nejsou   dostupné.   Co   by   se   ještě   dalo   víc   
propagovat   je   mytí   povrchů   na   které   těma   umytýma   rukama   saháme,   a   omezení   kontaktu   rukou   a   nosu   a   
úst   a   očí   
D.   Moc   nesnížíme,   vakcíny   jsou   daleko   
  

Co   je   zásadní   je   že   ty   faktory   A.,B.,C.,D.   nejdou   proti   sobě!   Debata   která   se   rozhořela   ve   stylu   "karanténa   
je   populismus,   má   se   víc   testovat"   je   podle   mě   dost   mylný   framining.   Důležité   teď   je   dostat   R   pod   1,   
_další_   dobrá   otázka   je   jak   to   udělat   nejlevněji   a   s   nejmenšími   škodami   pro   "normální   život".   
  

Pokud   je   vám   osobně   zjevné   že   např.   A.   stačí   a   co   dělá   Babiš   je   nesmyl,   tak   mě   to   z   epidemických   modelů   
neplyne.   Publikovaná   literatura   není   jednoznačná,   takže   jste   buď   napřed   před   veřejným   výzkumem   v   
oboru,   nebo   přeceňujete   jak   rozumíte   situaci.   
  

Poznámka   pod   čarou:   těžko   mě   někdo   může   podezírat   že   bych   byl   příznivcem   Andreje   Babiše   a   jeho   
vlády.   Ale   prosím,   nedělejte   tu   chybu,   že   když   něco   říká   Babiš   nebo   jeho   vláda,   automaticky   to   považujete   
za   populistickou   blbost.   Kdyby   nám   Babiš   říkal   třeba   že   máme   v   autě   mít   bezpečnostní   pásy,   tak   by   to   
přece   nebyl   důvod   je   přestat   používat!   (A   to   i   kdyby   to   říkal   v   kostýmu   hasiče   se   Schillerovou   v   kostýmu   
zdravotní   sestry.)   
  

    



Pár   praktických   rad   ke   koronaviru.   Kdyby   se   ty   rady   mohly   instatně   
dostat   tam   kde   jsou   potřeba,   bylo   by   to   super.   

17   Mar   2020,   14:34   
  

celem   396   případů,   98    nových   případů   za   den,   0   mrtvých,   R~3   
  

1.   V   případě   akutního   nedostatku   se   i   "jednorázové"   respirátory   dají   znovu   použít   po   zahřátí   na   70   stupňů   
na   30m.   Měla   by   zvládnout   teplovzdušná   trouba   a   teploměr   (pozor   na   teplotu).   (Respirátor   musí   nosit   ta   
samá   osoba!)   
Toto   doporučení   vyvolává   spoustu   hloupých   reakcí,   tak   bych   na   ně   odpověděl   předem   
-   samozřejmě   je   lepší   respirátor   vyhodit   a   použít   nový.   máte-li   dost   respirátorů   a   není   nouzová   situace,   
dělejte   to   tak!   
-   ano,   je   lepší   nový   respirátor   než   "recyklovaný",   ale   je   lepší   recyklovaný   respirátor   než   chirurgická   rouška,   
a   pořád   lepší   než   nic!   
-   ano,   je   to   nouzové   řešení,   neodpovídá   to   doporučením   výrobce,   atd.   
  

Pokud   to   budete   dělat,   tak   pozor   na   teplotu!   Pod   60   stupňů   bych   nespoléhal   na   deaktivaci   virů.   Příliš   
vysoká   teplota   může   poškodit   materiál   filtru.   
  

2.   Pokud   vám   dojde   sanitizér   na   ruce,   stačí   libovolný   alkohol   >   70%   nebo   i   technických   líh.   Jinou   
protivirově   účinnou   složku   sanitizéry   nemají,   ostatní   části   pomáhají   vaší   kůži   proti   popraskání.   
  

3.   E-recepty   se   dají   poslat   emailem   a   kódy   i   smskou.   Poraďte   to   rodičům,   prarodičům,   a   pod.   Nechoďte   k   
praktickým   lékařům   pro   recepty.   
  

4.   Pokud   zavoláte   lékaři   nebo   koronavirovou   linku   nebo   v   úplně   nejhorším   případě   na   112   s   příznaky   
které   jsou   stejné   s   příznaky   nachlazení,   a   nebyli   jste   v   cizině,   ani   nemáte   známý   kontakt   s   nakaženým   ,   
dostane   se   vám   rady   zůstat   doma   v   posteli,   pít   čaj,   měřit   si   teplotu,   a   volat   v   případě   zhoršení   příznaků.   
Nic   lepšího   vám   teď   nikdo   neporadí,   takže   na   ty   linky   nemusíte   ani   volat.   Jistě   by   bylo   super   mít   možnost   
každého   kdo   má   příznaky   nachlazení   otestovat,   ale   tolik   testů   zatím   není,   a   nachlazených   lidí   je   mnohem   
mnohem   víc   než   lidí   nakažených   koronavirem.   Volání   na   112   s   příznaky   nachlazení   je   životu   nebezpečné   -   
koronavirus   neznamená   že   lidé   přestali   mít   jiné   nemoci   nebo   úrazy.   
  

5.   Lidi   na   hygieně,   mnohde   ve   zdravotnictví   a   na   mnoha   jiných   místech   jedou   v   krizovém   režimu   už   
nějakou   dobu.   Vůbec   jim   nepomůže   když   na   ně   jsou   lidi   protivní,   dožadují   se   testů   které   nejsou,   nebo   
nedejbože   jdou   přímo   do   nemocnice.   (Jestli   chcete   slyšet   maximálně   debilní   nápad   v   současné   situaci,   tak   
je   to   tenhle:   jít   osobně   na   Bulovku   nechat   se   otestovat   na   koronavirus,   protože   vás   bolí   v   krku.   S   největší   
pravděpodobností   bolest   v   krku   koronavirus   neznamená,   zato   postavit   se   tam   někde   na   infekčním   do   
fronty   je   jedna   z   nejnebezpečnějších   věcí   co   můžete   udělat.)   
  

6.   Některým   z   nás   se   možná   stane,   že   zazvoní   telefon,   dozvíme   se   že   jsme   byli   v   kontaktu   s   nakaženým   a   
máme   se   izolovat   v   karanténě.   To   může   být   problém   pro   rodiny,   ale   měl   bych   prosbu:   pokud   bydlíte   s   
někým   z   ohrožené   skupiny,   je   vám   nařízená   karanténa,   odstěhujte   se   na   chatu   či   chalupu.   Pokud   nemáte   
chatu   či   chalupu,   zeptejte   se   kamarádů.   Časem   to   možná   bude   řešit   stát,   ale   zatím   je   to   na   nás:   
neohrožujme   ty   nejohroženější.   Není   to   chřipka!   
  

Konec   praktického   hlášení   



Stručně   k   epidemickým   modelům   a   jak   je   (ne)chápat   
18   Mar   2020,   20:59   

celem   464   případů,   68    nových   případů   za   den,   0   mrtvých   
  

Grafy   v   příloze   jsou   všechno   modelové   epidemické   křivky   pro   ČR,   v   závislosti   na   tom,   jak   intenzivní   
proti-pandemická   opatření   globálně   lidstvo   zavede.   Na   jedné   ose   je   čas,   na   druhé   počty   nemocnych   na   
1000   obyvatel   
  

4   grafy   jsou   podle   toho   co   udělá   lidstvo.   Barevně   odlišené   křivky   ukazují   různé   scénáře   v   závislosti   na   
parametrech   jako   jak   moc   pomůže   léto   a   jak   moc   lidé   budou   létat   -   obojí   teď   nikdo   nemůže   říci   s   jistotou,   
tedy   všechny   ty   křivky   jsou   představitelné.   

  
Graf   vývoje   počtu   nových   infekcí   pokud   by   se   nedělalo   nic.   To   je   asi   dost   zjevné   že   nenastane,   ale   
nenastane   to   právě   proto,   že   víme,   jak   špatné   by   to   bylo   

  



  
Sice   je   tam   napsáno   "strong",   ale   je   možné   že   se   epidemii   podaří   potlačit   ještě   dřív   a   víc.   
  
  

Úplně   základní   poučení   z   koukání   do   modelů   ovšem   je,   že   co   se   stane   složitě   ale   hodně   závisí   na   lidech.   
Částečně   také   na   vlastnostech   nákazy   kterou   dosud   dobře   neznáme.   
  

Problém   s   prezentováním   modelů   je,   že   je   strašně   snadné   je   dezinterpretovat.   Co   mi   v   posledních   dnech   
přijde   nešťastné   je   například   
  

-   fatalistické   interpretace   modelů:   "nedá   se   to   zastavit!"   
-   nesmyslná   úroveň   jistoty   o   tom   co   se   stane   na   podzim:   "potřebujeme   omezit   druhou   vlnu!"   
-   opomíjení   faktorů   které   záleží   na   lidech   a   vývoji   technologií,   testů   atd.   
-   pozornost   věnovaná   předpovědi   cca   na   dva   týdny   dopředu:   jasně,   je   to   důležité,   ale   první   týdny   jsou   
první   bitva,   celá   válka   bude   nejspíš   na   roky.   
-   jednoduché   SIR   modely   pro   jednu   populaci   použité   ne   pro   získání   intuice,   ale   jakoby   přesných   čísel   
mrtvých   
  

Zhruba   řešeno   modely   jsou   super   nástroj   který   může   podpořit   rozhodování,   ale   na   druhou   stranu   je   to   i   
nástroj   potenciálně   životům   nebezpečný,   který   může   rozhodování   i   dost   ublížit.   
  

(Britský   úlet   s   vyhlášením   o   "herd   immunity"   byl   pokud   vím   právě   dost   založený   na   poněkud   moc   úzce   
pojatém   koulání   do   modelů.)   

    



Epidemic   Forecasting   
26   Mar   2020,   22:21   

271   nových   případů,   3   mrtví   
  
  

Výsledek   intenzivní   práce   posledních   14   dnů   je   ve   veřejné   beta   
  

EpidemicForecasting.org   
  
  

Co   to   děláme   
  

Odhady   skutečného   počtu   aktivních   případů.   
Ty   se   velmi   liší   od   přesného   počtu   potvrzených   případů,   často   o   řád.   
Pro   odhady   rizik   je   pravděpodobně   lepší   použít   naše   čísla.   
  

Předpovědi.   
Používáme   globální   epidemiologický   model   &   na   rozdíl   od   mnoha   jiných   skupin   se   snažíme   o   jasnou   
komunikací   nejistoty,   takže   obvykle   zobrazujeme   několik   možných   trajektorií   představujících   nejistotu   
modelu.   
  

Vlastní   modelování.   
Nabízíme   podporu   pro-bono   v   oblasti   modelování   pro   decision   makery   kdekoli   místech,   kde   je   stávající   
modelovací   úsilí   nechává   na   holičkách,   což   je   většina   rozvojových   zemí.   Můžeme   modelovat   složitější   typy   
zásahů,   výsledky,   pokud   jsou   na   různých   místech   aplikovány   různé   strategie   zmírňování,   prognózy   pro   
menší   území   než   země,...   
  

Budujeme   dataset   protiopatření,   a   jakmile   to   data   umožní,   doufáme,   že   budeme   schopni   poradit,   jak   se   
dostat   na   požadované   úrovně   zmírňování   s   co   nejnižšími   sociálními   náklady.   
  

Uvidíme   jak   se   to   globálně   ujme,   skoro   mám   pocit   že   mediálně   atraktivní   je   spíš   nějaký   radikální   úlet   
(třeba   že   v   UK   je   už   nakažená   víc   než   polovina   populace).   
  

Credit:     EpidemicForecasting.org    vytvořil   týmem   z   Oxfordu,   Australian   National   University   a   mnoha   
spolupracovníků   z   ČR.   Děkuji   všem   kteří   s   tím   pomohli.   
  

    

http://epidemicforecasting.org/
http://epidemicforecasting.org/
http://epidemicforecasting.org/


Opět   koronavirový   update   &   k   omylům   a   spekulacím   na   sociálních   sítích   
6   Apr   2020,   15:32   

235   nových   případů,   11   mrtvých   za   den,   odhad   R   1.2   
Za   mě   
-   opatření   jsou   adekvátní   
-   otevřít   některé   ne   až   tak   rizikové   prodejny   se   z   našich   modelů   zdá   celkem   v   pohodě   (většinu   efektu   má   
zavření   nejrizikovějších   provozů)   
-testování   reprezentativních   vzorků   je   užitečné,   ale   panují   kolem   toho   nereálná   očekávání   
-   nejrizikovější   pro   další   vývoj   mi   přijde   demoralizace,   a   odborný   omyl   ve   zkratce   shrnutý   do   hesla   'je   
nutné   populaci   promořit'   
-   chytrá   karanténa   je   cesta   jak   vyhrát   bez   ohromných   škod,   ale   musí   mít   podporu   na   všech   úrovních,   nejen   
vlády   
-   aby   chytrá   karaténa   fungovala,   musí   splnit   parametry   rychlosti   a   počtu   dosažených   kontaktů   které   jsou   
možné   splnit   se   soudobou   technologií   s   vysokým   nasazením   stovek   lidí   a   respektováním   karantén   u   těch   
kdo   v   ní   jsou   
  

Válečná   metafora   mi   nakonec   přijde   přesnější   než   jsem   původně   čekal   -   ukazuje   se   důležitost   vůle   vyhrát   
jak   u   "vojska"   tak   "veřejnosti".   (Vojskem   zde   nemyslím   Armádu   ČR,   která   je   schopná   a   akční,   ale   spíš   část   
různých   částí   státní   správy,   expertů   a   "expertů".)   
  

Ve   válečné   metafoře   "populaci   promořit"   znamená   převážně   "řízená   kapitulace"   což   prakticky   může   
znamenat   "obětovat   životy   nejspíše   alespoň   vysokých   desítek   tisíc   lidí"   a   "obětovat   zdraví   nejspíš   ještě   víc   
lidí".   
  

Hlavní   argumenty   pro   vzdaní   se   zdá   se   jsou   
-   Škody   způsobené   bojem   jsou   moc   velké.   Všechno   co   jsem   na   tohle   téma   v   ČR   zatím   viděl   jsou   s   
prominutím   takové   řečičky.   Názory   nepodložené   ani   slušným   Fermiho   odhadem.   (Ale   možná   jsem   něco   
přehlédl)   
-   Jinde   to   vzdali.   To   není   pravda.   
-   Nedá   se   vyhrát.   Past   do   které   upadá   i   relativně   odborná   veřejnost   je   otevřít   si   nějaký   SIR   model,   nastavit   
parametry,   a   vzít   moc   vážně   rostoucí   křivky.   Problém   je   že   jednoduchý   SIR   model   sám   o   sobě   neumí   
postihnout   např.   právě   tu   chytrou   karanétnu,   neumí   zahrnout   vývoj   technologie,   rychlých   testů,   léčby,   
neobsahuje   "eroušku".   Realita   je   prostě   složitější   i   nám   příznivěji   nakloněná.   
  

Za   mě   je   jednoznačné   že   vzdávat   to   v   tuhle   chvíli   s   těmi   informacemi   co   mám   by   byla   chyba.   (A   
informace   mám   poměrně   dobré   -   máme   model   impaktu   jednotlivých   intervencí   na   datech   z   celé   Evropy,   
na   preprintu   pracujeme   dnem   i   nocí.)   
  

(Prosím   nepodezírejte   mě   z   toho   že   bych   si   myslel   že   životy   mají   nekonečnou   hodnotu.   Nějakou   dobu   
jsem   spoluřídil   Spolek   pro   efektivní   altruismus   a   jedna   z   nejčastějších   kritik   se   kterou   jsme   se   setkávali   
bylo   že   věci   moc   přepočítáváme   na   QALYs   a   místo   hřejivého   pocitu   u   srdce   řešíme   impakt   za   dolar.)   
  

K   dalším   spekulacím   na   sociálních   sítích   
  

Jedna   populární   myšlenka   je   představa   že   skutečné   množství   nakažených   je   třeba   už   v   řádu   stovek   tisíc   
lidí,   kteří   jsou   asymptomatičtí   nebo   mají   lehkou   rýmičku.   Pokud   by   to   tak   bylo,   znamenalo   by   to   že   prostě   
nechat   epidemii   proběhnout   by   mělo   méně   obětí   než   se   zdá.   Je   to   s   vysokou   pravděpodobností   omyl   -   na   

http://epidemicforecasting.org/


epidemicforecasting.org    odhadujeme   počet   aktuálních   nakažených   ČR   na   zhruba   15   tisíc,   a   s   90%   jistotou   
mezi   5   tisíc   a   50   tisíc.   (podrobněji   už   jsem   tu   o   tom   psal).   To   je   řád   jednotek   promile   populace.   
  

Z   toho   samého   důvodu   se   asi   trochu   přeceňuje   co   přinese   testování   reprezentativních   vzorků.   Já   jsem   
obecně   pro,   a   bude   to   služba   pro   svět,   ale   pokud   by   např.   z   repre   vzorku   1000   lidí   za   ČR   byli   dneska   
pozitivní   4,   a   z   toho   2   budou   mít   symptomy,   tak   to   nějakou   revoluci   v   chápání   situace   nepřinese.   Lepší   by   
bylo   testovat   náhodný   vzorek   např.   ze   symptomatických   volajících   na   1212.   
  

Další   populární   omyl   je   falešné   dilema   "zničení   ekonomiky"   vs.   "promoření   populace".   Takhle   to   dilema   
nestojí   -   reálně   to   klidně   může   být   spíš   "promoření   populace   a   zničení   ekonomiky"   vs.   "inteligentně  
vedený   boj   s   COVID   zohledňující   skutečnost   že   jsme   v   roce   2020,   nikoli   1918".   
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Fermi,   COVID-19   a   costs&benefits   
11   Apr   2020,   19:34  

99   nových   případů,   10   mrtvých   za   den   
  

  
  

Enrico   Fermi   zkonstruoval   první   jaderný   reaktor   a   byl   jedním   z   fyziků   pracujících   na   vývoji   jaderné   
bomby.   Schopností   které   byl   proslulý   bylo   odhadnout   výsledků   různých   výpočtů   na   kousku   papíru.   
Klasická   historika:   těsně   před   testem   Trinity   se   Fermi   rozhodl,   že   zkusí   zhruba   odhadnout   sílu   výbuchu   
dřív   než   dorazí   přístrojový   data.   Když   procházela   tlaková   vlna,   vyhodil   z   ruky   několik   kousků   papíru.   Po   
chvíli   měření   počítání   odhadl   sílu   výbuchu   na   ekvivalent   k   10   kiloton   TNT.   Víc   o   Fermiho   odhadech   se   
můžete   dočíst   třeba     zde .   
  

Proč   to   píšu?   Následující   není   zevrubná   analýza   nákladů,   přínosů   a   rizik   různých   taktik   boje   s   COVID,   ale   
jen   “Fermiho   odhad”.   
  

Jednoduchou   ale   ne   úplně   nesmyslnou   metodou   odhadu   “co   je   nejlepší   udělat”   je   všechno   co   můžeme   
dělat   převést   na   redukci   R   v   %.   Náklady   budu   počítat   v     QALYs    (letech   života   upravených   o   koeficient   
kvality).   Oproti   běžnému   použití   QALYs   odhaduju   i   různé   nepohodlí   typu   nošení   roušek.   

Promořování   
"Promořování"   redukuje   R   tím   že   kdo   infekcí   prošel   si   vybuduje   imunitu.   Poměr   nakažených   a   mrtvých   
(IFR)   se   dá   odhadnout   zhruba   někde   mezi   0.3   a   3%.   Za   nepřetíženého   dobře   fungujícího   zdravotnictví   
řekněme   0.8%.   Tzn.   za   každého   mrtvého   přibude   zhruba   120   imunních.   Za   každých   1000   mrtvých   sa   R   
za   celou   zemi   sníží   o   120k/10M   ~   přibližně   o   1%.   
Když   to   zhruba   přepočítáme   na   QALYs,   tak   řekněme   že   mrtvý   v   průměru   ztratí   10   let   života   s   poloviční   
kvalitou   kvůli   nemocem,   tj   5   let,   naopak   na   jednoho   mrtvého   budeme   mít   několik   lidí   s   trvalými   následky   
(poškození   plic,   chronická   únava,   neurologické   problémy,   atd),   takže   skutečná   cena   bude   řekněme   
dvojnásobná.   1%   redukce   R   nás   stojí   1000*10   cca   10000   QALYs   jednorázově,   nepočítaje   to   že   to   např.   
nějak   postihne   příbuzné   a   pod.   

Testování   a   trasování   kontaktů   
Masivní   trasování   kontaktů   populární   též   jako   “chytrá   karanténa”   redukuje   R   tím,   že   u   infikovaného   
najdeme   a   izolujeme   kontakty   (a   je   úplně   jedno   zda   symptomatické   nebo   asymptomatické).   Pokud   
předpokládáme   že   se   dotrasují   a   izolují   2/3   kontaktů   nakaženého,   tak   u   každého   trasovaného   máme   
redukci   66%.   Karanténa   proto   musí   jít   ruku   v   ruce   s   masivním   testováním   (redukci   o   66%   přináší   pouze   
"zachycený   nakažený").   
Redukce   R   o   každé   1%   nás   pak   stojí   zachytit   testováním   zhruba   2%   nakažených.   
Náklady   je   složitější   vyčíslit,   nicméně   v   režimu   "doutnání   epidemie"   kdy   by   se   trasovalo   např.   600   lidí   z   
800   nakažených   za   den   a   izolovalo   5000   lidí   by   to   bylo   5000   lidí   x   0.02   QALY   za   izolovaného   (2   týdny   
zhoršení   života   o   polovinu),   tj   100QALYs   za   řekněme   50%   redukci   R,   tedy   2QALY   /   1%   za   den.   Za   rok   
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chytré   karantény   je   to   zhruba   700QALYs/1%   při   doutnání.   S   růstem   velikosti   epidemie   cena   stoupá.   
Pokud   si   myslíte,   že   účinnost   je   oproti   mému   odhadu   např.   poloviční,   prostě   cenu   vynásobte   dvěma.   
  

Roušky   
Roušky   redukují   R   tím   že   zmenšují   pravděpodobnost   přenosu.   Efekt   je   řekněme   něco   mezi   0   a   řekněme   
40%,   počítejme   20%.   
Někomu   roušky   otravují   život   dost,   někomu   skoro   vůbec.   Pokud   budeme   počítat   10%   populace   zhoršení   
života   o   5%   a   zbytek   zanedbatelný,   v   QALYs   je   to   za   rok   10M   x   0.1   x   0.05   =   50000QALYs,   je   to   zhruba   
2500QALYs/1%   za   rok   

Zákaz   vycházení   
Plošný   lockdown   redukuje   R   řekněme   o   70%.   Zhoršuje   kvalitu   života   v   zemi   řekněme   o   25%   přímo,   ale   
dlouhodobé   následky   mohou   být   výrazně   horší   díky   nezaměstnanosti   atd.   Cena   je   0.25*10M/350/70   cca   
100QALYs   za   den/1%,   ale   s   dlouhodobými   následky   spíš   řádově   i   ~1000QALYs   za   den   za   %   (!).   

Vakcína   
Vakcína   může   stát   řekněme   1000Kč   na   obyvatele   a   100MKč   za   redukci   R   o   1%.   Při   statistické   ceně   
QALY   ~   1M,   je   to   zhruba   100QALYs   za   1%,   jednorázově,   nepočítáme-li   možnost   nějakých   vedlejších   
účinků.   

Izolace   seniorů   a   rizikových   skupin   
Plošná   "izolace   rizikových   skupin"   při   "promořování"   sníží   cenu   promořování   v   optimistickém   případě   
řekněme   tak   o   20%,   takže   získáme   bonus   řekněme   2000QALY   na   1%   jednorázově.   Pokud   mají   být   
rizikové   skupiny   např.   i   lidé   s   hypertenzí   či   diabetes,   je   jich   tak   řádově   3M.   Pokud   se   budou   izolovat   z   
poloviny   tak   striktně   jako   je   současný   lockdown   rok,   a   zhorší   to   jejich   život   podobně,   bude   to   stát   zhruba   
1/6   přímé   ceny   lockdownu.   3M   x   0.1   /   20   =   zaplatíme   15000QALY/1%   a   bilance   této   intervence   je   
záporná.   Intervence   je   antisociální.   
Takhle   by   se   dalo   pokračovat   a   odhadnout   po   částech   redukce   od   zákazu   akcí   -   zavření   škol   -   zavření   
restaurací   -   zavření   různých   obchodů   -   ...   

Co   z   toho   plyne   
I   když   je   to   jen   Fermiho   odhad,   myslím   že   se   na   něm   dá   dobře   vidět   několik   věcí.   

1. Náklady   různých   redukcí   nejsou   triviálně   srovnatelné   -   nechat   lidi   umřít   a   jiné   získat   imunitu   je   
víceméně   jednorázová   cena.   Cena   za   chytrou   karanténu   škáluje   ne   s   počtem   obyvatel,   ale   počtem   
nakažených   -   čím   je   nakažených   méně,   tím   je   výhodnější.   Cenu   za   lockdown   dává   smysl   uvažovat   
za   den,   a   velkou   částí   toho   jakou   cenu   v   kvalitě   života   dlouhodobě   zaplatíme   tvoří   dlouhodobé   
efekty   ovlivnitelné   např.   ekonomickými   stimuly.   

  
Optimalizační   problém   tohoto   typu   je   typický   problém   ekonomie,   méně   často   lékařství.   

  
Naivní   přístup   k   optimalizaci   podobných   dilemat   snadno   upadá   do   několika   pastí,   např.   snaze   se   
za   každou   cenu   vyhnout   průběžným   nákladům   nebo   snaze   se   za   každou   cenu   vyhnout   vysoké   
jednorázové   ceně.   (Je   to   asi   podobně   odůvodněné   jako   heuristika   “vždy   je   lepší   bydlet   ve   
vlastním”.   Ne,   vždy   to   výhodné   není.)   



2. Doslova   smrtonosné   jsou   diletantské   analýzy   kde   se   vezme   nějaká   extrémně   divná   verze   nějakého   
řešení   a   porovnává   (2   roky   totální   lockdown   vs.   pohádkově   báječný   průběh   promoření,   nebo   
naopak).   

3. Ty   různé   redukce   R   nestojí   proti   sobě.   Samozřejmě   každé   procento   imunních   snižuje   efektivní   R.   
Není   to   tak   že   by   např.   chytrá   karanténa   musela   sama   dostat   R   pod   1.   

4. Ultimátním   vítězem   costs&benefits   je   samozřejmě   vakcinace,   ale   bohužel   nevíme   kdy   vakcína   
bude.   I   s   tím   se   dá   pracovat   a   vzít   nějaké   rozložení   nejistoty   s   mediánem   zhruba   v   polovině   roku   
2021.   Ekonomicky   naivní   přístup   je   prostě   averze   k   nejistotě   -   “na   to   se   nedá   spoléhat”.   

5. Rozdíly   mezi   cenou   intervencí   jsou   často   řádové,   takže   i   kdybyste   třeba   testování   a   trasování   
dávali   jen   20   procent   šanci   na   úspěch,   dává   to   smysl.   Obdobně   pokud   byste   si   mysleli   že   plošná   
karanténa   je   oproti   mému   odhadu   3x   příjemnější,   zásadně   to   poměry   nezmění.   

6. V   současné   situaci   kdy   máme   epidemii   ve   zvládnutelném   rozsahu   je   poměrně   jedonoduchá   
heuristika   seřadit   intervence   podle   ceny   a   vybrat   ty   nejlevnější:   apely   na   hygienu,   masivní   
testování   a   chytrá   karanténa,   roušky   a   zákaz   velkých   akcí   možná   stačí   na   to   být   kolem   jedné.   
Abychom   z   počátku   byli   na   bezpečné   straně   "jedničky"   může   vyžadovat   něco   plošného   -   to   může   
být   např.   omezení   pobytu   mnoha   lidí   v   uzavřených   prostorech.   (Uvažoval   bych   o   různých   
netradičních   řešeních,   např.   povolit   všechno   stravování   venku   na   zahrádkách,   a   povolit   tohle   léto   
zřídit   zahrádky   zadarmo   všem   podnikům   které   je   dosud   nemají.).   

Jsem   mírný   optimista   a   věřím   že   k   něčemu   takovému   v   Česku   dospějeme.   (edit:   nerad   bych   aby   to   bylo   
interpretováno   jako   výzva   vše   povolit   a   co   nejdřív.   vůbec   ne   -   do   relativně   udržitelného   stavu   se   
potřebujeme   dostat   opatrně)   
  

Nejistoty   a   budoucí   vývoj   
  

(*)   Všechny   uvedené   odhady   mají   různé   nejistoty.   Např.   cena   promořenosti   je   ovlivněná   nejistotou   kolem   
toho   zda   imunitu   nezíská   daleko   víc   lidí,   třeba   tím   že   se   setkali   s   velmi   malou   dávkou   viru.   
Osobně   považuji   za   dost   možné   že   oproti   v   běžném   smyslu   “nakaženým”   získá   imunitu   nějaký   násobek   
takto   imunizovaných   lidí   díky   setkání   s   virem   v   malé   dávce.   Na   druhou   stranu   mi   přijde   stejně   tak   možné   
že   část   asymptomatických   nakažených   má   tak   dobrý   imunitní   systém   že   malou   dávku   viru   zlikviduje   aniž   
by   jim   vznikly   v   dostatečné   míře   protilátky,   imunita   jim   nevznikne,   a   pokud   by   se   setkali   s   virem   ve   velké   
intenzitě   znova,   nakazili   by   vážněji.   Celkově   vzhledem   k   různým   směrům   různých   nejistot   dává   smysl   vzít   
jakýsi   průměr,   ne   nějakou   extrémně   optimistickou   variantu   kde   mnohonásobek   asymptomatiků   má   
trvalou   silnou   imunitu.   Pokud   si   někdo   např.   myslí   že   počet   lidí   v   ČR   s   protilátkami   je   už   teď   10%   a   víc   a   
na   této   víře   by   se   mělo   stavět,   tak   doufám   že   počká   na   data.   V   jiných   zemích   zas   např.   věřili   že     nízký   
počet   případů   způsobuje   síla   modliteb .   
  

Náklady   “promořování”   může   dost   zásadně   vylepšit   dostupnost   léčby,   která   bude   velmi   pravděpodobně   
narůstat   už   v   řádu   měsíců.   Naopak   náklady   promořování   by   zvedlo   přetížení   zdravotního   systému,   a   to   
několikanásobně.   

Závěrem:   Soudnost!   
Vůbec   nejlevnější   opatření   pro   snížení   R   na   závěr   by   podle   mě   byla   soudnost   při   vyjadřování   pro   
veřejnost   obzvlášť   z   pozice   autorit,   ať   už   skutečných   nebo   domnělých.   
  

Když   dneska   vidím   např.   dost   lidí   bez   roušek   není   to   jen   hezkým   počasím   a   nebo   dojmem,   že   jsme   nad   
COVID   vyhráli.   Je   to   i     nekonečnou     sérií     rozhovorů    s   titulkem   typu   “musíme   se     promořit ,   říká   expert”   a   
podtitulem   “koronavirus   tu   s   námi   bude   a   dostanete   jej   všichni”.   (Ne,   nemyslím   tím   rozhovor   na   DVTV   s   

https://www.msn.com/en-sg/news/world/impenetrable-doa-health-minister-says-prayer-not-face-masks-is-why-indonesia-remains-coronavirus-free/ar-BB104kdO?fbclid=IwAR108CE2HAiKO7CzSDblDcIx2VU3fuARmQHRS1LRrF_XE948fL4U40Z6IqQ
https://www.msn.com/en-sg/news/world/impenetrable-doa-health-minister-says-prayer-not-face-masks-is-why-indonesia-remains-coronavirus-free/ar-BB104kdO?fbclid=IwAR108CE2HAiKO7CzSDblDcIx2VU3fuARmQHRS1LRrF_XE948fL4U40Z6IqQ
https://www.msn.com/en-sg/news/world/impenetrable-doa-health-minister-says-prayer-not-face-masks-is-why-indonesia-remains-coronavirus-free/ar-BB104kdO?fbclid=IwAR108CE2HAiKO7CzSDblDcIx2VU3fuARmQHRS1LRrF_XE948fL4U40Z6IqQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fepidemiolog-nakazit-se-musi-vetsina-z-nas-tlacit-virus-na-nulu-nema-smysl-98675%3Ffbclid%3DIwAR30Htmu1nEQFxv6kyRRr78KFOP5IsQNSDnK23kvQXUAuUOVAm735FSO2VA&h=AT1kaJh1NTGQXPdlKQ8zoekNpbxrduBa784mULmAZwSkU35T4wp5Ydk7MowgIbIgnG0H2qe_IMDZuYZHAKadF6aT0RZOKjODJiM-prASqV8J-xuxugIIANILYCgepkQkliq2yw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fepidemiolog-nakazit-se-musi-vetsina-z-nas-tlacit-virus-na-nulu-nema-smysl-98675%3Ffbclid%3DIwAR30Htmu1nEQFxv6kyRRr78KFOP5IsQNSDnK23kvQXUAuUOVAm735FSO2VA&h=AT1kaJh1NTGQXPdlKQ8zoekNpbxrduBa784mULmAZwSkU35T4wp5Ydk7MowgIbIgnG0H2qe_IMDZuYZHAKadF6aT0RZOKjODJiM-prASqV8J-xuxugIIANILYCgepkQkliq2yw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.denik.cz%2Fzdravi%2Fkoronavirus-cesko-promorovani-epidemiolog-20200407.html%3Ffbclid%3DIwAR3WwJ5SCeJvDfvkbTV0ZboePVVyh9iYJ6cNJB3gxLkhA_IAEgXqZIJc6ac&h=AT2n0j4Ug8hZZf42AZyXxeXOLqUJsac95vt6hIWqjYrDIIoocC0I7BVP8iHA2-7lnxF9EBsFbv7Zg8iENHtpXPLoYJYDkIS6mVhmjB59Foky4NnKxYQK9fz6W8zlhPFDFd-JAw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.denik.cz%2Fzdravi%2Fkoronavirus-cesko-promorovani-epidemiolog-20200407.html%3Ffbclid%3DIwAR3WwJ5SCeJvDfvkbTV0ZboePVVyh9iYJ6cNJB3gxLkhA_IAEgXqZIJc6ac&h=AT2n0j4Ug8hZZf42AZyXxeXOLqUJsac95vt6hIWqjYrDIIoocC0I7BVP8iHA2-7lnxF9EBsFbv7Zg8iENHtpXPLoYJYDkIS6mVhmjB59Foky4NnKxYQK9fz6W8zlhPFDFd-JAw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reflex.cz%2Fclanek%2Fprostor-x%2F100398%2Fepidemiolog-madar-koronavir-musi-spolecnost-promorit-bude-tu-navzdy-jako-rousky-nejhorsi-mame-za-sebou.html%3Ffbclid%3DIwAR2mL050B10joSw24u-snY-vORwI000fwqFI6cjHmJ_j6lWlT82hqZFSwQY&h=AT1ZW7ClPne3HtorZVHLcjPAFw5euZGXr7nP1A-dz1V_KsRhAp2MW1T1wBdB10fRVbJO-D0xdwpDtewPKdMAfg-AzE_ltrOrxbTTeb15QrH3u1LxdIWQAV4bqbxDyJiijeLhOg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reflex.cz%2Fclanek%2Fprostor-x%2F100398%2Fepidemiolog-madar-koronavir-musi-spolecnost-promorit-bude-tu-navzdy-jako-rousky-nejhorsi-mame-za-sebou.html%3Ffbclid%3DIwAR2mL050B10joSw24u-snY-vORwI000fwqFI6cjHmJ_j6lWlT82hqZFSwQY&h=AT1ZW7ClPne3HtorZVHLcjPAFw5euZGXr7nP1A-dz1V_KsRhAp2MW1T1wBdB10fRVbJO-D0xdwpDtewPKdMAfg-AzE_ltrOrxbTTeb15QrH3u1LxdIWQAV4bqbxDyJiijeLhOg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F325306%2Fmame-sanci-pandemii-uridit-spolecnost-se-ale-musi-promorit-rika-expert%2F%3Ffbclid%3DIwAR0K1wIg3aiLjHTqeallw4GDUJbRoi01CkynaH6EwSZ9ErNPE66vO3_jUpE&h=AT2sZlrCQfZHmkkrj6DIlXp2pKzciinTuAqfdkaGD7XbYtIsO0LaHVnRHFP0xmGLW1xT1ZjPculGdELLyszHl9NMejiBVcmsJMYX71-LSXAmV-t15V6PnxuSNyK9_NFIyPVWRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F325306%2Fmame-sanci-pandemii-uridit-spolecnost-se-ale-musi-promorit-rika-expert%2F%3Ffbclid%3DIwAR0K1wIg3aiLjHTqeallw4GDUJbRoi01CkynaH6EwSZ9ErNPE66vO3_jUpE&h=AT2sZlrCQfZHmkkrj6DIlXp2pKzciinTuAqfdkaGD7XbYtIsO0LaHVnRHFP0xmGLW1xT1ZjPculGdELLyszHl9NMejiBVcmsJMYX71-LSXAmV-t15V6PnxuSNyK9_NFIyPVWRw


prof.   Prymulou).   Výzvy   k   promořování   mohou   způsobit,   že   část   lidí   přestane   dodržovat   i   ty   nejlevnější   
opatření,   a   buď   zůstaneme   u   zbytečně   drahých   omezení   zbytečně   dlouho,   nebo,   v   ještě   horším   případě   
začne   nabíhat   “druhá   vlna”   a   co   se   otevřelo   se   bude   muset   zase   zavřít.   Možnost   ty   nejdražší   plošná   
omezení   vypínat   a   zase   zapínat,   když   počet   mrtvých   za   den   vyroste   příliš,   bych   skutečně   nedoporučoval   -   
ekonomiku   možná   zvládneme   “zmrazit”   a   “rozmrazit”   jednou,   ale   opakovaně?   

    



Pro   pochopení   proč   to   v   ČR   přes   počáteční   úspěchy   možná   stejně   
dopadne   s   velkými   ztrátami   na   životech   a   ekonomice     

22   Apr   2020,   19:01  
99   nových   případů,   7   mrtvých   za   den   

  
  

Pro   pochopení   proč   to   v   ČR   přes   počáteční   úspěchy   možná   stejně   dopadne   s   velkými   ztrátami   na   
životech   a   ekonomice   doporučuji   si   přečíst   a   srovnat   dva   články.   
  

První   je   ze   Science,   např.   tohle   je   skvělé   shrnutí   problému:   
  

Regulace   R:   „Vlády   si   musí   uvědomit,   že   na   palubní   desce   jsou   v   zásadě   tři   ovládací   knoflíky,“   říká   Gabriel   
Leung,   epidemický   modelář   z   univerzity   v   Hongkongu:   
-izolování   pacientů   a   sledování   jejich   kontaktů   
-omezení   pohybu   přes   hranice,   a  
-sociální   distancování.   
  

Ultimátní   exit   strategií   podle   Science   je   výzkum.   
  

( https://www.sciencemag.org/news/2020/04/ending-coronavirus-lockdowns-will-be-dangerous-process- 
trial-and-error )   
  

Osobně:   Podle   mě   jasně   nejlevnější   a   nejmíň   ničivý   ten   prvni   knoflík.   Proto   soustředění   se   na   něj   
doporučuje   např.   Johns   Hopkins   Centre   for   Health   and   Security,   s   tím   že   US   budou   potřebovat   sto   tisíc   
trasovačů...   
(v   Science   citují,   celá   analýza   zde   
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2020/a-national-plan-to-en 
able-comprehensive-COVID-19-case-finding-and-contact-tracing-in-the-US.pdf )   
  

Druhý   článek   je   rozhovor   Tomáš   Cikrt   s   Rastislavem   Maďarem   na   podobné   téma.   
  

Symptomatické   podle   mě   je,   že   rozhovor   je   víceméně   pouze   o   "třetím   knoflíku".   O   tom   prvním   Tomáš   
Cikrt   soudí:   
  

"Kde   se   v   té   mozaice   vaší   strategie   nachází   tzv.   chytrá   karanténa?   Smysl   dává   při   nízkém   promoření.   
Vzhledem   k   ochraně   dat,   a   já   myslím,   že   je   to   tak   dobře,   nebudou   k   dispozici   mobilní   čísla   kontaktů   
nakaženého   při   jejich   trasování,   což   účinnost   chytré   karantény   limituje.   Takže   bude   jenom   takovým   
doplňkem   toto,   co   už   stejně   hygienici   dělají?"   
  

A   doc.   Maďar   začíná   odpověď   "Ano,   je   to   tak.   Chytrá   karanténa   hygienikům   zjednoduší   a   urychlí   
vyhledávání.   Identifikují   díky   ní   daleko   více   kontaktů,   na   které   by   si   ten   člověk   možná   jinak   
nevzpomenul."   
  

( https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/04/rostislav-madar-virus-nas-uz-prekvapil-muze-prekvapovat- 
dal-musime-jit-zlatou-stredni-cestou/?fbclid=IwAR2ZiTqxB9mFUwV6I50b2c40uVVcKb6vyQyqzH3xe 
w3F2uMkGVQHax983a8 )   
  

https://www.sciencemag.org/news/2020/04/ending-coronavirus-lockdowns-will-be-dangerous-process-trial-and-error
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/ending-coronavirus-lockdowns-will-be-dangerous-process-trial-and-error
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2020/a-national-plan-to-enable-comprehensive-COVID-19-case-finding-and-contact-tracing-in-the-US.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2020/a-national-plan-to-enable-comprehensive-COVID-19-case-finding-and-contact-tracing-in-the-US.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2020/a-national-plan-to-enable-comprehensive-COVID-19-case-finding-and-contact-tracing-in-the-US.pdf
https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/04/rostislav-madar-virus-nas-uz-prekvapil-muze-prekvapovat-dal-musime-jit-zlatou-stredni-cestou/?fbclid=IwAR2ZiTqxB9mFUwV6I50b2c40uVVcKb6vyQyqzH3xew3F2uMkGVQHax983a8
https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/04/rostislav-madar-virus-nas-uz-prekvapil-muze-prekvapovat-dal-musime-jit-zlatou-stredni-cestou/?fbclid=IwAR2ZiTqxB9mFUwV6I50b2c40uVVcKb6vyQyqzH3xew3F2uMkGVQHax983a8
https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/04/rostislav-madar-virus-nas-uz-prekvapil-muze-prekvapovat-dal-musime-jit-zlatou-stredni-cestou/?fbclid=IwAR2ZiTqxB9mFUwV6I50b2c40uVVcKb6vyQyqzH3xew3F2uMkGVQHax983a8


Tohle   zaměření   rozhodně   není   jen   problém   rozhovoru   Cikrta   s   Maďarem.   Místo   toho   kolik   miliard   nalít   
do   funkčnosti   "prvního   knoflíku",   např.   
-   jak   zkoordinovat   úsilí   akademiků   s   firmami   a   státem,   aby   testovací   kapacita   vzrostla   třeba   na   30   tisíc   
vzorků   za   den,   
-   jak   mít   instantní   testy   na   hranicích,   
-   jak   v   testování   a   trasování   kontaktů   využít   pokročilé   statistické   metody,   
-   jak   dokážeme   vytvořit   dočasnou   COVID   epidemiologickou   službu   která   by   řady   hygieniků   rozšířila   
třeba   na   5t   tisíc   lidí...   
  

se   víc   diskuse   soustředí   na   to   jestli   "třetí   knoflík"   bude   blíž   krajní   poloze   "zastavená   země"   nebo   poloze   
"nestíhají   krematoria".   O   tom   se   dá   vést   diskuse   dosti   dlouho,   a   asi   existuje   nějaká   optimální   poloha   s   čísly   
typu   30   tisíc   mrtvých   za   první   rok,   -30%   ročního   HDP   v   součtu   za   5   let.   Možná   se   tím   třetím   knoflíkem   
bude   točit   na   jednu   nebo   druhou   stranu   podle   toho   jestli   budou   děsivější   čísla   o   nezaměstnanosti   nebo   
počtech   mrtvých,   kdo   bude   zrovna   víc   slyšet   na   vládě,   a   tak   podobně.   
  

Spor   o   třetí   knoflík   bohužel   odvede   mnoho   pozornosti   a   energie,   která   by   se   právě   teď   měla   věnovat   
tomu   prvnímu   knoflíku.   
  

Navíc:   jedním   z   absurdních   vtipů   reality   je,   že   nad   daty,   která   jsou   potřeba   k   otáčení   doprava   "prvního   
knoflíku",   vládnou   zastánci   knoflíku   třetího.   Např.   ÚZIS   pod   vedením   prof.   Duška   naprogramoval   
systém,   který   je   nejspíš   výborný   pro   optimální   nastavení   toho   do   které   nemocnice   rozvážet   nemocné   a   jak   
přesně   točit   "třetím   knoflíkem"   s   kvalitní   predikcí   kolik   lidí   umře.   Nicméně   "knoflíku   1"   podle   všeho   v  
ÚZIS   tak   moc   nerozumí   -   využití   dat,   technologie   a   třeba   síťových   statistik   prý   vymýšlí   nějaká   "sročka".  
  

Pro   mě   osobně   je   momentálně   osobně   tíživá   otázka   nad   čím   už   prostě   pokrčit   rameny   a   jít   se   věnovat   
něčemu   jinému.   Na   funkčnosti   prvního   knoflíku   pracují   v   ČR   stovky   velmi   schopných   lidí.   Otázka   za   
desítky   miliard   a   tisíce   mrtvých   je,   zda   se   jejich   názory   prosadí,   ale   to   se   zdá   se   mi   je   teď   komplexní   
politicko-odborně-mocenský   spor.   
  

Všichni   máme   omezené   množství   času   a   energie:   v   Epidemic   forcasting   máme   nad   hlavu   práce   s   
požadavky   na   konzultace,   které   mají   naději   vylepšit   vyhlídky   stovky   milionů   lidí.   Zároveň   se   snažíme   
dotlačit   do   podoby   článku   Bayesovský   model   efektivity   jednotlivých   intervencí,   což   všichni   potřebují,   ale   
vyžaduje   mraky   práce.   Zároveň   bych   rád   spolupracoval   na   přesnějších   komplexně   síťově   orientovaných   
modelech   s   dalšími   skupinami.   Zároveň   se   snažím   sledovat   COVID19CZ.   Já   bohužel   nemám   čas   
poskytovat   desítky   rozhovorů,   ani   nejsem   obratný   řečník,   ani   diplomat.   Navíc   neradím   co   by   si   mnozí   
přáli   slyšet.   Prostě   mi   z   toho   vychází   že   je   pro   mě   lepší   věnovat   se   výzkumu   a   doufat.   
  

Aneb:   přátelé   -   spoléhám   na   vás,   zvlášť   na   ty,   kteří   jste   v   tom   mluvení   s   médii   lepší,   chodíte   na   ty   
ministerstva   a   štáby   a   sněmovní   výbory.   
  

    



Stručný   koronavirový   update   
24   Apr   2020,   19:35  

86   nových   případů,   4   mrtví   za   den,   R   0.7   
  

  
Plány   opatření   v   ČR   se   mění   tak   rychle   že   to   sotva   stíhám   sledovat   -   ale   přesto:   
  

-   podle   našich   modelů   je   dodatečný   efekt   "zavření   všech   obchodů"   vůči   "zavření   rizikových   provozoven"   
malý,   takže   samo   o   sobě   by   to   s   Rkem   moc   pohnout   nemělo   
-   tohle   je   čistě   osobní   odhad,   ale   otevřít   víc   provozoven   najednou   místo   po   malých   krůčcích   může   být   i   
dobře:   zdá   se   že   postupné   otevírání   způsobuje   že   odložená   potřeba   nakoupit   se   přeleje   tam   kde   je   zrovna   
otevřeno   a   nahromadí   se   tam   lidé,   může   být   tedy   i   lepší   rozprostřít   to   přes   většinu   provozoven,   oproti   
tomu   vybrat   ty   malé.   (předchozí   tvrzení   je   s   velkou   nejistotou)   
-   čeho   se   trochu   obávám   je   "signalizační   efekt"   -   pokud   lidé   pochopí   rušení   opatření   jako   signál   že   situace   
je   dobrá   a   proč   se   obtěžovat   i   s   rouškami,   dobrovolným   udržováním   rozestupů,   omezení   rizikových   
kontaktů   a   činností   ...   tak   je   snadno   možné   že   ten   signalling   efekt   bude   větší   a   horší   než   to   samotné   
zrušení   opatření   
-   signalizačnímu   efektu   by   se   asi   dalo   vyhnout   vhodnou   veřejnou   komunikací   politiků   a   expertů,   která   by   
nebyla   v   duchu   "situace   je   výtečná"   ani   "musíme   se   promořit",   ale   v   duchu   "když   se   všichni   budeme   
snažit,   můžeme   se   vrátit   k   o   hodně   normálnějšímu   životu"   
-   příští   týden   se   má   také   trochu   zhoršit   počasí   -   jak   vidíte   na   přiloženém   grafu,   poslední   měsíc   je   skoro   
pořád   krásně,   slunečno,   což   nám   mírně   pomáhalo   
-   nevím   jak   promyšlené   je   to   posouvání   a   přehazování   dalších   vln   měsíc   dopředu:   jeden   problém   je   
epidemie,   druhý   nejistota.   pokud   se   teď   někdo   raduje   z   otevření   hospod   a   kaváren   25.5.   namísto   8.6.   tak   
může   být   dosti   nemile   překvapen   
  

  
  



    



Pár   COVID   drobností   
26   Apr   2020,   16:34  

  
1.   Pořád   nevím   jestli   všichni   chápou   že   plošnýma   opatřeníma   měníme   hlavně    reprodukční   číslo .   To   je   v   
současné   situaci   poměrně   nezávislé   na   velikosti   epidemie.   Udržovat   plošně   R   přibližně   1   stojí   zhruba   
stejně   ať   už   udržujete   počet   nových   nemocných   na   hladině   100   za   den   nebo   10000   za   den.   Pokud   si   
někdo   myslí   že   hladina   10000   nových   infekcí   za   den   je   "výhodnější"   protože   se   tak   "rychleji   promoříme"   a   
"život   se   vrátí   blíže   k   normalitě"   tak   si   stačí   vydělit   7   milionů   10   tisíci   a   máte   hrubý   odhad   jak   dlouho   to   
bude   trvat.   
  

2.   NY   City   má   teď   minimálně   11.5   tisíce   mrtvých   na   COVID   z    celé    8.4M   populace,   t.j.   asi   0.13%,   přitom   
rozhodně   nejsou   na   konci   epidemické   vlny,   a   počet   mrtvých   má   zpoždění   za   infekcemi.   Přenásobte   si   to   i   
faktorem   za   relativně   mladou   populaci   (65+:   11.7%,   ČR   19.4%).   Kdybych   byl   naivní   tak   bych   doufal   že   si   
část   lidí   která   doufala   ve   velmi   nízké   IFR   řekne   "aha,   tak   teď   jasné   že   realita   příznivá   není"   a   část   lidí   která   
propagovala   různé   nepodloženě   optimistické   odhady   si   řekne   "aha,   mýlil   jsem   se".   Naivní   už   nejsem,   
takže   čekám   že   řada   lidí   kteří   před   dvěma   týdny   říkali   "stejně   už   to   hodně   lidí   mělo,   takže   doporučuji   A"   
bez   jakékoli   prodlevy   přejdou   k   "vidíte,   skoro   nikdo   to   neměl,   takže   určitě   A!"   
  

3.   Úplně   jiné   podmínky   než   v   Číně,   jiný   kmen   viru,   kontaktní   Italové,   úplně   jiné   zdravotnictví   než   v   Itálii,   
vakcinace   proti   TBC,   přirozeně   vznikající   protilátky   už   při   nepatrném   počtu   nakažených,   genetické   rozdíly   
v   Evropě...   jako   jednoduchou   obranu   proti   kognitivnímu   zkreslení   které   tyhle   hypotézy   vynáší   do   popředí   
lidské   pozornosti   doporučuji   zkusit   si   vždycky   u   spekulativního   důvodu   "proč   se   nás   problém   netýká   a   
stejně   všechno   dobře   dopadne"   představit   si   opačnou   hypotézu,   "proč   se   nás   problém   týká   a   všechno   
naopak   dopadne   hůř   než   by   se   zdálo".   Např.   
-   v   ČR   jsou   úplně   jiné   podmínky   než   v   Číně,   stát   není   schopen   rychle   mobilizovat   velké   zdroje   a   je   méně   
koordinovaný   a   máme   starší   populaci,   dopadne   to   proto   hůř   
-   v   Evropě   je   méně   výhodná   mutace   viru   
-   vakcinace   proti   TBC   nemoc   zhoršuje   
-   v   řadě   případů   nevzniká   mnoho   protilátek   ani   když   někdo   vir   šíří   
Pokud   nevíme   nebo   argumenty   pro   obě   možnosti   jsou   zhruba   stejně   dobré,   není   ta   příznivá   možnost   
pravděpodobnější   jen   proto,   že   by   se   nám   líbilo   aby   to   tak   bylo.   
  

4.   Švédsko.   Podle   Google   mobility   report   jsou   poklesy   počtu   lidí   v   SE/CZ   v   lokacích   Retail   &   recreation   
-17%/-67%   ,   Transit   -36%/-37%,   Work   -32%/-27%.   Tedy   velký   rozdíl   je   v   obchodech,   v   dalších   
kategoriích   "důrazné   doporučení"   zůstat   doma   ve   Švédsku   má   zdá   se   podobný   efekt   jako   "zákaz   
vycházení"   v   ČR.   Podle   dat   to   vypadá   na   redukci   R   někam   znatelně   nad   1   ale   pod   2.   Podle   nějakých   
predikcí   IMF   odhad   ekonomického   dopadu   na   ČR   a   Švédsko   je   velmi   podobný,   takže   vůbec   není   jasné   že   
se   to   vyplatí.   Trefný   komentář   má   k   tomu   Gelman:   jestli   je   Švédsko   úspěch   závisí   na   tom   co   považujete   za   
úspěch,   je   možné   že   zároveň   obsadí   jednu   z   čelných   příček   na   žebříčku   mortality   v   Evropě   a   zároveň   
výrazně   nepřetíží   zdravotnictví   
https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/04/20/coronavirus-in-sweden-whats-the-story/#comment 
-1321308   
  

5.   Inspirován   Yaneer   Bar-Yamem:   "Getting   to   Zero   list"   
Počty   nových   případů   
Iceland   +0   
Vietnam   +0   
Taiwan   +1   

https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/04/20/coronavirus-in-sweden-whats-the-story/#comment-1321308
https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/04/20/coronavirus-in-sweden-whats-the-story/#comment-1321308
https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/04/20/coronavirus-in-sweden-whats-the-story/#comment-1321308


Hong   Kong   +2   
New   Zealand:   +4   
South   Korea   +6   
Australia   +8   
-   aneb   někde   už   se   opatrně   začíná   mluvit   o   cestě   lokální   eradikace   :)   
  

    



Skutečná   cena   COVID   
4   May   2020,   16:45   

  
  

Co   by   se   teď   mělo   začít   intenzivně   zkoumat   i   u   nás:   trvalé   následky   COVID-19.   
  

Podle   mě   jedno   z   potenciálně   nejnebezpečnějších   zjednodušení   které   se   v   úvahách   kolem   COVIDu   
rozšířilo   je   počítání   následků   ve   statistice   mrtví   -   uzdravení.   
  

Znáte   nějakou   nemoc   na   kterou   např.   1%   lidí   umře,   a   zbylých   99%   se   úplně   uzdraví   a   nemá   žádné   
následky?   Já   nevím,   nejsem   lékař,   možná   takové   nemoci   jsou,   ale   pokud   je   bezprostředním   důvodem   
smrti   zničení   plic,   přijde   mi   jako   laikovi   a   priori   nepravděpodobné   že   by   všichni   přeživší   měli   plíce   úplně   v   
pořádku.   Naopak   z   pohledu   statistiky   bych   -   aniž   bych   o   dané   nemoci   znal   jakékoliv   detaily   -   očekával   
nějakou   poměrně   plynulou   křivku   "stupeň   poškození   -   pravděpodobnost".   Tady   v   tom   rozložení   se   může   
skrývat   dosti   ošklivé   překvapení,   na   které   už   jsem   tu   několikrát   upozorňoval:   trvalé   následky   za   všechny   ty   
středně   těžké   ale   i   "lehké"   případy   mohou   v   součtu   snadno   stát   více   let   lidského   života   než   léta   ztracená   
tím   že   někdo   přímo   umře   na   COVID.   
  

Maximálně   zjednodušený   příklad   
  

Představte   si   takový   úplně   zjednodušený   abstraktní   model:   nemoc,   která   by   každému   zkrátila   život   přesně   
o   rok,   jinak   neudělala   nic.   Když   budete   její   následky   počítat   naivně,   nebude   to   vypadat   jako   až   tak   velký   
problém:   zemřeli   “jen”   lidé   kteří   “stejně   byli   nedlouho   před   smrtí,   staří   a   nemocní”.   Když   spočítáte   kolik   
života   by   taková   nemoc   stála   v   QALYs   (letech   kvalitního   života),   bude   to   mnohem   horší.   
  

Například   pro   ČR:   za   rok   umře   asi   setina   populace.   Pokud   by   tedy   všichni   kdo   by   umřeli   za   příštích   12   
měsíců   umřeli   teď,   napočítáme   cca   50   tisíc   ztracených   let   (někomu   zbýval   měsíc,   někomu   11   -   zprůměruje   
se   to).   Skutečná   “cena”   dané   choroby   by   ale   bylo   10   milionů   QALYs.   S   naivním   odhadem   se   tedy   v   
následcích   spleteme   zhruba   o   faktor   200(!).   
  

Velmi   zjednodušený   příklad   
Když   do   předchozího   příkladu   přidáme   trochu   realističnosti,   představte   si   nemoc,   která   by   každému   
“zestárla”   plíce   o   10   let   a   ponechala   zbytek   těla   nedotčený.   Opět   by   výsledkem   bylo   že   malá   část   lidí   umře   
hned.   Mnohem   větší   část   umře   někdy   v   budoucnu,   o   něco   dříve   než   by   umřela   přirozeně   -   možná   na   
chřipku,   možná   na   zápal   plic,   možná   na   ischemickou   chorobu   srdeční,   která   se   u   nich   rozvine   dříve,   
protože   díky   potížím   s   dechem   se   budou   méně   hýbat.   Část   lidí   také   bude   mít   o   něc   o   horší   život,   protože   
se   budou   hůře   okysličovat.   
  

Trochu   realističtější   příklad   
  



Předchozí   nemoc   můžeme   ještě   o   krok   přiblížit   realitě   tak,   že   místo   unformního   “zestárnutí”   plic   o   10   let   
si   představíme   že   např.   10%   lidí   plíce   “zestárnou”   o   20   let,   20%   o   10   let,   40%   o   5   let,   atd.   Do   
realističnosti   ještě   chybí   zahrnout   schopnost   těla   regenerovat,   která   zase   závisí   na   věku   a   zdravotním   
stavu.   
  

Cokoli   realistického   bude   pravděpodobně   dost   komplikovanější.   

Jaká   je   realita   COVIDu?   
Nevím.   Předchozí   jsou   abstraktní   příklady.   Většina   pozornosti   se   teď   soustředí   na   řešení   akutního   
problému   šíření   a   akutní   léčby,   dlouhodobé   studie   teprve   startují,   a   nikdo   němel   COVID   ani   před   tak   
dlouhou   dobou,   aby   se   dalo   říci   jaké   jsou   následky   za   půl   roku.   Ale   nejspíš   se   s   tou   nejistotou   dá   něco   
dělat   -   zvát   ty   středně   težké   i   lehké   případy   na   kontroly,   rentgenovat   jim   plíce,   nechávat   je   šlapat   na   
rotopedu   s   oxymetrem   na   ruce...   nejsem   lékař,   zeptejte   se   odborníků.   
  

Přesto:   z   pohledu   následků   pro   celou   populaci   je   popsaný   problém   z   kategorie   “crucial   consideration”   -   
něco   co   může   “rozhodit”   vaše   odhady   několikanásobně.   
  

(Je   ale   jasné   kterým   směrem   nejistota   s   tímhle   faktorem   spojená   tlačí   celkové   odhady   co   dělat.)   
  

    



R   kolem   1   a   budoucí   vývoj   COVID   v   ČR   
15   May   2020,   20:08   

55   nových   případů,   2   mrtví   za   den   
celkem   za   první   vlnu   8406   případů,   295   mrtvých   celkem   

  
Stručně   k   situaci   COVID-19   v   ČR.   
  

Na   EpidemicForecasting   jsme   vytvořili   a   zveřejnili   nástroj   pro   odhadování   vlivu   intervencí   na   efektivní   reprodukční   číslo   
( http://epidemicforecasting.org/containment ).   Tahle   poznámka   je   výsledkem   asi   hodiny   hraní   si   s   modelem,   nikoli   
plnohodnotná   analýza   (na   těch   pracujeme   pro   jiná   místa).   Následující   je   proto   prostě   soukromý   odhad   -   všechny   kroky   si   
můžete   provést   sami,   jejich   parametry   upravit   podle   toho   jak   to   přijde   vám.   Získáte   tak   i   lepší   cit   pro   to   na   jakých   
nejistotách   záleží.   
  

Současná   situace   
  

Aktuální   R   bych   s   opatřeníma   platnýma   teď   odhadoval   na   0.95   -   což   je   lepší   chápat   jako   0.8-1.1.   Oproti   
základnímu   nastavení   modelu   si   myslím   že   roušky   fungují   lépe,   naopak   i   rizikové   podniky   už   jsou   dosti   
otevřené   takže   redukce   je   menší.   Podotýkám   že   tohle   není   odhad   na   základě   posledních   dat(!),   ale   podle   
toho   jaká   protiepidemická   opatření   máme.   Pokud   výsledek   zhruba   odpovídá   i   aktuálnímu   výpočtu   R   
založenému   na   reálných   datech,   ukazuje   to,   že   model   není   úplná   blbost.   

  
Odhad   vlivu   aktuálně   platné   sady   opatření   od   11.5.   
S   reprodukčním   číslem   těsně   pod   nebo   nad   1   bychom   měli   jakýsi   setrvalý   stav,   kdy   různá   regionální   
ohniska   mohou   způsobovat   výkyvy.   S   počtem   případů   v   nízkých   desítkách   nových   nakažených   dokáže   
vlnku   vytvořit   jedna   super-spreadingová   událost.   
Jak   se   situace   změní   po   25.   květnu?   

http://epidemicforecasting.org/containment?fbclid=IwAR3xRlAUYPIIiiBWqLYq9PUnSnCEZjfijEv38C2vIzC7Wty0FYDs5FLGbfE


  
Druhý   obrázek   je   odhad   po   25.   květnu   s   mírným   snížením   základního   R   díky   počasí   a   větším   nárůstem   
díky   otevření   dalších   vnitřních   prostor   shromažďování   lidí   a   rozvolnění,   opatření.   Výsledek   je   zhruba   1.3.   
Oproti   tomuto   odhadu   to   ale   doufejme   sníží   chytrá   karanténa,   a   také   snad   pomůžou   změny   v   tom   jak   
provoz   restaurací   a   dalších   provozů   má   vypadat.   
  

Střednědobý   výhled   
  

Co   se   bude   dít   dál   záleží   na   nás   a   můžete   si   to   odhadnout   sami:   odhady   z   naší   kalkulačky   stačí   vložit   do   
libovolného   SEIR   modelu   a   uvidíte   co   vám   vyjde   v   závislosti   na   různých   parametrech   a   datech   zapínání   a   
vypínání.     Hezky   zpracovaný   interaktivní   SEIR   model   na   webu   vytvořili   např.   v   Neher   lab    -   parametry   
jsem   podle   výše   uvedených   odhadů   předvyplnil.   První   graf   je   efektivní   R,   druhý   účinek   intervencí,   třetí   
pak   klasická   čísla   nových   případů,   celkově   nakažených   a   mrtvých   (na   logaritické   škále).   Žluté   a   černé   
kroužky   jsou   skutečná   data:   jak   vidíte   žlutá   křivka   nefituje   žluté   puntíky   -   to   je   ale   podle   mě   úplně   v   
pořádku,   skutečný   počet   nakažených   byl   na   začátku   násobně   větší   než   počet   potvrzených   případů.   
Zpočátku   hodně,   dnes   už   jen   o   málo.   
  
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcovid19-scenarios.org%2F%3Fq%3D%257E%2528ageDistributionData%257E%2528data%257E%2528%257E%2528ageGroup%257E%25270-9%257Epopulation%257E1113645%2529%257E%2528ageGroup%257E%252710-19%257Epopulation%257E1061333%2529%257E%2528ageGroup%257E%252720-29%257Epopulation%257E1105336%2529%257E%2528ageGroup%257E%252730-39%257Epopulation%257E1478211%2529%257E%2528ageGroup%257E%252740-49%257Epopulation%257E1798356%2529%257E%2528ageGroup%257E%252750-59%257Epopulation%257E1351269%2529%257E%2528ageGroup%257E%252760-69%257Epopulation%257E1324617%2529%257E%2528ageGroup%257E%252770-79%257Epopulation%257E1031099%2529%257E%2528ageGroup%257E%252780%252A2b%257Epopulation%257E445115%2529%2529%257Ename%257E%2527Czechia%2529%257EscenarioData%257E%2528data%257E%2528epidemiological%257E%2528hospitalStayDays%257E10%257EicuStayDays%257E20%257EinfectiousPeriodDays%257E3%257ElatencyDays%257E3%257EoverflowSeverity%257E2%257EpeakMonth%257E0%257Er0%257E%2528begin%257E3%257Eend%257E3.7%2529%257EseasonalForcing%257E0.4%2529%257Emitigation%257E%2528mitigationIntervals%257E%2528%257E%2528color%257E%2527%252A23bf5b17%257Ename%257E%2527Level%252A202%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-05-11T11%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-05-25T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E60%257Eend%257E70%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A23666666%257Ename%257E%2527Level%252A201%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-05-25T11%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-06-10T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E45%257Eend%257E55%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A239dd3cd%257Ename%257E%2527Level%252A200%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-06-10T11%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-08-29T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E38%257Eend%257E43%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A23584770%257Ename%257E%2527Level%252A203%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-20T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-05-11T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E78%257Eend%257E82%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A233c460c%257Ename%257E%2527Level%252A204%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-12T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-03-17T12%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E65%257Eend%257E75%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A239738f3%257Ename%257E%2527I5%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-17T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-03-20T12%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E77%257Eend%257E80%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A2330ed47%257Ename%257E%2527I6%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-10T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-03-12T12%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E35%257Eend%257E45%2529%2529%2529%2529%257Epopulation%257E%2528ageDistributionName%257E%2527Czechia%257EcaseCountsName%257E%2527Czechia%257EhospitalBeds%257E798288%257EicuBeds%257E49499%257EimportsPerDay%257E5%257EinitialNumberOfCases%257E200%257EpopulationServed%257E327167434%2529%257Esimulation%257E%2528numberStochasticRuns%257E30%257EsimulationTimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-01T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-08-31T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%2529%2529%257Ename%257E%2527Czech%252A20Republic%2529%257EschemaVer%257E%25272.0.0%257EseverityDistributionData%257E%2528data%257E%2528%257E%2528ageGroup%257E%25270-9%257Econfirmed%257E5%257Ecritical%257E5%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E1%2529%257E%2528ageGroup%257E%252710-19%257Econfirmed%257E5%257Ecritical%257E10%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E3%2529%257E%2528ageGroup%257E%252720-29%257Econfirmed%257E10%257Ecritical%257E10%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E3%2529%257E%2528ageGroup%257E%252730-39%257Econfirmed%257E15%257Ecritical%257E15%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E3%2529%257E%2528ageGroup%257E%252740-49%257Econfirmed%257E20%257Ecritical%257E20%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E6%2529%257E%2528ageGroup%257E%252750-59%257Econfirmed%257E25%257Ecritical%257E25%257Efatal%257E40%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E10%2529%257E%2528ageGroup%257E%252760-69%257Econfirmed%257E30%257Ecritical%257E35%257Efatal%257E40%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E25%2529%257E%2528ageGroup%257E%252770-79%257Econfirmed%257E40%257Ecritical%257E55%257Efatal%257E80%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E40%2529%257E%2528ageGroup%257E%252780%252A2b%257Econfirmed%257E50%257Ecritical%257E55%257Efatal%257E80%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E50%2529%2529%257Ename%257E%2527China%252A20CDC%2529%2529%26v%3D1%26fbclid%3DIwAR3z48dRVTDseiNN0nPiqCRiz57pzhrVxY7jOn4EKYlahD4qqjHcmRYwixo&h=AT2qO8aDrsCqOx-wEbO0yX6oLc27H2Bf8Bya_adZ9SN78Q3j4hulA0NoB4Piwgte85vgZ2OaGMZPEowBts4j8_vtcvvaMhK1GrODMzhbu6Ij-5xNzujjGYCHre6cJrxSsWWA-A
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Scénář   1.   budoucího   vývoje   
V   tomto   scénáři   nové   případy   už   neklesnou   ale   stagnují   zhruba   do   prvních   týdnů   v   červnu,   pak   se   dostaví   
už   nezpochybnitelný   růst.   Vliv   sezónnosti   (počasí)   je   zde   v   průběhu   vrcholu   léta   až   40%   redukce   oproti   
vrcholu   zimy,   takže   část   zrušených   opatření   kompenzuje   počasí.   
Takhle   to   dopadne   s   ještě   o   trochu   intenzivnějším   efektem   teplého   léta   



  
Zde   se   R   se   pohybuje   kolem   1   z   obou   stran   a   znatelný   růst   je   vidět   až   v   druhé   polovině   srpna.   Oba   
scénáře   ovšem   předpokládají   že   zůstanou   v   platnosti   nošení   masek   uvnitř,   nejsou   úplně   otevřené   školy,   
pokračuje   dobrovolné   udržování   vzdáleností   kde   to   jde   a   mytí   rukou,   jsou   zakázané   masové   akce   a   
testování   a   trasování   bude   běžet   alespoň   podobně   efektivně   jako   právě   teď.   
  

Stručně   řečeno   v   téhle   skupině   scénářů   nastává   takové   houpání   se   kolem   1,   kde   vlnky   může   přinést   např.   
pár   týdnů   deštivého   a   chladného   počasí,   které   by   lidi   zahnalo   např.   do   útulných   hospůdek,   nějaká   větší   
akce,   jeden   nakažený   podnik.   Myslím   že   to   je   stav   který   je   na   pár   měsíců   docela   dobrý.   
  

Pokud   se   zruší   všechno,   povolí   masové   akce,   přestanou   nosit   roušky,   a   na   dobrovolné   věci   se   začne   kašlat,   
mohlo   by   to   vypadat   např.   takhle:   



  
Tedy   teď   jsme   na   minimu   aktivních   případů,   ale   už   rostou,   a   po   zrušení   skoro   všeho   v   červnu   růst   
zrychluje,   začátkem   července   je   stejně   případů   jako   na   vrcholu   ale   rostoucích   menší   rychlostí,   a   koncem   
léta   je   vše   připraveno   na   strašný   průšvih   na   podzim.   Zrádné   je   že   situace   v   nemocnicích,   na   JIP   a   počet   
mrtvých   má   značné   zpoždění,   takže   prostor   pro   zcestnou   argumentaci   “důležité   není   reprodukční   číslo,   
ale   situace   v   nemocnicích”   bude.   
  

Tento   scénář   nepředpokládám,   myslím   že   víceméně   všichni   kdo   o   opatřeních   rozhodují   jsou   v   tomhle   
soudní.   
  

Mohl   by   počet   aktivních   případů   dále   klesat   a   případně   dojít   až   na   0?   Mohl,   ale   záleží   to   dost   na   zbytku   
Evropy   a   režimu   na   hranicích.   S   počtem   případů   v   desítkách   nakažených   za   den   začínají   být   zase   důležité   
importy.   Kdyby   byla   EU   racionální   a   koordinovaný   útvar,   tak   má   šanci   se   COVIDu   někdy   v   půlce   léta   
víceméně   zbavit   a   COVIDovou   hranici   a   kontroly   mít   na   hranicích   Schengenu   (asi   s   izolováním   Švédska).   
  

Zkoušet   další   možnosti   a   nejistoty   můžete   s     Mitigation   calculator    a     COVID-19   scenarios    sami.   (Když   
počkáte,   tak   snad   budeme   mít   příští   týden   integrované   oba   modelů   do   jednoho   UI.   Pro   předejití   
nedorozuměním   dodávám   že   pro   naše   modelování   tool   z   Neher   lab   nepoužíváme,   ale   pro   rychlou   
orientaci   je   nástroj   dobrý.)   

Praktické   rady   
Stejně   jako   když   jsem   psal   první   poznámku   o   COVID   v   únoru,   platí,   že   další   vývoj   je   převážně   v   lidských   
rukou.   
  

1.   Většinu   pozornosti   teď   podle   mě   dává   smysl   zaměřit   na   to   snažit   se   všechno   co   nejlépe   cílit.   Mezi   tím   
dát   do   karantény   jednu   domácnost   a   celou   zemi   je   plynulá   škála,   která   umožňuje   řešit   “ohniska”   bez   
plošného   zákazu.   Takhle   to   snad   i   většina   zodpovědných   lidí   chápe.   
  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepidemicforecasting.org%2Fcontainment%3Ffbclid%3DIwAR0sLU-irLDTk8Kso2Qf0xbbkjQTT-4C7U7Pl83vRx6yGLl-QBdmWZ9ezyw&h=AT2MhpR_tKO5QGOf21femF01O2V_zGOpHcSgkFeLVPdNy_9OUvOBUtZzCaJcWmsZOyHO3CGuKHsIsL2LJDH2JCYQthlVWKioN2S0caUGMGybefLMH93L9CMMtfHvPLu6GdrdTg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepidemicforecasting.org%2Fcontainment%3Ffbclid%3DIwAR0sLU-irLDTk8Kso2Qf0xbbkjQTT-4C7U7Pl83vRx6yGLl-QBdmWZ9ezyw&h=AT2MhpR_tKO5QGOf21femF01O2V_zGOpHcSgkFeLVPdNy_9OUvOBUtZzCaJcWmsZOyHO3CGuKHsIsL2LJDH2JCYQthlVWKioN2S0caUGMGybefLMH93L9CMMtfHvPLu6GdrdTg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcovid19-scenarios.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TzaKlRD9Txe7my2w6fm76je6QTcCN0Z2vEdrcT3tWF06Eqk6_rwDjeZA&h=AT11s9w7WugEHHddrLfrgxyLL8X56SkNML0xotyK3l2T-BZu7bA67g7D8trUeryVYG5APNzDuKt8rr8jIxPCiPogm-CX4gqLR2CIVgYVG3RDza7q_cpy9dxihbTDJRjbNNojD6qt-iJUZ2n1aGs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcovid19-scenarios.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TzaKlRD9Txe7my2w6fm76je6QTcCN0Z2vEdrcT3tWF06Eqk6_rwDjeZA&h=AT11s9w7WugEHHddrLfrgxyLL8X56SkNML0xotyK3l2T-BZu7bA67g7D8trUeryVYG5APNzDuKt8rr8jIxPCiPogm-CX4gqLR2CIVgYVG3RDza7q_cpy9dxihbTDJRjbNNojD6qt-iJUZ2n1aGs


2.   “Cíleně”   se   dá   uvažovat   i   o   činnostech,   typech   kontaktů   a   podobně.   
  

3.   Z   rostoucího   objemu   výzkumu   je   poměrně   zjevné   že   pobyt   venku   je   většinou   řádově   bezpečnější   než   
pobyt   uvnitř,   takže   ideální   by   bylo   přesunout   co   nejvíc   sociálního   kontaktu   ven.   V   tom   si   myslím   že   Česko   
jako   národ   zahrádkářů,   chatařů,   trampů,   a   milovníků   outdooru   má   určitou   výhodu.   
  

4.   Jak   způsobit   co   nejvíc   škody   s   malou   námahou?   Kandidáty   jsou   podle   mě   
-   snaha   udělat   z   nošení   roušek   polarizující   politické   téma   
-   lobbing   za   “povolit   ty   největší   masové   akce”   
  

    



Simulace   šíření   koronaviru   
12   Jun   2020,   14:26   

83   nových   případů,   1   mrtvý,   R=1   
  
  
  

  
Víte,   že   všichni   máte   přístup   k   prediktivnímu   simulátoru   šíření   koronaviru   ve   fyzickém   prostředí   s   
výkonem   menšího   superpočítače,   založeného   na   pokročilých   Bayesovských   aproximacích?   
  

  
  

Tím   "simulátorem"   je   náš   mozek,   stačí   použít   jednoduchý   trik   a   místo   tajemného   COVIDu   si   představit   
že   někdo   kouří.   To   jak   byste   byli   celkově   exponovaní   cigaretovému   kouři   bude   velmi   dobře   korelovat   s   
dávkou   viru   kterou   můžete   v   dané   situaci   nachytat.   (Nebo   naopak   si   můžete   představit   že   kouříte   vy,   a   
zeptat   se   kdo   by   kouř   nejvíc   cítil.)   S   touhle   analogií   snadno   můžete   odvodit   řadu   heuristik   /   hrubých   
odhadů   ohledně   rizika   
  

Například:   
  

Indoor   vs.   outdoor:   Samozřejmě   je   v   principu   mnohem   horší   vnitřní   prostředí.   Na   to   abyste   se   dostali   na   
stejnou   expozici   vám   někdo   musí   kouřit   přímo   do   obličeje.   (Zase   ale   naopak   pokud   vám   bude   někdo   
kouřit   do   obličeje   je   to   mnohem   horší   než   projít   velkým   nákupním   střediskem   kde   prošel   kuřák   před   půl   
hodinou.)   
  

Vnitřní   prostředí   
V   domácnosti   s   kuřákem   bude   vaše   expozice   fakt   vysoká.   Stejně   tak   v   prostorech   typu   vnitřek   
automobilu,   kde   bude   i   vaše   oblečení   smrdět   už   za   půl   hodiny.   
  

Povrchy   
Je   dost   rozdíl   mezi   povrchy   v   prostředí   kde   někdo   kouří   celé   dny   a   noci   a   kde   dávka   viru   na   površích   
bude   značná   a   expozicí   typu   "prošel   tady   kuřák".   Zhruba   bych   řekl   že   pokud   byste   z   daného   povrchu   
necítili   kouř,   riziko   přenosu   je   malé.   
  

1m   nebo   2m   nebo   4m   
Ve   větší   vzdálenosti   se   kouř   nebo   virus   více   rozptýlí.   2m   hranice   není   žádné   magické   číslo   kde   méně   by   
bylo   nebezpečné   a   více   bezpečné   
  

dál   se   můžete   zamyslet   na   rouškami,   obchodními   centry,   rozdílem   chování   typu   "zpěv"   (~kouř   z   plna   
hrdla   vyfukuji)   
  

atd...   



  
Proč   ta   analogie   docela   dobře   funguje   je   
-většina   přenosu   COVIDu   je   vzduchem   mezi   sliznicemi   dýchacích   cest   
-z   hlediska   pohybu   drobných   částic   ve   vzduchu   jsou   základní   parametry   podobné   ať   už   jsou   to   částice   
kouře   nebo   viru   
-náš   mozek   má   spoustu   "tréninkových"   dat   o   šíření   kouře   a   je   to   skvělý   prediktivní   simulátor   našeho   
fyzického   prostředí   
  

(Cave:   neříkám   že   je   v   tom   všechno   jasné   a   výzkum   hotový,   na   druhou   stranu   pro   základní   model   rizika   
nepotřebujete   metaanalýzu   deseti   studí   která   odhalí   že   rozestup   2m   je   účinnější   než   1m.)   
  

    



Costs-benefit   masivní   testování,   trasování,   izolace   nakažených   
29   Jun   2020,   14:39   

202   nových   případů,   nikdo   nezemřel   
  

https://github.com/ptti/ptti/raw/master/docs/PTTI-Covid-19-UK.pdf   
[cave:   preprint,   zatím   neprošlo   recenzním   řízením]   Práce   i   od   kolegů   z   FHI   ukazuje   že   masivní   testování,   
trasování   a   izolace   nakažených   by   byla   v   případě   UK   nejlevnější   strategií   co   dělat   po   rozvolnění   plošných   
opatření.   
  

To   je   řekl   bych   lidem   kteří   hledí   na   costs-benefits   v   podstatě   jasné   už   od   března,   ale   stejně   to   má   smysl   
ukazovat   podrobně   na   modelech.   
  

Samozřejmě   to   platí   i   v   ČR   -   investovat   do   masivní   kapacity   testování   a   trasování   (v   názvu   článku   je   
zdůrazněno   "Population-wide")   je   teď   nejlepší   investice   jak   proti   COVIDu   na   podzim,   tak   pro   rychlou   
obnovu   ekonomiky.   Ideální   by   teď   bylo   provádět   desítky   tisíc   testů   za   den   jen   tak,   klidně   cvičně   otestovat   
co   nejrychleji   třeba   všechny   policisty   nebo   všechny   učitele,   i   když   výsledky   budou   skoro   všechny   
negativní.   
  

Naopak   nezvyšovat   testovací   kapacitu   je   poměrně   hloupý   hazard.   Možná   že   vyjde,   což   ale   _neznamená_   
že   to   bylo   správné   rozhodnutí.   Podobně   třeba   můžete   jet   po   silnici   s   autem   které   má   rozbité   všechna   čelní   
světla   a   svítit   si   pomocí   blinkrů   a   mobilního   telefonu,   a   možná   se   nic   nestane,   ale   i   pokud   se   nic   nestane,   
nedá   se   říci   že   úspora   stokorun   za   žárovky   byla   chytrá.   
  

Poměry   hodnoty   vozu,   ceny   žárovek   a   životů   nejsou   jako   přirovnání   ceny   ekonomiky,   testů   a   životů   tak   
úplně   mimo.   Bohužel   zatímco   aut   úplně   bez   světel   potkáváme   v   noci   na   silnicích   málo,   pokud   se   všechna   
čísla   vynásobí   například   deseti   tisíci,   situace   pro   mnoho   lidí   přestane   být   intuitivně   jasná.   
  

    

https://github.com/ptti/ptti/raw/master/docs/PTTI-Covid-19-UK.pdf
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55   nových   případů,   2   mrtví   za   den,   R   1,1   
  

  
Poznámka   k   "chytré   karanténě"   -   verze   0.?,   kterou   jsme   vymýšleli   v   polovině   března   v   situaci   s   
exponenciálním   nárůstem   případů.   I   po   dost   dlouhé   době   a   i   v   části   odborných   kruhů   přetrvává   
nepochopení   jak   části   problému,   který   jsme   řešili,   tak   podstatných   vlastností   řešení   
  

I.   Problém   a   řešení   
  

Základní   problém   nad   kterým   jsem   tehdy   uvažoval   nebyly   ani   smartphone   aplikace,   a   vlastně   ani   nějaké   
sofitikované   metody   analýzy   dat.   Základním   problémem   byla   škálovatelnost.   Aneb   jak   nepřestat   trasovat   a   
izolovat   při   sto   nakažených   na   KHS   za   den,   při   400,   při   800,   při   2000,   při   5000...   Řešení   které   jsme   
původně   vymysleli   vycházelo   z   hierarchické   struktury   známé   např.   z   technické   podpory   u   mnoha   firem.   
"Vrstvu   1   (L1)"   by   tvořili   operátoři   prošlí   půldenním   školením   a   nějakou   dobou   práce   v   páru.   "Vrstvu   2"   
převážně   medici.   "Vrstvu   3"   zkušení   pracovníci   hygienických   stanic.   S   informačním   systémem   v   pozadí   
schopným   pomoci   s   přerozdělováním   práce,   a   s   "vedením   za   ruku"   a   technologickou   podporou   pro   
pracovníky   L1.   Složitější   případy   se   "eskalují"   na   vyšší   vrstvy,   takže   třeba   jednoduché   umístění   do   izolace   
zpracuje   L1,   na   dotaz   třeba   někoho   s   rizikovým   členem   rodiny   odpoví   L2,   a   průnik   nákazy   do   domova   
důchodců   řeší   L3.   
Když   to   maximálně   zjednoduším,   snažil   jsem   o   systém,   kde   "reprodukční   číslo"   nouzových   epidemiologů   
bude   vyšší   než   reprodukční   číslo   COVIDu.   Ještě   jinak:   můžete   si   představit   paralelu   s   imunitním   
systémem   -   kde   imunitní   odpověď   je   v   maximálním   zjednodušení   proces,   který   se   snaží   růst   rychleji   než   
replikace   viru.   Trasování   a   izolace   nakažených   je   trochu   podobná   věc   na   úrovni   společnosti.   
  

O   co   jde   schematicky   vidíte   na   přiloženém   grafu.   Červená   křivka   klasický   systém   s   fixním   množstvím   
epidemiologů,   kteří   vytrasují   např.   60%   kontaktů   do   naplnění   kapacity   200   případů   za   den.   S   pokračujícím   
růstem   počtu   případů   ovšem   zůstává   počet   trasovaných   stejný.   Žlutá   křivka   je   popsaný   sysyéím   
škálovatelného   trasování,   kde   při   úplně   malém   počtu   případů   je   kvalita   trasování   50%,   od   200   případů   
klesá   na   40%   a   nad   1500   případů   ještě   víc.   
  

Pro   hodně   malý   počet   případů   je   klasický   systém   lepší,   pokud   ovšem   překročíte   nějakou   kritickou   hranici,   
jeho   efekt   klesá   asymptoticky   k   nule,   a   pro   zvládnutí   epidemie   je   nutné   zavést   plošná   opatření.   
  

II.   Jak   to   fungovalo   v   praxi   při   první   vlně   
  

V   ČR   v   průběhu   první   vlny   byla   plošná   opatření   zavedená   tak   rychle   v   takové   intenzitě,   že   do   stavu   kde   
by   škálovatelný   stémem   zároveň   už   fungoval   a   byl   potřeba   jsme   se   vůbec   nedostali.   Takže:   nevíme.   
  

III.   Co   se   děje   dál   
  

Pokud   to   z   povzdálí   sleduji,   co   se   udělalo   je   
1.   Zvýšení   kapacity   "fixní"   části   systému   -   to   je   dobře,   ale   neřeší   škálovatelnost   
2.   Ujalo   se   využití   systému   pro   přelévání   zátěže   mezi   KHS.   To   je   super,   protože   lokální   ohnisko   může   
řešit   celostátní   kapacita   systému.   Při   celostátně   se   šířící   druhé   vlně   by   to   nestačilo.   
3.   Možná   nejcennější   jsou   nějaké   vzniklé   kontakty   vazby   a   zkušenosti   -   věřím   že   například   armáda   dokáže   
potřebné   procesy   znovu   nastartovat   docela   rychle.   



  
Co   naopak   budí   spíše   nedůvěru   jsou   třeba   zprávy   zmiňující   hrdinné   pracovníky   KHS   pracující   dlouho   do   
noci,   nebo   obecně   kombinace   tiskových   konferencí   o   tom   jak   je   situace   celkově   výtečná   plus   neexistující   
veřejná   data   o   počtu   trasovaných   a   rychlosti   trasování.   
  

Celkově   podle   mých   dojmů   část   lidí   ve   vedení   státu   problém   škálovatelnosti   chápe   dobře,   část   ne.   U   části  
nevím   zda   jde   o   nepochopení   nebo   partikulární   zájmy   a   mocenský   boj   v   systému.   Vcelku   si   myslím   že   
hlubší   pochopení   škálovatelnosti   spíš   ubylo   -   intuitivní   pochopení   přibližně   exponenciálních,   lineárních   a   
konstantních   funkcí   není   úplně   běžná   schopnost   a   je   častější   v   oborech   jako   IT   nebo   matematika   než   
třeba   ve   většině   zdravotnictví.   
  

IV.   K   omylům   a   nedorozuměním   
  

Otázka   zda   by   "nouzový   trasovač"   s   pomocí   vzpomínkové   mapy   trasoval   lépe   než   hygienik   s   mnohaletou   
praxí   je   "red   herring"   odvádějící   pozornost   úplně   mimo.   Nouzový   trasovač   by   trasoval   hůře,   ale   narozdíl   
od   pracovníků   hygieny   s   mnohaletou   praxí   by   jich   mohlo   v   případě   nouze   přibýt   tisíce.   
  

Oblíbený   omyl   v   tom   kam   směřovat   pozornost   je   soustředění   se   na   funkčnost   a   rozšíření   eRoušky.   
Bluetooth   aplikace   by   byly   super   kdyby   se   rozšířily,   ale   v   západních   zemích   se   to   nikde   masově   nestalo.   
Škoda,   ale   je   potřeba   chápat   že   to   vždycky   byl   doplněk   jak   najít   nějaké   jinak   těžko   zjistitelné   kontakty,   a   
nikdy   to   nebyla   páteř   systému.   
  

Podobně   zmatená   je   i   diskuse   o   tom   jak   moc   IT   systém   pomáhá   nebo   nepomáhá   hygienikům,   kteří   jsou   
tu   samou   práci   zvyklí   dělat   nějak   jinak.   
  

Správná   otázka   pro   lidi   naznačující   jak   je   ten   IT   systém   vlastně   zbytečný   a   spíš   zpomaluje   práci   je:   dobře,   
a   co   přesně   si   myslíte   že   těch   20   zkušených   epidemiologů   bude   dělat   např.   s   1500   nových   případů   za   den?   
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Před     dvěma   měsíci    jsem   tu     linkoval   tool   pro   odhad   efektivního   reprodukčního   čísla    a   postoval   několik   
scénářů   budoucího   vývoje.   Co   se   bude   dít   dál   záleží   na   nás   a   můžete   si   to   odhadnout   sami:   kalkulačku   již   
máme   propojenou   se   SEIR   modelem,   můžete   si   zadat   vlastní   odhad   a   uvidíte   co   vám   vyjde.   
Zde   je   stručný   update   jak   k   výhledu,   tak   veřejné   diskusi.   
  

Model   který   jsem   17.5.   vybral   jako   první     najdete   zde    (můžete   si   ověřit   že   je   to   ten   samý   odkaz).   Takhle   to   
zatím   dopadlo:   

  
První   graf   je   efektivní   R,   druhý   účinek   intervencí,   třetí   pak   klasická   čísla   nových   případů,   celkově   

nakažených   a   mrtvých   (na   logaritické   škále).   Žluté   a   černé   kroužky   jsou   skutečná   data:   jak   vidíte   žlutá   
křivka   na   začátku   nefituje   žluté   puntíky   -   to   je   ale   podle   mě   úplně   v   pořádku,   skutečný   počet   nakažených   

byl   na   začátku   násobně   větší   než   počet   potvrzených   případů.   Zpočátku   hodně,   dnes   už   jen   o   málo.   

https://www.facebook.com/notes/jan-kulveit/r-kolem-1-a-budouc%C3%AD-v%C3%BDvoj-covid-v-%C4%8Dr/10157146132470108/
https://www.facebook.com/notes/jan-kulveit/r-kolem-1-a-budouc%C3%AD-v%C3%BDvoj-covid-v-%C4%8Dr/10157146132470108/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepidemicforecasting.org%2Fcountry-scenarios%3Ffbclid%3DIwAR0qF3TjtmWV55SEKHAx7vgdDkhmF78TfwTS05D-r8ilYSXis06OmBrsYr0&h=AT2i-KPJzLTPQQJoLG688um7PBAhzrf3WoIrAWNNrolbXLZOuRl4bizZGzF7GSPBK9Sw7R6y0hOMNbiet8TXvqfx-WhAxTIR5L8FRuGn2OQTO5nhHKOr0g-9-1hRL7chIJ89xiN0ffkCKcphWU8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepidemicforecasting.org%2Fcountry-scenarios%3Ffbclid%3DIwAR0qF3TjtmWV55SEKHAx7vgdDkhmF78TfwTS05D-r8ilYSXis06OmBrsYr0&h=AT2i-KPJzLTPQQJoLG688um7PBAhzrf3WoIrAWNNrolbXLZOuRl4bizZGzF7GSPBK9Sw7R6y0hOMNbiet8TXvqfx-WhAxTIR5L8FRuGn2OQTO5nhHKOr0g-9-1hRL7chIJ89xiN0ffkCKcphWU8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcovid19-scenarios.org%2F%3Fq%3D%257E%2528ageDistributionData%257E%2528data%257E%2528%257E%2528ageGroup%257E%25270-9%257Epopulation%257E1113645%2529%257E%2528ageGroup%257E%252710-19%257Epopulation%257E1061333%2529%257E%2528ageGroup%257E%252720-29%257Epopulation%257E1105336%2529%257E%2528ageGroup%257E%252730-39%257Epopulation%257E1478211%2529%257E%2528ageGroup%257E%252740-49%257Epopulation%257E1798356%2529%257E%2528ageGroup%257E%252750-59%257Epopulation%257E1351269%2529%257E%2528ageGroup%257E%252760-69%257Epopulation%257E1324617%2529%257E%2528ageGroup%257E%252770-79%257Epopulation%257E1031099%2529%257E%2528ageGroup%257E%252780%252A2b%257Epopulation%257E445115%2529%2529%257Ename%257E%2527Czechia%2529%257EscenarioData%257E%2528data%257E%2528epidemiological%257E%2528hospitalStayDays%257E10%257EicuStayDays%257E20%257EinfectiousPeriodDays%257E3%257ElatencyDays%257E3%257EoverflowSeverity%257E2%257EpeakMonth%257E0%257Er0%257E%2528begin%257E3%257Eend%257E3.7%2529%257EseasonalForcing%257E0.4%2529%257Emitigation%257E%2528mitigationIntervals%257E%2528%257E%2528color%257E%2527%252A23bf5b17%257Ename%257E%2527Level%252A202%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-05-11T11%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-05-25T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E60%257Eend%257E70%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A23666666%257Ename%257E%2527Level%252A201%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-05-25T11%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-06-10T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E45%257Eend%257E55%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A239dd3cd%257Ename%257E%2527Level%252A200%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-06-10T11%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-08-29T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E38%257Eend%257E43%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A23584770%257Ename%257E%2527Level%252A203%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-20T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-05-11T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E78%257Eend%257E82%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A233c460c%257Ename%257E%2527Level%252A204%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-12T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-03-17T12%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E65%257Eend%257E75%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A239738f3%257Ename%257E%2527I5%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-17T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-03-20T12%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E77%257Eend%257E80%2529%2529%257E%2528color%257E%2527%252A2330ed47%257Ename%257E%2527I6%257EtimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-10T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-03-12T12%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%257EtransmissionReduction%257E%2528begin%257E35%257Eend%257E45%2529%2529%2529%2529%257Epopulation%257E%2528ageDistributionName%257E%2527Czechia%257EcaseCountsName%257E%2527Czechia%257EhospitalBeds%257E798288%257EicuBeds%257E49499%257EimportsPerDay%257E5%257EinitialNumberOfCases%257E200%257EpopulationServed%257E327167434%2529%257Esimulation%257E%2528numberStochasticRuns%257E30%257EsimulationTimeRange%257E%2528begin%257E%25272020-03-01T12%252A3a00%252A3a00.000Z%257Eend%257E%25272020-08-31T11%252A3a00%252A3a00.000Z%2529%2529%2529%257Ename%257E%2527Czech%252A20Republic%2529%257EschemaVer%257E%25272.0.0%257EseverityDistributionData%257E%2528data%257E%2528%257E%2528ageGroup%257E%25270-9%257Econfirmed%257E5%257Ecritical%257E5%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E1%2529%257E%2528ageGroup%257E%252710-19%257Econfirmed%257E5%257Ecritical%257E10%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E3%2529%257E%2528ageGroup%257E%252720-29%257Econfirmed%257E10%257Ecritical%257E10%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E3%2529%257E%2528ageGroup%257E%252730-39%257Econfirmed%257E15%257Ecritical%257E15%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E3%2529%257E%2528ageGroup%257E%252740-49%257Econfirmed%257E20%257Ecritical%257E20%257Efatal%257E30%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E6%2529%257E%2528ageGroup%257E%252750-59%257Econfirmed%257E25%257Ecritical%257E25%257Efatal%257E40%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E10%2529%257E%2528ageGroup%257E%252760-69%257Econfirmed%257E30%257Ecritical%257E35%257Efatal%257E40%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E25%2529%257E%2528ageGroup%257E%252770-79%257Econfirmed%257E40%257Ecritical%257E55%257Efatal%257E80%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E40%2529%257E%2528ageGroup%257E%252780%252A2b%257Econfirmed%257E50%257Ecritical%257E55%257Efatal%257E80%257Eisolated%257E0%257Esevere%257E50%2529%2529%257Ename%257E%2527China%252A20CDC%2529%2529%26v%3D1%26fbclid%3DIwAR1ekr9ot0ieJIc7cQFS7MzcEz8G4WjYTSIeZeZaRGJkIq93mezdOE6ZHOk&h=AT02pP51Jw3Y1L5jy-hiTL9_k5NJBVMkDrWWPdcsSJWgDJydb4dj5qbLksvZfaYdrT9hE6udkHrSz-HpsyVkXGVjPmQXMoXjMUDo4mHWMuH9CQU1eS10S7peKT9CNQpEUi622w
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Řekl   bych   že   zatím   tento   model   vychází   poměrně   dobře,   na   základních   parametrech   není   důvod   něco   
měnit.   Drobná   vlnka   roustoucí   až   k   hornímu   koraji   confidence   intervalu   je   “ohnisko   Karviná”.   

  
Při   té   příležitosti   je   asi   vhodné   zopakovat   co   tu   píšu   minimálně   od   března   a   co   vede   ke   zmatení   kolem   
“ohnisek”.   COVID   se   nešíří   tak,   že   by   každý   nakažený   nakazil   2   nebo   3   lidi,   jak   by   se   dalo   naivně   
interpretovat   průměrné   reprodukční   číslo.   Lepší   zjednodušený   model   je   takový,   že   velká   část   nakažených   
nenakazí   nikoho,   druhá   velká   část   nakazí   rodinu,   a   potom   sem-tam   dojde   k   super-spreadingové   události   
kde   klidně   jeden   člověk   nakazí   desíky   nebo   i   stovky   lidí.   Výsledku   už   můžeme   říkat   “ohnisko”.   
“Průměrné”   reprodukční   číslo   je   zásadně   ovlivněné   tím   jak   časté   a   jak   velké   ty   super-spreadingové   
události   jsou.   Jinak   řečeno:   postavit   proti   sobě   “komunitní   šíření”   a   “ohniska”   mi   přijde   matoucí   -   rozjetá   
epidemie   
COVIDu   prostě   znamená   že   je   těch   ohnisek   tolik   že   je   nedokážeme   rozlišovat   a   sledovat.   (Mimochodem   
tato   heterogenita   šíření   je   spíše   slabinou   viru,   pokud   ty   super-spreadingové   události   budou   dost   daleko   od   
sebe,   může   epidemie   vyhasnout.)   
Co   se   týče   výhledu   do   budoucna,   podobně   jako     Jakub   Steiner    mi   přijde,   že   momentálně   jsme   ve   fázi   kdy   
odborný   pohled   není   úplně   to,   co   by   ovlivňovalo   další   dění.   Spíše   se   vede   boj   o   interpretaci   a   povede   boj   
o   zodpovědnost.   

Příklad   jak   (dez)intepretovat   čísla   
Realita   je   občas   docela   složitá,   ale   dá   se   snadno   a   pohodlně   dezinterpretovat,   pokud   předem   jasně   víte,   co   
chcete   aby   vám   vyšlo.   Rozebral   bych   pro   ilustraci   jen   jeden   příklad,   který   jsem   také   zmiňoval   před   dvěma   
měsíci:   Zrádné   je   že   situace   v   nemocnicích,   na   JIP   a   počet   mrtvých   má   značné   zpoždění,   takže   prostor   
pro   zcestnou   argumentaci   “důležité   není   reprodukční   číslo,   ale   situace   v   nemocnicích”   bude.   Skutečně   je   
to   teď   jedna   z   hlavních   částí   narativu   o   tom   jak   je   situace   výtečná.   Jaká   asi   může   být   realita?   

● Všimněte   si,   že   už   v   jednoduchém   modelu   zatímco   minimum   případů   je   v   první   půlce   května,   
minimum   úmrtí   je   v   druhé   půlce   června,   kdy   už   případy   zase   rostou.   To   je   statisticky   poměrně   
jednoduchý   důsledek   prodlev   mezi   zhoršeními   stavu   a   pravděpodobností   těchto   zhrošení.   
Stručně   by   se   dalo   říci   že   křivka   úmrtí   je   výsledkem   konvoluce   nákaz   a   doby   od   nákazy   do   smrti.   

● Všimněte   si,   že   i   když   první   vrchol   žluté   křivky   (aktivní   případy)   je   vyšší   než   současná   hladina,   
žluté   “tečky”   jsou   na   skoro   stejné   úrovni.   Aneb   -   na   testy   se   dostane   větší   podíl   nakažených,   a   
díky   pomalému   růstu   mají   testy   menší   zpoždění.   Zatímco   na   skutečném   vrcholu   první   vlny   byla   
otestovaná   např.   jen   desetina   případů,   teď   je   to   výrazně   více.   To   je   poměrně   dobrá   zpráva.  

● Jedním   z   optimistických   faktorů   celosvětově   je,   že   se   zlepšuje   lékařská   péče   o   vážné   případy.   Ať   
už   v   oblasti   postupů,   ale   i   už   dvou   vyzkoušených   fungujících   léků.   

● Zatímco   při   strategii   “promořování”   s   vysokou   incidencí   uchránit   nejrizikovější   místa   nejde,   při   
malém   počtu   případů   snaha   ochránit   rizikové   skupiny   docela   funguje.   (To   je   zase   celkem   
jednoduchý   důsledek   statistiky   na   komplexních   sítích,   ale   naprosto   nedokazuje   že   bychom   uměli   
chránit   rizikové   skupiny   při   masivně   se   šířící   epidemiii)   

● Léto   možná   nějak   pomáhá   i   s   mortalitou.   Například   roste   literatura   o   vlivu   nedostatku   vitamínu   
D   na   následky   COVID.   

● Pokud   je   virus   pod   selekčním   tlakem   na   nižší   mortalitu,   časem   by   se   měly   prosadit   méně   
nebezpečné   mutace.   SARS-COV-2   je   ale   poměrně   stabilní   takže   tento   “čas”   může   být   poměrně   
dlouhý.   

Kombinace   těchto   faktorů   (a   pár   nejistých   dalších)   onen   rozdíl   celkem   pohodlně   vysvětluje,   klíčová   
otázka   samozřejmě   je,   jaký   faktor   má   jaký   podíl.   Pokud   byste   hypoteticky   chtěli   například   někoho   
manipulativně   uklidňovat   a   chlubit   se   úspěchy,   tak   si   jako   vysvětlení   vezmete   pouze   “růst   počtu   testů”   a   

https://www.facebook.com/jakub.steiner.54?eid=ARDYhtEMls_wHPp1RBH5j3XbEF_thL9Ep5I3przI2LdsNlpJnSPAft7Uod3FRYr7bKg-_dOgH3ZiyA-E
https://www.facebook.com/jakub.steiner.54?eid=ARDYhtEMls_wHPp1RBH5j3XbEF_thL9Ep5I3przI2LdsNlpJnSPAft7Uod3FRYr7bKg-_dOgH3ZiyA-E


“ochranu   rizikových   skupin”,   základní   statistický   efekt   “zpoždění”   vynecháte   a   nad   potenciálně   
pozitivními   faktory   typu   “léto”   radši   nespekulujete,   protože   by   to   mohlo   implikovat   že   časem   přijde   třeba   
“podzim”.   
Mám   pocit   že   zmínění   nebo   nezmínění   toho   základního   problému   “zpoždění”   by   se   dalo   použít   téměř   
jako   jakýsi   lakmusový   test   pro   rozlišení   případů   kdy   mluvčí   nerozumí   dostatečně   odborné   stránce,   
případně   odborné   stránce   rozumí   ale   dává   věci   “spin”.   

Co   čekat   dál   
Pokud   se   nic   zvláštního   nestane,   nejspíš   bych   čekal   že   do   konce   prázdnin   se   bude   situace   v   průměru   
zvolna   zhoršovat,   což   znamená   že   součin   frekvence   a   velikosti   ohnisek   v   průměru   mírně   poroste.   V   
datech   půjde   najít   důvody   ke   znepokojení   stejně   jako   důvody   k   uklidnění.   
  

Pokud   chcete   barvitou   vizuální   metaforu   toho   co   se   děje,   tak   si   představte   síť   mnoha   různých   zápalných   
šňůr,   které   čas   od   času   vedou   k   ohňostroji.   “Přenos   v   rodinách”   a   podobně   jsou   ty   šňůry   -   hoří   bez   
velkých   efektů,   každý   kousek   zapálí   další   podobný   kousek,   a   občas   šňůra   uhasne.   Čas   od   času   ale   
vybuchne   rachejtle,   která   snadno   zapálí   řadu   dalších   šňůr.   
  

Takový   proces   je   při   malých   číslech   poměrně   dost   náhodný.   
  

Pokud   by   se   nic   zvláštního   nestalo,   skutečný   ohňostroj   vypukne   s   koncem   prázdnin,   kdy   se   zdá   se   všichni   
zkusí   “vrátit   k   normálnímu   životu”.   Otevření   škol   a   univerzit,   s   chladnějším   počasím   přesun   části  
společenských   interakcí   dovnitř,   pokles   obezřetnosti   s   pokračující   dezinformační   kampaní   v   duchu  
“COVID   je   běžná   sezónní   viróza”   a   zpětnovazební   smyčka   s   tím   že   se   přestane   stíhat   trasovat   a   testovat...   
by   mohly   zvednout   R   cca   na   2.   V   modelu   by   to   vypadalo   takhle   



  
Jak   vidíte   už   na   konci   září   bychom   byli   s   počty   případů   někde   na   stovkách   tisíc.   Osobně   si   myslím   že   se   to   
nestane,   a   v   nějakou   chvíli   zase   převáží   ten   odborný   pohled.   Zajímavou   vlasností   COVIDu   je   že   zatímco   
běžně   v   politice   je   prodleva   mezi   celkem   libovolnou   nekompetencí   a   blábolením   a   tím   kdy   takového   
politika   “dostihne   realita”   roky,   u   COVIDu   jsou   to   spíš   měsíce.     

    



Drobné   poznámky   ke   COVID   situaci   v   ČR   
7   Aug   2020,   09:46   

  
I.   Při   porovnávání   současné   situace   s   vrcholem   první   vlny   v   březnu   jsou   poměrně   matoucí   srovnání   
potvrzených   případů.   Můj   hrubý   odhad   je   že   v   polovině   března   byl   v   některé   dny   počet   skutečně   
nakažených   až   cca   10   až   15ti   násobek   potvrzených   případů.   Důvodem   byla   jednak   menší   dostupnost   
testů,   druhak   mnohem   vyšší   reprodukční   číslo(*).   V   současnosti   bych   podle   regionu   odhadovat   že   
skutečně   nakažených   je   cca   1.5-3x   potvrzených,   jak   kde.   Pokud   tedy   podle   potvrzených   nakažených   je   
situace   zdánlivě   stejná,   reálně   je   _velmi   zhruba_   4x   méně   nakažených.   S   reprodukčním   číslem   kolem   ~1.2   
trvá   zdvojnásobení   řádově   o   něco   méně   než   měsíc.   
  

Titulky   typu   "nejvíc   nových   případů   od   (několik   měsíců   zpět)"   jsou   pro   širokou   veřejnost   trochu   
zavádějící   
  

nevím,   ale   skoro   to   vypadá   že   se   naši   státní   vykladači   epidemiologických   dat   rozhodli   toto   nedorozumění   
kompenzovat   vysvětlováním   že   počet   potvrzených   případů   není   důležitý   vůbec,   ale   důležité   jsou   úplně   
jiná   čísla.   Například   
  

II.   Jedním   z   nejvíc   uklidňujících   parametrů   má   být   podíl   potvrzených   nakažených   kteří   se   nakazili   v   
nějakém   známém   ohnisku.   To   je   také   číslo   které   lze   velmi   snadno   špatně   interpretovat   -   pokud   někde   na   
testy   hygiena   posílá   převážně   lidi   na   základě   trasování,   na   KHS   se   nedá   dovolat,   je   nejasné   jak   jsou   
praktici   ochotní   vypisovat   žádanky,   a   testy   bez   žádanek   jsou   poměrně   drahé,   pravděpodobně   se   testy   
"vzorkuje"   více   populace   u   které   je   patrný   zdroj   nákazy.   Pokud   je   ostatního   testování   málo,   je   docela   
možné   že   prvním   signálem   nějakého   nového   ohniska   by   byl   teprve   nějaký   vážnější   případ   zachycený   
testováním   při   hospitalizaci.   V   realitě   tedy   máte   nějakou   otestovanou   populaci   s   nějakým   podílem   
známého   původu   infekce,   a   nějakou   neotestovanou   populaci   neznámé   velikosti   kde   byste   v   neznámém   
podílu   případů   dokázali   určit   ohnisko   a   ve   zbytku   ne.   Odhad   pro   celou   populaci   může   být   dost   jiný   než   
pro   "pozorovanou"   populaci.   
Opět   bych   si   dovolil   odhadnout   že   zkrácená   verze   typu   "hygienici   trasují   80%   nakažených"   je   zavádějící.   
  

Pro   zlepšení   informací   o   tom   kolik   lidí   skutečně   má   COVID   jsem   na   jaře   navrhoval   vybírat   a   testovat   
náhodný   vzorek   např.   z   volajících   na   linku   1212   kteří   mají   respirační   symptomy   a   telefonicky   zjišťovat   na   
reprezentativním   vzorku   celé   populace   kolik   lidí   na   1212   volá.   (Testovat   náhodný   vzorek   celé   populace   
PCR   testy   je   docela   problém,   při   počtu   pozitivních   v   řádu   desítek   /   100k   obyvatel   potřebujete   neprakticky   
velké   vzorky).   Výsledný   odhad   na   celou   populaci   je   pak   zhruba   (podíl   lidí   s   COVID-like   příznaky)*(podíl   
symptomatiků   s   potvrzeným   COVID)*(korekce   na   asymptomatické).   
  

V   praxi   se   od   jara   prosadil   spíše   opak   -   úzce   zdravotnický   přístup   k   testům.   Aneb   -   proč   bychom   
vynakládali   miliony   na   testy,   když   místo   toho   můžeme   nechat   propadnout   ekonomiku   třeba   o   další   
desetiny   procenta?   
  

(*)   důvodem   je   jednoduchá   statistika   -   pokud   např.   prodleva   od   nákazy   k   testu   je   10   dní,   doba   mezi   
nákazami   5,   a   reprodukční   číslo   2,   za   těch   10   dní   prodlevy   se   epidemie   zvětšila   4x,   tedy   rozdíl   mezi   
potvrzenými   případy   a   nakaženými   je   větší.   Pokud   je   reprodukční   číslo   1,   rozdíl   zmizí.   
  



Drobná   typologie   zavádějících   vyjádření   
11   Aug   2020,   11:11   

  
Poukazovat   na   to   co   kolem   COVIDu   dělá   špatně   Babiš   /   vláda   /   ...   je   docela   jednoduché   a   najdete   takové  
kritiky   spousty   v   médiích   i   na   sociálních   sítích.   
Něž   otázka   zda   něco   funguje   nebo   nefunguje   mě   často   přijde   zajímavější   otázka   zda   něco   funguje   lépe   
nebo   hůře,   než   bych   očekával.   Aneb   -   překvapuje   někoho   když   "mimořádně   stabilní   génius"   Trump   
tweetuje   nesmysly   o   COVID?   
  

Z   tohohle   pohledu   pro   mě   byla   mírně   negativním   překvapením   reakce   menší   ale   hlasité   části   odborné,   
polo-odborné   a   pseudo-odborné   veřejnosti.   
Bohužel   mi   přijde   že   nejúčinnějšími   hlasateli   blábolů   o   COVDu   v   ČR   vůbec   nejsou   nějaká   konspirační   
média,   ale   naopak   často   lidé   s   titulem   MUDr.   a   akademickou   hodností,   jejichž   názory   a   dojmy   šíří   zcela   
mainstreamová   média.   
  

Drobná   typologie   zavádějících   vyjádření   
  

1.   Vyjadřuje-li   se   někdo   z   pozice   autority   nějakého   oboru   v   médiích,   je   korektní   jasně   odlišovat   co   je   
mainstreamový   názor   v   daném   oboru   a   co   jsou   vlastní   názory   či   hypotézy   které   jsou   spíš   menšinové   až   
okrajové.   
Např.:   pokud   si   někdo   myslí,   že   asymptomatický   a   presymptomatický   přenos   COVID   není   zásadní   a   stačí   
testy   soustředit   na   symptomatické   nakažené,   je   to   jistě   možný   názor,   ale   v   rozporu   s   většinou   publikované   
literatury.   V   mediálním   vyjádření   by   tedy   bylo   korektní   říci   něco   typu   "podle   dnes   převládajícího   názoru   je   
asymptomatický   a   presymptomatický   přenos   důležitý,   a   často   stojí   u   vzniku   super-spreading   událostí,   ale   
já   osobně   si   to   nemyslím,   protože   [...]   a   doporučuji   soustředit   se   na   lidi   kteří   jsou   evidentně   nemocní"   
  

2.   Podobný   problém   je   prezentace   politických   stanovisek   a   názorů   nepodložených   výzkumem   s   tím   že   jde   
o   informaci   expertní   a   odbornou.   Samozřejmě   je   právo   každého   mít   a   hájit   politické   názory,   ale   je   
nekorektní   schovávat   politický   názor   za   odbornost.   Věda   a   výzkum   za   tohle   dlouhodobě   (za)platí   
poměrně   strašnou   cenu   -   z   pozice   neodborníka   je   poměrně   težké   odlišit   kdy   mi   odborník   říká   nezávislé   
odborné   stanovisko,   a   kdy   se   mnou   odborník   politicky   manipuluje   s   využitím   moci   a   důvěry   svěřené   vědě.   
Výsledkem   je   realtivizace   všeho   jako   pouze   mocenských   tahů   a   názorů.   
Asi   nejznámějším   příkladem   tohoto   problému   bylo   známé   "vyjádření   lékařů   univerzity   Karlovy".   
  

3.   Horší   verzí   1.   je   vyjadřování   vlastích   doměnek   a   hypotéz   z   "expertní"   pozice   k   oboru   kde   výzkum   
nesleduji   ani   mu   nerozumím.   Přitom   mi   vůbec   nejde   o   to   kdo   má   jaký   titul,   co   vystudoval   nebo   kde   
pracuje.   Výzkumné   výsledky   jsou   dneska   snadno   dostupné   a   víceméně   kdokoli   zvyklý   číst   odbornou   
literaturu   si   může   udržovat   základní   přehled   o   několika   oborech.   
Např.:   Pokud   si   jako   klinik   podle   pacientů   na   vlastním   oddělení   myslím   že   "vir   slábne",   a   tohle   vysvětluji   
médiím,   aniž   bych   sledoval   výzkum   v   epdiemiologii   nebo   výzkumy   o   genomu   viru.   
  

4.   Nejméně   časté   ale   nejextréměnjší   jsou   bláboly   typu   konspirační   teorie   a   "alternativní   fakta".   
Např.:   Pokud   někdo   s   titulem   MUDr.   a   akademickou   hodností   vysvětluje,   že   vysoký   počet   mrtvých   v   
NYC   je   prý   způsobený   tím,   že   za   prohlášení   nějakého   úmrtí   za   COVID   jsou   prý   vysoké   prémie,   takže   se   
tak   vykazují   i   jiná   úmrtí,   a   ví   to   prý   proto,   že   rodina   v   NYC   pracuje,   tak   mám   obavu   že   to   nepatří   ani   do   
odborné   diskuse,   už   ani   do   politiky,   ale   do   "alternativních   faktů".   Já   si   sice   myslím   že   třeba   diskuse   s   
příznivci   konspiračních   teorií   jsou   občas   zajímavé   cvičení   z   epistemologie   -   proč   přesně   třeba   věříte   že   
vůbec   existuje   New   York?   -   ale   dost   záleží   na   kontextu,   a   v   tom   současném   mě   to   moc   zábava   nepřijde.   



  
Systémově   za   problém   částečně   může   neexistence   zpětné   vazby.   Zdá   se   že   s   aurou   "experta"   nebo   
dokonce   titulem   MUDr.   můžete   v   ČR   vykládat   o   COVIDu   naprosto   cokoli,   a   
  

-   médiím   je   to   jedno   -   ta   hlídají   chyby   politiků   a   úředníků,   experti   jsou   imunní   
  

-   "peer   pressure"   v   oborech   je   často   slabý   -   často   v   oboru   v   Česku   je   jen   pár   lidí   s   hodností   profesora,   
všichni   si   čas   od   času   rozhodují   o   grantech   atd.,   a   málokomu   se   chce   "pálit   si   prsty"   veřejnou   kritikou   
  

-   veřejnost   obvykle   snadno   naletí   na   narativy   typu   "statečný   jedinec   proti   oficálnímu   názoru"   bez   ohledu   
na   obsah   
  

Se   slabou   vnější   zpětnou   vazbou   co   zůstává   je   vlastní   etika   a   vědecká   nebo   i   lékařská   integrita.   
  

    



Roušky   od   1.   září   
19   Aug   2020,   14:22   

  
Stručné   vysvětlení   proč   roušky   od   1.   září   dávají   smysl:   s   otevřením   škol   a   "koncem   prázdnin"   se   dá   
očekávat   že   množství   příležitostí   pro   šíření   SARS-CoV-2   od   1.   září   plošně   vzroste   o   desítky   procent.   
Pokud   nechceme   aby   epidemie   začala   exponenciálně   narůstat   s   faktory   typu   "doba   zdvojnásobení   jeden   
týden",   je   potřeba   něco   dělat.   
  

Nejlevnější   a   nejméně   život   narušující   způsoby   jak   COVID   omezit   jsou   
1.   rozsáhlé   testování   a   trasování   a   karantény   pro   jednotlivé   rizikové   kontakty   
2.-3.   nošení   roušek   uvnitř   
2.-3.   omezení   rizikových   hromadných   akcí   
  

Nejdůležitější   je   že   souhrnný   efekt   přijatých   opatření   musí   udržet   R   blízko   1.   
  

V   druhé   řadě   testování&trasování   je   levnější   než   plošné   nošení   roušek,   ale   pokud   co   se   v   tom   směru   dělá   
je   na   hranicích   možností   systému   a   lépe   to   český   stát   zorganizovat   nezvládl,   je   nutné   postoupit   k   rouškám.   
Nedá   se   to   nechat   ujet.   
  

Podle   mého   dojmu   nejméně   zvládnutou   částí   postupu   státu   není   to   že   budeme   plošně   nosit   roušky,   a   ani   
trasování   není   fiasko.   Největší   průšvih   v   tuhle   chvíli   mi   přijde   v   komunikaci   s   veřejnosti.   Pokud   si   zkusím   
zkondenzovat   obsah   sdělení   z   různých   tiskových   konferencí   do   několika   holých   vět,   vyjde   mi   něco   jako   
-   celá   mapa   je   bílá,   nejhůř   zelená   
-   nemocnice   jsou   prázdné   
-   uvažujte   nad   tím   jako   nad   běžnou   virózou   
-   chovejte   se   normálně   
-   chovejte   se   maximálně   obezřetně   
-   povinně   noste   roušky   
V   celku   to   na   téhle   úrovni   zjednodušení   nedává   smysl.   Reakcím   se   nelze   divit.   
  

Zdůrazňuji   že   podle   mě   dobrá   zjednodušená   komunikace   takové   komplexní   situace   vůbec   není   
jednoduchý   úkol,   vyžaduje   to   další   dodatečné   intelektuální   úsilí   a   asi   i   specifický   talent.   Často   to   neumím.   
Skoro   si   říkám   jaká   škoda   že   třeba   Marek   Prchal   místo   vymýšlení   toho   co   Babiš   píše   na   facebooku   neradí   
na   Ministerstvu   zdravotnictví.   
  

Z   mých   zkušeností   (např.   výuky   lavinové   prevence   nebo   školitele   první   pomoci)   jsou   skvělým   
prostředkem   pro   vysvětlování   komplexních   situací   metafory,   pokud   mapují   neznámou   komplexní   situaci   
na   známou   komplexní   situaci,   která   je   něčím   podobná.   
  

Např.   na   podzim   jsou   často   vlhké   nebo   i   namrzlé   silnice,   což   znamená   nutnost   upravit   styl   jízdy   a   i   běžně   
i   vyměnit   pneumatiky.   
Je   jasné   že   obojí   je   potřeba   udělat   předem,   ne   teprve   tehdy   až   počet   mrtvých   při   dopravních   nehodách   
překročí   nějakou   kouzelnou   hranici.   
Takže:   s   nasazením   roušek   taky   nebudeme   čekat   až   bude   dost   mrtvých.   
  

    



Několik   drobných   poznámek   a   odkazů   
24   Aug   2020,   11:49   

  
0.   Z   pohledu   modelování   se   v   Česku   nic   zvláštního   neděje.   V   grafu   prognóza   stará   už   víc   než   tři   měsíce,   
realita   stále   většinou   v   mezích   chyby.   Podotýkám   že   nejde   o   nějaký   komplexní   model,   ale   o   naší   
kalkulačku   efektu   opatření   a   jednoduchý   SEIR   z   Neher   lab   
http://epidemicforecasting.org/country-scenarios    a   pár   odhadů,   s   tím,   že   jsem   relativně   trefil   odhad   vlivu   
léta   na   úrovni   40%   redukce,   což   je   tak   akorát   tolik   aby   to   zkušené   zdravotnické   praktiky   překvapilo   tím   
jak   se   to   šíří,   a   spoustu   lidí   zmátlo,   protože   40%   je   fakt   hodně   (na   úrovni   "zavřít   všechny   obchody   a   
restaurace").   (jinak   sezónnost   jsem   odhadl   na   základě   několika   článků,   ne   od   boku)   
  

Výraznější   změna   se   dá   očekávat   s   koncem   prázdnin   a   podzimnějším   počasím.   
  

Přijde   mi   že   v   tomhle   směru   bych   kolem   modelování   opakoval   věci   které   jsou   už   poměrně   jasné,   např.   že   
epidemie   se   dají   modelovat,   zásadní   vliv   na   šíření   COVIDu   mají   super-spreadingové   události,   zásadní   vliv   
na   reprodukční   číslo   mají   protiepidemické   opatření   a   social   distancing,   velká   část   otázky   predikcí   je   otázka   
co   uděláme   my   lidé,   a   tak   dále,   a   tak   dokola.   
  

1.   Pro   často   opakované   tvrzení   že   "virus   ztrácí   na   síle"   nejsou   pokud   vím   statisticky   přesvědčivé   důkazy.   
Zdá   se   že   se   globálně   prosazuje   varianta   viru   "D614G"   která   je   nakažlivější   
( https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20 )30820-5)   a   podle   mého   soukromého   odhadu   (cave:   
odhad,   nepodloženo   výzkumem!)   je   zejména   úspěšnější   v   šíření   mezi   mladší   populací.   Pokud   se   na   virus   
díváme   jako   na   optimalizační   proces,   dávalo   by   to   smysl.   Jestli   má   i   lehčí   průběh   u   starších   není   pokud   
vím   v   tuhle   chvíli   prokazatelné,   pokud   o   něčem   víte,   postněte   to   prosím   do   komentářů.   
Specielně   popáté   zdůrazňuji   že   není   důkazem   prostý   poměr   lidí   ve   vážném   stavu   a   nakažených,   protože   je   
jiný   podíl   protestovaných,   jiná   věková   struktura,   jiná   péče,   a   jiná   dynamika   šíření.   Pro   posouzení   jestli   se   
něco   děje   s   virem   je   nutné   tyhle   faktory   odfiltrovat,   což   není   jednoduché,   a   rozhodně   to   neuděláte   např.   
pohledem   na   obsazenost   JIP   v   jedné   nemocnici.   
  

2.   Komentář   který   stojí   za   přečtení:   Evropa   mohla   kolektivně   využít   léto   k   marginalizaci   viru,   ale   řekli   
jsme   si   ne   -   někteří   odborníci   soudí   že   účty   za   letní   prázdniny   zaplatí   Evropa   v   zimě.   
https://www.nytimes.com/2020/08/14/opinion/coronavirus-europe-vacation.html?fbclid=IwAR2ADM 
4Br_G4LA-FCC9YCnSmPDXStrjV1iFm477dB4BBfGOrxTOjv_GRmOM   
Pozn.   -   osobně   jsem   mírně   optimističtější,   z   těch   samých   důvodů   co   na   jaře   -   léky,   vakcíny,   testy   ze   slin,...   
Za   link   díky   Jana   Lohrová.   
  

3.   Roušky.   Přijde   mi   že   veřejná   diskuse   se   dostala   do   polohy   jakéhosi   symbolického   sporu   jen   vzdáleně   
souvisejícího   s   realitou.   
  

Zajímavé   snad   na   tom   je   jakým   způsobem   se   Ministerstvu   zdravotnictví   vymstil   a   bude   mstít   nevhodně   
nastavený   semafor:   podle   mě   byly   ty   barvy   z   hlediska   komunikace   rizika   nastavené   na   "nesmyslné   
uklidňování"   (všude   bílo,   jen   občas   zelená!).   Z   hlediska   standardního   použití   barev   v   komunikaci   rizika   by   
mělo   být   
-   zelená:   dobrý   
-   žlutá:   je   potřeba   zvýšené   opatrnosti   a   levných   bezpečnostních   opatření   
-   oranžová:   značné   riziko,   potřeba   výrazně   upravit   chování   
-   červená:   průšvih,   oblastem   se   vyhnout   

http://epidemicforecasting.org/country-scenarios
http://epidemicforecasting.org/country-scenarios
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20
https://www.nytimes.com/2020/08/14/opinion/coronavirus-europe-vacation.html?fbclid=IwAR2ADM4Br_G4LA-FCC9YCnSmPDXStrjV1iFm477dB4BBfGOrxTOjv_GRmOM
https://www.nytimes.com/2020/08/14/opinion/coronavirus-europe-vacation.html?fbclid=IwAR2ADM4Br_G4LA-FCC9YCnSmPDXStrjV1iFm477dB4BBfGOrxTOjv_GRmOM


Na   příčetně   použitém   semaforu   by   ČR   mohla   vypadat   třeba   jako   druhý   obrázek,   směs   žluté   a   zelené   
(zdroj   nasdílím   jakmile   to   bude   úplně   veřejné).   
  

4.   Zdá   se   že   některé   moje   předchozí   posty   prorazily   hranice   sociální   bubliny,   a   vzrostl   podíl   komentářů   
které   mě   nebaví   ani   číst,   takže   je   začnu   moderovat.   Velmi   zhruba   budu   mazat   věci   které   zároveň   splňují   
a)   autora   osobně   neznám   
b)   náklady   a   užitek   spojené   s   reagováním   jsou   ve   zjevném   nepoměru   -   např.   teze   že   COVID   neexistuje   
nebo   náhodné   urážky   
  

  
  

    



(Ne)binární   otázky   a   odpovědi   
27   Aug   2020,   12:06   

  
Bylo   by   super   kdyby   se   alespoň   rozumná   část   debaty   o   intervencích   proti   šíření   COVIDu   posunula   od   
binárních   otázek   a   odpovědí.   

  
Funguje   chytrá   karanténa?   Ano-Ne   
Fungují   roušky?   Ano-Ne   
...   
  

Reálně   třeba   s   testováním   a   trasováním   je   to   tak,   že   důležité   číslo   je   podíl   nakažených   kteří   jsou   potvrzení   
testy,   a   kombinace   rychlosti,   cílení   a   pokrytí   trasování,   které   brání   dalšímu   přenosu.   Ve   výsledku   se   celý   
efekt   dá   převést   na   redukci   reprodukčního   čísla.   
Nedívám   se   na   to   tak,   že   by   byla   nějaká   ostrá   hranice   kdy   to   funguje   a   kdy   ne.   Redukce   R   o   50%   by   byla   
skvělá,   o   30%   dobrá,   ale   o   10%   pořád   nedává   smysl   říci   "nefunguje   to".   Nefunguje   to   v   zemích   kde   se   
netrasuje   vůbec.   
  

Podobně   roušky.   Je   jasné   že   fungují,   ale   jak   moc   redukují   přenos   záleží   na   kontextu,   v   jakých   situacích   je   
lidé   nosí,   jaká   část   lidí   i   jaké   roušky.   
  

Pak   jsou   tu   třeba   hromadné   rizikové   akce.   
  

Otázka   je   jaká   kombinace   intervencí   v   součtu   stačí   k   omezení   R   na   ~1.   Je   poměrně   jasné   že   z   těch   
nejlevnějších   nebude   asi   na   podzim   žádná   stačit   sama   o   sobě   jediná.   Racionální   řešení   je   zvolit   kombinaci   
intervencí   která   nejméně   škodí   a   zatěžuje.   
  

Můžete   si   představit   problém   klesajícího   balónu,   ze   kterého   je   potřeba   vyhodit   nějakou   zátěž.   K   dispozici   
je   kamení,   voda,   jídlo,   a   řada   dalších   možností.  
  

Pokud   začneme   vyhazování   kamením   a   vyléváním   vody   -   což   bych   doporučoval   -   a   nebude   to   stačit,   je   
potřeba   pečlivě   zvážit   co   dalšího.   Knížky?   Víno?   Hračky?   Trochu   jako   argumentační   past   mi   přijde   říkat   si   
"musíme   vyhodit   i   něco   cenného,   vyhazování   kamení   selhalo."   Jiný   pohled   je,   že   i   když   kamení   samo   o   
sobě   nestačí,   na   začátku   vyhozená   kila   kamení   nám   ušetří   vyhozená   kila   cennějších   věcí.   
  

Samozřejmě   trochu   problém   je   že   pro   každého   je   cenné   něco   jiného,   preference   se   liší,   a   nějaký   míra   
neshody   ve   společnosti   je   očekávatelná.   Byť   ...   co   mě   trochu   udivuje   je   hlasitost   názoru   že   jako   jednu   z   
prvních   zátěží   můžeme   vyhodit   z   balónu   staré   a   nemocné   -   stejně   za   pár   let   umřou.   To   by   ale   bylo   na   jiný   
post.   
  

    



Znovu   -   kognitivní   zkreslení,   R,   opatření,   respirátory   
2   Sep   2020,   18:41   

  
Tenhle   týden   nejsem   moc   online   a   připadá   mi   že   řada   hlubších   problémů   je   pořád   ta   samá,   tak   to   bude   
poněkud   repetitivní.   
  

1.   26.   dubna   jsem   tu   upozorňoval   na   kognitivní   zkreslení   které   vede   k   upření   pozornosti   na   hypotézy,   
které   bychom   si   přáli,   aby   byly   pravda.   
  

Zmiňoval   jsem   tehdy:   "Úplně   jiné   podmínky   než   v   Číně,   jiný   kmen   viru,   kontaktní   Italové,   úplně   jiné   
zdravotnictví   než   v   Itálii,   vakcinace   proti   TBC,   přirozeně   vznikající   protilátky   už   při   nepatrném   počtu   
nakažených,   genetické   rozdíly   v   Evropě...   "   
  

V   současnosti   je   hitem   hypotéza   že   virus   zmutoval   tak   že   teď   má   menší   smrtnost.   
Nevylučuju   že   to   tak   je,   je   to   možné,   ale   myslím   si   že   je   potřeba   se   na   tuhle   hypotézu   dívat   s   mírným   
podezřením,   které   kompenzuje   že   zrovna   tohle   by   se   nám   velmi   hodilo.   
  

Podotýkám   že   proti   kognitivním   zkreslením   vás   nechrání   odbornost.   Naopak   odbornost   plus   kognitivní   
zkreslení   je   svým   způsobem   nebezpečnější   kombinace,   protože   expert   dokáže   najít   víc   a   přesvědčivějších   
vysvětlení   proč   by   něco   mohlo   být   pravda.   (Bias   se   uplatní   v   tom   kde   hledá)   
  

Jako   jednoduchý   fígl   jak   se   tomuhle   zkreslení   bránit   jsem   doporučoval   zkusit   si   vždycky   u   spekulativního   
důvodu   "proč   se   nás   problém   netýká   a   všechno   dobře   dopadne"   představit   si   opačnou   hypotézu,   "proč   se   
nás   problém   týká   a   všechno   naopak   dopadne   hůř   než   by   se   zdálo".   
  

2.   Opět   26.   dubna:   "Pořád   nevím   jestli   všichni   chápou   že   plošnýma   opatřeníma   měníme   hlavně   
_reprodukční   číslo_.   To   je   v   současné   situaci   poměrně   nezávislé   na   velikosti   epidemie.   Udržovat   plošně   R   
přibližně   1   stojí   zhruba   stejně   ať   už   udržujete   počet   nových   nemocných   na   hladině   100   za   den   nebo   
10000   za   den."   
  

Stejný   matematický   omyl   bohužel   trvá,   např.   u   nápadů   typu   že   opatření   zavedeme   až   bude   např.   500   
nemocných   v   intenzivní   péči,   a   tento   stav   budeme   pak   udržovat   (přes   zimu?).   Udržovat   stav   konstantní   
znamená   R~1,   a   jak   jsme   si   právě   řekli,   _plošnýma   opatřeníma_   to   stojí   to   zhruba   stejně   bez   ohledu   na   
počet   nákaz.   Testováním   a   trasováním   se   dá   snižovat   R   tím   lépe   a   levněji,   čím   je   počet   nákaz   nižší.   Pokud   
se   tedy   situace   zjevně   zhoršuje,   je   lepší   s   levnýma   opatřeníma   nečekat   až   bude   v   absolutních   číslech   
dostatečná   špatná.   (Výpočet   by   ovlivnila   brzká   dostupnost   vakcíny,   ale   ta   zas   tak   brzká   nebude.)   
  

Pohled   z   kterého   počkat   až   bude   situace   špatná   smysl   rozhodně   dává   je   současný   stav   veřejné   diskuse   v   
Česku   a   určitá   forma   cynismu   -   pokud   dostatečně   vzroste   počet   mrtvých   za   den,   ubude   zpochybňování.   
Podobný   efekt   "oborově"   by   mělo   například   nějaké   úmrtí   učitele,   proti   levným   opatřením   ve   školách   by   
ubylo   odporu.   
  

3.   Zase   26.   dubna:   "Švédsko.   Podle   Google   mobility   report   jsou   poklesy   počtu   lidí   v   SE/CZ   v   lokacích   
Retail   &   recreation   -17%/-67%   ,   Transit   -36%/-37%,   Work   -32%/-27%.   Tedy   velký   rozdíl   je   v   
obchodech,   v   dalších   kategoriích   "důrazné   doporučení"   zůstat   doma   ve   Švédsku   má   zdá   se   podobný   efekt   
jako   "zákaz   vycházení"   v   ČR.   Podle   dat   to   vypadá   na   redukci   R   někam   znatelně   nad   1   ale   pod   2.   Podle   
nějakých   predikcí   IMF   odhad   ekonomického   dopadu   na   ČR   a   Švédsko   je   velmi   podobný,   takže   vůbec   
není   jasné   že   se   to   vyplatí.   ..."   



  
Pokud   si   někdo   myslí   že   je   v   ČR   výborný   nápad   zkusit   "Švédskou   cestu",   doporučoval   bych   nejprve   nějak   
zařídit   stejně   vysokou   důvěru   ve   vlastní   stát   a   instituce.   Navíc   ve   Švédsku   založenou   obvykle   na   
pozitivních   zkušenostech.   (Tentokrát   se   to   podle   mě   osobně   ta   důvěra   Švédům   až   poněkud   vymstila,   ale   
dlouhodobě   je   "trust"   většinou   velmi   výhodný   pro   řešení   hrozně   moc   věcí.)   
  

4.   Josef   Šlerka   zveřejnil   praktický   dashboard   pro   sledování   epidemické   situace   v   ČR.   Osobně   se   dívám   
tam.   
https://slerka.shinyapps.io/dashboard/?fbclid=IwAR2Bwpyh3YCJOD1z9xfXFXT-jQaObgUwZ0p2u0d 
YwJeR6_SXt7E6hC_8kuQ   
  

Za   drobný   komentář   také   stojí   "semafor"   podle   "Path   to   Zero".   Ono   počet   nových   potvrzených   nákaz   je   
sice   trochu   moc   zjednodušená   metrika,   ale   zas   má   značnou   výhodu,   že   ji   nějak   snadno   neokecáte.   Ofiko   
ČR   semafor   na   základě   25   parametrů   které   posoudí   tým   expertů   zní   asi   dobře,   ale   zase   to   dává   ohromný   
prostor   kam   se   snadno   vecpou   ty   již   zmíněná   kognitivní   zkreslení   a   groupthink.   Nejradši   bych   měl   něco   
mezi,   zahrnující   absolutní   čísla,   R   a   podíl   případů   známého   původu   na   základě   předem   stanoveného   
algoritmu.   
  

5.   Daniel   Novotný   poznamenal   něco,   co   bohužel   stručně   vystihuje   podstatu   řady   problémů:   máme   tu   
"Ministerstvo   zdravotnictví".   Které   pak   třeba   občas   vymýšlí   např.   "jak   ochránit   zdravotnicví",   ne   "jak   
ochránit   roky   kvalitního   živiota"   (ne   všichni,   ne   pořád!).   Skoro   na   každé   velké   téma   kolem   COVIDu   
(testy,   trasování,   priority,   komunikace,...)   bych   tu   mohl   popsat   stránku   o   tom   jak   se   projevuje   nějaký   úzce   
oborový   pohled.   (Mimochodem   dobře   dělaná   epidemiologie   je   trochu   výjimkou,   protože   to   je   obor   nutně   
obor   s   přesahem   do   sociálních   věd.)   
  

6.   Možná   nejdůležitější   praktický   věc   nakonec:   prosím,   kupte   si   profi   respirátory   a   roušky.   Že   si   díky   Petr   
Ludwig   v   březnu   celá   země   ušila   DIY   roušky   bylo   naprosto   super,   a   odstartovat   Masks4All   je   věc   s   
globálním   dopadem.   Nevidím   žádný   důvod   proč   u   bavlny   zůstávat   (móda?).   Už   jsou   snadno   dostupné   
FFP2   pod   50Kč   za   kus,   chirurgické   roušky   v   řádu   desetikorun.   Obojí   se   snadno   zbaví   potenciálně   
nachytaného   viru   zahřátím   na   70   stupňů   (to   tu   píšu   též   už   od   února).   Jednoduchý   systém   je   mít   na   každý   
den   v   týdnu   jeden   kus,   jednou   za   týden   dezinfikovat.   Vydrží   řadu   měsíců.   FFP2   chrání   nejen   ostatní,   ale   
dost   silně   i   vás.   Přes   chirurgické   roušky   se   zase   dobře   dýchá.   Používat   podle   rizika   situace.   
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WHO   ČR   
8   Sep   2020,   08:53   

  
WHO   ČR:     
"Testování,   trasování   kontaktů   a   izolace   nemají   žádnou   jinou   alternativu   ve   zvládání   covid-19.   Ani   u   nás,   
ani   kdekoliv   jinde.   
  

Také   lidé   bez   příznaků   nemoci   mohou   přenášet   virus.   I   když   se   jedinec   stává   nakažlivějším,   jakmile   se   u   
něj   projeví   symptomy,   všichni   nakažení   mají   schopnost   přenášet   tuto   infekci.   Toto   je   důvodem,   proč   je   
tak   důležité   všechny   pozitivní   a   jejich   blízké   kontakty   včas   diagnostikovat/identifikovat,   izolovat   a   
poskytnout   jim   zdravotní   péči,   pokud   jí   potřebují.   Tato   opatření   přerušují   řetězce   přenosu   covid-19   a   jsou   
jediným   nástrojem,   který   máme,   abychom   se   vyhnuli   závažnému   narušení   běžného   života   a   ekonomiky,   
jaké   jsme   zažili   letos   na   jaře.   Bez   kontroly   šíření   nemoci   není   možný   bezpečný   návrat   do   zaměstnání   a   
škol,   ani   není   možné   efektivně   chránit   zranitelné   osoby   mezi   námi.   
  

Situace   v   České   republice   je   nyní   znepokojivá."   
  

Dodal   bych   k   tomu   že   výše   uvedený   názor   je   odborně   naprostý   mainstream.   
  

Je   trochu   bizarní   že   v   ČR   to   co   je   světový   mainstream   v   epidemiologii   COVIDu   reprezentují/vysvětlují   
často   ekonomové   z   CERGE   nebo   biochemici   Jan   Konvalinka   a   Alexi   Šedo.   Abych   nekřivdil,   tak   i   
vyjádření   prof.   Prymuly   byly   vždy   v   souladu   se   stavem   poznání,   byť   ne   vždy   vhodně   komunikovaná.  
  

Na   opačné   straně   tu   pak   máme   řadu   originálních   expertů   s   originálními   názory   na   všechno,   původ   viru,   
promořenost,   nový   lék,   roušky   škodí,   asymptomatický   přenos   není   důležitý,   a   tak   dále.   

    



Sebetrasování   
9   Sep   2020,   15:33   

  
Hrozně   stručně:   plánu   "sebetrasování"   se   dá   snadno   a   vděčně   vysmát,   ušili   jsme   si   roušky,   tak   se   můžeme   
i   trasovat,   přijde   i   sebeléčba,   a   tak   dále.   
  

Ve   skutečnosti   je   to   dobrý   plán.   Pokud   máte   COVID,   s   trochou   nápovědy   a   pomoci   si   umíte   rozmyslet,   
koho   jste   nejspíš   mohli   nakazit.   Většina   lidí   to   stejně   dělá   sama.   Pokud   máte   internet,   nejspíš   to   dokážete   i   
někam   napsat,   a   nemusíte   to   diktovat   po   telefonu.   
  

Co   není   a   nikdy   u   COVIDu   nebyla   pravda   je   naopak   narrativ   o   tom   jak   trasovat   dokáže   jen   pracovník   
hygieny.   Od   začátku   je   jasné   že   30   operátorů   callcentra   podle   skriptu   dokáže   vytrasovat   víc   kontaktů   než   3   
hygienici   s   dvacetiletou   praxí.   "Sebetrasování"   škáluje   dobře.   
  

Že   to   Andej   Babiš   nadhodil   je   jedna   z   nelepších   zpráv   tohoto   týdne.   
  

V   médiích   

Seznam   
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vedec-z-oxfordu-zavirat-lidi-a-obchody-netreba-druha-vlna-se-da-z 
vladnout-119600?   
  

Respekt   
https://www.respekt.cz/rozhovor/rousky-stacit-nebudou-ale-zavrit-ekonomiku-snad-potreba-nebude   
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Proč   je   promoření   špatný   nápad   
15   Sep   2020,   16:39   

  
https://ncs-tf.ch/en/policy-briefs/widespread-community-spread-of-sars-cov-2-is-damaging-to-health-so 
ciety-and-the-economy-15-sep-20-en/download   
Pokud   chcete   kvalitní   policy   brief   proč   je   promořování   špatný   nápad,   vřele   doporučuji   materiál   švýcarské   
"National   COVID-19   Science   Task   Force   (NCS-TF)".   Pro   použití   v   ČR   to   stačí   přeložit.   
  

https://ncs-tf.ch/en/policy-briefs/widespread-community-spread-of-sars-cov-2-is-damaging-to-health-so 
ciety-and-the-economy-15-sep-20-en/download   
  

Zvlášť   zdůrazňuji   část   
  

Jednou   z   motivací   pro   navrhování   „strategie   promoření“   je   intuice,   že   by   to   mohlo   Švýcarsku   umožnit   
použít   méně   přísná   protiepidemická   opatření,   a   snížit   tak   zátěž   pro   ekonomiku   a   společnost.   Pečlivá   
analýza   vztahu   mezi   protiepidemickými   opatřeními   a   dynamikou   infekce   však   naznačuje,   že   tato   intuice   je   
nesprávná.   Nejprve   je   důležité   ujasnit   si,   jak   opatření,   která   stát   provádí   -   například   omezení   velikosti   
shromáždění   nebo   uzavření   určitých   míst   -   ovlivňují   vývoj   počtu   případů.   Dalo   by   se   intuitivně   uvažovat,   
že   opatření   přímo   ovlivňují   počet   nových   případů   vyskytujících   se   denně:   že   přísná   opatření   vedou   ke   
stálému   nízkému   počtu   nových   případů   a   uvolněná   opatření   vedou   ke   stálému   vysokému   počtu   nových   
případů.   Co   je   zásadní:   není   tomu   tak.   Přijatá   opatření   určují,   jak   rychle   roste   počet   případů,   nikoli   počet   
případů   sám   o   sobě:   určují,   zda   se   počty   případů   zvyšují   a   jak   rychle   se   zvyšují.   To   znamená,   že   uvolnění   
opatření   nevede   k   vyššímu   stálému   počtu   případů;   spíše,   pokud   se   počty   případů   začnou   zvyšovat,   budou   
se   dále   zvyšovat.   Jelikož   je   nezbytné   zabránit   nekontrolovatelnému   nárůstu   počtu   případů   (k   ochraně   
systému   zdravotní   péče   před   kolapsem),   je   nezbytné   zachovat   kombinaci   opatření,   která   spolu   s   účinnou   
strategií   odezvy   na   sledování   případů   sníží   rychlost   růstu   počtu   případů   na   nulu   nebo   níže.   Zadruhé,   je   
důležité   vyjasnit   si,   jaké   úsilí   je   -   z   hlediska   nákladů   pro   hospodářství   a   společnost   -   nutné   k   udržení   počtu   
případů   na   určité   úrovni.   Někdo   by   si   mohl   intuitivně   myslet,   že   je   méně   nákladné   udržovat   počty   případů   
na   střední   úrovni   (např.   500   nových   případů   denně)   než   na   nízkých   úrovních   (např.   20   nových   případů   
denně).   Tato   intuice   je   však   také   špatně,   a   to   ze   dvou   důvodů.   Prvním   důvodem   je,   že,   jak   bylo   
diskutováno   výše,   přísnost   přijatých   opatření   určuje   spíše   rychlost   růstu   epidemie   než   absolutní   počet   
případů.   Stejný   soubor   opatření,   který   je   účinný   při   udržování   počtu   případů   na   500   nových   případech   
denně,   bude   účinný   také   při   udržování   počtu   případů   na   20   nových   případech   denně.   Druhým   důvodem   
je,   že   jakmile   je   počet   případů   nízký,   lze   nahradit   nákladná   opatření   levnějšími   opatřeními.   Při   vysokých   
počtech   případů   je   těžší   narušit   jednotlivé   řetězce   přenosu,   protože   je   infikováno   příliš   mnoho   lidí.   Je   
proto   nutné   zavést   plošná   opatření,   která   mají   dopad   na   celou   populaci,   nejen   na   potenciálně   infikované.   
Tato   opatření   mají   obvykle   vysoké   ekonomické   náklady   a   jsou   pro   společnost   devastující.   Při   nízkém   
počtu   případů   lze   některá   z   těchto   obecných   opatření   nahradit   vysoce   cílenými   opatřeními   -   intervencemi   
zaměřenými   na   osoby,   které   jsou   s   největší   pravděpodobností   infikovány,   a   proto   ovlivňují   pouze   malou   
část   populace.   Tato   cílená   opatření   proto   mají   nižší   náklady,   a   to   jak   z   ekonomického   hlediska,   tak   z   
hlediska   zátěže   společnosti.   To   má   důležité   důsledky:   pokud   je   potřeba   kontrolovat   počty   případů   (což   je   
u   strategií   1,   3   a   4   ústřední),   náklady   na   hospodářství   a   společnost   jsou   nižší,   pokud   je   počet   nových   
případů   za   den   udržován   nízký.   
  

Dodávám   že   bohužel,   tohle   v   ČR   nechápe   nejen   část   politiků,   ale   i   část   expertů,   kteří   jim   radí.   
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Stručně:   současné   rozhodování   politikům   nezávidím   
18   Sep   2020,   13:34   

  
Při   dostatečně   intenzivním   šlápnutí   na   brzdu   hned   asi   ještě   může   druhá   vlna   znamenat   zas   jen   stovky   
mrtvých.   Což   vyvolá   kritiku,   jestli   opatření   nebyla   "přehnaná".   
  

Při   nedostatečném   brždění   budou   mrtvých   tisíce.   Takže   se   zvedne   vlna   kritiky,   že   se   mělo   dělat   víc.   
  

Z   jízdy   stylem   brzda   -   plyn   -   brzda   sice   může   být   nevolno,   ale   pořád   lepší   než   narazit   do   zdi.   
  

Seznam   zprávy   
22   Sep   2020,   19:36   

  
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pristi-leto-uz-bude-normalni-veri-cesky-vedec-z-oxfordu-120762   
  

Vysvětluji   na   Seznamu   proč   jsem   už   v   horizontu   zhruba   půl   roku   optimista,   jak   měřit   úspěch,   a   co   jsou   
rizikové   situace.   Jinak   relativně   optimistický   pohled   na   vakcíny   a   testy   implikuje   proč   mi   přijde   blbý   nápad   
nějaké   "řízené"   nakažení   milionů   lidí.   
  

U   vakcín   bych   asi   měl   zmínit   jednu   věc:   projekt     EpidemicForecasting.org    na   kterém   pracuji   v   rámci   
širšího   modelářského   konsorcia   radil   jedné   obří   farmaceutické   firmě,   která   vyvíjí   jednu   z   těch   
nejnadějnějších   vakcín.   Radili   jsme   s   tím   kde   budovat   trial   sites.   Zhruba   řečeno   jde   o   to,   že   pokud   v   
klinických   zkouškách   naočkujete   desítky   tisíc   lidí   vakcínou   v   zemi,   kde   COVID   bude   úspěšně   potlačený   
sadou   nefarmaceutických   intevencí,   může   se   stát,   že   trial   selže.   Statisticky   to   bude   neprůkazné,   z   
naočkované   i   nenaočkované   skupiny   neonemocní   skoro   nikdo.   Zkoušení   se   protáhne.   Takže   je   důležité   
vybrat   dobrá   místa.   Oč   jde?   V   situaci   kdy   na   COVID   umírá   někdo   na   světě   každých   asi   15s   a   epidemie   
roste   je   každý   den   o   který   se   podaří   urychlit   vakcíny   ...   opravdu   dost   zachráněných   lidí,   například   víc   než   
první   vlna   a   doufám   i   druhá   vlna   v   ČR.   
  

Když   jsme   zhruba   odhadovali,   kde   máme   jako   projekt   zaměřený   na   předpovídání   epidemie   možnost   mít   
největší   pozitivní   vliv,   tohle   nám   vyšlo   dobře,   a   jsem   docela   hrdý   že   jsme   do   toho   modelářského   konsorcia   
vnesli   i   nějaké   nové   pohledy   a   nápady   (časem   z   toho   snad   napíšeme   článek).   Také   na   
EpidemicForecasting.org    spolupracující   organizace   QURI   (Quantified   Uncertainty   Research   Institute,   
malá   kalifornská   neziskovka)   ona   farmaceutická   firma   poslala   nějaké   peníze,   které   myslím   ani   úplně   
nepokryly   náklady.   Já   na   tom   pracoval   pro   bono,   nicméně   mi   přijde   fair   to   zmínit   případně   i   preventivně   
proti   případným   dezinformacím.   
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COVID   update   -   22.   9.   2020   
22   Sep   2020,   20:35   

  
1.   Přijde   mi   že   tento   týden   hrozí   zvýšené   riziko   problematických   interpretací   a   dezinterpretací   denních   
počtů   nakažených.   
  

Proč?   Už   by   se   mohl   začít   projevovat   efekt   zavedení   roušek   a   zvyšující   se   opatrnosti   ve   společnosti,   což   
by   bylo   pozitivní.   Zároveň   se   ale   může   projevovat   dosažení   kapacity,   nebo   alespoň   maximální   rychlosti   
růstu,   testování   a   trasování.   
  

Zhruba   řečeno   pokud   by   epidemie   rostla   tempem   1.8x   zvětšení   za   týden,   testů   přibývalo   jen   1.3x   a   
pozitivita   testů   byla   pořád   zhruba   stejná,   tak   uvidíme   jen   ten   1.3x   násobek   potvrzených   případů.   Ve   
skutečnosti   s   klesající   dostupností   testů   jde   většinou   pozitivita   nahoru   (dost   jasné   případy   se   testují),   takže   
uvidíme   nějaký   nárůst.   Rozlišit   vliv   těhle   faktorů   to   na   datech   které   mají   značný   šum   a   týdenní   
"sezónnost"   je   obtížné,   takže   bych   byl   s   interpretacemi   opatrný.   Stejný   problém   platí   v   řádu   dnů   i   pro   
výpočet   R.   
  

2.   Reprodukční   číslo   1.3   neznamená,   že   je   epidemie   "pod   kontrolou"   nebo   už   neroste.   
  

R   kolem   1.3   znamená   zdvojnásobení   zhruba   za   dva   týdny,   což   pokud   má   stíhat   kapacita   trasování,   testů,   a   
nakonec   zdravotnictví,   tak   je   dost   svižné   tempo.   Potřebujeme   brzdit,   nejen   pomaleji   zrychlovat.   Navíc   tu   
máme   negativní   faktory   -   čím   větší   epidemie,   tím   méně   pomáhá   trasování.   Také   s   přicházejícím   
podzimem   se   zvyšuje   "přirozené   R".   
  

3.   Myslím,   že   by   bylo   dobré   rozlišovat   mezi   dvěma   druhy   “uklidňování”   
  

Jeden   typ   vede   ke   klidu   založenému   na   tom,   že   jsem   o   situaci   dobře   informován.   Ať   už   je   riziko   nízké   
nebo   vysoké,   znám   ho,   a   na   základě   informací   a   situace   vím,   co   dělat.   Jinak   řečeno   je   podstatou   realistická   
komunikace   rizika,   včetně   přiznání   nejistot.   
  

Druhý   typ   “uklidňování”   by   bylo   lepší   nazývat   třeba   “chlácholením”.   Podstatou   je   zlehčování   rizika.   Vede   
ke   klidu   založenému   na   tom,   že   nevím   co   mi   hrozí   a   vážnost   situace   podceňuji.   Abstraktněji   řečeno,   
podstatou   je   komunikace   systematicky   zkresleného   odhadu   rizika,   jednostranně   pozitivních   informací.   
  

Zrádné   je,   že   občas   oba   způsoby   “uklidnění”   mohou   vést   k   lokálně   podobnému   chování   
“uklidňovaného”.   (Pokud   se   někdo   bojí   příliš,   oba   přístupy   vedou   lokálně   ke   zlepšení.)   
  

"Chlácholení"   považuju   za   obvykle   špatný   postup   který   dlouhodobě   nefunguje.   
  

V   případě   COVIDu   se   například   v   srpnu   v   ČR   podařilo   veřejnost   uchlácholit   tak   dokonale,   že   i   mnoha   
rozumnym   lidem   přestalo   dávat   smysl   jakkoliv   měnit   vlastní   chování.   Proč   cokoli   měnit,   když   už   je   to   jen   
běžné   respirační   onemocnění,   které   má   závažné   následky   jen   pro   "polymorbidní   pacienty",   a   kapacita   
zdravotnictví   je   ohromná?   
  

Další   problém   -   na   který   už   upozorňoval   Jakub   Steiner   -   je,   že   trvalé   chlácholení   je   neudržitelné,   a   dá   se   to   
i   teoreticky   dokázat.   Příjemci   takových   informací   se   naučí   že   informace   nejsou   důvěryhodné.   
  

Bylo   by   super   kdyby   ubylo   chlácholení   a   přibylo   realismu,   a   snad   se   to   i   děje.   



  
4.   Na   Seznam   Zprávy   je   docela   podrobné   vysvětlení   části   systémových   problémů   s   trasováním.   
Odcházející   Adam   Vojtěch   mimo   jiné   vysvětluje   neřiditelný   systém   suverénních   panství   hygieny.   Skoro   se   
nabízí   úvaha   zda   Adam   Vojtěch   nebyl   pro   tuto   situaci   až   příliš   hodný   ministr.   Odkaz   v   komentáři.   
  

5.   Jedna   pozitivní   spekulace   závěrem:   osobně   si   myslím,   že   souběh   chřipkové   epidemie   s   COVID   
epidemií   je   méně   pravděpodobný,   než   se   z   mnoha   vyjádření   zdá.   Sezónní   chřipka   má   R_0   pod   1.5,   tedy   
zhruba   poloviční   vůči   COVIDu.   Většina   opatření   proti   COVIDu   redukuje   výrazně   i   přenos   chřipky,   
pokud   něco,   tak   COVID   je   složitější   zvládnout   kvůli   presymptomatickému   přenosu.   Dal   bych   tedy   
značnou   pravděpodobnost   hypotéze   že   sezónní   chřipky   bude   mnohem   méně   než   běžné   roky.   
  

    



Švédsko   
23   Sep   2020,   11:28   

  
Nemám   čas   ke   Švédsku   psát   nějakou   skutečnou   analýzu,   tak   jen   takový   názor   od   boku   za   půl   hodiny.   
  

Mírný   lockdown   švédského   typu   zahrnuje   sadu   opatření   
-   zákaz   akcí   nad   50   osob   (už   půl   roku)   
-   opatření   v   rizikových   provozech   (vzdálenost   stolů   v   restauracích,   omezení   kapacity)   
-   přechod   části   školství   na   distanční   výuku   
-   řadu   věcí   které   měly   formu   důrazného   doporučení,   např.   zbytečně   necestovat   a   pracovat   z   domova.   
podle   dat   o   mobilitě   měla   ve   Švédsku   pouhá   doporučení   podobný   efekt   jako   v   Česku   "přísná   karanténa"   
kterou   vymáhá   policie   
-   např.   silné   a   dodržované   doporučené   rizikovým   skupinám   zůstat   doma   
  

Když   si   to   zkusím   odhadnout   s   pomocí   naší   kalkulačky   protiopatření   na   
http://epidemicforecasting.org/containment-calculator ,   vychází   mi   redukce   R   cca   o   polovinu.   Odhady   
původního   R   bez   intervencí   a   odhad   jaký   efekt   mají   dobrovolné   změny   chování   se   vynásobí,   sama   o   sobě   
ta   čísla   nemají   smysl   -   prosím   nikde   mě   necitujte.   Výsledek   viz   obrázek,   R   mírně   nad   jedna   nevypadá   
nějak   úplně   mimo   realitu.   
  

Zjednodušeně   platí   že   při   "redukovaném   R   nula"~1.2   stačí   když   imunitu   získá   ~20%   populace   a   nemoc   
se   přestává   šířit   (protože   1.2*0.8<1).   Řádový,   rychlý   odhad:   populace   Švédska   je   ̃10M,   mají   ̃10   tisíc   
mrtvých,   mrtvé   za   imunitu   “měníte”   v   poměru   ̃1   mrtvý   :   100   imunních,   což   dohromady   dává   podíl   lidí   s   
nějakou   imunitou   ̃10%.   Klidně   to   může   být   lokálně   i   těch   20%,   ten   poměr   konverze   může   být   i   1:200,   v   
různých   částech   Švédska   bude   také   různé   "přirozené   R",   a   i   různá   imunita,   a   tak   dále.   Řádově   ale   hypotéza   
že   mají   dost   imunních   na   to   aby   se   dočasně   zastavilo   šíření   nemoci   s   R   ~1.2   dává   smysl.  
  

Otázkou   samozřejmě   je,   co   by   se   stalo,   pokud   by   Švédsko   všechna   omezení   zrušilo.   Základní   model   říká   
že   efektivní   R   zase   vzroste   a   COVID   by   se   zase   začal   šířit.   Ve   skutečnosti   si   nemyslím   si   že   všechna   
omezení   zruší,   a   trvale   s   nimi   žít   asi   také   nechtějí,   takže   výsledek   je   možná   podobnější   jiným   zemím   než   
to   vypadá   -   čekání   na   vakcínu.   (edit:   nezdůraznil   jsem   to   protože   to   považuji   za   zjevné,   ale   otázkou   také   
tempo   kterým   imunitní   odpověď   klesá   v   čase)   
  

Tato   politika   údajně   má   výhodu   v   tom,   že   chrání   ekonomiku.   Řekl   bych   že   brzo   soudit   -   statistiky   HDP   v   
severských   zemích   za   Q2   podle   eurostatu   jsou   (oproti   předchozímu   roku)   
Dánsko   -8.1   
Švédsko   -7.3   
Finsko   -6.4   
Norska   -4.7   
  

Správně   by   to   bylo   asi   potřeba   porovnat   s   countefactual   bez   COVIDu   a   spousta   dalších   nuancí,   které   jistě   
už   řada   ekonomů   zkoumá   a   počítá,   ale   jako   nějaký   zjevný   ekonomický   úspěch   to   nevypadá.   
  

Samozřejmě   pokud   tomu   fandíte,   v   nějakém   srovnání   se   to   dá   podat   jako   výhra   -   například   Švédsko   
zaznamenalo   výrazně   menší   propad   než   Itálie   a   Španělsko.   
  

Závěr:   je   pořád   úplně   klidně   možné,   že   s   odstupem   se   ukáže,   že   švédská   cesta   oproti   srovnatelným   zemím   
(což   jsou   sousedi,   nikoli   Itálie)   přinese   zároveň   více   mrtvých   a   zároveň   větší   ekonomické   škody.   Je   možná   

http://epidemicforecasting.org/containment-calculator
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i   řada   jiných   věcí,   například   že   švédský   přístup   je   pro   nějaký   počet   mrtvých   které   přijmete   na   nějaké   
pareto-optimální   hranici   délky   a   hloubky   lockdownu.   
  

    



Stručné   komentáře   
24   Sep   2020,   16:51   

  
1.   Včera   přijatá   sada   opatření   mi   vychází   na   úplně   na   dolní   hranici   toho   co   by   mohlo   dostat   R   pod   1   ve   
většině   ČR,   a   _nejsou   dostatečná   v   Praze_.   Oceňuju   snahu   vždycky   vybrat   tu   část   která   má   nejlepší   poměr   
"omezení   COVIDU   /   omezení   života".   
  

Výrazný   faktor   který   tomu   může   pomoci   nebo   uškodit   je   jestli   to   všichni   přijmou,   nebo   se   naopak   budou   
snažit   nějak   obejít   ("náš   festival   je   teď   trh   s   ovocem,   to   jsme   toho   Prymulu   přechcali,   hahaha!"   ).   
  

2.   Prezentace   ministra   Prymuly   mi   přišla   realistická,   upozornění   že   bez   výrazné   změny   trendu   nebude   
dost   zdravotnického   personálu   není   strašení   ale   zjevný   fakt.   
Jsem   rád   že   se   ustoupilo   od   chlácholení   typu   "naše   zdravotnictví   epidemii   zvládne"   (a   pokud   ne,   tak   vám   
to   neřekneme).   
  

Mimochodem   přijde   mi   že   řada   lidí   neví,   že   jako   u   nás   jsou   lidé   hrdí   na   české   zdravotnictví,   tak   podobně   
patriotický   přístup   ke   zdravotnictví   mají   lidé   v   mnoha   zemích.   Anglie   byla   na   jaře   polepená   plakátky  
děkujícími   hrdinům   z   NHS   a   lidé   si   nemyslí   že   by   těch   zhruba   60   tisíc   mrtvých   bylo   chybou   špatného   
zdravotnictví.   
Zdravotní   systémy   jsou   lepší   i   horší,   ale   je   zjevné   je   že   dostatečně   masivní   epidemickou   vlnu   nezvládne   
bez   nějakých   škod   žádné   zdravotnictví.   
  

3.   Za   mě   díky   všem   kdo   dobrovolně   sami   rušíte   akce.   
  

4.   Podrobnější   rady   už   jsem   psal   několikrát,   ale   pořád   platí.   Osobně   bych   doporučoval   teď   vůbec   
nechodit   do   vnitřních   prostor   restaurací   a   podobně.   
  

5.   "Sociální   bubliny"   kdy   se   potkávám   s   nějakou   omezenou   skupinou   lidí   na   jaře   vzbudily   posměch,   ale   ve   
skutečnosti   je   to   docela   dobrý   kompromis   jak   zachovat   mezilidský   kontakt   který   jako   lidi   potřebujeme   a   
snížit   šíření   při   sociálních   aktivitách   poměrně   radikálně.   
  

    



Logika   epidemie   
27   Sep   2020,   22:09   

  
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/40/nemocnice-pod-naporem   
  

COVID   má   úplně   jednoduchou   logiku:   lidé   se   nakazí.   Pak   běží   inkubační   doba.   Pak   roznášejí   nemoc   dál.   
Pak   část   onemocní.   Pak   se   části   přitíží   a   dostanou   se   do   nemocnice,   části   se   ještě   víc   přitíží   a   potřebují   
intenzivní   péči,   a   velká   část   z   těch   na   JIPkách   bohužel   umře.   
  

Každý   kdo   se   dívá   do   modelů   vidí   ty   plné   JIP   a   mrtvé   už   když   vidí   ty   tisíce   potvrzených   nakažených.   
  

Já   jsem   rád   že   do   médií   začínají   pronikat   rozumné   hlasy   zdravotníků   z   první   linie.   
  

    

https://www.respekt.cz/tydenik/2020/40/nemocnice-pod-naporem


Stručně   k   číslům   
30   Sep   2020,   14:29   

  
1.   Počet   potvrzených   případů   v   současnosti   není   spolehlivý   ukazatel   vývoje   epidemie.   Počet   testů   spíš   
stagnuje   a   v   průměru   za   poslední   týden   dokonce   klesl   (vlivem   prodlouženého   víkendu).   
  

2.   Ze   stejného   důvodu   jsou   teď   problematické   i   odhady   R   které   jsou   navázené   na   počty   potvrzených   
případů.   
  

3.   To   neznamená   že   "skutečné   R"   nekleslo.   Kleslo,   jen   je   těžší   zjistit   jak.   
  

Stručně   k   opatřením:   
  

4.   Omezení   shromažďování   se   zdá   bude   evropský   mainstream   pro   druhou   vlnu,   viz   mapka.   
  

5.   Zavřít   školy   je   drahé   ale   účinné.   
  

6.   Intenzivnější   opatření   teď   =   kratší   doba   po   kterou   musí   platit,   levnější   omezení   později.   Kdo   srdnatě   
bojuje   za   to   aby   se   nezavřelo   [doplňte   si   cokoli   co   se   v   Česku   rozhodně   nesmí   zavřít]   v   praxi   teď   bojuje   za   
to   aby   se   později   muselo   zavřít   mnohem   víc   a   na   dýl.   
  

  

    



Zpěv   
1   Oct   2020,   12:12   

  
Že   sborový   zpěv   je   v   době   COVIDu   jednou   z   nejrizikovějších   věcí   vůbec   se   ví   v   odborných   kruzích   od   
jara.   
  

Známou   byla   super-spreadingivá   událost   ze   začátku   března   ve   Skagitu,   Washington.   Za   2.5   hodinovou   
zkoušku   sboru   se   z   61   přítomných   nakazilo   32   lidí   jistě,   20   pravděpodobně   (to   je   attack   rate   87%).   Dva   
následně   zemřeli.   
  

Při   hlasitém   zpěvu   infekční   člověk   víceméně   "chrlí"   COVIDové   aerosoly   do   vzduchu   a   zbytek   sboru   je   
zase   zhluboka   nasává.   (Dneska   výzkum   pokročil   už   natolik,   že   třeba   jedna   studie   zkoumá   i   to   jestli   víc   
aerosolů   při   stejné   hlasitosti   zpěvu   lidé   chrlí   při   vysokých   nebo   nízkých   tónech.)   
  

Deník   N   
1   Oct   2020,   21:36   

  
https://denikn.cz/454108/neni-jiste-jestli-brzdime-dost-snad-ano-lide-by-opatreni-nemeli-brat-jako-buze 
raci-rika-expert-z-oxfordu/?ref=tit   
Pokus   o   obsáhlejší   odpověď   na   otázku   proč   se   na   ten   COVID   nemůžeme   už   prostě   vykašlat.     
  

Seznam   Zprávy   desatero   proti   nakažení   koronavirem   
2   Oct   2020,   15:16   

  
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-vedec-z-oxfordu-desatero-proti-nakazeni-koronavirem-1221 
32   
Doporučení   pro   každého   založené   na   souhrnu   existujícího   výzkumu:   jak   individuálně   snížit   riziko   nákazy   
koronavirem   ne   na   nulu,   ale   na   úroveň   které   si   myslím   že   je   pro   většinu   lidí   přijatelná.   
  

Popisuju   
-   klasické   3R   
-   jak   vyměnit   roušky   za   respirátory   
-   jak   snížit   přenos   v   rodinách   
  

Druhá   méně   známá   část   jsou   věci   kde   sice   výzkum   je   předběžný   a   není   jistý,   ale   z   hlediska   očekávaného   
přínosu   to   má   smysl   dělat   (pravděpodobnost   že   to   funguje   *   jak   je   to   užitečné).   
  

Aneb:   Část   chyby   kterou   udělaly   různé   organizace   kolem   roušek   na   jaře   bylo   čekání   na   hromadu   
neprůstřelných   důkazů   že   to   funguje,   v   situaci,   kde   střední   očekávaný   přinos   =   (pravděpodobnost   že   to   
funguje   *   jak   je   to   užitečné   pokud   to   funguje)   byl   kladný   od   začátku.   
Bylo   by   fakt   trapné   udělat   stejnou   chybu   u   vitamínu   D,   vlhkosti   vzduchu   a   větrání.   
  

(Děkuji   za   odbornou   kontrolu   textu   epidemiologům   Petru   Smejkelovi   a   Janě   Lohrové)   
  

https://denikn.cz/454108/neni-jiste-jestli-brzdime-dost-snad-ano-lide-by-opatreni-nemeli-brat-jako-buzeraci-rika-expert-z-oxfordu/?ref=tit
https://denikn.cz/454108/neni-jiste-jestli-brzdime-dost-snad-ano-lide-by-opatreni-nemeli-brat-jako-buzeraci-rika-expert-z-oxfordu/?ref=tit
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-vedec-z-oxfordu-desatero-proti-nakazeni-koronavirem-122132
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-vedec-z-oxfordu-desatero-proti-nakazeni-koronavirem-122132


R   a   superspreading   
4   Oct   2020,   13:16   

  
Takhle   ...   světová   i   česká   média   a   i   sociální   sítě   objevily   že   R   je   průměr   jakéhosi   statistického   rozložení,   a   
stejně   důležitá,   ne-li   důležitější   je   i   disperze.   Aneb,   chování   komplexní   sítě   určují   vrcholy   vysokého   stupně.   
  

...   to   lidé   kteří   studují   komplexní   sítě   chápou   od   února   či   března.   
  

Koncem   března   jsem   radil   prioritizovat   trasování   a   testování   lidí   s   vysokým   rizikem   že   jsou   ty   uzly   
vysokého   stupně.   Cituji   z   jednoho   doporučení   k   trasování   z   jara...   
  

Funkčnosti   toho   postupu   nahrává   nerovnoměrnost   v   šíření   COVID.   Tu   názorně   vysvětluje   graf   
“individuálního   reprodukčního   čísla”   nebo   též   “počtu   sekundárních   nákaz”.   Přibližně   se   dá   říci.   
-Velká   část   nakažených   nenakazí   nikoho   
-Druhá   velká   skupina   nakazí   několik   málo   lidí   -   členy   domácnosti   a   blízké   kontakty   
-Výjimečně   dojde   k   takzvané   super-spreading   události   kdy   super-šiřič   nakazí   až   desítky   lidí   
  

Plus   graf   z   Superspreading   and   the   effect   of   individual   variation   on   disease   emergence,   J.   O.   Lloyd-Smith,   
S.   J.   Schreiber,   P.   E.   Kopp   &   W.   M.   Getz   ,   Nature   volume   (2005)   Výzkum   je   proveden   pro   SARS-cov-1,   
ale   dá   se   předpokládat   že   stále   zhruba   platí   pro   SARS-cov-2.   Podrobněji   o   efektu   zde   
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.10.20021725v1.full.pdf   
  

Ač   super-šíření   zní   děsivě,   tuto   vlastnost   můžeme   efektivně   využít   při   trasování,   kdy   výběr   osob   podle   
kritéria   "..."   omezí   pravděpodobnost   super-šíření   a   zvýší   efektivitu   karantén.   
  

Konec   citace.   
  

Ano   je   to   zásadní.   Ano   vím   to   od   jara.   
  

Ne,   bohužel   to   není   nějaký   zázračný   kus   vhledu,   který   by   umožnil   COVID   vyřešit   snadno,   rychle   a   
bezbolestně.   
  

(Ale   je   to   jeden   z   důvodů   proč   například   omezovat   shromažďování,   nebo   proč   dvacet   lidí   na   jedné   oslavě   
může   být   horší   než   tisíc   lidí   kteří   chodí   chodí   v   hypermarketu   s   košíkem   a   rouškou.)   
  

    

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.10.20021725v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.10.20021725v1.full.pdf


Sezónnost   
6   Oct   2020,   19:20   

  
Koncept   který   se   při   úvahách   o   vývoji   COVIDu   hodí   je   sezónnost.   Mě   docela   dobře   funguje   model   se   
seasonality   na   úrovni   40%,   přesné   číslo   ale   není   důležité   a   může   být   hodně   jinak.   
  

Co   to   udává?   Řekněme   že   na   vrcholu   zimy   by   měl   nijak   nebržděný   COVID   například   reprodukční   číslo   3.   
Na   vrcholu   léta   je   to   pak   s   popsanou   sezónností   jen   1.8.   (Pokud   ještě   nemáte   vypěstovanou   intuici   pro   
hodnoty   R,   tak   za   měsíc   epidemie   s   R=3   vyroste   víc   než   200x,   s   R=1.8   méně   než   20x)   
  

O   prázdninách   jsou   navíc   zavřené   školy,   což   R   zmenší   řekněme   o   0.6,   takže   jsme   na   1.2.   
  

To   je   hodnota   při   které   stačí   na   redukci   R   pod   1   levná   opatření   jako   trasování   nebo   roušky.   
  

Srpen   je   ale   horší   než   červenec,   září   horší   než   srpen.   Zrovna   teď   má   jednoduše   pojatá   sezónnost   nejvyšší   
první   derivaci,   takže   zmíněné   "nebržděné   R"   roste   nejrychleji.   (Ne   že   by   bylo   největší)   
  

To   je   vidět   v   mnoha   zemích   Evropy,   kde   přirozený   růst   R   "přetéká"   nastavené   sady   opatření,   čísla   rostou,   
a   "bariéry"   se   musí   zvyšovat.   ČR   má   v   tomhle   procesu   trochu   nešťastný   náskok,   ale   zpřísňování   opatření   
bude   nastávat   všude.   
  

    



Školy   
7   Oct   2020,   08:59   

Stručně   ad   školy:   
  

1.   V   mediálním   a   politickém   prostoru   se   pořád   dokola   opakuje   zpráva   že   zavření   škol   má   jen   malý   efekt   
na   omezení   epidemie.   To   neodpovídá   mnoha   studiím   ze   zahraničí   z   první   vlny,   kde   zavření   škol   v   první   
vlně   naopak   mělo   velký   efekt.   
  

2.   Pokud   mohu   shrnout,   mainstreamový   názor   je,   že   školy   lze   mít   otevřené   prezenčně   za   těchto   
podmínek   
-   nízký   komunitní   přenos   
-   dostatečná   kapacita   testování   pro   zachycení   vznikajících   ohnisek   
-   ucelená   sada   opatření   ve   školách,   což   většinou   zahrnuje   roušky,   rotační   schémata   kdy   je   ve   škole   jen   část   
žáků,   zabránění   míchání   tříd,   pohyb   na   chodbách   
  

Ve   většině   ČR   máme   
-   vysoký   komunitní   přenos   
-   nedostatečnou   kapacitu   testování   a   trasování,   děti   se   často   ani   netestují   
-   roušky   
  

Školy   tedy   nejde   mít   bezpečně   otevřené.   Dnes   se   stávají   jakýmisi   rezervoáry   infekce,   která   sice   u   naprosté   
většiny   dětí   má   lehký   průběh,   ale   v   dalším   kroku   se   nakazí   rodiny,   a   o   další   krok   či   dva   už   jsme   u   
rizikových   skupin.   
  

Roušky   jsou   fajn,   ale   není   to   samospásné   řešení   které   samo   o   sobě   stačí.   S   daty   o   účinnosti   roušek   zjevně   
nelze   pracovat   tak   že   se   vezme   např.   účinek   respirátorů   v   kontextu   zdravotnictví   a   předpokládá   se   že   
stejná   účinnost   je   na   základní   škole   u   neurčité   směsi   roušek.   
  

Osobně   kdybych   měl   v   ČR   ve   městě   děti   ve   škole,   a   mohl   si   to   dovolit,   tak   bych   je   tam   neposílal.   (Což   je   
čistě   soukromý   názor   a   neberte   to   jako   doporučení   co   dělat   nebo   nedělat.)   
  

3.   Pokud   k   tomu   chcete   jeden   preprint,   tak   třeba   ten   náš.   
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.20116129v3   
Zdůrazňuji   že   to   je   preprint   v   recenzním   řízení.   
  

Zavření   všech   škol   a   univerzit   nám   vyšlo   jako   jedna   ze   tří   nejsilnějších   intervencí   vůbec.   Podotýkám   že   
nejsme   schopni   rozlišit   vliv   různých   typů   škol,   a   intervence   mají   i   signalling   efekt.   
  

Další   relevantní   studie   jsou   například   
  

Liu   et   al.   The   impact   of   non-pharmaceutical   interventions   on   SARS-CoV-2   transmission   across   130   
countries   and   territories   
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/08/12/2020.08.11.20172643.full.pdf   
  

Banholzer   et   al.   Impact   of   non-pharmaceutical   interventions   on   documented   cases   of   COVID-19   
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20062141v3   
  

Haug   et   al.   Ranking   the   effectiveness   of   worldwide   COVID-19   government   interventions   

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.20116129v3
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/08/12/2020.08.11.20172643.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20062141v3


https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.20147199v2   
  

Zhang   et   al.   Changes   in   contact   patterns   shape   the   dynamics   of   the   COVID-19   outbreak   in   China   
https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1481.abstract   
  

Všechno   to   jsou   studie   modelující   reálně   proběhlé   první   vlny,   nikoli   například   agent-based   modely,   kde   je   
mnohem   méně   transparentní   závislost   výstupu   a   parametrů.   
  

Samozřejmě   najdete   i   studie   se   závěrem   opačným,   tedy   že   školy   moc   roli   nehrají,   nebo   někde   hrají   někde   
nehrají,   ale   je   jich   menšina.   
  

4.   Objevil   se   argument   že   zavřít   školy   nemá   smysl   když   se   děti   sejdou   jinde.   Považuji   to   za   spekulativní   a   
spíš   odporující   našim   poznatkům   o   COVIDu.   Zásadní   pro   COVID   jsou   super-spreadingové   události,   a   
úplně   zjevně   ve   třídě   s   30   lidmi   v   jedné   místnosti   je   potenciál   jiný   než   když   se   stejných   30   dětí   sejde   po   
deseti   v   hospodě,   akvaparku,   a   venku.   
  

5.   Závěr:   
-   zavřít   školy   by   nemělo   být   u   druhé   vlny   preventivní   opatření   které   se   použije   jako   první   
-   zavřít   školy   při   velmi   vysoké   prevalenci   v   rámci   širší   sady   opatření   je   poměrně   zjevně   správná   volba  
  

6.   Je   potřeba   se   posunout   od   binárního   zavřít-nezavřít,   ale   bude   to   chtít   připravit   nějaké   komplexnější   
řešení   ve   školách   
  

(edit:   samozřejmě   nebinární   je   i   to   zavřít-nezavřít,   dává   smysl   hodnotit   každý   stupeň   ZŠ   zvlášť,   SŠ   zvlášť)   
  
  

    

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.20147199v2
https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1481.abstract


Graf   pro   dnešní   den:   chování   české   společnosti   
8   Oct   2020,   11:43   

  
Klíčový   se   mi   zdá   parametr   velikosti   skupiny   hodně   kontaktů   s   menší   ochranou.   
  

1.   dubna   3%   ;   15.   září   28%,   30.   září   26%   ...   
  

Obávám   se   že   taková   nálada   výrazné   části   společnosti   dokáže   víceméně   vykompenzovat   i   běžně   poměrně   
účinnou   sadu   protiepidemických   opatření.   
  

Otázka   za   několik   desítek   až   stovek   miliard   je,   při   jaké   úrovni   průšvihu   se   to   změní   a   společnost   se   
shodne   že   se   musíme   přizpůsobit.   
  

(Trochu   jsem   doufal   že   k   rychlému   růstu   shody   už   dochází,   ale   mám   obavu   že   do   toho   negativně   zasáhla   
například   ta   nešťastná   petice   homeopatů,   konspiračních   teoretiků   a   prof.   Pirka.)   
  

Zdroj:   výzkum   Život   během   pandemie   
https://zivotbehempandemie.cz/kontakty-protektivni?fbclid=IwAR0uTUcrP0vx96E8tfrAyMZBhtEYUl 
RL3weGHxaKbUgFQ0th5kBh94bw2sc   

  
  

    

https://zivotbehempandemie.cz/kontakty-protektivni?fbclid=IwAR0uTUcrP0vx96E8tfrAyMZBhtEYUlRL3weGHxaKbUgFQ0th5kBh94bw2sc
https://zivotbehempandemie.cz/kontakty-protektivni?fbclid=IwAR0uTUcrP0vx96E8tfrAyMZBhtEYUlRL3weGHxaKbUgFQ0th5kBh94bw2sc


Komunikace   
9   Oct   2020,   15:24   

  
Já   nejsem   odborník   na   politickou   komunikaci,   ale   jako   laik   bych   se   v   jednom   ministra   Prymuly   zastal.   To   
ohlašování   opatření   se   asi   nedá   v   Česku   zvládnou   tak,   aby   to   nemělo   zjevné   chyby   a   nešlo   hrozně   snadno   
napadnout   a   kritizovat.   Vemte   si   možnosti   
  

1.   Opatření   se   upečou   v   nějaké   úzkém   kruhu   lidí   kolem   ministerstva   a   vládních   rad,   a   dopředu   je   víc   lidí   
nezná.   V   tom   případě   si   bude   řada   dotčených   oprávněně   stran   stěžovat,   že   něco   co   se   jich   zásadně   týká   s   
nimi   nikdo   neprojednal   a   dozvídají   se   to   z   tiskovek.   
  

2.   Opatření   se   konzultují   s   dotčenými,   ať   už   to   jsou   ministerstva,   různé   skupiny   zastupující   kdeco,   atd.   V   
tom   případě   se   v   ČR   můžete   vsadit   že   možnosti   o   kterých   se   diskutuje   se   ocitnou   v   médiích   -   z   mnoha   
důvodů.   Například   někdo   chce   vytvořit   tlak   aby   se   něco   nakonec   nepřijalo,   jde   o   nějakou   mocenskou   hru,   
a   podobně.   V   tom   případě   se   objeví   oprávněná   kritika   že   se   lidé   dozvídají   o   věcech   chaoticky   a   po   
dávkách   každý   den.   
  

3.   Opatření   která   se   široce   konzultují   a   mění   před   oficiálním   vyhlášením   vytváří   dojem   že   jde   o   chaos.   
Přitom   ale   je   asi   celkem   jasné   že   Prymula   je   pouze   ministr   zdravotnictví,   a   ne   ředitel   zeměkoule,   a   tedy   
není   pravděpodobné   že   by   všechna   pravidla   neměla   nějaký   problém   nebo   nějaké   speciální   případy   kdy   
neodpovídají   realitě.   Pokud   chápu,   běžně   legislativní   proces   trvá   roky,   a   to   právě   kvůli   kolům   
připomínkování.   Tady   proces   který   vede   k   rozhodnutím   víceméně   v   síle   zákona   trvá   dny.   Bylo   by   celkem   
vtipné   kdyby   výsledky   byly   míň   děravé,   blbé   a   nesedící   než   u   legislativy.   
  

4.   Opatření   která   platí   ihned   od   půlnoci   mají   demoralizační   efekt   náhlých   změn   a   působí   škody   navíc.   
Opatření   vyhlášená   s   platností   o   několik   dní   později   vyvolávají   vlnu   poptávky   "ještě   si   později   zakázanou   
věc   užít"   čímž   se   snižuje   jejich   účinnost.   
  

5.   Plošné   jednoduché   zákazy   jsou   jednoduché   a   pochopitelné,   ale   vytvoří   řadu   situací   kde   by   se   hodila   
výjimka.   (Fotbal   v   10   lidech).   Pokusy   narýsovat   hranici   přesněji   jsou   zase   nepřehledné   a   vyvolávají   
kognitivní   zátěž   typu   "nevím   co   zrovna   dodržovat".   
  

Část   z   popsaného   je   jasně   situace   typu   tradeoff,   kde   se   obětovává   jedna   cenná   věc   za   jinou   -   například   
srozumitelnost   a   jasnost   vs.   zbytečné   škody.   Nebo   prostor   pro   feedback   lidí   kterých   se   to   týká   vs.   jasnost   a   
konzistence.   
  

Jako   já   chápu   že   téměř   všichni   v   Česku   ví   že   tato   dilemata   se   mají   řešit   nějak   jinak   než   se   řeší,   například   se   
mělo   od   včera   jasně   zavřít   úplně   vše   a   vyhlásit   zákaz   vycházení   od   dnešní   půlnoci.   Nebo   by   stát   měl   podle   
vzoru   jiných   zemí   trochu   víc   věřit   občanům   a   nechat   víc   zodpovědnosti   na   nich,   místo   prosté   sady   zákazů   
a   příkazů.   Nebo   by   měl   stát   vždy   počítat   s   tím   že   Češi   jsou   národ   Švejků   a   že   se   něco   děje   se   musí   
signalizovat   represí.   
  

Osobně   tedy   tak   chytrý   nejsem   a   myslím   že   v   tomhle   je   těžké   vědět   co   je   optimální.   
  

Naopak   si   myslím   že   co   by   kritiku   zasloužilo   jsou   naprosto   šílené   mentální   modely   jak   o   epidemii   
uvažovat   -   namátkou,   parafrázuji   
  



-   "Jde   o   běžné   respirační   onemocnění,   které   se   netýká   mladých   a   zdravých".   (Teď   je   tedy   třeba   nějak   
vysvětlit   že   týká)   
-   "Naše   zdravotnictví   má   ohromné   rezervy   a   žádné   scénáře   s   vyčerpáním   kapacity   neexistují,   to   vůbec   
neberte   vážně"   (Exponenciální   růst   se   zdvojnásobením   za   dva   týdny   vyčerpá   kapacity   každého   
zdravotnictví)   
-   "Důležité   je   kolik   zrovna   teď   zemřelo   lidí.   Nějaká   dynamika   epidemie   se   nás   netýká"   (Pohled   do   
zpětného   zrcátka)   
-   "Testovat   asymptomatické   je   nesmysl,   jsou   zdraví"   (Presymtomatické   a   asymptomatické   šíření   
-"Asymptomatatičtí   jsou   málo   nakažliví"   
-"Není   důležité   R,   ale   volná   lůžka"   
...   
tak   by   se   dalo   dlouho   pokračovat.   
  

Tohle   ale   ve   veřejném   prostoru   nerozšířil   Prymula,   ale   v   naprosté   většině   jiní.   Katastrofa   v   oblasti   
epidemické   komunikace   nejsou   tiskovky   Prymuly,   ale   tiskovky   bývalého   ministra   plus   profesorů   Duška,   
Černého   a   hlavní   hygieničky   Rážové   ze   srpna.   Plus   samozřejmě   Babiš.   (edit:   a   řada   dalších,   to   je   ale   na   
delší   analýzu)   
  

    



Možnost   nakažení   se   koronavirem   je   momentálně   v   Česku   velmi   vysoká   
9   Oct   2020,   22:44   

  
Za   takové   situace   dává   smysl   
  

1)   Pokud   jste   riziková   skupina,   zcela   se   izolovat.   Podotýkám   že   rizko   smrti   exponenciálně   roste   s   věkem.   
Oproti   referenční   skupině   dvacetiletých   je   
  

30-39   4x   
40-49   10x   
50-64   30x   
65-74   90x   
75-84   220x   
85+   630x   větší   
(data   jsou   od   CDC   ale   v   ČR   to   bude   podobné)   
  

I   pokud   riziková   skupina   nejste,   varujte   vaše   starší   příbuzné   a   blízké.   Také   bych   doporučoval   lidem   s   
vyšším   rizikem   vycházet   jenom   do   přírody,   a   dohodnout   nákupy   přes   rohlík   či   donést.   Naopak   telefonujte,   
sociální   kontakt   je   důležitý.   
  

2)   Zůstaňte   doma,   choďte   do   přírody.   
  

3)   Pokud   si   to   můžete   dovolit,   neposílejte   děti   do   školy   
  

4)   Pokud   si   to   můžete   dovolit,   buďte   na   homeoffice.   Pokud   ne,   navrhněte   zaměstnavateli   ať   zváží   nějaká   
rotační   schéma   a   pravidelné   testování   
  

5)   Všechny   rady   jak   se   osobně   chránit   které   jsem   psal   na   SZ   pořád   platí.   Kvalitní   dobře   nasazený   
respirátor   chrání   nejen   ostatní,   ale   velmi   dobře   i   vás   
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-vedec-z-oxfordu-desatero-proti-nakazeni-koronavirem-1221 
32   
  

  

    

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-vedec-z-oxfordu-desatero-proti-nakazeni-koronavirem-122132
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-vedec-z-oxfordu-desatero-proti-nakazeni-koronavirem-122132


Parník   
10   Oct   2020,   17:41   

  
Asi   už   jste   slyšeli   o   zaoceánském   parníku,   kterému   otočit   trvá   dlouho.   
  

Přiblížil   bych   ten   parník   trochu   podrobněji.   
  

Zatímco   parník   se   blíží   poli   ledových   ker,   na   můstku   panuje   nesvár.   Čerstvě   vyměnený   kapitán   chce  
zatáčet,   ale   část   vyššího   důstojnictva   si   je   dlouhodobě   jistá   pevností   ocelí   parníku   a   chce   ledové   pole   
prostě   prorazit.   V   této   části   důstojnictva   ještě   hoří   vnitřní   debata   zda   prorážet   pomalu   nebo   pod   parou.   
Zástupce   rejdařství   trvá   na   tom,   že   zatáčet   se   smí   jen   pod   úhlem   do   45   stupňů,   protože   jinak   by   pasažéři   
zvraceli   a   hodnotili   plavbu   negativně.   Několik   navigátorů   se   neshoduje,   jestli   je   lepší   zatočit   spíš   o   65,   70   
nebo   78   stupňů,   ale   shodnou   se   že   je   třeba   zatočit   ostře.   Kapitán   ví,   že   s   otáčkou   o   70   stupňů   by   jeho   dny   
na   můstku   okamžitě   skončily,   točí   tedy   kolem   o   50   stupňů.   Ovšem   kapitán   parníku   nemá   v   ruce   
kormidelnické   kolo   spojené   s   řízením   lodi,   ale   pouze   signalizační   zařízení   do   strojovny.   Ve   strojovně   se   
názory   liší,   část   lidí   pokynům   nevěří   a   podle   vlastního   rozumu   přikládá   pod   kotle   co   to   jde,   protože   v   
kantýně   slyšeli,   že   kapitán   je   blb   a   nejlepší   je   led   rozrazit   pod   plnou   parou.   Další   se   trochu   bojí,   ale   jsou   
placeni   od   lopaty   uhlí,   tak   topí.   Další   se   snaží   vypnout   převody,   zbytek   se   přetahuje   o   kolo   kterým   se   ve   
skutečnosti   nastaví   kormidlo.   
Ve   výsledku   se   kormidlo   zvolna   točí   o   celých   15   stupňů.   
  

Podotkl   bych,   že   matematickým   modelováním   je   dobře   popsatelný   problém   co   se   stane   s   lodí   když   se   při   
dané   rychlosti   otočí   kormidlem   o   nějaký   úhel,   ale   dost   těžko   boje   v   důstojnictvu,   a   poměrně   těžko   i   
nálady   v   podpalubí.   
  

(edit:   podotýkám   že   toto   není   dojem   z   jednání   které   proběhlo   několik   hodin   po   tomhle   postu,   ale   spíš   
takové   dojmy   z   poslední   doby)   
  

    



Epistemická   krize   
13   Oct   2020,   12:51   

  
Zítřejší   uzávěrou   si   Česko   jen   kupuje   čas.   Ten   je   potřeba   využít   k   řešení   problémů.   
  

Co   je   teď   potřeba   dělat:   část   1.   
  

"Epistemická   krize"   
  

Myslím   že   možná   nejvážnější   problém,   který   se   v   Česku   rozvinul   od   léta,   je   něco,   co   bych   nazval   
epistemickou   krizí.   Ztrátou   schopnosti   významné   části   společnosti   mít   sdílenou   představu   o   realitě,   která   
by   tu   realitu   nějak   zhruba   správně   odrážela.   
  

To   je   dlouhodobější   trend,   který   je   jednou   z   nejvíc   znepokojivých   změn,   které   se   v   současné   západní   
civilizaci   dějí.   Jen   v   případě   COVIDu   má   vše   velmi   rychlou   zpětnou   vazbu.   
  

Česko   si   v   první   vlně   nepořídilo   s   COVIDem   "přímou   zkušenost",   takže   modely   lidí   nejsou   ukotvené   v   
osobní   zkušenosti   typu   smrti   někoho,   koho   by   osobně   znali,   ani   blízké   zkušenosti   typu   zaplněných   
nemocnic.   Sdílená   realita   první   vlny   byla   založená   na   zprávách   z   médií   a   ze   zahraničí.   
  

Jak   je   u   _úspěšných_   intervencí   v   oblasti   veřejného   zdraví   běžné,   potlačený   problém   stál   sám   o   sobě   
nakonec   méně   než   ona   intervence.   
Lidé   si   tedy   pořídili   bezprostřední   přímou   zkušenost   s   náklady   proticovidových   intervencí,   ale   ne   přímou   
zkušenost   s   náklady   nezvládnuté   epidemie   (a   následně   ještě   tvrdších   a   delších   omezení).   
  

To   by   samo   o   sobě   nebylo   úplně   kritické,   kdyby   se   společnost   dokázala   zhruba   sjednotit   na   společných   
modelech   problému,   nebo   důvěře   k   odborným   autoritám.   
  

V   tomhle   směru   na   mě   dosti   zapůsobil   nedávný   rozhovor   s   německým   virologem   Christianem   
Drostenem.   Evidentně   v   něm   váží   každou   větu,   a   na   konci   vysvětluje,   že   jednou   z   motivací   proč   věnovat   
tolik   času   podcstu   a   vysvětlování   vědy   je...   že   to   vlastně   je   také   nefarmaceutická   intervence   proti   viru.   
Drostenovi   a   Angele   Mereklové   se   myslím   podařilo   něco   skvělého,   totiž   že   německá   veřejnost   má   široce   
sdílené   modely   epidemie,   založené   na   skutečné   epidemiologii   a   vědě.   To   má   ohromný   význam:   
přepočítáno   na   jednotnou   měnu   redukce   R   je   představitelné,   že   Drostenovy   podcasty   mohou   mít  
podobný   vliv   jako   třeba   zrušení   prezenční   výuky   na   univerzitách.   
  

V   Česku   naopak   v   tom,   aby   společnost   měla   sdílenou   a   co   možná   nejvěrnější   představu   reality,   část   elit   
selhala.   Počínaje   vládou,   která   se   rozhodla   nasadit   si   na   hlavy   vavřínové   věnce   a   usnout.   Ale   také   nemalou   
částí   lékařské   veřejnosti.   Kde   nejde   jen   o   několik   televizních   lékařských   celebrit,   ale   i   o   část   praktických   
lékařů,   část   ministerstva   zdravotnictví,   a   dokonce   část   hygieniků.   Vždycky   máte   nějaký   extrém,   ale   důležitý   
není   ten   extrém,   ale   třeba   60%   percentil,   a   mainstream.   
  

V   tomhle   směru   v   Česku   není   problém   sám   o   sobě   třeba   konspirační   teoretik   MUDr.   Šmucler,   problém   je   
možná   třetina   lékařů,   kteří   si   myslí   že   ...Šmucler   to   sice   přehání   a   je   trochu   šašek,   ale   v   mnohém   má   
pravdu;   pravda   je   někde   mezi;   s   COVIDem   se   moc   blbne,   a   vlastně   je   to   normální   viróza;   takže   klid,   
vyležet;   testy   jsou   zbytečné   a   drahé;   trasování   je   nějaká   blbost   se   kterou   přišli   lidi   od   IT;   a   stejně   na   to   
umřou   jen   lidé   kteří   v   nemocnicích   umírají   normálně,   a   vůbec,   co   ostatní   nemoci.   
  



V   takové   situaci   je   pro   média   přirozené   postavit   to   jako   konflikt.   Jeden   profesor   říká   tohle,   druhý   opak,   
my   dáváme   hlas   oběma   stranám   rovnoměrně,   a   když   se   pohádají   naživo   tak   to   je   pro   sledovanost   úplně   
nejlepší.   V   dalším   kroku   na   sociálních   médiích   se   snadno   rozšíří   příjemná   a   jednoduchá   lež   než   
nepříjemná   pravda.   
  

Výsledkem   je...   společnost,   která   je   zmatená   a   neshoduje   se   nejen   na   tom,   co   dělat,   ale   vůbec   co   je   
skutečnost   a   co   jsou   možnosti   co   dělat.   
  

Pár   příkladů   modelů   které   jsou   v   ČR   rozšířené   ...   myslím   že   by   se   jim   klidně   dalo   říkat   vraždící   memy.   
  

1.   Model   "je   třeba   nalézt   střední   polohu   mezi   potlačením   epidemie   a   poškozením   ekonomiky".   Tohle   je   
podle   mě   nejvlivnější   omyl,   který   převládá   i   u   jinak   rozumných   a   racionálních   lidí.   Problém   je   v   
nepochopení   zákonitostí   exponenciálního   růstu   a   dynamiky   epidemie.   V   první   aproximaci   platí   že   větší   
epidemie   =   větší   poškození   všeho,   včetně   ekonomiky.   Teprve   člen   druhého   řádu   je   otázka   jak   dostat   R   
pod   1   levně.   
  

Rovnováha,   kterou   hledači   střední   cesty   najdou   ve   skutečnosti,   je   rovnováha,   kdy   škody   způsobené   
COVIDem   vzrostou   natolik,   že   ta   protiCOVID   opatření   viditelně   začnou   dávat   smysl.   Výsledkem   je   v   
součtu   víc   škod,   víc   mrtvých,   víc   strachu,   a   větší   zničení   ekonomiky,   ale   celé   je   to   pak   pochopitelnější   a   
člověk   nemusí   věřit   modelům,   ale   může   věřit   zkušenosti.   
  

2.   "Lidé   umírají   s   COVIDem".   Lidé   umírající   s   COVIDem   je   dost   děsivý   mem,   který   umožňuje   
relativizovat   i   "tvrdá"   data   o   mrtvých.   V   zemích,   kde   se   epidemie   skutečně   rozběhla   přitom   platí,   že   
významnější   je   opačný   efekt   -   ne   všechna   úmrtí   navíc   způsobená   pandemií   jsou   zachycena.   Takže   celkový   
počet   obětí   COVIDu   je   v   mnoha   zemích   _větší_   než   vykázané   číslo   "úmrtí   s   COVID".   
  

3.   "Mladých   se   to   netýká".   Ano,   riziko   smrti   pro   lidi   třeba   ve   věku   20-30   je   klidně   o   dva   řády   jinde   než   pro   
seniory.   Celkové   následky   rozvinuté   epidemie   dopadnou   úplně   na   všechny,   škodami   ve   školství,   
podnikání,   kultuře,   ekonomice...   Nejlevnější   nerepresivní   řešení   přitom   závisí   na   spolupráci   všech.   Dost   
možná   většině   společnosti   chybí   kauzální   model   "více   COVID"   =>   "dražší   boj   proti   COVID"   =>   "více   
zničená   ekonomika"   =>   problém.   
  

To   se   týká   např.   i   špatných   ekonomů   neschopných   si   rozmyslet   že   "dražší   boj   proti   COVID"   není   něco,   
co   si   prostě   můžeme   říci   že   neuděláme.   
  

...problematických   modelů   je   víc.   
  

Co   je   třeba?   Podle   mě   
  

1.   Stát   musí   jasně   deklarovat   o   co   se   snažíme.   Cílem   musí   být   stav,   kdy   je   epidemie   pod   kontrolou,   žije   se   
nějakou   dobu   ne   úplně   normálně   ale   v   nějakém   "novém   normálu",   a   nízký   tok   nákaz   udržuje   testování,   
trasování   a   levná   opatření   založená   na   _spolupráci_   celé   společnosti.   
  

Pokud   tento   comitment   neexistuje,   nebude   existovat   shoda.   
  

2.   Co   se   děje   a   co   se   přijímá   je   třeba   vysvětlovat.   Alespoň   ve   zjednodušené   formě   je   nejspíš   potřeba   
vysvětlovat   pořád   totéž   -   například,   že   virus   se   šíří   nejlépe   v   uzavřených   prostorech,   kde   je   hodně   lidí   kteří   
mluví,   ještě   bez   roušek,   a   ještě   hůř   pokud   nahlas.   Různou   formou,   různými   médii.  
  



3.   Pro   lidi,   kteří   v   nějakou   chvíli   uvěřili   různým   omylům,   je   potřeba   nechat   volnou   nějakou   "cestu   k   
ústupu"   kde   neutrpí   jejich   ego.   Jen   málo   lidí   si   ochotně   přizná   "mýlil   jsem   se   /   sdílet   tohle   byl   omyl   /   ...   ".   
Je   potřeba   najít   cesty,   které   lidem   umožní   změnit   názor,   aniž   by   to   chápali   jako   porážku   nebo   přiznání   
vlastní   hlouposti.   
  

Antigen   testy   
14   Oct   2020,   09:41   

Velmi   stručně:   
  

Masivní   použití   antigen   testů   je   v   principu   dobrý   nápad.   Je   otázka   jak   to   prakticky   a   logisticky   realizovat,   a   
jak   to   cílit.   V   současné   situaci   je   i   problém   jak   vysvětlit   lidem   zároveň   že   testovat   se   je   v   jejich   zájmu,  
zároveň   že   to   není   zázračná   věc   která   vše   vyřeší.   
  

Obecně   
-   testování   je   zpravidla   nejlevnější   způsob   redukce   R   
-   pro   protiepidemické   použití   je   důležité   aby   testy   byly   levné   a   rychlé,   není   důležité   aby   byly   velmi   přesné   
-   testy   se   dají   různě   kombinovat,   například   použít   levnější   test   jako   pretest   
  

Z   toho   co   zatím   v   české   debatě   čtu   mám   obavu   že   hrozí   další   selhání   české   odborné   veřejnosti,   která   
antigen   testy   a   priori   odmítne,   protože   ne   vždy   chápe   
-   že   testování   pro   protiepidemické   použití   je   něco   jiného   než   pro   zdravotnické   diagnostické   použití   
-   jaký   efekt   má   testování   na   dynamiku   epidemie   
-   jaká   je   cena   testování   vs.   cena   plošných   opatření   
  

V   zásadě   by   bylo   super   kdyby   kdo   si   nedokáže   spočítat   efekt   testování   na   epidemii   (třeba   s   modely   
zaměřenými   na   efekt   testování   zde     https://github.com/ptti/ptti/ ),   byl   zdrženlivý   jak   se   k   testování   
antigen   testy   vyjadřuje.   Očekávám   pravý   opak.   
  

    

https://github.com/ptti/ptti/
https://github.com/ptti/ptti/


Velká   Barringtonská   Deklarace   
14   Oct   2020,   14:50   

  
Asi   jste   zaznamenali   "Velkou   Barringtonskou   Deklaraci"   [1]-   pokud   náhodou   ne,   tak   o   ní   jistě   mnoho   
uslyšíte.   
  

Můj   osobní   názor:   jde   především   o   povedenou   PR   akci   think-tanku   AIES   zapojeného   v   síti   vlivových   
institucí   bratrů   Kochových.   Cílem   je   vyvolat   dojem,   že   ohledně   strategií   co   dělat   s   COVIDem   existuje   
zásadní   "odborný   spor",   "experti   se   neshodnou"   a   jsou   tu   dva   podobně   početné   tábory,   kde   jeden   radí   
přísná   opatření,   druhý   promořit.   PR   akce   se   povedla.  
  

Realita   je   asi   taková,   že   akademiků   jen   na   prestižních   místech   jsou   ve   většině   oblastí   tisíce,   spíše   desítky   
tisíc.   Pro   vědu   je   zdravá   velká   pluralita   hypotéz   a   pohledů.   Je   přirozené   že   akademici   se   neshodnou.   Takže   
u   mnoha   témat   najdete   nějaké   akademiky   kteří   mají   minoritní   názor.   V   odborné   diskusi   je   to   naprosto   v   
pořádku.   
  

Kde   se   z   toho   stává   PR   akce   je   když   jako   pravicový   think-tank   takové   zastánce   okrajového   názoru   
svezete,   necháte   podepsat   deklaraci,   dovezete   do   Washingtonu   se   setkat   s   Trumpovou   administrativou,   a   
celé   to   tlačíte   do   médií   seč   vám   síly   stačí.   
  

Síť   think-tanků   Kochových   je   jinak   známá   trochu   podobnou   byť   dlouhodobější   aktivitou   zaměřenou   na   
podporu   "odborného   sporu"   nad   otázkami   např.   zda   a   jak   moc   se   mění   klima,   nebo   zda   změna   klimatu   
souvisí   se   spalováním   fosilních   paliv.   
  

V   oblasti   veřejného   zdraví   Kochové   před   několika   lety   financovali   kampaň   zaměřenou   na   ženy   a   mládež  
snažící   se   "podkopat   důvěru"   ve   veřejné   zdravotní   pojištění   známé   jako   Obamacare,   
a   přesvědčit   cílové   skupiny,   aby   se   nepojišťovali[2].   
  

To   pro   mě   zní   spíš   než   filantropie   jako   efektivní   misantropie,   ale   asi   se   s   Kochovými   prostě   idově   
neshodu.   
  

K   samotným   hlavním   signatářům   Barringtonské   deklarace   -   profesorka   Gupta   z   Oxfordu   se   poměrně   
dost   mediálně   proslavila   výzkumem   z   března,   který   naznačoval   že   infekci   v   UK   už   možná   COVID   
prodělala   polovina   populace.   Výsledek   to   byl   založený   na   korektnímu   modelu   s   extrémně   implauzibilním   
rozsahem   vstupních   parametrů   -   stručně   řečeno   garbage   in,   garbage   out.   Že   výsledek   neodpovídá   realitě   
bylo   patrné   i   z   toho,   že   v   době   vydání   byla   pozitivita   testů   v   UK   řádově   10   procent.   Tedy   implikací   
extrémně   vysokého   množství   nemocných   v   populaci   by   bylo,   že   vybraná   skupina   testovaných   je   _méně_   
riziková   než   průměr,   tedy   např.   že   kontakt   s   nemocným   a   příznaky   znamenají   že   máte   _menší_   
pravděpodobnost   mít   COVID.   Za   mě   -   na   straně   autorů   selhání   ověřit   jestli   výsledky   nejen   dávají   smysl   
na   papíře,   ale   nějak   souvisí   s   realitou   u   tématu   kde   podobné   omyly   mohou   mít   katastrofické   důsledky   pro   
policy.   
  

Druhý   hlavní   autor   Jay   Bhattacharya   nabyl   též   značné   mediální   proslulosti   jako   autor   standforské   studie   
seroprevalence.   Statistické   zpracování   tohoto   preprintu   je   natolik   hrozné,   že   se   Andrew   Gelman   kromě   
rozcupování   výsledků   vyjádřil   že   "autoři   nám   všem   dluží   omluvu"   [3]   a   myslím   že   relativně   mainstream   
názor   je   že   je   ostuda   že   je   to   asociované   se   Stanfordem.   
  



To   co   řikají   není   nějaké   tabu,   a   dává   smysl   o   tom   vést   diskusi.   Nicméně   jako   policy   návrh   je   to   velmi   
výrazně   minoritní.   
  

Dohromady   to   pro   mě   oddůvodňuje   to   co   jsem   napsal   na   začátku   -   jde   především   o   PR   akci.   Ve   
skutečnosti   tu   dva   podobně   početné   tábory,   kde   jeden   radí   přísná   opatření,   druhý   promořit,   neexistují.   
Mimochodem   tu   není   ani   nějaký   tábor   který   by   radil   přísná   omezení   jako   hlavní   co   dělat   s   COVIDem.   
  

[1]   
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrington_Declaration   
[2]   
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_activities_of_the_Koch_brothers#Patient_Protection_and_Affor 
dable_Care_Act   
[3]   
https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/04/19/fatal-flaws-in-stanford-study-of-coronavirus-prevale 
nce/   
  

Paradox   sebe-nenaplňujících   se   epidemiologických   prognóz:   
16   Oct   2020,   18:55   

  
prof.   Černý   uklidňováním   že   žádný   kolaps   systému   nehrozí   pravděpodobnost   tohoto   kolapsu   zvyšuje   
  

prof.   Flegr   naopak   varováním,   že   kolaps   systému   bez   změny   stávající   trajektorie   nastane,   
pravděpodobnost   tohoto   kolapsu   snižuje   
  
  

O   důvěře   ve   společnost   kde   by   ji   nikdo   nečekal   
17   Oct   2020,   14:39   

  
Výborný   komentář   Martina   Buchtíka   z   pohledu   sociologie   
  

Za   mě...   změna   od   řízení   společnosti   příkazy   k   tomu   spolehát   víc   na   dobrovolnost   a   apely   je   asi   to   
poslední   co   by   někdo   od   "plukovníka   Prymuly"   čekal,   ale   přijde   mi   že   se   o   to   skutečně   snaží.   
  

Nevím   jestli   je   to   v   Česku   dobrá   strategie   a   zjevně   za   ní   sklidí   spoustu   kritiky.   Mě   osobně   v   horizontu   
"celá   zima"   přijde   sázka   na   spolupráci   a   zodpovědnost   asi   lepší   možnost   -   nejsme   v   březnu   ale   v   říjnu,   do   
jara   daleko,   a   ekvilibrium   typu   "přísné   zákazy   které   třetina   lidí   nedodržuje"   je   taková   "nevýhra".   
  
  

Neustále   se   opakující   systémový   problém   v   ČR:   vliv   úzce   klinického   pohledu   a   absence   
epidemiologického   myšlení.   Lékařské   myšlení   často   "vidí"   jednoho   pacienta.   Epidemiologické   "vidí"   celou   
společnost   a   odhlíží   od   léčby   jednotlivých   lidí.   
  
  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrington_Declaration
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_activities_of_the_Koch_brothers#Patient_Protection_and_Affordable_Care_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_activities_of_the_Koch_brothers#Patient_Protection_and_Affordable_Care_Act
https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/04/19/fatal-flaws-in-stanford-study-of-coronavirus-prevalence/
https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/04/19/fatal-flaws-in-stanford-study-of-coronavirus-prevalence/
https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/04/19/fatal-flaws-in-stanford-study-of-coronavirus-prevalence/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sociolog-skeptiky-presvedci-spis-kolaps-nemocnice-nez-prymula-124603


Epidemiologický   pohled   
19   Oct   2020,   16:05   

  
Perfektní   varovný   příklad   v   tom   poskytuje   dokument,   který   měl   na   vývoj   epidemie   v   ČR   na   podzim   větší   
vliv   než   většina   ministrů,   přesto   zůstal   bez   zájmu   médií.   
  

Jmenuje   se   "Doporučený   postup   OSPDL   ČLS   JEP   k   managementu   u   akutních   onemocnění   v   průběhu   
pandemie   COVID19   –   určeno   pro   školy   a   školská   zařízení   a   zákonné   zástupce   dítěte   (rodiče)"   
  

a   víceméně   jde   o   doporučení,   na   jehož   základě   se   převážně   přestalo   s   testováním   a   trasováním   dětí.   
  

To   dává   naprosto   smysl   z   hlediska   úzce   klinického   -   dítěti   výtěr   nějak   neprospěje,   průběh   u   dětí   je   velmi   
lehký,   často   asymptomatický,   a   informace   o   tom   že   jde   o   COVID   zásadně   neovlivní   léčebný   postup.   
  

Z   hlediska   epidemiologického   myšlení   byl   tento   postup   podle   mě   mylný   a   povede   k   mnoha   úmrtím   např.   
v   domovech   pro   seniory   a   LDN.   O   klienety   těchto   zařízení   se   často   starají   rodiče   školáků.   
Nekontrolovaná   epidemie   ve   školách   je   tedy   zhruba   dva   skoky   od   šíření   v   těch   nejrizikovějších   místech.   
  

Další   nepřímý   neblahý   výsledek   je   víceméně   "oslepnutí"   testování   a   trasování   u   dětí   do   15   let,   kdy   z   dat   je   
teď   nesmírně   obtížné   říci   co   se   skutečně   dělo,   ale   zkreslená   data   mohou   snadno   budit   dojem   že   se   virus   
mezi   dětmi   nešíří.   
  

Podobné   střety   lékařského   vs.   epidemiologického   pohledu   provází   desítky   dalších   rozhodnutí,   aktuálně   se   
to   bude   týkat   testování.   
  

Podle   mých   dojmů   není   v   silách   menšiny   lidí   kteří   myslí   epidemiologicky   "převážit"   hlas   nejspíše   většiny   
lékařské   veřejnosti.   
  
  

    



Co   je   teď   potřeba   dělat:   část   2.   Incentivy   
  

Oct   20   
  

Restrikcemi   si   Česko   převážně   kupuje   čas   a   oddaluje   kolaps   nemocnic.   Pro   dlouhodobou   udržitelnost   
boje   s   COVID   je   ale   třeba   řešit   zásadní   problémy,   které   nás   dovedly   tam   kde   jsme.   Přetrvávavajícím   
zásadním   problémem   přitom   není   že   Babiš   v   srpnu   zrušil   zavedení   roušek,   ale   například   problém   incentiv.   
  

Peníze   
  

Český   stát   podceňuje   fakt,   že   ekonomická   a   sociální   podpora   je   intergrální   součástí   protiepdemických   
opatření.   Pokud   jsou   ekonomické   incentivy   nastavené   tak,   že   zodpovědné   chování   znamená   zásadní   
finanční   újmu,   vede   to   řadu   lidí   k   chování   nezodpovědnému.   
  

Tento   obecný   princip   se   dá   ilustrovat   na   řadě   příkladů:   
  

Vyhýbání   se   karanténám.   V   okamžiku,   kdy   ocitnout   se   v   karanténě   znamená   pro   mnohé   drastický   propad   
příjmů   v   nejisté   době,   převáží   to   nad   zdravotními   ohledy   i   nad   altruistickou   snahou   chránit   ostatní.   
Řešením   by   bylo   například   zvýšit   nemocenskou   z   důvodu   karantény   na   100   procent   a   nastavit   vysokou   
spodní   mez   podpory,   nebo   i   nějaká   jednorázová   podpora   komukoli   kdo   jde   do   karantény,   třeba   4000Kč.   
Lze   namítat,   že   takový   postup   by   vedl   ke   zneužívání,   ale   už   hrubý   odkaz   ukazuje,   že   i   vysoká   míra   
zneužívání   je   mnohem   levnější   než   současná   úroveň   vyhýbání   se   karanténám   a   testům.Samozřejmě   kromě   
incentiv   pozitivních   lze   uvažovat   i   o   incentivách   negativních.   V   ČR   je   šíření   COVIDu   sice   trestný   čin,   ale   
není   jasné   zda   a   jak   se   zákon   vymáhá,   kromě   individuálních   “exemplárních“   případů.   V   UK   za   nedodržení   
karantény   hrozí   pokuta   10   tisíc   liber   což   je   snáze   představitelné,   a   také   stát   jasněji   komunikuje,   že   se   
povinnost   karantény   skutečně   namátkově   kontroluje.  
  

Za   zvážení   by   stálo   i   poskytnout   lidem   v   karanténě   nějaké   hmatatelné   výhody.   Hypoteticky   by   mohl   být   
užitečný   třeba   balíček   respirátorů   umožňujících   se   chránit   i   v   domácnosti,   teploměr,   sada   vitamínů   a   
nějaký   vysvětlující   leták.   
  

Na   předchozí   problém   výhýbaní   se   karanténám   navazuje   problém   vyhýbání   se   testům,   a   nehlášení   
rizikových   kontaktů.   Situace   mají   úzkou   sovislot   -   pokud   se   např.   dodržování   karantén   motivuje   převážně   
hrozbami   a   represí,   vytváří   to   incentivy   v   případě   trasování   kontakty   nehlásit.   Cílem   musí   být   taková   směs   
incentiv,   aby   hlášení   kontaktů   bylo   chápané   jako   normální   a   zároveň   zákonná   povinost.   
  

Na   organizační   úrovni   by   bylo   vhodné   kdyby   hygienické   stanice   postupovaly   v   případě   organizací   
diferencovaně,   a   incentivizovaly   pravidelné   testování.   V   současné   situaci   jsou   často   motivace   opačné   -   
pokud   firma   zorganizuje   například   kontinutální   testování   všech   zaměastnanců   (což   je   s   pomocí   antigen   
testů   reálné   a   doporučoval   bych),   hrozí   jí   “trest”   v   podobě   umístění   celých   oddělení,   kde   se   objeví   
pozitivní   případ,   do   karantény.   (Resp.   by   hrozil   kdyby   hygieny   stíhaly)   Metodiku   by   bylo   potřeba   úplně   
obrátit   -   tedy   do   karantén   umísťovat   mnoho   lidí   tam   kde   se   netestuje,   málo   tam,   kde   se   testuje.   
  

Jiným   jednoduchým   příkladem   je   cena   testů.   
  



Součástí   problému   incetiv   jsou   i   kompenzace   zavřeným   podnikům.   Hospody,   kterým   akutně   hrozí   krach   
=   hospody   které   mají   incentivy   přesvědčovat   hosty,   že   pobyt   mnoha   lidí   v   uzavřeném   prostoru   bez   
roušek   s   hlasitou   konverzací   je   celkem   ok.   
  

Bohužel,   epidemiologické   uvažování   na   ministerstvu   financí   chybí.   Motivovat   penězi   nakažené   lidi   zůstat   
doma   je   přitom   řádově   levnější   než   propad   ekonomiky   způsobený   růstem   epidemie.   
  
  

Sociální   incentivy   
  

Peníze   jsou   jen   část   lidských   motivací.   Jinou   důležitou   složkou   je   mínění   okolí.   
  

Docela   podstatné   je   jak   je   vnímané   “onemocnět   COVID”.   Nejlepší   mi   přijde,   když   je   tento   stav   vyvolává   
podobné   reakce   jako   u   autonehod,   od   “to   máš   smůlu   a   vyjadřujeme   ti   podporu“   po   “to   je   dost   uncool”,   
podle   toho   jak   riskatně   se   nakažený   choval.   Výrazně   plošně   negativní   postoj   k   nakaženým   je   nebezpečný,   
protože   lidi   motivuje   nemoc   tajit   a   např.   neinformovat   rizikové   kontakty.   Naopak   zcela   neutrální   postoj   
typu   “to   je   teď   úplně   normální   mít   COVID“   nepodporuje   protektivní   chování.  
  

Zásadní   je   vnímání   dobrovolného   dodržování   opatření   jako   něčeho   co   je   prostě   správné   a   prosociální.   
Jednou   z   nejstrašnějších   věcí,   které   se   v   Česku   v   létě   rozvinuly,   je   “trestání”   prosociálního   chování,   jako   
třeba   nadávky   lidem,   kteří   nosí   roušky.   
  

Nastavovat   normy   co   je   a   co   není   sociálně   přijatelné   je   úkol   pro   všechny.   Kromě   vlády   na   tom   má   podíl   
kdokoli,   kdo   může   být   brán   jako   vzor,   pomoci   by   s   tím   mohl   soukromý   sektor   třeba   v   podobě   věnování   
reklamní   plochy   (jako   na   jaře).   Pomoci   může   každý   -   pokud   se   setkáte   s   někým,   kdo   porušuje   pravidla   
rozestupů   nebo   roušek,   můžete   dotyčné   zdvořile   upozornit,   že   na   pravidla   možná   zapoměli.   Zdůrazňuji,   
že   slušně   a   zdvořile.   
Pro   většinu   lidí   takové   upozornění   znamená   překonání   jisté   bariéry   a   obav   -   co   když   to   povede   ke   
konfliktu?   Co   když   mě   paní   s   rouškou   pod   nosem   sprostě   napadne?   Mám   to   za   potřebí?   Myslím,   že   
překonání   takové   chvíle   obav   je   relativně   malá   cena   oproti   tomu   co   se   děje,   takže   za   mě   -   stojí   to   za   to!   

  

    



Stručně…   Koronavirový   update   22.10.   
  

Oct   22   
  

Stručně:   
  

1.   Před   přijetím   včerejší   sady   opatření   mi   vycházela   špičková   zátěž   JIP   v   prvních   týdnech   listopadu,   ve   
formě   pravděpodobnostního   rozložení   
  

nejoptimističtějších   20%   cca   1100   lidí   a   méně,   ve   špičce   
  

median   scénář   je   cca   2500   lidí   
  

nejhorších   20%   kvantil   je   těsně   pod   4000   lidí   
  

Ono   je   katastrofa   i   ten   prostřední   scénář,   a   je   zjevné   že   4000   volných   JIP   naše   zdravotnictví   nemá.   
  

2.   Co   se   dá   říci   k   těm   opatřením...   Mě   přijde,   že   příběh   Česka   je   teď   hodně   smutmý.   Protože   by   nejspíš   
stačila   ta   předchozí   sada   opatření   +   změna   mindsetu   +   adaptace   firem,   tedy   víc   dobrovolných   změn   
chování,   víc   homeoffice.   To   v   dostatečné   míře   nenastalo,   takže   bylo   nutné   "něco"   udělat.   Problém   je,   že   
aby   to,   co   se   přijalo,   bylo   skutečně   dobře   účinné,   vyžaduje   ...   změnu   mindsetu,   adaptace   firem,   víc   
dobrovolných   změn   chování,   víc   homeoffice.   
  

Nevím   jestli   zavřít   obchody   a   služby   tuhle   signalizační   roli   splní.   Přijde   mi,   že   to   dodává   slovům   "zůstaňte   
prosím   doma"   a   "pošlete   prosím   lidi   na   homeoffice"   váhu   asi   jako   když   někdo   naléhavost   svého   sdělení   
podpoří   tím,   že   při   řeči   rozbíjí   talíře,   t.j.   trochu   ano.   
  

Mě   osobně   by   přišlo   účinnější   prostě   přímo   tlačit   na   homeoffice,   například   nařízením   všem   firmám   
nechat   třetinu   lidí   doma   jako   povinnost,   s   doporučením,   aby   doma   zůstali   hlavně   rizikové   skupiny.   
  

Můj   spekulativní   odhad   problému   je,   že   vláda   příliš   poslouchá   hlas   různých   "zástupců   průmyslu"   a   
podniků   typu   pásová   výroba.   
  

Co   se   veřejnosti   týče...   Martin   Buchtík   na   SZ   odhadl,   že   veřejností   by   pohnula   nějaká   emocionální   událost,   
třeba   kolaps   nemocnice,   spíš   než   Prymulův   projev.   A   stejně   pak   nějaká   adaptace   trvá   třeba   týden.   
Problém   je,   že   z   hlediska   dynamiky   epidemie   adaptace   v   okamžiku   kolpasu   nemocnice   znamená   dalších   
několik   týdnů   kolapsu,   takže   doufám,   že   bude   stačit   něco   jiného.   
  

Podotýkám,   že   základní   problém   vlády   v   komunikaci   s   veřejností   není   to,   co   se   dělá   teď,   ale   to,   co   se   dělo   
v   létě   a   v   září.   
  

3.   Do   nějaké   míry   v   Česku   selhává   bohužel   nejen   vláda,   ale   i   občanská   společnost.   Pokud   vláda   
komunikaci   vážnosti   situace   a   budování   konsensu   nezvládla,   neznamená   to,   že   by   se   o   totéž   neměli   snažit   
jiní.   Dobrá   v   tom   byla   výzva   vědců,   ale   je   to   málo!   
  

Vidíte   někde   prohlášení   od   každé   významné   univerzity?   Řadu   celebrit   které   natáčí   videa   na   téma   "zůstaňte   
doma"?   Billboardovou   kampaň   kterou   samo-zorganizovaly   reklamní   agentury?   Divadla,   které   sdílí   zprávu   
"my   nemůžeme   hrát.   zůstaňte   prosím   doma   i   vy,   ať   se   dřív   vrátíme"?   



  
V   UK   na   jaře   proběhla   ohromná   vlna   vyjadřování   podpory   lékařům,   sestrám,   "klíčovým   pracovníkům".   
Odhaduju   v   každém   čtvtém   domě   jste   v   okně   mohli   potkat   výkres   nebo   plakát   s   duhou,   poděkováním,   a   
často   i   výzvou   "zůstaňte   doma".   V   Česku   teď   takového   nenajdete   nic,   naopak   pod   příspěvky   zdravotníků   
popisujících   situaci   na   JIPkách   najdete   často   neskutečnou   sbírku   komentů   typu   "kolik   vám   zaplatili"   nebo   
"nenechám   se   strašit,   ti   lidé   umírají   s   COVIDem".   
  

4.   Pořád   platí,   že   není   dané   jak   to   dopadne.   Nejlepší   možné   výsledky   jsou   pořád   ještě   pod   5   tisíc   mrtvých   
a   -5%   HDP.   Naopak   špatné   možnosti   jsou   nad   10   tisíc   mrtvých   a   -10%   HDP.   Všimněte   si   korelace.   
  

K   nesmyslům   a   omylům   
  

Nej   nesmyslem   včerejšího   dne   jsou   analýzy   dat   hygien   "kde   se   v   Česku   nejčastěji   nakazíte"   bez   pochopení   
biasů   těchto   dat.   Například:   vyvozovat   z   toho   cokoli   o   školách   je   prostě   mimo   ...   školy   byly   buď   zavřené,   
nebo   zavřené   přes   prázdniny,   nebo   se   podle   metodického   pokynu   převážně   netestovaly   a   netrasovaly   děti.   
  

    



WHO   k   antigen   testům   
28   Oct   2020,   18:10   

  
WHO   celkem   jasně   doporučuje   antigen   testy   v   případech,   kdy   nestačí   PCR   kapacita,   nebo   zpracování   trvá   
dlouho.   
  

Například   to   může   být   
  

● v   případě   ohnisek   v   kontextu   uzavřených   nebo   polouzavřených   skupin   jako   domovy   seniorů,   
školy,   firmy,   koleje,   a   pod.   

● pro   monitorování   trendů   v   širší   populaci   
● v   případě   masového   šíření   pro   včasnou   detekci   v   nemocnicích,   u   zdravotnického   personálu,   škol   

(a   řada   dalších   příkladů)   
  

V   ČR   je   jasné   že   PCR   kapacita   sotva   stačí   na   potvrzování   zpravidla   symptomatických   případů   kde   o   testu   
rozhodl   praktický   lékař,   na   masové   nasazení   v   uvedených   kontextech   PCR   kapacita   nestačí,   a   je   velmi   
vhodné   testovat   antigen   testy.   
  

Podotýkám   že   podepsaní   autoři   za   WHO   kombinují   expertizu   v   oblasti   testování,   statistiky   i   
epidemiologie.   
  

Nerad   bych   někoho   urazil,   ale   v   zásadě   pokud   čeští   experti   z   klinik   v   případech   kdy   WHO   říká   že   je   
antigent   testování   vhodné,   říkají   že   to   vhodné   není,   tak   bych   radil   poslouchat   WHO.   
  

Se   současným   stavem   epidemie   i   jen   použití   v   těch   doporučených   případech   znamená   potřebu   milionů   
testů   a   mnohem   větší   kapacity   odběrů   než   se   teď   používá   pro   PCR.   
  

(Ono   obecně   -   WHO   sice   udělala   v   pandemii   nějaké   chyby,   ale   v   průměru   by   na   tom   ČR   byla   mnohem   
lépe   kdyby   vláda   víc   poslouchala   WHO   a   méně   klinické   experty   z   pražských   fakultních   nemocnic.)   
  

Drobnost   k   rovným   čarám   
28   Oct   2020,   19:53   

Taková   drobnost...   od   začátku   září   v   Česku   sice   docela   funguje   aproximace   rovnou   čárou   na   log   plotu,   ale   
zas   bych   prediktivní   a   explanatorní   sílu   tohoto   modelu   nepřeceňoval...   Jsem   ochotný   se   vsadit   1:5   že   
nadále   fungovat   nebude   (ve   smyslu   že   nebude   fungovat   ta   samá   rovná   čára,   jinak   samozřejmě   každou   
spojitou   funkci   je   možné   aproximovat   nějakou   soustavou   rovných   čar)   
  

Řešení   na   déle   než   týden   
30   Oct   2020,   00:22   

Stručně:   
  

1.   Něco   pozitivního:   odhaduji,   že   okamžikem   "maximální   rychlosti"   ve   skutečném   počtu   nově   
nakažených   druhé   vlně   jsme   už   projeli   (s   nějakou   nejistotou,   samozřejmě).   Pozor,   to   není   důvod   k   



nesmyslnému   optimismu:   situace   je   to   asi   taková   jako   když   u   špatně   ovladateného   auta,   které   se   řítí   
rychlostí   250km   za   hodinu,   rychlost   klesla   na   240km/h.   To   nestačí,   a   opravdu   šílený   nápad   by   bylo   sundat   
nohu   z   brzdy   a   "opatrně"   zase   šlápnout   na   plyn.   
  

2.   Něco   negativního:   počet   hospitalizovaných,   lidí   vyžadujících   intenzivní   péči   a   počet   mrtvých   dál   
poroste.   
  

3.   Situace   vyžaduje   řešení   dlouhodobých   faktorů,   které   jsem   už   popisoval:   
  

I.   Epistemicka   krize,   komunikace   a   deklarování   co   je   cílem   
https://boundedlyrational.substack.com/p/co-je-te-poteba-dlat-st-1-epistemick   
II.   Incentivy   
https://boundedlyrational.substack.com/p/co-je-te-poteba-dlat-st-2-incentivy   
III.   Systémy   
...ještě   jsem   nedopsal,   ale   například   je   potřeba   systém   KHS   centralizovat   a   učinit   řiditelným,   trasování   
kompletně   přehodit   na   škálovatelná   komerční   callcentra,   zprovoznit   antigen   testování   ve   firmách,   školách,   
sociáních   zařízeních,   u   praktických   lékařů,   atd.,   napojit   eRoušku   na   testy   takže   kdokoli   má   notifikace   bude   
se   moci   otestovat   zdarma   &   další.   
  

4.   Pozornost   k   sobě   budou   strhávat   taktická   dilemata   typu   zda   ještě   nějaké   opatření   přidat   nebo   otevřít   
první   ročník   ZŠ.   Pozornost   (vlády,   médií,   veřejnosti,...)   je   bohužel   omezený   zdroj,   takže   pokud   se   bude   
dost   bojovat   o   to   zda   první   ročníky   škol   o   týden   dřív   nebo   později,   obávám   se,   že   dlouhdobě   důležité   
věci   se   posunou   mnohem   méně,   než   je   potřeba.   
  

Potřebujeme   strategii   na   celou   zimu,   ne   na   jeden   týden.   
  

    



Co   je   teď   potřeba   dělat:   část   3.   Opravy   a   dodělávky   
1   Nov   2020,   20:21   

  
Plošná   opatření   nám   poskytují   čas.   Pokud   se   naléhavost   krize   nevyužije   k   systémovým   změnám,   bude   
další   kontrola   epidemie   velmi   drahá   a   pomalá.   
  

Co   je   podle   mě   třeba   
  

Centralizace   systému   hygienických   stanic   
Je   známo   že   systém   KHS   byl   dlouhodobě   podfinancovaný,   personálně   slábnoucí   a   opomíjený.   Zásadním   
systémovým   problémem   zvládání   pandemie   v   Česku   je   ale   to   že   současný   systém   je   de   facto   neřiditelný.   
  

Jednotlivé   KHS   nejsou   řízené   ani   Ministerstvem   zdravotnictví,   ani   hlavní   hygieničkou.   Naopak   se   řada   
hygien   dlouhodobě   chová   jako   jakési   suverénní   útvary   s   velkopány   místní   hygieny,   kteří   vůči   centrální   
strategii   provozují   více   či   méně   otevřený   odboj.   
  

Pár   střípků   o   jak   šílenou   situaci   jde:   Bývalý   ministr   Vojtěch   dokonce   do   médií   popsal,   že   některé   hygieniky   
nezbývalo   než   “řídit”   hrozbou   kárných   řízení.   Centrální   systém   trasování   několik   KHS   ignorovalo   až   do   
září.   Řada   centrálně   vyhlášených   opatření   byla   i   v   září   následně   “přerozhodnutá“   na   místní   úrovni.   
  
  

Trasování   
  

Aby   nedošlo   k   mýlce:   na   trasování   odvádí   spoustu   lidí   úžasnou   práci.   Přesto   ale   není   ve   stavu,   který   
potřebujeme.   
  

Především,   všechno   základní   trasovací   telefonování,   včetně   tzv.   “prvních   hovorů”,   je   potřeba   přehodit   na   
externí   profesionální   callcentra.   Zlepší   se   tak   škálovatelnost   i   a   v   soušasnoti   i   kvalita   trasování.   Hygienici   
by   se   měli   věnovat   činnostem   kde   jsou   skutečně   odborně   nepostradatelní   -   řešení   ohnisek   v   
nejkritičtějších   místech   jako   LDNky,   vyhodocování   situace,   a   řešení   nestandardních   hovorů.   
  

Současná   kvalita   trasování   je   v   průměru   špatná,   zejména   u   těch   zmíněných   “prvních   hovorů“.   Jasným   
důkazem   je   počet   vytrasovaných   kontaktů,   kterých   je   v   současnosti   méně   než   tři.   (Reálně   dosud   lidé   mají   
v   průměru   významných   kontaktů   spíš   kolem   deseti,   a   před   platností   současných   opatření   měli   15-20).   
  

Důvodem   je   podle   mě   hlavně   vyčerpání   lidí   -   hygieny   od   března   pracují   v   intenzitě   kterou   nikdy   nezažily.   
Chápu   že   řada   lidí   už   toho   má   dost.   Částečně   jde   i   o   problém   incentiv   
  

stranu   “trasovaných“   kteří   nehlásí   kontakty   jsem   už   rozebíral   
  

problém   s   incentivami   je   ale   i   na   straně   hygien;   víc   napsaných   kontaktů   slibuje   více   práce,   nutnost   více   
dalších   hovorů,   a   jedním   z   parameterů   který   se   v   chytré   karanténě   sleduje   je   počet   nevyřízených   hovorů   -   
pokud   se   kontakty   do   systému   nezadají,   tento   parametr   se   zlepší.   (uvedené   nejsou   spekulace,   mám   
anekdotické   příklady   hovorů   kde   hygienik   raději   ani   víc   významných   kontaktů   slyšet   nechtěl)   
  



Možná   nejabsurdnějším   selháním   vlády   je,   že   od   dubna   nedokázala   najít   vůli   a   ochotu   investovat   řádově   
nízké   stovky   milionů   a   nakontraktovat   profesionální   callcentra.   Že   se   teď   při   druhé   vlně   kapacita   druhých   
hovorů   hodně   navýšila   díky   pomoci   např.   týmů   z   bank   a   pojišťoven   je   na   jednu   stranu   milé   a   pomáhá   to.   
Na   druhou   stranu   že   po   půl   roce   premiér   žádal   firmy   které   umí   telefonovat   o   pomoc   v   televizním   projevu   
je   úplně   absurdní.   
  

Testování   
V   oblasti   testování   je   potřeba   rozjet   masivní   použití   antigen   testů.   Zmiňoval   jsem   tu   stanovisko   WHO,   
osobně   si   myslím,   že   by   se   mělo   rozjet   testování   
  

● Ve   všech   domovech   pro   seniory,   léčebnách.   Testovat   nejdříve   personál,   pak   i   všechny   klienty.   
Cílem   by   bylo   pravidělně   testovat   všechny   cca   jednou   za   týden   

● Na   všech   vstupech   do   zdravotnictví   -   u   praktických   lékařů,   nemocnic,…   Taktéž   u   zdravotnického   
personálu,   opět   s   frekvencí   týdně.   

● Ve   školách.   Navázat   otevření   škol   na   systémy   testování.   
● Ve   firmách.   
● Na   reprezentativním   vzorku   populace,   pro   sledování   trendů   

  
“Síť“   kterou   tvoří   antigen   testy   samozřejmě   má   větší   oka   než   PCR   testy,   proto   je   vhodné   vytvořit   
hierarchii   testů,   kde   se   v   některých   případech   antigen   testy   potvrzují   PCR   (jindy   to   ale   vůbec   potřeba   
není).   
  

Pokud   uspěje   plošné   testování   na   Slovensku,   je   potřeba   provést   totéž   i   v   Česku.   Zatím   to   vypadá   že   se  
ekonomicky   vyplatí   přinejmenším   v   postižených   regionech,   specificita   testů   je   vysoká,   senzitivita   
dostačující   na   to,   aby   se   to   vyplatilo.   Projektově   by   dávalo   smysl   na   přípravě   pracovat   už   teď   -   pokud   se   na   
Slovensku   dostaví   nějaký   zásadní   problém,   tak   to   kdyžtak   stopnout,   namísto   postupu   kdy   počekáme   jak   
to   dopadne,   a   pak   teprve   se   začne   něco   chystat.   
  

eRouška   
eRouška   je   potenciálně   skvělý   nástroj   pro   situaci   s   menším   tokem   nákaz.   
  

V   současnosti   je   to   tak,   že   kdokoli   stráví   několik   hodin   v   MHD,   zaměstání   a   nákupem,   někoho   
nakaženého   nejspíš   potkal   -   kdyby   tedy   měla   eRouška   stoprocentní   pokrytí,   notifkace   by   dostávaly   
miliony   lidí.   Pokud   eRoušku   máte   a   notifikace   vám   chodí   i   opakovaně,   není   to   špatnou   aplikací,   ale   tím,   že   
těch   nakažených   prostě   tolik   je.   
  

V   budoucnu,   až   počet   nakažených   klesne,   informační   hodnota   upozornění   zase   vzroste.   
  

Co   eRoušku   omezuje   v   užitečnosti   je   zapojení   do   dalších   procesů.   
  

Základem   je,   že   kdokoli   má   notifikaci   o   kontaktu,   měl   by   mít   nárok   na   testování   zdarma.   To   pokud   vím   
tým   eRoušky   navrhoval,   v   létě   to   ale   na   ministerstvu   zdravotnictví   nepošlo.   (Předpokládám   že   z   důvodu   
podobného   myšlenkového   nastavení   jako   proč   se   obecně   neprosadilo   dostatek   preventivního   testování   -   
není   to   klinická   nutnost   a   ušetříme   sto   milionů.   Bude   nás   to   sice   nakonec   stát   nějaké   to   procento   HDP,   
ale   to   už   není   problém   zdravotnictví.)   
  



Jiná   drobnost   je,   že   by   eRouška   třeba   mohla   zobrazovat   aktuální,   v   místě   platnou   sadu   opatření.   
Vzhledem   k   tomu   že   Ministerstvo   zdravotnictví   nezvládlo   dosud   podobný   výstup   vytvořit   ani   na   webu   ani   
za   půl   roku,   a   místo   zdravotnictví   to   snad   vytvoří   Dominik   Feri   s   NAKITem.   
  

a   další   a   další…   
Tohle   bohužel   zdaleka   není   vyčerpávající   seznam,   pokusil   jsem   se   sepsat   jen   některé   hlavní   problémy.   
  

Přestaňte   se   dokola   ptát   lidí   z   VFN,   Bulovky   a   Motola   
5   Nov   2020,   22:12   

  
Měl   bych   takovou   drobnou   ale   důležitou   výzvu   k   novinářům:   mohli   byste   dát   víc   prostotu   lékařům   a   
sestrám   z   okresních   a   krajských   nemocnic,   a   méně   medii   oblíbeným   lékařům   z   několika   obřích   pražských   
fakultních   nemocnic?   
  

Já   rozhodně   nejsem   odborník   na   nemocniční   systém,   ale   přijde   mi,   že   tři   úplně   poslední   nemocnice   v   
zemi   kde   by   došla   kapacita   jsou   Bulovka,   VFN   a   Motol.   
  

Chápu   že   je   pohodlné   se   bavit   s   lidma   z   Prahy,   ale   obraz   o   situaci   to   systematicky   zkresluje.   V   době   kdy   by   
ta   kapacita   došla   v   Motole,   už   se   bude   v   mnoha   jiných   nemocnicích   třídit.   
  

    



K   rizikovému   skóre   
9   Nov   2020,   14:36   

K   "rizikovému   skóre":   Nemám   k   tomu   vztah   nezávislého   komentátora,   ale   spoluautora.   
  

1.   Podrobnější   teoretický   text   k   tomu   píšeme,   prosím   vydržte   do   zítra.   
  

2.   Význam   indikátorů   bych   nepodceňoval.   Například   soustředění   se   na   opožděné   ukazatele   jako   
obsazenost   postelí   v   nemocnicích   vede   k   pozdní   reakci.   Rizikové   skóre   by   mělo   přiměřeně   hledět   do   
budoucna   
  

3.   Zase   bych   to   nepřeceňoval:   je   to   jen   ukazatel,   neříká   to   samo   o   sobě   co   dělat.   Díky   tomu   je   skóre   
relativně   nepolitická   věc.   (Příklad:   Ukazatele   na   palubní   desce   auta   vám   taky   samy   o   sobě   neřeknou   jak   
řídit.)   
  

Další   nezávislá   část   je   tabulka   opatření,   což   samozřejmě   politická   věc   je.   Třetí   nezávislou   částí   jsou   nějaká   
"zapínací"   a   "vypínací"   pravidla,   typu   když   je   index   týden   pod   75,   dá   se   rozvolnit,   což   je   věc   zároveň   
odborná,   zároveň   politická.   Dohromady   by   to   mělo   tvořit   ucelený   systém.   
  

K   rizikovému   skóre…   
  

Metodika   vyšla   zda   
  

Odvození   Indexu   rizika   
  

    

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Metodika1_P1Odvozen%C3%AD-indexu-rizika.pdf


O   spolupráci   s   ČR   
11   Nov   2020,   21:19   

  
S   částí   týmu   z   EpidemicForecasting.org   a   spolupracujícími   kolegy   z   Blindspot.AI   jsme   se   zapojili   do   
konzultování   pro   českou   vládu   výrazně   oficiálněji.   
  

Přijde   mi   rozumné   to   veřejně   deklarovat,   a   zároveň   zhruba   nastínit   jak   chápu   nebo   nechápu   omezení   a   
přínosy   takové   spolupráce   s   politiky   z   pohledu   odborníka.   Předtím   jsme   s   EpidemicForecasting.org   radili   
třeba   v   části   Pakistánu,   takže   to   budu   popisovat   na   příkladu   Pákistánu,   nikoli   Česka.   Ono   v   mnohém   na   
zemi   až   tak   moc   nezávisí.   
  

1.   Roli   EpidemicForecasting.org   vnímám   tak,   že   jsme   ochotní   se   vyjadřovat   k   odborným   otázkám   na   
základě   poptávky   libovolného   relevantního   orgánu,   který   se   snaží   omezit   škody   způsobené   epidemií   
(podle   široce   uznávaných   měřítek   jako   zachráněná   léta   kvalitního   života   napříč   celou   společností).   
Podobně   jako   si   lékaři   nevybírají   pacienty   podle   politického   souhlasu,   nelze   u   epidemie   říci   "nelíbí   se   mi   
Pakistánská   politika,   pojďme   radit   raději   v   Kanadě".   
  

2.   Spolupráce   s   řadou   organizací   vyžaduje   nějakou   elementární   míru   diskrétnosti,   typu   nepouštění   obsahu   
soukromých   jednání   do   médií.   Málokde   na   světě   je   politika   zevnitř   voňavá   a   hezká.   
  

3.   Předmětem   epidemického   modelování   těžko   může   být   nějaká   celková   reforma   společnosti.   V   Pakistánu   
například   někde   omezení   modliteb   v   mešitách   vedlo   k   masovým   násilným   shromážděním   před   mešitami,   
takže   nám   přišlo   prakticky   lepší   modlitby   v   omezeném   režimu   povolit,   a   zkusit   například   přesunout   ven.  
Rozsahem   toho   s   čím   jsme   radili   asi   nemohlo   být   třeba   jak   zařídit   méně   násilí   v   Pakistánu.   
  

4.   Na   straně   politiků   se   asi   celkem   pochopitelně   může   vyskytnout   snaha   přehodit   nepopulární   rozhodnutí   
na   "experty"   a   naopak   si   případně   nějak   připsat   zásluhy   v   případě   úspěchu.   Přijde   mi   že   se   nad   tím   dá   spíš   
pokrčit   rameny.   Z   akademického   pohledu   je   mnohem   pohodlnější   držet   si   od   praktického   rozhodování   
bezpečný   odstup   a   neriskovat   "ušpinění   se".   
Za   mě   to   bohužel   globálně   ze   strany   akademické   sféry   nemělo   u   COVIDu   dobré   následky.   Řada   vlád   na   
jaře   rozhodovala   podle   mnohem   horších   modelů   než   dostupné   poznání.   
  

5.   V   otázce   jestli   má   takové   angažmá   smysl   podle   mě   dává   smysl   se   dívat   nikoli   na   to   jestli   to   v   
absolutních   číslech   bude   "úspěch"   nebo   ne,   ale   na   "mezní"   zlepšení   či   zhoršení.   Jinak   řečeno   jestli   
výsledkem   nějakých   doporučení   byla   nějaká   změna   nebo   to   reálně   nic   nemění.   Pokud   ano,   zda   šlo   o   
změnu   k   lepšímu.   
  

Česko   je   pochopitelně   složitější   tím   že   jsem   zároveň   občanem   ČR   a   samozřejmě   mám   na   řadu   věcí   vlastní   
občanský   a   politický   názor,   ale   modelování   epidemie   beru   jako   odbornou   věc.  
  
  

    



Ke   školám   
12   Nov   2020,   09:42   

  
Mě   ta   debata   přijde   v   prvé   řadě   zajímavá   jako   ukázka   jak   nás   jako   lidi   ovlivňují   kognitivní   zkreslení   
  

Představte   si   dvě   osy   odhadů   "jak   moc   je   zavření   škol   protiepidemicky   účinné"   a   "jak   moc   je   zavření   škol   
škodlivé   pro   děti   a   jejich   budoucnost"   
  

Pokud   byste   si   vynesli   názory   lidí   na   toto   téma,   jsem   si   dost   jistý,   že   uvidíte   výraznou   korelaci   názoru   "je   
to   velmi   škodlivé"   a   "je   to   protiepidemicky   neúčinné"   (a   naopak).   Taková   korelace   zároveň   naznačuje,   že   
fakta   zde   asi   budou   spíš   ve   službě   zájmů   (tj   prostě   "věřím   tomu   co   se   mi   hodí")   a   diskuse   nad   fakty   bude   
velmi   obtížná.   Pro   řadu   rodičů,   kteří   na   jaře   i   teď   mají   děti   doma,   je   to   téma   poměrně   emocionální.   
  

Osobně   mi   z   dostupných   důkazů   plyne,   že   otevřené   školy   jsou   významným   zdrojem   přenosu,   ostatně   
jsem   to   tu   mnohokrát   psal.   
  

Na   druhou   stranu   věřím   ekonomům   z   CERGE,   že   zavření   škol   je   velmi   drahé   zvláště   v   dlouhodobém   
měřítku   (ve   smyslu   že   nechodit   půl   roku   do   školy   ovlivní   lidi   na   desítky   let),   a   nově   dostupné   zahraniční   
studie   naznačují,   že   to   distanční   vzdělávání   nenahradí.   Navíc   zjevně   distanční   vzdělávání   je   nejhorší   pro   
sociálně   nejslabší.   Navíc   je   teoreticky   naprosto   jasné,   že   podobné   dlouhodobé   škody   lidé   systematicky   
nezohledňují   v   rozhodování   dostatečně.   
  

Z   tohoto   pohledu   otevřít   první   ročníky   v   současné   situace   je   poměrně   obtížné   dilema   kde   jsou   dobré   
argumenty   pro   obě   strany.   
  

Takže:   nelze   lhát   o   tom,   že   je   to   bezpečné.   Otevření   škol   je   nebezpečné   nejvíc   pro   učitele,   příbuzné   dětí   z   
ohrožených   skupin,   a   pro   zařízení   sociální   péče.   
  

Na   druhou   stranu:   ke   změně   celkového   trendu   z   klesajícího   na   stoupající   by   to   stačit   němělo,   povinná   
školní   docházka   je   10   let,   teď   se   z   toho   spouští   dva   ročníky   a   zůstávají   zavřené   SŠ   a   VŠ.   Tzn.   je   to   jen   část   
kontaktů   -   v   první   aporoximaci   by   se   dalo   podívat   na   to,   kolika   se   to   dotkne   lidí   -   nízké   stovky   tisíc,   ne   
milion.   
  

Co   je   naprosto   otřesné   je   něco   jiného:   zatímco   se   řeší   jestli   otevřít   první   ročníky,   v   mnoha   firmách   se   jede   
jako   by   tu   žádná   pandemie   nebyla.   
  

Např.   vedení   některých   firem   neoficiálně   nabádá   zaměstnance   aby   COVID   tajili,   nechodili   na   testy   nebo   
nehlásili   kontakty   hygieně   -   což   je   podle   mě   trestný   čin,   buďto   šíření   nakažlivé   choroby   ve   stádiu   přípravy,   
nebo   přímo   obecné   ohrožení.   ČR   v   tomto   směru   na   dodržování   a   vymáhání   vlastních   zákonů   rezignovala,   
naopak   se   to   považuje   za   skoro   normální.   
  

Na   homeoffice   není   řada   lidí   která   by   mohla,   protože   ...   drobné   snížení   produktivity   či   nepohodlí.   
Zároveň   testování   za   300   stovky   na   osobu   je   prý   "drahé",   podobně   podpořit   lidi   v   karanténě,   aby   mohli   
zůstat   doma   je   prý   také   drahé,   a   tak   dále.   
  

Tedy   za   mě:   otevřít   první   dva   ročníky,   za   podmínky,   že   redukci   R,   kterou   to   přinášelo,   dosáhneme   jinde,   je   
přijatelné.   Na   mnoha   místech   se   dá   "pořídit"   levněji.   
  



  

Poznámky   k   “psovi”   
13   Nov   2020,   13:35   

  
1.   Naším   příspěvkem   na   tom   je   hlavně   “index   rizika”.   Trochu   hlubší   vysvětlení   proč   takhle    je   v   příloze .     

  
Neformálně   řečeno   index   “odhaduje”   riziko   situace   na   základě   snadno   ověřitelných   parametrů,   a   zhruba   
odpovídá   logaritmu   budoucí   epidemie   v   horizontu   několika   týdnů.   Výhodou   tohoto   indikátoru   je,   že   se   
dívá   do   budoucna   víc   než   třeba   hospitalizace   nebo   počet   případů   sám   o   sobě.   Naopak   oproti   třeba   
samotnému   R   zohledňuje   velikost   epidemie.   
  

2.   Není   to   dokonalý   indikátor,   ale   je   to   mnohem   lepší   než   rozhodnutí   podle   jednoho   indikátoru   typu   “až   
klesne   R   pod   0.8,   tak   něco   rozvolníme”   nebo   “nemocnice   jsou   prázdné,   není   co   řešit,   teď   jsem   si   s   nimi   
volal”.   
  

3.   Druhou   částí   je   tabulka   opatření,   a   nějaká   pravidla   jak   je   zavádět   nebo   vypínat.   I   pokud   vám   přijde   
úplně   blbá,   můžete   se   na   to   dívat   jako   na   Pareto-vylepšení   současného   stavu.   V   minulosti   s   každou   
změnou   epidemické   situace   začala   běžet   složitá   jednání   vlády,   různých   zájmových   skupin,   někdy   i   
odborníků,   různých   lidí   s   telefonem,...   na   konci   tohoto   procesu   vyvažování   zájmů   pak   rozhodovala   vláda,   
a   občas   byla   rozhodnutí   s   odloženým   účinkem.   Tento   proces   vede   k   nějakým   výsledkům   (daným   
politikou),   ale   bohužel   s   významným   zpožděním.   Při   výrazném   růstu   epidemie   je   to   zpoždění   dost   
smrtící.   
  

4.   Důležitá   věc   která   k   “psu”   nezazněla:   ten   systém   se   snaží   udržet   nějakou   úroveň   opatření,   ale   je   dosti   
indiferentní   k   tomu,   jakou.   O   tom   jaká   úroveň   opatření   je   udržitelná   ve   skutečnosti   nerozhoduje   PES,   ale   
kvalita   trasování,   kvalita   dodržování   opatření,   dobrovolné   omezení   rizika,   a   nově   i   masivní   testování.   A   
samozřejmě   i   sezónní   vlivy   a   různé   další   neznámé.   Tedy:   s   kvalitním   trasováním   a   vysokou   compliance   
nebo   s   dostatečně   masivním   testováním   se   může   udržet   úroveň   2   a   nebo   i   1.   Nicméně   pokud   se   trasování   
nedaří   a   compliance   je   mizerná,   stejně   dává   smysl   snažit   se   bránit   výbuchu   zářijo-říjnového   typu,   a   plošná   
opatření   je   při   zhoršení   potřeba   zapínat   rychle.   

    

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Metodika1_P1Odvozen%C3%AD-indexu-rizika.pdf


K   potřebě   nouzového   stavu   
13   Nov   2020,   22:44   

K   potřebě   nouzového   stavu   i   v   nízkých   úrovních   pohotovosti   v   tabulce   PES:   psal   jsem   to   v   komentářích   
už   asi   třikrát,   píšu   i   jako   post.   
  

Upozorňuji,   že   nejsem   právník.   Ale   od   nezávislého   právníka   máme   tento   pohled   
  

1.   Právo   shromažďovat   je   zaručeno   přímo   Listinou,   nedá   se   jen   tak   omezit   
2.   Zvláštní   "Lex   covid"   nemůže   být   hned,   legislativní   proces   má   nějakou   rychlost.   
(Ve   sněmovně   to   snad   nicméně   leží   od   května)   
  

Zároveň   za   mě,   nějaká   protiepidemická   opatření,   která   alespoň   zhruba   dávají   smysl,   výrazné   omezení   
shromažďování   obsahovat   musí.   
  

Co   je   nejlepší   řešení   nevím.   Samozřejmě   co   je   špatně   je   zneužívání   nouzového   stavu   ke   krokům   ve   věcech   
které   s   COVID   nemají   nic   společného.   

  

Vraždící   memy   a   excess   mortality   
Updated   14   Nov   2020,   21:43   

  
https://www.idnes.cz/technet/veda/kolik-lidi-umira-na-covid-s-covidem-koronavirus-umrti-smrt-nadumrt 
i-doziti.A201112_182341_veda_mla?fbclid=IwAR0IGoKk3KhoyRo_jUeQGLp_lkgT4812g-g2NC6bWT 
T2hxCj-5z4sigVt2Y   
  

K   vraždícímu   memu   "Pozor,   umíraní   s   COVIDem   neznamená   umírání   na   COVID":  
  

V   ČR   v   důsledku   COVIDu   umírá   spíš   _víc_   lidí,   než   kolik   je   úmrtí   s   potvrzeným   COVIDem.   Bylo   to   tak   
při   rozjeté   epidemii   všude,   tedy   žádné   překvapení.   
  

(Samozřejmě   i   na   tohle   už   jistě   existuje   nějaká   konspirační   teorie...   nejde   o   COVID   ale   vlnu   záhadných   
zápalů   plic?)   
  
  
  

Hyperbolické   diskontování   a   více   nebo   méně   prohrát   
16   Nov   2020,   11:34   

  
Pustil   jsem   si   OVM.   
  

Nejřív   jsem   k   tomu   chtěl   napsat,   že   je   to   něco   dost   šíleného,   včetně   některých   výstupů   Václava   Moravce,   a   
okomentovat   pár   konkrétních   věcí.   
  

https://www.idnes.cz/technet/veda/kolik-lidi-umira-na-covid-s-covidem-koronavirus-umrti-smrt-nadumrti-doziti.A201112_182341_veda_mla?fbclid=IwAR0IGoKk3KhoyRo_jUeQGLp_lkgT4812g-g2NC6bWTT2hxCj-5z4sigVt2Y
https://www.idnes.cz/technet/veda/kolik-lidi-umira-na-covid-s-covidem-koronavirus-umrti-smrt-nadumrti-doziti.A201112_182341_veda_mla?fbclid=IwAR0IGoKk3KhoyRo_jUeQGLp_lkgT4812g-g2NC6bWTT2hxCj-5z4sigVt2Y
https://www.idnes.cz/technet/veda/kolik-lidi-umira-na-covid-s-covidem-koronavirus-umrti-smrt-nadumrti-doziti.A201112_182341_veda_mla?fbclid=IwAR0IGoKk3KhoyRo_jUeQGLp_lkgT4812g-g2NC6bWTT2hxCj-5z4sigVt2Y


Ale   přijde   mi   informačně   užitečnější   jiná   poznámka:   všichni   diskutující   kromě   moderátora   jsou   lékaři,   na   
vysokých   funkcích   a   v   politice.   Myslím,   že   poskytují   celkem   reprezentativní   pohled   na   názory   na   
ministerstvu   zdravotnictví,   mezi   lékaři   v   parlamentu,   a   tak   podobně.   
  

Pokud   máte   představu,   že   v   "hledání   kompromisů"   v   Česku   zdravotnictví   trošku   jednostranně   hájí   zdraví,   
ministerstvo   obchodu   obchod,   kultura   kulturu,   školství   otevřené   školy...   a   něco   z   toho   vzejde,   tak   to,   co   je   
v   OVM   -   například,   že   těch   mrtvých   není   až   tolik,   nejsou   žádné   relevantní   studie,   že   by   děti   přenášely   
COVID,   testů   nemůže   být   moc   protože   jsou   drahé,   jsou   tu   jiné   vážnější   nemoci,   musíme   také   myslet   na   
ekonomiku,   která   nemá   trpět...   to   je   celkem   mainstream   lékařů   v   politice.   V   hledání   kompromisu   se   k   
tomu   dál   přidá   hlas   businessu,   casin   a   heren,   fotbalu,   a   tak   dále.   
  

Realističtější   pohled   je   zhruba   takový,   že   hodně   lidí   kope   za   zmenšení   krátkodobých   škod   (v   horizontu   
několika   týdnů)   za   cenu   zvýšení   očekávané   hodnoty   dlouhodobých   škod.   Hrstka   matematických   modelářů   
a   ekonomů   pak   vede   sysifovsky   boj   s   hlubokým   nastavením   lidského   uvažování   jménem   "hyperbolické   
diskontování".   
  

Prosím   nečekejte   že   tenhle   boj   nějak   výrazně   "vyhrajem".   S   COVIDem   se   zdá   se   dá   v   evropských   
poměrech   pouze   více   nebo   méně   prohrát.   
  

(Edit   ...   Za   mě...   o   ten   rozdíl   jestli   prohrát   dost   nebo   ještě   víc   ale   stojí   za   to   bojovat,   i   když   moc   
pozitivního   feedbacku   to   tedy   nepřinese.)   
  
  

Zase   školy   
17   Nov   2020,   14:34   

  
Podle   mě   zásadní   otázka   teď   není   jestli   se   školy   otevřou   např.   o   týden   dřív   nebo   později,   ale   za   jakých   
podmínek   se   otevřou,   jak   se   k   případům   COVIDu   ve   školách   postaví   hygiena,   ředitelé   škol,   pediatři,   a   jak   
moc   se   bude   testovat.   
  

Pokud   se   zopakuje   přístup   ze   září,   to   je   například   fikce,   že   děti   pečlivě   nosí   kvalitní   roušky   s   vysokou   
účinností   a   tak   nemusí   do   karantény   nikdo   kromě   souseda   v   lavici,   klinické   soustředění   na   jednoho   
pacienta   s   představou,   že   když   děti   nejsou   výrazně   nemocné,   je   zbytečné   je   testovat,   a   obecně   tendence   
ohniska   šíření   ve   školách   ignorovat...   
  

...tak   je   vlastně   dost   jedno,   kdy   se   školy   otevřou.   Boj   o   to,   jestli   to   bude   o   týden   později,   nebo   třeba   v   
situaci,   kdy   počet   případů   bude   pod   nějakou   magickou   hranicí   typu   tisíc,   mi   přijde,   že   strategicky   není   
bitva   do   které   bych   radil   se   pouštět.   
  

Pokud   máte   dojem,   že   otevřít   školy   lze   třeba   pod   1000   potvrzených   případů   za   den,   tak   podotýkám   že   1.   
září   to   bylo   jen   kolem   500   potvrzených   případů   za   den;   do   situace,   kdy   by   PES   radil   nadpoloviční   většinu   
škol   zavřít,   to   trvalo   zhruba   dva   týdny.   
  

Zásadní,   co   teď   v   oblasti   škol   potřebujeme,   je   dosáhnout   
  

1.   plošné   redukce   přenosu   kombinací   nemíchání   tříd,   větrání,   roušek,   vracení   nemocných   dětí   rodičům.   
2.   co   nejširšího   testování,   nevadí   že   děravým   sítem.   



3.   okamžitého   zastavení   přenosu   kdekoli   se   případy   objeví,   pomocí   testování   a   karantén.   
4.   zodpovědného   přístupu   všech   -   škol,   rodičů,   hygieny,   dětských   lékařů,   zřizovatelů   škol.   
  
  
  

    



Omezení   lidí   na   plochu   v   obchodech   
19   Nov   2020,   08:48   

Je   fascinující   sledovat   jak   pár   schopných   lobbistů   dokáže   ovlivnit   veřejnou   diskusi   o   protiepidemických   
opatřeních.   
  

Jedna   z   hlavních   vln   nesouhlasu   se   tak   zvedla   proti   omezení   počtu   zákazníků   na   plochu   obchodu.   
  

Pár   poměrně   zjevných   věcí   
  

1.   Víceméně   žádné   prokázané   případy   šíření   COVIDu   v   obchodech   mezi   zákazníky   nejsou   a   nebudou,   
protože   se   v   českých   podmínkách   nedá   takový   přenos   dotrasovat.   Neexistence   důkazů   z   trasování   v   
takovém   případě   nic   nedokazuje.   
  

2.   O   tom,   jak   se   COVID   šíří,   se   už   ví   poměrně   dost,   hlavní   cesta   ve   vnitřních   prostorech   typu   obchod   
jsou   aerosoly.   V   zásadě   riziko   je   dané   tím   kolik   COVIDu   lidé   vydýchají   a   vyprskají   a   nadýchají   a   jak   často  
se   v   místnosti   vymění   vzduch.   
V   současnosti   nejlepší   jednoduchý   odhad   rizika   nějaké   obecné   situace   je   podívat   se   na   nějaký   jednoduchý   
model   šíření   aerosolů.   
Z   takových   modelů   je   celkem   jasné,   že   větší   hustota   lidí   uvnitř   prostě   vede   k   většímu   riziku.   
  

3.   Pokud   chcete   nějaký   úplně   jiný   důkaz   šíření   v   obchodech,   tak   např.   z   našeho   výzkumu   plyne,   že   
opatření   zavření   všech   obchodů   a   služeb   má   efekt   na   redukci   R.   (To   může   mít   i   jiné   složky   než   přenos   ze   
zákazníků   nebo   na   zákazníky,   např.   že   zaměstnanci   obchodů   nepřijdou   do   práce)   
  

4.   Obchody   s   přiměřeně   malou   hustotou   lidí   a   rouškami   jsou   relativně   bezpečné   prostředí,   výrazně   
bezpečnější   než   třeba   restaurace.   
  

5.   Obchod   se   shlukem   lidí   postávajícím   se   u   pokladen   čtvrt   hodiny   bezpečný   není.   
  

6.   2m   rozestup   nejsou   nějaká   magická   hranice,   za   kterou   by   se   COVID   nešířil.   Je   to   asi   podobné   jako   s   
cigaretovým   kouřem   -   víc   kouře   se   nadýcháte   na   0.5   metru   než   na   2m,   ale   méně   na   3m   než   na   2m.   
  

Ze   souhrnu   předchozího   plyne,   že   dává   smysl   se   snažit,   aby   lidí   v   obchodě   nebylo   příliš   najednou.   To   se   
dá   dosáhnout   tím,   že   lidé   chodí   do   obchodů   méně   často,   vyhnou   se   špičkám,   a   nakupují   spíš   než   aby   
bloudili   obchodem.   
Stejná   fronta   před   obchodem   je   pak   výrazně   bezpečnější   než   u   pokladen.   
  

To   vše   je   celkem   přesně   proti   standardním   motivacím   v   retailu,   který   běžně   naopak   optimalizuje   na   to,   aby   
lidé   v   obchodě   strávili   hodně   času,   chodili   často,   a   spíš   se   procházeli,   přičemž   nakoupí   i   pro   co   nepřišli.   
Nelze   čekat,   že   by   část   obchodníků   v   konkurenčním   prostředí   řekla   "k   nám   choďte   míň   a   netravte   tu   tolik   
času".   
  

Celkem   jasné   řešení   je   proto   omezit   počet   lidí   na   plochu   uvnitř.   Dělají   to   např.   všechny   s   Českem   
sousedních   země.   
  

V   Česku   navíc   může   bezpečnost   obchodů   snížit   kombinace   faktorů   "odložená   poptávka,   teď   se   zase   
může   otevřít"   plus   "Vánoce"   plus   "dojem,   že   se   snížilo   riziko"   plus   vysoká   motivace   obchodníků   dohnat   



tržby   a   lidi   do   obchodů   dostat   ve   velkém.   Plus   nižší   úroveň   respektování   zákonů   a   regulací   než   např.   v   
Německu.   
  

Takže   omezení   lidí   na   plochu   relativně   dobře   odpovídá   riziku,   je   kontrolovatelné,   pro   většinu   velkých   
obchodů   snadno   zajistitelné,   běžně   používané   v   zahraničí,   dokonce   s   podobnými   nebo   stejnými   
parametry.   
  

Na   úrovni   PES   5   se   nesmí   potkat   uvnitř   víc   než   2   lidé,   na   úrovni   4   6   lidí.   Že   se   i   s   omezením   na   plochu   
mohou   v   obchodech   potkat   relativně   blízko   lidí   desítky   už   zohledňuje   relativně   menší   riziko   v   obchodech.   
  

Jak   proti   něčemu   takovému   vyvolat   nebo   alespoň   podpořit   hystericky   odmítavou   reakci   mi   přijde   
zajímavé.   
  

Jinak   většina   argumentů   proti   zní   taknějak   jako   mírně   manipulativní   PR   obchodníků.   
  

Apokalyptické   fronty,   několik   hodin   čekání   ve   frontě   na   mrazu?   Možná   jedno   odpoledne,   ale   kdo   by   to   
dělal   opakovaně?Je   zjevné,   že   většina   lidí   by   místo   hodiny   čekání   ve   špičce   šla   nakoupit   raději   jindy,   nebo   
jinam.   Praxe   v   zahraničí   ukazuje,   že   žádná   frontová   apokalypsa   se   nekoná.   
  

Že   rozhodování   není   založené   na   datech?   Samozřejmě   rozhodování   nemůže   být   založené   na   datech   která   
nejsou,   typu   data   o   trasování   kontaktů   v   obchodech.   Musí   se   vycházet   z   toho,   co   alespoň   zhruba   známé   
je,   což   jsou   třeba   fyzikální   fakta   o   ředění   aerosolů,   nebo   odhady   celkového   efektu   balíku   intervencí.  
  

Že   se   má   rozvolňovat,   kdežto   tohle   je   nové   omezení?   Tak   asi   zjevně   ta   úroveň   pohotovosti   5   by   neměla   
být   dohromady   nějak   mírnější   než   dříve   platná   omezení,   pokud   se   o   něco   zvyšuje   R   otevřením   prvních   
ročníků,   někde   jinde   by   se   mělo   riziko   snižovat.   
  
  

Pár   odpovědí   pro   Seznam   Zprávy,   jak   se   dalo   COVID   zbavit   
  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/meli-jsme-sanci-se-covidu-19-zbavit-ale-nevyuzili-jsme-ji-rika-expe 
rt-z-oxfordu-130490   
  

Mimo   jiné   varuju   před   snahou   PES   nějak   nahodile   změnit.   
  

Jednak:   pokud   chce   někdo   něco   při   dané   úrovni   rozvolnit,   měl   by   zároveň   říci   co   zpřísnit,   aby   
protiepidemický   efekt   zůstal   zhruba   stejný.   
  

Druhak:   Pokud   si   někdo   myslí,   že   bude   k   obecnému   prospěchu,   když   tady   bude   každý   den   probíhat   
permanentní   politický   boj   o   to,   která   skupina   si   prosadí,   že   zrovna   opatření,   které   se   týká   jich,   se   změní,   
tak   se   obávám,   že   to   k   ničemu   dobrému   nepovede.   
  

(edit:   rozhovor   vznikal   koncem   týdne...   drobná   výhra   je   že   dosavadním   snahám   o   změny   i   přes   silný   
lobbisticky   tlak   ta   opatření   odolala)   
  

    

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/meli-jsme-sanci-se-covidu-19-zbavit-ale-nevyuzili-jsme-ji-rika-expert-z-oxfordu-130490
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/meli-jsme-sanci-se-covidu-19-zbavit-ale-nevyuzili-jsme-ji-rika-expert-z-oxfordu-130490


  

FAQ   k   Indexu   rizika   -   aneb   odpovídám   na   to   opakovaně.   
23   Nov   2020,   09:36   

  
0.   Podepsaný   jsem   pod   Indexem   rizika,   za   kterým   stojím   a   je   to   poměrně   nepolitická   věc.   Pod   tabulkou   
opatření   je   podepsané   Ministerstvo   zdravotnictví   a   samozřejmě   ta   tabulka   je   politická   velmi.   Pokud   se   
vám   nějaké   políčko   v   tabulce   opatření   nelíbí,   obraťte   se   na   MZČR.   (I   když   k   tomu   přece   jen   něco   napíšu,   
ale   jindy)   
  

takže   k   indexu   
  

1.   Proč   má   v   indexu   takovou   váhu   pozitivita?   
  

Pozitivita   testů   je   jednoduchý   a   docela   dobrý   ukazatel   toho,   jak   velkou   část   epidemie   nevidíme.   V   praxi   
pozitivitu   ovlivňuje   zastoupení   různých   skupin   testovaných   ve   vzorku.   Jsou   to   například   
  

a.   Lidé   s   klinicky   velmi   pravděpodobným   COVID,   kterým   je   dost   zle.   Zde   je   pozitivita   velmi   
vysoká,   klidně   i   60   procent.   
b.   Lidé   s   nejasným   COVID,   kteří   mají   jen   nějaký   příznak,   nebo   slabé   příznaky.   Zde   je   pozitivita   
nižší.   
c.   Jasné   nejbližší   kontakty   pozitivně   testovaných,   např.   rodiní   příslušníci.   Zde   je   pozitvita   
poměrně   vysoká,   byť   nižší   než   předchozích   skupin   
d.   Vzdálenější   kontakty   pozitivně   testovaných,   např.   celé   třídy   ve   škole,   celé   pracovní   kolektivy.   
Tady   je   pozitivita   zase   nižší   
e.   Lidé   kteří   se   testují   protože   chtějí   vycestovat.   Pozitivita   nízká.   
...   

  
Pro   to,   aby   byla   epidemie   pod   kontrolou,   je   potřeba   testovat   všechny   skupiny   z   a.-d.   Pokud   se   tak   neděje,   
znamená   to,   že   jsou   podhodnocené   indikátory   indexu   "Incidence".   Čím   větší   pozitivita,   tím   víc.   Zároveň   
pokud   pozitivita   roste,   může   být   podhodnocený   třetí   klíčový   indikátor,   růstový   faktor.   
  

Index   se   díky   tomu   dá   "ovlivnit"   netestováním   o   něco   méně,   než   vstupní   indikátory   incidence.   

  

2.   Proč   v   indexu   není   nějaký   indikátor   kvality   trasování   a   pod?   
  

Uvažovali   jsme   o   tom,   ale   systematicky   správnější   je   z   několika   takových   indikátorů   vytvořit   nějaký   jiný   
"Index   připravenosti".   Zařadit   do   indexu   rizika   kvalitu   trasování   by   hrozilo   vznikem   kočkopsa,   který   
nebude   mít   dobrý   teoretický   podklad,   ale   naopak   bude   navázaný   na   měkká   data   nebo   dojmy.   Měkké   
dojmy   o   trasování   jistě   znáte   z   tiskovek.   Nejlepší   tvrdá   data   o   tom,   jak   moc   se   trasování   skutečně   dařilo,   
jsou   bohužel   až   na   vstupou   do   nemocnic,   nebo   dokonce   do   márnic.   Čili   se   zpožděním.   Za   mě   je   tedy   
lepší   mít   na   to   jiný   index.   
  



Lepší   trasování   se   z   pohledu   "Indexu   rizika"   projevuje   jako   jakási   vnější   síla,   která   tlačí   R   a   následně   i   
incidence   dolů.   (Totéž   platí   pro   vakcinaci   nebo   přirozenou   imunitu).   
  

3.   Nevede   rozvolnění   na   úroveň   "N"   automaticky   k   návratu   na   úroveň   vyšší?   
  

Ne,   automaticky   ne,   právě   kvůli   trasování   a   testování,   které   funguje   lépe   s   méně   případy.   Na   druhou   
stranu   na   trasování   teď   pracuje   kolem   2   tisíc   lidí.   Kvalita   trasování   teď   zdá   se   není   omezená   tím,   že   by   
neměl   kdo   volat   kontaktům,   ale   nízkým   počtem   zachycených   kontaktů   na   případ,   nehlášením   kontaktů,   
tím   že   vytrasování   nechodí   na   testy,   atd.   To   je   z   velké   části   problém   incentiv   (už   jsem   popisoval)   
  

Podrobnější   odpověď   je   taková,   že   asi   tři   týdny   před   vyhlášením   PES   jsme   především   s   kluky   z   
Blindspot.AI   a   Tomášem   Gavenčiakem   z   EpidemicForecasting.org   strávili   modelováním   jak   něco   typu   
PES   může   fungovat,   a   jak   předejít   prudkým   oscilacím.   Výsledkem   takové   snahy   nemůže   být   jistota,   že   
něco   bude   fungovat,   ale   předejití   případům,   kdy   je   předem   naprosto   jasné,   že   něco   fungovat   nebude,   z   
čistě   teoretických   důvodů.   
  

(Btw   když   jsme   u   té   teorie.   PES   je   něco   jako   regulátor.   Z   teorie   řízení   plyne,   že   každý   dobrý   regulátor   
obsahuje   model   regulovaného   systému.   Tím   modelem   je   právě   index   rizika,   který,   i   když   se   tam   na   první   
pohled   jen   sečtou   nějaké   body,   je   zhruba   isomorfní   jednoduchému   epidemiologickému   modelu.)   
  

4.   Proč   PES   neřeší   ještě   [doplň   problém   zvládání   epidemie   COVIDu   v   ČR]?   
  

Protože   částečná   změna   k   lepšímu   je   lepší   než   žádná   změna.   
  

Celý   PES   je   tak   možná   pětina   toho,   co   je   potřeba   v   ČR   změnit,   i   když   se   omezím   jen   na   hortizont   týdnů   
až   měsíců.   (viz   moje   posty   o   tom   co   je   třeba   změnit).   
  
  

    



Skóre   PES   kleslo   díky   změně   metodiky   a   náhodě,   pro   zdraví   ekonomiky,   
lidí   i   klidné   Vánoce   je   potřeba   počkat   na   jasnější   pokles   všude.   
  

24   Nov   2020,   11:28   
  

Skóre   PES   kleslo   díky   změně   metodiky   a   náhodě.   
  

Myslím,   že   je   fair   říci   
  

1.   Změnu   se   mnou   ani   většinou   dalších   spoluautorů   nikdo   předem   nekonzultoval,   podle   mých   informací   
to   rozhodl   Centrální   řídící   tým   v   pátek   a   ÚZIS   implementoval   o   víkendu.   Myslím,   že   je   nevhodné   jakékoli   
změny   metodiky   dělat   tímto   způsobem.   
  

V   tuhle   chvíli   by   bylo   poměrně   pohodlné   dát   od   toho   ruce   pryč   a   dál   to   neřešit.   
  

2.   S   trochou   odstupu   ...z   toho   co   zatím   vidím   mi   to   nepřijde   jako   zásadní   velká   změna   a   motivace   mít   
stejné   číslo   pro   PES   a   podle   mezinárodní   metodiky   je   legitimní   důvod.   Současná   změna   pokud   vím  
nezahrnuje   přímé   přidání   antigen   testů.   Pokud   ECDC   dál   změní   metodiku   výpočtu   pozitivity   tak,   že   se   do   
pozitivity   i   počtu   testů   ve   velkém   antigeny   počítat   začnou,   je   zjevné,   že   tabulky   rizika   bude   potřeba   změnit   
-   tabulka   opatření   a   i   tabulka   výpočtu   rizika   je   zkalibrovaná   na   PCR   testy   a   bude   ji   nutné   překalibrovat.   
(Zároveň   antigen   testy   jsou   dobrá   zpráva!)   
  

3.   I   s   onou   pondělní   změnou   metodiky   index   vyšel   na   57   bodů   a   úroveň   3   náhodou,   o   méně   než   jednu   
desetitisícinu   (nová   pozitivita   byla   0.229951725,   pro   posun   do   vyššího   pásma   by   asi   stačil   jeden   pozitivní   
test   navíc?).   Větší   změnu   než   metodika   způsobí   například   to,   že   část   parametrů   je   ovlivněná   státním   
svátkem   minulý   týden   -   víme,   že   ve   svátek   se   méně   testuje   a   všechna   měření   to   nějak   rozhodí.   
  

4.   Bylo   by   absurdní   na   tomto   základě   překotně   rozvolňovat.   Změny   stupně   přesně   na   hranici   o   pár   testů   
nebo   o   změnu   metodiky   nejsou   nic,   co   by   nám   podávalo   zprávu   o   skutečné   změně   situace.   Podobně   jako   
pacient   s   naměřenou   teplotou   37.995   není   v   nějak   znatelně   lepším   stavu   než   pacient   s   horečkou   38.005   
stupně.   
  

Jediná   příčetná   expertní   interpretace   je,   že   index   rizika   je   celostátně   kolem   60,   což   podle   platné   tabulky   
PES   prostě   je   na   hranici   úrovní   3   a   4,   a   pomalu   to   klesá.   Toto   platí   podle   staré   i   podle   změněné   metodiky.  
Je   zjevné,   že   v   mnoha   krajích   je   to   jasně   4,   někde   spíš   k   5,   a   není   vhodné   překotně   změnit   opatření   na   
úroveň   3.   
  

5.   Navíc   by   se   nemělo   porušovat   pravidlo   že   k   hodnocení   stability   nového   stavu   je   třeba   týden   počkat,   
nebo   týdenní   periodicita   hodnocení   ve   středu.   
  

Pro   zdraví   ekonomiky,   lidí   i   klidné   Vánoce   je   potřeba   počkat   na   jasnější   pokles   všude.   
  

    



Smutná   statistika     
24   Nov   2020,   19:51   

  
Smutná   statistika   od   Jaroslava   Borovičky:   celková   úmrtnost   rostla   výrazně   rychleji   než   vykazovaná   úmrtí   
na   covid-19.   
  

Bylo   to   tak   víceméně   všude   kde   se   epidemie   COVID   výrazně   rozjela,   tedy   nic   zásadně   překvapivého.   
  

Pokud   někoho   napadnul   mem   "nezemřeli   na   COVID,   ale   jen   s   COVIDem"   tak   se   prosím   zkuste   nějak   
pootočit   čelem   ke   skutečnosti:   COVID   zjevně   zabíjí   lidi   kteří   by   jinak   řadu   let   žili.   
  
  

Mělo   už   COVID   pět   milionů   lidí?   
25   Nov   2020,   09:26   
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spasi-nas-vakcina-proti-covidu-a-kdy-zacneme-ockovat-ptejte-se-v 
akcinologa-130763   
  

Pardon,   ale   vystoupení   profesora   Berana   nejsou   z   části   ani   odborný   omyl,   ale   prostě   nesmysly.   Když   si   
vezmu   téma   z   titulku,   tak   žádná   metodika   CDC   podle   které   by   šlo   počty   pozitivních   PCR   testů   v   Česku   
na   podzim   vynásobit   deseti   a   tak   dojít   k   5   milionům   lidí   kteří   měli   COVID   neexistuje;   natvrdo   řečeno,   je  
to   blábol.   
  

Pokud   bychom   použili   předchozí   odhady   prof.   Berana   z   jara   a   extrapolovali   na   podzim,   tak   je   5M   ještě   
skromné   číslo   -   vyšlo   by   mu   že   nakažených   už   bylo   v   Česku   snad   30   milionů   lidí,   tedy   úplně   každý   třikrát.   
To   ale   zase   nesedí   s   tím   že   imunita   je   podle   něj   silná   a   na   roky.   
  

Je   částečně   selháním   médií   že   podobným   lidem   dávají   celkem   neomezený   prostor.   
  

Správná   otázka   pro   prof.   Berana   by   byla   zhruba:    "Váš   zjevně   mylný   graf   ukazující   slábnutí   viru   ukazoval   premiér   
Babiš   ve   svém   pořadu,   v   létě   jste   zase   informoval   vládu   i   veřejnost   o   údajně   funkční   léčbě   COVIDu   přípravkem   isoprinosine   
bez   odborně   přijatelných   důkazů.   Vaše   prokazatelně   nesmyslná   a   vědecky   nepodložná   trvzení,   prezentovaná   s   autoritou   
profesora,   nejspíš   kauzálně   přispěla   ke   smrti   mnoha   lidí   a   ohromným   ekonomickým   škodám.   Vaše   vystoupení   jsou   
neslučitelná   s   nějakou   odbornou   integritou   a   zodpovědností   vědce.   Uvažujete   o   rezignaci   na   akademické   funkce?"   
  
  
  

    

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spasi-nas-vakcina-proti-covidu-a-kdy-zacneme-ockovat-ptejte-se-vakcinologa-130763
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spasi-nas-vakcina-proti-covidu-a-kdy-zacneme-ockovat-ptejte-se-vakcinologa-130763


O   krajích,   psech,   štěňatech   a   šicích   strojích   
27   Nov   2020,   10:02   

  
1.   Problém   současné   situace   jsou   mezikrajové   rozdíly,   někde   je   PES   spíš   v   pásmu   "5"   než   na   "3".   Mít   
situaci   na   5   a   opatření   na   3   nejde   dobře   dohromady.   
  

2.   Proč   je   nutné   mezikrajové   vztahy   uvažovat   je   doufám   jasné.   Pokud   ne:   představte   si   třeba,   že   
Středočeský   kraj   má   opatření   stupně   4   a   Praha   čísla   3.   V   praxi   by   to   způsobilo,   že   se   Středočeský   kraj   
sjede   nakupovat,   bavit   a   družit   do   Prahy.   A   situace   se   "srovná"   tím   nežádoucím   směrem,   t.j.   méně   
nakažený   kraj   se   nakazí   od   toho   infekčnějšího.   ČR   je   prostě   docela   malá,   krajská   města   často   dělí   zhruba   
hodina   autem.   Zřizovat   nějaké   vnitřní   hranice   asi   moc   nejde.   
  

3.   Problém   s   mezikrajovými   rozdíly   se   při   tvorbě   PES   řešil,   včetně   návrhů   algoritmických   pravidel   typu   
"stupeň   kraje   je   max(stupeň   kraje,   stupeň   ČR)"   nebo   ”stupeň   kraje   nesmí   být   o   víc   než   1   stupeň   menší   
než   krajů   sousedních".   
  

Nakonec   zvítězil   názor,   že   vysoké   stupně   4   a   5   stejně   musí   být   celorepublikově,   u   nižších   stupňů   může   
být   krajská   variace,   avšak   řada   algoritmických   pravidel   by   byla   pro   veřejnost   nepochopitelná   a   stejně   
neobsáhla   vše.   Takže   se   prostě   zohlední   princip,   že   PES   není   autopilot,   ale   na   konci   vše   posuzuje   člověk.   
Pokud   tedy   teď   hlavní   hygienička   říká,   že   situaci   na   rozvolnění   nevidí,   a   poukazuje   na   krajové   rozdíly,   není   
to   nějaká   ad   hoc   modifikace.   
  

Jestli   místo   toho   radši   měla   být   tabulka   a   měl   to   být   ještě   víc   algoritmický   systém   mi   ani   teď   není   jasné   a   
přijde   mi   to   brzo   hodnotit.   
  

4.   Pokud   vás   děsí   možné   rozvolnění   od   pondělí,   tak   pro   mě   jsou   daleko   děsivější   "štěňata".   To   znamená   
takzvané   "tabulky   druhé   úrovně",   které   si   tvoří   jednotlivé   resorty   v   diskusi   s   hygienou.   
  

Proč?   I   kdyby   nastalo,   což   se   snad   nestane,   tak   rozvolnění   o   týden   dřív   nebo   později   epidemii   
jednorázově   přenásobí   nějakou   konstantou.   
  

"Štěnata"   mají   potenciál   zmenšit   brzdící   efekt   jednotlivých   úrovní   PES   možná   o   víc   než   desítku   procent   
(v   redukci   R).   
  

Jak   toho   může   pouhé   štěně   dosáhnout?   Zhruba   tak,   že   si   zástupci   nějakého   oboru   poskládají   pro   ně   co   
nejmírnější   omezení   z   toho   co   daná   úroveň   nabízí   a   tak   se   jaksi   plíživě   rozvolní.   
  

Hypotetický   příklad:   
  

Podle   principů   PES   se   nesmí   na   úrovni   3   uvnitř   potkat   víc   než   10   lidí,   a   rozhodně   ne   při   rizikové   činnosti   
(kterou   je   třeba   intenzivní   dýchaní   při   fyzické   námaze).   
  

Zástupci   fitness   center   ale   namítnou,   že   limit   10   lidí   by   velkým   fitkám   ekonomicky   neumožnil   otevřít,   a   
prolobují   si,   že   pro   ně   bude   platit   stejný   limit   jako   pro   obchody   (tj.   jeden   člověk   na   15m   čtverčních,   bez   
omezení   počtu).   To   už   je   samo   o   sobě   epidemiologicky   nesmyslné   srovnání,   lidé   v   obchodě   se   nepotkávají   
tak   dlouho,   a   nedýchají   tolik.   V   praxi   si   pak   ještě   fitka   z   tabulky   pro   profesionální   sport   vyzobnou,   že   při   
tréningu   se   nemusí   používat   roušky.   
  



Takže   i   když   PES   je   na   úrovni   3   postavený   na   principu,   že   se   nesmí   uvnitř   potkat   více   než   10   lidí,   a   když   
už,   tak   s   rouškami,   je   představitelné,   že   “štěně”   pro   wellness   a   fitness   povede   ke   konání   třeba   lekce   zumby   
uvnitř   pro   20   lidí   a   bez   roušek.   Což   je   epidemicky   rizikovější   než   omezení   pro   stupeň   2.   
  

Přitom   izolovaně   ta   jednotlivá   srovnání   zpravidla   působí   docela   rozumně.   
  

Můj   dojem   z   diskusí   o   PES   ale   je,   že   řadou   srovnání   s   mottem   “tohle   je   nespravedlivé”,   které   na   první   
pohled   působí   jednotlivě   logicky,   lze   při   vhodné   konstrukci   ukázat,   že   vůbec   žádná   omezení   by   se   neměla   
týkat   nikoho   ani   na   stupni   5.   
  

6.   Obecně:   “spravedlnost”   opatření   ve   smyslu,   že   všichni   měli   být   poškozeni   stejně,   není   vhodný   cíl,   i   
když   to   zní   líbivě.   Mnohem   víc   dává   smysl   omezit   nejvíc   to   nejrizikovější,   a   škody   kompenzovat.   
  

Zkusil   bych   to   vysvětlit   na   příkladu   povodní.   
  

Představte   si,   že   akutně   hrozí   povodeň,   a   ve   stavu   nouze   stát   nařídí   stavební   firmě   všeho   nechat   a   
bagrovat   zeminu   na   hráz,   nebo   přímo   zabaví   a   použije   bagr.   Asi   skoro   každému   dává   smysl,   aby   stát   
majiteli   bagru   tuto   zvláštní   oběť   kompenzoval.   De   facto   se   na   to   dá   dívat   i   jako   na   peněžní   kompenzaci   
od   všech,   které   ochránila   hráz,   majiteli   bagru.   
  

Oproti   principu   kompenzací   by   se   dal   představit   alternativní   “princip   rovnoměrné   distribuce   škod”.   Podle   
tohoto   principu   pokud   stát   nařídil   stavební   firmě   budovat   dva   dny   hráze,   měl   by   podobnou   oběť   
požadovat   i   po   ostatních   firmách.   Takže   dva   dny   by   šla   kopat   i   místní   cukrárna,   a   výrobna   textilu   by   
odevzdala   řadu   šicích   strojů.   Protipovodňový   efekt   použití   šicích   strojů   sice   není   velký,   a   cukrárna   toho   za   
dva   dny   vykopala   tolik   co   bagrista   za   půl   hodiny,   ale   “spravedlnosti”   bylo   učiněno   za   dost,   poškození   jsou   
všichni   stejně.   
  

Pokud   vám   takový   postup   přijde   blbost   u   povodní,   netrvejte   na   něm   u   epidemie.   Celkově   je   lepší   učinit  
opatření,   která   mají   dobrý   poměr   nákladů   a   protiepidemického   efektu,   a   škody   kompenzovat.   V   praxi   to   
může   znamenat,   že   zatímco   bar   Techtle   Mechtle   bude   zavřený   půl   roku,   Škoda   auto   pojede   jen   s   
hygienickými   opatřeními   a   masivním   testováním   zaměstnanců   bez   přerušení.   Pro   dosažení   spravedlnosti   a   
přijatelnost   takového   řešení   je   pak   ale   naprosto   nutné,   aby   byl   majitel   Techtle   Mechtle   odškodněn,   
například   z   daní,   které   platí   Škoda.   
  

V   Česku   bohužel   stát   ve   druhé   vlně   selhává   ve   schopnosti   nerovnoměrnost   oběti   kompenzovat,   což   vede   
k   tlaku   na   aplikaci   "principu   rovnoměrných   škod".   
  

Spravedlivý   boj   za   tento   princip   mi   přijde   sice   asi   pro   masy   voličů   líbivý,   ale   krapet   nedomyšlený.   Navíc   se   
vede   jen   jedním   směrem:   když   nejsou   textilce   při   povodních   zabaveny   šicí   stroje,   nesmí   být   ani   stavební   
firmě   zrekvírován   bagr,   a   když   nestojí   práce   v   cukrárně,   nesmí   nikdo   za   povodně   omezit   ani   lodní   plavbu.   
  

Výsledkem   neschopnosti   vymyslet   řešení,   které   je   zároveň   spravedlivé   a   funkční,   v   tomto   naivním   pojetí   
spravedlnosti   pak   může   být,   že   se   hráze   nepostaví   vůbec   a   povodňová   vlna   spláchne   všechny.   
  
  

    



Inventura   
30   Nov   2020,   09:42   

  
Drobná   inventura:   v   sérii   textů   "Co   je   třeba   dělat"   jsem   popisoval   co   si   myslím,   že   je   třeba   v   Česku   udělat   
  

1.   Epistemická   krize   
https://boundedlyrational.substack.com/p/co-je-te-poteba-dlat-st-1-epistemick   
  

2.   Incentivy   
https://boundedlyrational.substack.com/p/co-je-te-poteba-dlat-st-2-incentivy   
  

3.   Opravy   a   dodělávky   
https://boundedlyrational.substack.com/p/co-je-te-poteba-dlat-st-3-opravy   
  

Když   si   z   toho   vezmu   konkrétní   body   a   co   se   skutečně   stalo   
  

1.   Sdílené   modely:   Prakticky   nulový   pokrok,   společnost   je   pořád   rozdělená,   nesmyslný   model   "životy   vs.   
ekonomika"   je   pořád   běžný   argument.   
  

2.   Zlehčování   problému,   memy   typu   lidé   umírají   "s   COVIDem":   Rozumně   reportují   novináři,   na   straně   
státu   mi   přijde,   že   relevantní   data   jsou   někdy   prezentovaná   způsobem,   který   spíš   relativizuje   počet   obětí   
druhé   vlny.   
  

3.   Jasné   stanovení   o   co   se   snažíme:   Neexistuje,   jediné   společné   minimum   na   kterém   shodnou   všichni   
kromě   šílenců   je   nepřetížení   nemocnic.   
  

4.   Co   se   děje   a   co   se   přijímá   je   třeba   vysvětlovat:   Myslím,   že   v   tom   ministr   Blatný   situaci   o   něco   zlepšil,   
komunikace   je   pro   laiky   zřejmě   srozumitelnější.   
  

5.   Všudypřítomná   osvětová   kampaň   k   základním   věcem:   Zatím   neexistuje,   snad   se   na   tom   pracuje.   Před   3   
měsíci   bylo   pozdě.   
  

6.   Incentivy   proti   vyhýbání   se   karanténám:   V   praxi   nulový   pokrok,   ačkoli   na   to   tlačil   např.   i   vládní   NERV.   
  

7.   Incentivy   pro   zaměstnavatele,   aby   se   jim   víc   vyplatilo   testovat   než   netestovat,   motivovat   zaměstnance   
ke   karanténám:   Žádná   změna.   
  

8.   Cena   testů:   Pozitivní   změna   se   plánuje   v   návrhu   testů   zdarma   od   poloviny   prosince,   problémem   může   
být   centralizace   do   "páteřních"   míst   a   nedostatek   kapacity.   
  

9.   Centralizace   řízení   KHS:   Mírný   pokrok:   návrh   existuje,   měl   by   platit   od   příštího   června.   Přitom   pokud   
mají   pro   něco   stav   legislativní   nouze   a   nouzový   stav   smysl,   tak   proto,   aby   šlo   podobné   právní   problémy   
vyřešit   za   týdny.   
  

10.   Trasování:   Trasovači   stíhají   obvolat,   ale   je   velmi   nízký   udávaný   počet   kontaktů.   Odhaduji   z   velké   části   
problém   incentiv   a   epistemické   krize.   
  

https://boundedlyrational.substack.com/p/co-je-te-poteba-dlat-st-1-epistemick
https://boundedlyrational.substack.com/p/co-je-te-poteba-dlat-st-2-incentivy
https://boundedlyrational.substack.com/p/co-je-te-poteba-dlat-st-3-opravy


11.   Testování:   Epidemiologicky   efektivní   testování   naráží   na   mnoho   problémů,   například   odpor   mnoha   
lékařů,   kteří   na   testy   posílají   lidi   pouze   z   klinických   důvodů,   nikoli   z   epidemiologických.   Nebo   nízkou   
kapacitu   na   venkově.   Mírný   pokrok   nastal   v   oblasti   antigenních   testů.   Nevyužíváme   existující   kapacitu   v   
objemu   kolem   35000   PCR   testů   za   den   -   testy   jsou   totiž   drahé,   stály   už   několik   miliard   ze   zdravotního   
pojištění   -   oproti   tomu   plošná   opatření   stojí   jen   nějaké   desetiny   procenta   HDP   za   den,   což   je   jiná   
jednotka.   
  

12.   eRouška:   Testy   zdarma   nejsou,   propagace   čeká   na…   nevím   na   co,   až   na   ministerstvu   zahřmí?   
  

13.   Vymáhání   existujících   opatření   a   zákonů:   Těžko   říci.   
  

V   souhrnu   bych   řekl,   že   pro   delší   udržitelnost   nějaké   nižší   úrovně   plošných   opatření   se   udělalo   dost   málo,   
řada   důležitých   věcí   zůstává   ve   fázi   plánů   či   příslibů.   
  

Co   s   tím   zvládne   udělat   PES?   
  

PES   v   původním   "matematickém"   návrhu   byl   navržený   tak,   aby   ještě   úroveň   3   měla   šanci   brzdit   i   za   
popsaného   stavu,   a   docela   dobře   brzdila   s   dobře   fungujícím   trasováním.   Ministerstvo   zdravotnictví   je   
ministerstvem   kompromisu,   takže   ve   výsledku   přijatá   tabulka   opatření   zvýšila   riziko   že   brzdění   nebude   
stačit   výměnou   za   otevření   více   oblastí   života.   V   poslední   iteraci   vznikají   tzv.   štěňata   -   "podtabulky"   pro   
všechno   možné,   sport,   kulturu,   školství,   hospody,   veletrhy,   casina...   Podle   informací,   které   se   ke   mě   
dostávají,   to   znamená   další   kompromis   mezi   předchozím   kompromisem   a   tlakem   vše   otevřít,   takže   
například:   nonstop   casina   budou   ve   trojce   otevřená   (hazard   ve   3   ráno   je   základní   funkce   společnosti),   
nebo   ve   školách   se   nařizuje   dodržovat   nemísení   skupin   jen   pokud   by   na   to   byl   personál,   ale   když   to   nejde   
bezpečně,   mají   se   děti   míchat   nebezpečně,   a   tak   dále.   Povolují   se   potenciálně   superspreadingové   události   
snad   v   deseti   oblastech   života.   
  

Z   toho,   co   vidím,   je   možné   že   "štěnata"   rozvolní   třetí   úroveň   PES   klidně   o   10   procent   redukce   R,   takže   3   
bude   v   praxi   jakási   2.5.   
  

Mimochodem:   pokud   byste   dumali,   co   mám   se   štěňaty   společného,   tak   nic,   pouze   jsem   při   tvorbě   PES   
přesně   před   tímto   efektem   "plíživého   rozvolnění"   v   rezortních   “upřesněních”   varoval.   Je   možné,   že   řada   
lidí   po   zkušenostech   s   tvorbou   PES   usoudila,   že   účast   epidemických   modelářů   je   spíše   brzdou   jednání   o   
tom,   jak   otevřít   všechno,   a   jde   přece   jen   o   “drobnosti”   v   desítkách   kategorií.   
  

Příchod   třetí   vlny   je   za   této   situace   celkem   pravděpodobný,   byť   zdaleka   ne   jistý.   Pokud   k   němu   dojde,   
čekal   bych,   že   vinu   za   to   vláda   jednoznačně   připíše   “expertům”   podle   jejichž   rad   a   modelů   “přesně”   
postupovala.   
  

Pokud   teď   dumáte,   jestli   jsem   úplně   blbý,   když   se   něčeho   podobného   účastním…   tak   za   mě   
  

Jednak:   všechny   zachráněné   roky   života   mají   cenu.   Pokud   ke   třetí   vlně   dojde,   PES   má   šanci   včasným   
štěkotem   alespoň   o   něco   snížit   její   velikost.   Řada   lidí   je   necitlivá   k   velikosti   čísel   a   i   třeba   počty   mrtvých   
vnímá   spíš   logaritmicky,   takže   rozdíl   mezi   100   a   1000   je   zdánlivě   podobný   jako   mezi   1000   a   10000.   Jenže   
není.   Ti   mrtví   mezi   13000   a   14000   jsou   úplně   stejní   jednotliví   lidé   jako   mezi   1000   a   2000,   a   kvalitní   léta   
jejich   života   mají   cenu,   a   není   tak   jednoduché   se   vykašlat   na   snahu   o   to   zbytečným   obětem   zabránit.   
  



Zadruhé:   jak   jsem   tu   párkrát   psal,   běžně   se   zabývám   většími   riziky   než   COVID.   Ani   v   oblasti   pandemií   
COVID   rozhodně   není   nejhorší,   co   nám   hrozí,   a   to   ani   zdaleka.   COVID   může   být   v   jistém   smyslu   
dlouhodobě   i   pozitivní,   pokud   povede   k   lepší   připravenosti   na   horší   věci.   Z   tohohle   pohledu   dává   smysl   
se   účastnit   i   procesů,   které   nedopadnou   dobře,   pokud   se   z   toho   dá   abstrahovat   nějaké   porozumění   co   
selhává   a   jak.   
  

    



Vakcína   od   Pfitzer/BioNTech   schválena   
2   Dec   2020,   10:07   

  v   UK   se   začne   očkovat   příští   týden.   
  

Od   nového   patogenu   v   lednu   do   vakcíny   v   prosinci   je   prostě   super.   Asi   není   na   škodu   si   říci,   že   ohledně   
COVIDu   jedna   vakcína   zachrání   mnohem   víc   lidí   než   veškerá   akutní   péče   o   postižené   COVIDem   
dohromady,   takže   alespoň   dneska   by   se   možná   dalo   místo   nadávání   na   zlé   farmaceutické   společnosti   
poděkovat   hrdinům   v   laboratořích.   Za   mě   díky,   těším   se,   až   to   bude   široce   dostupné!   
  

Jinak   za   mě   je   super   i   fakt   že   je   to   mRNA   vakcína   -   je   to   v   podstatě   generický   způsob   jak   tvořit   vakcíny   
rychle,   takže   nám   to   potenciálně   pomůže   i   proti   dalším   pandemiím.   
  

Země,   které   zvládnou   populaci   naočkovat   rychle,   získají   výhodu.   
  
  

K   zákonu   o   hygienické   službě:   mě   přijde,   že   Česko   je   v   tom   ohledu   na   
cestě   dát   si   vlastní   gól   

2   Dec   2020,   22:47   
  

1.   Centralizace   řízení   hygien   je   zásadní   změna,   která   je   podle   mě   nutná.   V   první   i   druhé   vlně   byl   mezi   kraji   
zásadní   rozdíl,   některé   "odbojné"   kraje   se   k   centrálnímu   systému   trasování   připojily   de   facto   až   v   září,   atd.   
Upozorňoval   jsem   na   to   opakovaně.   
  

2.   Možnost,   aby   hygiena   vydávala   proti   COVIDu   účinná   protiepidemická   opatření   plošně   a   bez   
nouzového   zákona,   je   podle   mě   také   nutná.   
  

V   současnosti   ani   ty   nejlevnější   protiepidemická   opatření,   která   jsou   ve   stupni   PES   na   úrovni   1,   a   platí   
např.   víceméně   všude   v   Evropě,   nelze   přijmout   bez   nouzového   stavu.   To   vede   k   situaci,   kdy   je   
protiepidemicky   nutný   nouzový   stav   po   mnoho   měsíců   (na   to   pustit   nejrizikovější   věci   nebude   situace   
nejspíš   až   do   léta!).   Pokud   by   opatření   úplně   přestala   platit,   epidemie   exploduje   během   několika   týdnů.   To   
je   největší   zlo   z   možných   alternativ.   
  

Nouzový   stav   má   přitom   řadu   vedlejších   efektů   a   poskytuje   příležitosti   ke   zneužití,   které   vůbec   nesouvisí   s   
COVIDem,   takže   setrvalý   nouzový   stav   celou   zimu   mi   přijde   taky   zlo.   
  

Zákon,   který   rozšíří   pravomoci   hygieny,   mi   v   tomhle   ohledu   přijde   jako   menší   zlo.   
  

3.   Nejkontroverznějším   nápadem   je   přístup   hygieny   k   lokačním   datům.   Myslím,   že   nedává   smysl   to   
navrhovat   v   současném   Česku   se   současnou   důvěrou   ve   stát,   a   (ne)schopností   taková   data   využít.   Strhne   
to   většinu   pozornosti,   vyvolá   hloupé   srovnání   s   Orwellem,   a   může   způsobit   nepřijetí   zbytku.   Obecně,   zda   
by   státy   měly   mít   možnost   využívat   takováto   data   občanů   v   situacích   typu   pandemie   by   bylo   na   delší   
debatu   do   které   se   tady   a   teď   pouštět   nechci.   
  

Co   čekám   že   se   snadno   může   stát,   resp.   děje   
-   opozice   se   chopí   boje   proti   3.,   protože   to   je   prostě   skvělý   terč   



-   další   téma   bude   2.,   což   se   zase   může   oddít   do   hávu   vznosného   boje   za   právní   stát   a   parlamentní   
kontrolu   (skepticky   mi   přijde,   že   stav   s   každé   dva   týdny   obnovovaným   nouzovým   stavem   republice   
nesvědčí   a   kontrolu   nezlepšuje,   a   stav   s   nezvládnutou   epidemií   zase   koliduje   s   právem   na   život   a   ochranu   
zdraví)   
-   zásadní   potřebné   změny   v   boji   zapadnou   a   celé   se   to   odloží   někam   k   Velikonocům   
  

Co   by   bylo   potřeba   
-   přijmout   zásadní   věci   (centralizace,   trasování   s   pomocí   externistů,   základní   opatření   bez   nouzového   
stavu)   
-   neudělat   z   toho   zásadní   boj   typu:   dát   hygieně   právo   něco   zavřít   plošně   je   na   půl   cesty   k   totalitě   
  
  

Různé   poznámky   k   opatřením   
7   Dec   2020,   12:14   

  
1.   Vycházím   ze   zpráv   z   médií,   ale   frontová   apokalypsa   po   zavedení   omezení   lidí   na   plochu   nenastala,   je   
klid,   fronty   mimo   obchody   se   tvoří   jen   výjimečně,   a   kde   se   tvoří,   je   to   zjevně   bezpečnější   než   tlačenice   
vevnitř.   To   se   dalo   očekávat:   je   zjevné   že   svoje   chování   upravili   i   zákazníci,   i   obchodníci,   například   
zvýšením   počtu   pokladních.   
  

2.   Jeden   průšvih   úrovně   3   jsou   restaurace.   To   se   dalo   čekat,   a   z   části   je   to   problém   incentiv   a   hygieny.   Aby   
restaurace   mohly   zůstat   otevřené   vyžaduje   striktní   dodržování   hygienických   opatření.   To   vyžaduje   nastavit   
incentivy   tak,   aby   jejich   dodržování   nebylo   dobrovolně   na   hostech,   ale   zodpovídal   za   ně   provozovatel   
podniku.   Tzn.   host   bez   roušky   -   pokutu   platí   oba.   Nedodržení   rozestupů,   kapacity   stolů,   zavírací   doby   -   
podnik   je   adekvátní   buď   zavřít,   nebo   pokutovat   v   řádu   stovek   tisíc.   Hygiena   mimochodem   kontrolovat   
restaurace   umí,   stačilo   by   vzít   vážně   fakt   že   nedodržování   anticovid   pravidel   je   ve   výsledku   větší   ohrožení   
veřejného   zdraví   než   prošlé   potraviny   v   kuchyni.   
  

Kontrola   je   v   zájmu   hlavně   těch   podniků,   která   opatření   dodržují,   a   budou   plošně   zavřené.   Pro   srovnání   
fotka   z   kavárny   v   UK,   stoly   skutečně   po   4,   asi   8   nápisů   k   nošení   roušek,   plastové   zábrany   mezi   stoly,   QR   
kód   přes   který   se   při   příchodu   zaregistrujete   (což   se   případně   využije   k   trasování).   
  

3.   Druhý   průšvih   všech   úrovní   jsou   školy.   Řešením   není   školy   do   dubna   zavřít   (to   je   i   v   QALYs   strašně   
drahé).   Řešením   jsou   skutečně   dodržovaná   režimová   opatření,   skutečné   nemísení   skupin,   rotace,   a   
testování   a   karantény   celých   tříd,   což   jsou   často   věci   metodiky   práce   hygien,   případě   opětovná   delegace   
karantén   na   ředitele.   
  

Změnit   metodiku   tak   aby   se   např.   upustilo   od   fikce   že   děti   na   prvním   stupni   nosí   pečlivě   a   stále   kvalitní   
roušky   jsem   navrhoval.   
  

4.   Chodí   mi   desítky   zpráv   na   téma   tabulky   opatření   a   co   by   se   mělo   změnit.   Pardon,   ale   to   je   většinou   
dost   mimo.   Jak   už   jsem   se   snažil   vysvětlit   opakovaně,   o   tabulkách   opatření   rozhoduje   Ministerstvo   
zdravotnictví,   je   to   jejich   rozhodnutí   a   jejich   zodpovědnost.   Tabulka   opatření   zjevně   a   nutně   je   politická   
věc.   
  

Ano,   tvorby   PES   jsem   se   účastnil.   Pokud   vás   zajímá   můj   osobní   názor,   tak   tabulka   první   úrovně   kterou   
MZČR   představilo   spolu   s   představením   systému   PES   je   kompromis   mezi   tím   co   by   podle   mě   bylo   



nejlepší   a   tlumilo   epidemii   pro   celou   společnost   výhodným   způsobem   v   horizontu   týdnů   a   politickou   
realitou   Česka.   
  

Jak   už   jsem   tu   také   psal,   rolí   odborného   konzultanta   v   oblasti   epidemického   modelování   není   a   nemůže   
být   změnit   politickou   realitu   nějaké   země.   
  

Pokud   si   myslíte   že   PES   je   špatně   tím   že   opatření   jsou   moc   mírná,   pozorujte   prosím   kterým   směrem   
politická   realita   ČR   PES   ohýbá,   tlačí   a   upravuje.  
  

5.   S   resortními   podtabulkami   které   ve   skutečnosti   často   nahrazují   tabulku   hlavní   nemám   společného   
vůbec   nic,   ani   v   roli   konzultanta.   Jsou   dílem   MZČR   a   dalších   resortů,   vychází   z   názoru   tamních   expertů.   
MZČR   si   jisté   že   tyto   další   tabulky   PES   nemění,   a   o   žádné   konzultace   v   tomto   směru   neprojevilo   zájem.   
  

    



Rozbití   tachometru   
8   Dec   2020,   10:59   

  
Ministři   Blatný   a   Havlíček   se   zdá   se   rozhodli   jít   cestou   rozbití   tachometru.   
  

Index   rizika,   který   je   součástí   PES,   je   v   pásmu   které   by   se   dalo   nazvat   “vysoké   nebezpečí”,   a   spíše   stoupá.   
To   docela   dobře   odpovídá   rizikovosti   situace,   kde   pokles   epidemie   skončil   a   vracíme   se   bohužel   k   růstu,   
který   se   nejdřív   projevuje   na   indikátorech   jako   R   nebo   růst   pozitivity.   
  

Podle   předem   stanoveného   plánu   by   se   při   nefunkčnosti   chytřejších   opatření   mělo   velmi   brzy   opět   víc   
brzdit.   Místo   toho   se,   zdá   se,   vláda   plánuje   předělat   index   rizika   tak,   aby   ukazoval   nižší   číslo.   Tento   postup   
bych   přirovnal   k   rozbití   tachometru   -   rozbitý   tachometr   ukazuje   nižší   než   skutečnou   rychlost.   
  

Hloupost   takového   přístupu   je   v   tom,   že   tachometr   je   prostě   jen   ukazatel,   pouze   něco   měří.   Pokud   si   v   
autě   upravíte   ručičku   tak,   že   ve   180   bude   ukazovat   140,   sice   uvidíte   140,   ale   pojedete   pořád   180.   Riziko   
bouračky   na   náledí   bude   odpovídat   stoosmdesátce,   a   s   matoucím   údajem   z   rozbitého   tachometru   bude   
spíš   větší.   
  

Pokud   si   index   rizika   upravíte   tak,   že   místo   vysokého   nebezpečí   začne   při   stejné   epidemické   situaci   
ukazovat   o   něco   menší,   nezpůsobí   to   zmenšení   rizika   špatného   vývoje.   Špatný   vývoj   pak   přinese   reálné   
škody,   skutečné   mrtvé,   skutečné   lidi   bez   práce,   kde   nejde   jen   o   číslo.   Mrtvým   po   bouračce   nepomůže,   že   
na   upraveném   tachometru   bylo   jen   140.   
  

I   když…   situace   kdy   vám   rozbitý   tachometr   pomůže   asi   existuje:   totiž   když   si   pasažéři   po   bouračce   budou   
matně   pamatovat,   že   ručička   ukazovala   140,   což   podpoří   lživou   obhajobu   řidiče,   že   jel   skoro   dle   předpisů.   
  

Otázkou   je   zda   tímto   způsobem   míní   Ministerstvo   zdravotnictví   především   mást   veřejnost,   samo   sebe,   
nebo   obojí.   
  

Ke   spolupráci   EpidemicForecasting.org   s   MZČR   
9   Dec   2020,   15:58   

  
Pro   předejití   nedorozuměním:   Pokud   vláda   rozhodla   o   rozvolnění   dle   matematických   modelů,   tak   je   
potřeba   říci,   že   naše   (EpidemicForecasting.org)   modely   to   nejsou.   Ministerstvo   zdravotnictví   ČR   projevilo   
zájem   o   predikce   a   hodnocení   situace   naposled   před   4   týdny.   
V   současnosti   žádné   formálnější   žádosti   o   konzultace   situace   v   ČR   nemáme   a   dále   ve   významnějším   
rozsahu   na   modelování   pro   ČR   nepracujeme,   nad   rámec   individuálního   zájmu   členů   projektu.   
  

Osobně   pro   novináře,   kteří   tohle   čtou   bych   dodal,   že   nejde   o   nějakou   senzaci   nebo   nějaké   drama.   Situace   
v   ČR   mě   nadále   zajímá   a   nadále   se   s   řadou   lidí   na   straně   státu   i   mimo   něj   bavím   na   neformální   úrovni   jako   
soukromá   osoba,   podobně   jako   před   příchodem   ministra   Prymuly.   
  

    



Otálet   se   nevyplatí   
11   Dec   2020,   11:49   

  
Proč   nemá   smysl   otálet   se   zvýšením   stupně   opatření,   pokud   čekáte,   že   stejně   vyšší   stupeň   zavedete?   
  

Můj   soukromý   odhad   (nepodložený   daty)   je,   že   epidemie   teď   dost   možná   roste   se   skutečným   R   třeba   
kolem   1.3.   (Odhady,   které   vidíme,   jsou   odhad   R   v   době   kdy   se   nakažovali   lidé,   kteří   se   dnes   testují,   t.j.   v   
minulosti)   
  

To   by   znamenalo   nárůst   epidemie   o   třetinu   za   cca   5   dnů,   t.j.   pokud   se   odloží   změna   úrovně   opatření   od   
středy,   kdy   by   ji   zavedl   PES   na   autopilota,   na   pondělí,   bude   skutečná   situace   kterou   nevidíme   znatelně   
horší.   Pokud   se   pak   dá   ještě   "dostatečný   odstup   na   přípravu"   a   zpřísnění   se   zavede   třeba   od   pátku,   tak   
klidně   může   R   přesáhnout   třeba   1.4.   Epidemie   se   tedy   dá   za   dobu   odkladů   výrazně   zvětšit.   Vánoce   tak   
_možná_   budou   třeba   i   ve   stupni   5.   
  

Proč   se   to   nevyplatí?   Stojí   to   zbytečné   životy.   A   také   s   předpokládaným   českým   způsobem   brzdění   může   
každý   den   odkladu   způsobit   nutnost   klidně   i   třeba   dva   či   více   dnů   lockdownu.   
  

Mimochodem   -   myslím   že   o   pochopitelnou   a   vstřícnou   snahu   dávat   dostatčné   odstupy   na   přípravu   se   
dost   spálil   bývalý   ministr,   prof.   Prymula.   Podobná   oznámení   totiž   mohou   vést   k   dalšímu   zintenzivnění   
sociálních   kontaktů,   kvůli   snaze   "sthinout   vše,   než   se   zase   zavře".   
  
  

    



Situace   je   špatná   a   bude   ještě   horší   
  

V   Deníku   N   se   mimo   jiné   snažím   vysvětlit   jak   to   s   tím   rozporem   mezi   ekonomikou   a   zdravím.   
  

https://denikn.cz/514028/situace-je-spatna-a-bude-jeste-horsi-vypada-to-ze-hlavnim-epidemiologem-je- 
havlicek-rika-expert-z-oxfordu/?cst=f85255447a6def2b87a52f219df059a49b490199   
  

"Najít   balanc   mezi   ochranou   obyvatel   a   ekonomickými   zájmy   je   určitě   těžké."   
  

Ano   i   ne.   Nezastávám   nějaký   úzce   epidemiologický   pohled,   naopak,   motivací   výzkumu,   který   od   jara   
dělám,   bylo   částečně   i   zjistit,   jak   volit   opatření   efektivně   a   nezpůsobit   tím   zbytečné   škody.   Roušky   jsou   
lepší   než   zavřené   firmy.   Ale   je   to   například   i   dílčí   otázka,   zda   je   lepší   brzdit   kratší   dobu   intenzivněji,   nebo   
déle   a   pozvolněji,   nebo   dříve   či   později.   To,   co   radím,   zahrnuje   aspekt   sociálních   a   ekonomických   škod   za   
celou   pandemii.   
Většinou   vůbec   není   rozpor   mezi   epidemiologickým   pohledem   a   ekonomickými   zájmy,   ale   jen   mezi   
uvažováním   v   horizontu   týdnů   a   v   horizontu   roku.   Například   se   ukazuje,   že   nikdy   nemá   smysl   nechat   
epidemii   zásadně   vyrůst   –   to   je   základní   sdělení,   které   ale   překvapivě   řada   lidí   nereflektuje.   Uvažují   v   
horizontu   dvou   týdnů.   Měli   pocit,   že   třeba   pozdním   zavřením   hospod   v   říjnu   vyhráli   týden   provozu   navíc.   
Ve   skutečnosti   možná   prohráli   tři   týdny   provozu   v   prosinci.   
  

"Jak   by   se   tedy   mělo   postupovat?"  
  

Řada   zájmových   skupin   ani   po   zkušenostech   s   druhou   vlnou   nechápe,   že   když   se   rozvolní   předčasně   a   
příliš   nebo   se   opatření   přijmou   pozdě,   není   to   ekonomicky   výhodné   ani   pro   ně   samotné.   Nedochází   jim,   
že   když   si   vybojují   předčasné   rozvolnění,   zvýší   to   pravděpodobnost   opětovného   zavření.   Spíš   než   za   to,   
aby   se   vše   otevřelo   i   za   špatné   situace,   by   tedy   měli   bojovat   za   spravedlivé   kompenzace.  
  
  
  

Kelímky   a   nenápadné   výhody   PES  
12   Dec   2020,   15:03   

  
K   těm   kelímkům   a   nápojům...   nevím   jestli   je   to   zřejmé,   ale   nenápadnou   výhodou   systému   typu   PES   je   
méně   podobných   úletů,   protože   se   opatření   nevymýšlí   ze   dne   na   den,   a   nepíší   z   noci   na   den.   Takže   je   
alespoň   vidí   a   připomínkuje   víc   vyspalejších   lidí,   a   odchytí   se   alespoň   část   chyb.   
  

Musím   přiznat   že   mě   trochu   mrzelo   když   i   řada   celkem   rozumných   lidí   PES   dost   ostře   napadala   zhruba   
na   základě   srovnání   s   tím,   jak   by   šlo   protiepidemická   opatření   řídil   ideálně,   v   situaci   s   důvěrou   veřejnosti,   
kompetentní   státní   správou,   a   na   základě   modelů   a   expertních   rad.   Mě   pouze   přišlo   že   postup   s   PES   bude   
o   něco   lepší   než   postup   bez   PES,   a   co   si   ministerstva   dohodnou   za   týden   bude   o   něco   lepší   než   co   si   
dohodnou   asi   za   odpoledne.   
  

Fakticky   ty   změny   ohledně   nápojů   nesleduji   a   nerozumím   jim.   Obecně   taková   frekvence   změn   drobnosti   s   
nejasným   efektem   nejasné   velikosti   sníží   důvěru   v   důležitá   opatření   s   jasným   efektem.   
  

https://denikn.cz/514028/situace-je-spatna-a-bude-jeste-horsi-vypada-to-ze-hlavnim-epidemiologem-je-havlicek-rika-expert-z-oxfordu/?cst=f85255447a6def2b87a52f219df059a49b490199
https://denikn.cz/514028/situace-je-spatna-a-bude-jeste-horsi-vypada-to-ze-hlavnim-epidemiologem-je-havlicek-rika-expert-z-oxfordu/?cst=f85255447a6def2b87a52f219df059a49b490199


Anglické   přísloví   
13   Dec   2020,   13:19   

Mnoho   let   mi   přijde   že   pro   spoustu   situací   se   hodí   anglické   rčení   "Never   wrestle   with   a   pig   in   the   mud.   
You   just   get   dirty   and   the   pig   enjoys   it."   
  
  

    



Jak   fungují   vládní   intervence   proti   COVIDu?   
  

16   Dec   2020,   11:19   
  

  Na   to   se   snaží   odpovědět   naše   studii,    která   byla   právě   publikována   v   časopise   Science.   
  

1.   Přesněji   řečeno,   ptáme   se:   Co   fungovalo   v   první   vlně?   Zkoumáme   to   na   datech   ze   41   zemí   z   první   vlny.   
  

2.   Základní   model   je   velmi   jednoduchý:   
  

Představte   si,   že   byste   měli   jen   jednu   zemi,   perfektní   údaje   o   všech   infekcích   a   jen   jednu   intervenci.   Pokud   
byste   vykreslili   růst   pandemie   v   logaritmickém   měřítku,   vypadalo   by   to   na   začátku   jako   přímka   ohýbající   
se   v   den,   kde   k   intervenci   došlo.   Efekt   by   šlo   změřit   pomocí   pravítka.   
  

3.   Realita   je   samozřejmě   mnohem   složitější.   Různé   země   použily   různé   intervence,   kromě   vládních   
intervencí   ovlivňuje   pandemii   i   mnoho   dalších   věcí,   vidíme   jen   potvrzené   případy,   mezi   nákazou   a   
potvrzením   případů   jsou   růlzné   prodlevy,   atd.   K   odhadu   účinků   intervenci   je   zapotřebí   poněkud   složitější   
statistické   metody,   v   našem   případě   Bayeasovského   modelu.`   
  

4.   Možná   pro   Evropu   naneštěstí,   ale   naštěstí   pro   naši   schopnost   odhadovat   efekt   intervencí,   různé   země   v   
Evropě   na   jaře   podnikly   jakýsi   přirozený   experiment,   a   zkusily   různá   opatření,   použitá   v   různém   pořadí,   
různých   časech.   Pokud   by   se   všude   dělalo   totéž,   nešlo   by   podobný   výzkum   provést.   S   tím   kolik   dat   máme   
je   možné   odhadnout   účinky   širokých   balíčků   intervencí,   typu   "uzavření   všech   rizikových   podniků“   (což   
ve   všech   případech   zahrnuje   hospody,   bary,   tělocvičny   atd.).   Výsledkem   stále   nejsou   přesná   čísla,   ale   
odhady   se   značnou   nejistotou.   
  

5.   Hlavní   výsledky   jsou   v   grafu   v   komentáři:   nejsilnějšími   zásahy   bylo   uzavření   škol   a   univerzit   a   omezení   
shromáždění   na   méně   než   deset   lidí   (nebo   ještě   přísněji).   O   něco   slabší   zavření   všech   obchodů   a   služeb,   s   
výjimkou   nezbytných   (projed   potravin,   paliv,   a   pod).   Zákazy   vycházení   mají   navíc   nějaký   další   účinek,   ale   
možná   menší,   než   si   řada   lidí   myslí   předpokládá.   (Protiepidemický   účinek   intervencí   nemusí   nutně   
souviset   s   tím,   jak   jsou   „spektakulární“   nebo   jak   obtěžující.)   
  

6.   Silnou   stránkou   tohoto   přístupu   je,   že   pokud   máte   nějaký   nápad   jak   data   vysvětlit   jinak   nebo   máte   
pochybnosti   o   použitých   epidemiologických   parametrech,   je   obvykle   možné   převést   takovou   otázku   na   
analýzu   citlivosti.   Původně   jsme   jich   udělali   asi   15,   v   reakcích   na   recenze   jich   nakonec   bylo   přidaných  
mnohem   více.   Na   konci   v   podstatě   není   jeden   model,   ale   206   různých   modelů   s   různými   předpoklady.   
Úplnou   diskusi   najdete   v   článku.   
  

7.   Samozřejmě   i   tato   studie   má   řadu   omezení.   Vzorek   zemí   je   většinou   z   Evropy.   Některé   silné   intervence   
nebyly   zahrnuty   kvůli   nedostatku   údajů   (všimněte   si,   že   to   není   zásadní   problém   přístupu   -   odhadované   
efekty   společně   vysvětlují   jen   část   poklesu   na   jaře   a   část   zůstává   nevysvětlitelná).   Pokud   nějaký   sektor   přes   
léto   zavedl   velmi   silná   opatření   pro   potlačení   šíření,   účinek   jejich   uzavření   na   podzim   by   byl   slabší.   Víc   v   
článku.   
  

8.   Politické   a   expertní   rozhodování   by   nemělo   vycházet   z   jediné   studie.   Jinak   ale   zhruba   řešeni   se   naše   
výsledky   většinou   shodují   se   současnou   literaturou.   Dokonce   i   to,   co   bylo   při   v   preprintu   poněkud  
kontroverzní,   je   teď   docela   mainstream:   školy   bez   velmi   ostražitého   přístupu   k   zastavení   šíření,   rozestupů,   

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/15/science.abd9338


roušek,   a   četného   testování   a   karantény   jsou   zdrojem   přenosu   (i   když   by   si   většina   lidí   přála,   aby   to   bylo   
jinak)   
  

Moc   díky   Jan   Brauner,   Sören   Mindermann,   Mrinank   Sharma,   David   Johnston,   John   Salvatier,   Tomáš   
Gavenčiak,   Anna   B.   Stephenson,   Gavin   Leech,   George   Altman,   Vladimir   Mikulik,   Alexander   John   
Norman,   Joshua   Teperowski   Monrad,   Tamay   Besiroglu,   Hong   Ge,   Meghan   A.   Hartwick,   Yee   Whye   Teh,   
Leonid   Chindelevitch   a   Yarin   Gal   za   spolupráci.   
  

Velké   poděkování   patří   také   mnoha   dobrovolníkům   z   českého   Spolku   pro   Efektivní   altruismus,   kteří   
pomohli   tento   výzkum   nastaertovat   sběrem   údajů   o   intervencích   v   březnu   a   též   všem   členům   projektu   
EpidemicFporecasting   za   organizační   podporu.   
  
  

  

    



Reakce   na   kritiky   Indexu   rizika   z   VŠE   
18   Dec   2020,   12:19   

  
(následující   je   soukromý   názor   na   blogu,   nikoli   oficiální   odpověď   autorů   metodiky)   
  

K   Indexu   rizika   se   v   médiích   objevily   dvě   kritiky   z   VŠE.   
  

1.   Analýza   Ing.   Tomáše   Karela,   Ph.D.,   z   agentury   MODE   research.   Formálně   mi   přijde,   že   je   to   trochu   
zvláštní   útvar   -   tisková   zpráva   obsahuje   tvrzení   typu   “nevhodná   interpretace   jeho   vývoje   v   čase   může   mít,   
s   ohledem   na   vlastnosti   vyplývající   z   konstrukce   indexu,   dlouhodobé   a   závažné   ekonomické   dopady“   (to   
zní   děsivě,   ale   asi   platí   u   každého   čísla?)   nebo   “odborníci   z   VŠE   v   analýze   poukazují   na   vysokou   míru   
závislosti   mezi   počtem   provedených   testů   a   hodnotou   indexu   rizika”.   
  

Tvrzení   z   tiskové   zprávy,   hojně   publikovaná   médii,   má   dokládat   přiložená   analýza.   Odkazovaný   pdf   
soubor   ovšem   samotnou   kvantitativní   analýzu   neobsahuje   -   cituji   “podklad   nepřináší   ucelenou   a   
systematickou   analýzu   indexu   rizika,   pouze   komentuje   jeho   vybrané   a   potenciálně   problematické   
vlastnosti”   a   “text   obsahuje   výhradně   závěry,   míra   analytického   detailu   je   omezena   na   nutné   minimum”.   
  

Osobně   bych   za   nutné   minimum   údajně   kvantitativní   odborné   analýzy   považoval   uvést   podklady,   podle   
kterých   by   kdokoli   takovou   analýzu   mohl   replikovat,   ale   pravděpodobně   se   v   tom   s   autory   neshodnu.   
  

Nezbývá   než   ze   závěrů   odhadnout,   v   čem   klíčová   část   analýzy   spočívá.   Podstatná   se   jeví   informace   na   
předposlení   straně:   
  

“pro   formální   potvrzení   této   vlastnosti   a   kvantifikaci   skutečných   dopadů   na   index   rizika   byla   provedena   
simulace   1000   různých   potenciálních   scénářů   vývoje   počtu   provedených   testů   v   období   od   24.   11.   2020   
do   10.   1.   2021.   Pro   každou   simulaci   byla   zjištěna   míra   závislosti   mezi   počtem   provedených   testů   (průměr   
za   posledních   7   dní   -   z   důvodu   eliminace   výkyvů   v   rámci   týdne)   a   hodnotami   indexu   rizika   během   
simulovaného   období   (byl   předpokládán   fixní   podíl   pozitivních   testů,   který   byl   nastaven   na   poslední   
hodnotu   sedmidenního   průměru   platného   dne   24.   11.,   tj.   22,6   %.).1   Velikost   korelace   napříč   simulacemi   
dosáhla   mediánovou   hodnotu   0,51   s   90%   intervalem   (0,31   až   0,75).”   
  

Problém   je,   že   předpoklad,   že   podíl   pozitivních   testů   ku   všem   testům   nezávisí   na   počtu   provedných   testů   
a   je   možné   jej   zafixovat   na   hodnotě   22,6   %   je   zjevně   mylný.   
  

Názorně:   představme   si,   že   by   ČR   příští   týden   radikálně   změnila   testovací   strategii   a   otestovala   milion   
náhodně   vybraných   osob.   Našlo   by   se   tak   226   tisíc   COVID   pozitivních?   Samozřejmě   nikoli,   a   lze   to   
vyloučit   pohledem   na   asi   libovolný   epidemiologický   model,   včetně   nejjednoduššího   SIR.   
  

Jak   testování   skutečně   funguje   a   proč   na   počtu   testů   pozitivita   závisí   se   dá   mechanicky   vysvětlit   i   na   
jednoduchém   příkladě   pro   ilustraci:   představme   si,   že   máme   čtyři   kohorty   testovaných.   
  

A.   Lidé   testovaní   z   klinických   důvodů,   s   poměrně   jasnými   příznaky   
B.   Jejich   rodinní   příslušníci   
C.   Vzdálenější   kontakty   pozitivních   případů   z   A   dosažené   trasováním.   
D.   Náhodný   vzorek   populace.   
  



Je   zjevné,   že   pozitivity   vzorků   A   ≥   B   ≥   C   ≥   D.   Testování   asi   skoro   ve   všech   zemích   je   nastavené   tak,   že   
pokud   je   počet   testů   velmi   omezený,   testuje   se   z   klinických   důvodů   kohorta   A.   S   rostoucí   dostupností   
testů   roste   podíl   dalších   kohort.   Země,   které   mají   testů   hodně,   testují   kohorty   s   čím   dál   menší   
“výtěžností”,   až   po   náhodné   vzorky   populace,   což   způsobuje   jak   nárůst   absolutního   počtu   nalezených   
pozitivních   osob,   tak   pokles   pozitivity.   
Index   rizika   je   konstruován   tak,   že   na   základně   pozitivity   se   snaží   tento   efekt   částečně   kompenzovat.   
  

Další   uvedená   kritika   je   spíše   kvalitativní.   Např.   se   kritizuje   …   “sporné   může   být   rovněž   rozhodnutí   
kombinovat   dohromady   stavové   (1.,   2.   a   4.   Indikátor)   a   růstové   veličiny   (3.   indikátor).”   a   “je   otázkou,   
nakolik   dává   smysl   kombinovat   tyto   informace   do   jednoho   souhrnného   indexu   a   jakou   vypovídající   
hodnotu   výsledný   indikátor   má.“  
  

Jak   vysvětluje   technická   zpráva   k   indexu,   index   je   vlastně   estimátorem   počtu   vážných   případů   v   
budoucnu,   pokud   by   nedošlo   ke   změně   situace.   Že   při   odhadu   budoucího   stavu   dává   smysl   spojit   jak   
současný   stav,   tak   trend,   se   běžně   nepovažuje   za   sporné.   Ilustroval   bych   tento   princip   na   příkladu   ze   světa   
financí:   pokud   mě   zajímá,   kolik   bude   stav   mého   účtu   v   budoucnu,   získám   toto   číslo   jako   součin   
současného   stavu   a   “růstové   proměnné”   dané   úroky.   Tedy   např.   “stavová   proměnná”   1000Kč   spojená   s   
“růstovou   veličinou   úrok   5%”   se   násobením   spojuje   ve   výsledek   1050Kč.   
  

Dalším   předmětem   kritiky   je   fakt,   že   index   je   konstruovaný   na   základě   diskretizace   vstupních   
proměnných   předem   danou   tabulkou   (navíc   původně   koncipovanou   pro   index   s   body   0..40,   který   byl   
pouze   mechanicky   přeškálován   na   0..100).   
  

Diskretizace   má   zjevné   výhody   i   nevýhody.   Výhodou   je   zmenšení   frekvence   krátkodobých   oscilací   -   při   
jasném   epidemickém   trendu   index   postupně   překročí   hranice   “binů”   i   ve   více   kategoriích,   kdy   při   každém   
překročení   o   několik   bodů   vzroste.   Větší   počet   intervalů   pro   diskretizaci   by   způsobil   častější   změny   
indexu,   které   by   ovšem   vzhledem   k   “šumu”   v   původním   signálu   nenesly   nutně   víc   užitečné   informace   pro   
uživatele.   
  

Celá   otázka,   jak   volit   “schodovité”   přechody,   je   zhruba   ekvivalentní   otázce,   zda   a   jak   uvádět   čísla   
zaokrouhlená.   To   je   doufám   snadno   pochopitelné:   zaokrouhlení   na   1   desetinné   místo   např.   znamená   
vznik   schodovité   funkce,   která   např.   hodnotu   0.9497   zobrazuje   na   0.9   a   blízkou   hodnotu   0.951   na   1.   
  

Obecně   se   dá   říci,   že   různé   způsoby   zaokrouhlování   mají   různé   výhody   a   nevýhody.   Osobně   bych   z   
hlediska   špatné   interpretace   veřejností   považoval   za   výrazně   nevhodnější   uvádět   čísla   “nezaokrouhlená”   
vůbec,   protože   by   to   nutně   vedlo   k   sledování   a   interpretaci   změn,   která   jsou   převážně   šum   (Představte   si   
titulky:   zatímco   včera   index   vzrostl   o   bod,   dnes   o   0.6   bodu   klesl!)   
Dobrou   otázkou   v   tomto   směru   je   “jak   moc   zaokrouhlovat”,   což   lze   dobře   analyzovat   -   stačí   vytvořit   
simulaci   s   variabilním   počtem   diskretizačních   binů,   a   sledovat,   jak   se   výsledný   index   chová.   Námětem   pro   
případnou   úpravu   indexu   v   lednu   by   mohla   být   změna   počtu   binů   odůvodněná   takovou   analýzou.   
Obávám   se   však,   že   takové   kritiky   a   analýze   směřující   k   vylepšení   se   index   rizika   dočká   spíše   od   svých   
spoluautorů.   
  

2.   Druhou,   virálně   se   dobře   šířící   kritikou   je   text   prof.   Klause.   V   tomto   případě   je   zdá   se   hlavním   zdrojem   
nedorozumění   nejspíše   nepochopení,   že   součet   logaritmů   je   logaritmem   součinu.   
  

Zhruba   řečeno,   budoucí   velikost   epidemie   můžeme   odhadnout:   
  

budoucí   skutečná   velikost   =   současné   případy   *   odhad   jak   velkou   část   nevidíme   *   kolikrát   vyroste   



  
Po   zlogaritmování   
  

log(budoucí   velikost)   =   log(potvrzené   případy)   +   log(růst)   +   log(odhad   jak   moc   nevidíme)   
  

I   když   se   tedy   prof.   Klausovi   jeví,   že   “veličina   PES   (Protiepidemický   systém)”   (!)   “není   jedním   číslem,   ale   
součtem   několika   arbitrárně   vybraných   ukazatelů”,   ve   skutečnosti   jde   o   logaritmus   odhadu   dobře   
definované   veličiny,   vyjádřený   jako   součet   logaritmů   parametrů,   které   do   odhadu   vstupují.   
  

I   z   této   kritiky   lze   abstrahovat   užitečnou   otázku   -   totiž   jak   moc   do   budoucna   orientovaný   má   podobný   
index   být,   a   jak   moc   zohledňovat   fakt,   že   velkou   část   epidemie   nevidíme.   Nejde   o   otázky   nové,   zase   lze   
odkázat   na   technickou   zprávu   ke   konstrukci   indexu,   kde   se   oba   problémy   diskutují.   
  
  

    



Mutace,   antigeny,   pán   a   pes   a   další   neuspořádané   komentáře   
23   Dec   2020,   10:26   

  
Několik   komentářů   
  

I.   Mutace   šířící   se   v   UK   má   podle   dosavadních   zpráv   R   vyšší   o   desítky   procent.   Pokud   to   tak   je,   je   to   
problém,   protože   to   znamená,   že   na   stejné   “brzdění”   je   potřeba   větších   omezení.   Rozhodně   dává   smysl   
její   import   zpomalit   a   maximální   prioritu   v   trasování   dát   možným   importům   z   UK.   
  

Rychlost   vakcinace   je   tím   ještě   mnohem   důležitější.   
Škoda,   že   se   ve   více   zemích   neprovádí   podobně   systematické   sekvenování   viru   jako   v   UK.   V   Česku   se   tak   
děje   v   malém.   (Pozn.   -   české   laboratoře   to   samozřejmě   umí,   ale   nikdo   na   to   nealokoval   peníze.)   
  

II.   Antigenní   testování   pro   kohokoli   zdarma   je   v   principu   super.   Jediná   věc   -   těch   testů   je   potřeba   
provádět   v   ČR   zhruba   500   tisíc   za   den.   
  

Opakované   antigenní   testy   a   izolace   nakažených   dokáží   zásadně   redukovat   nákazu   v   dané   populaci.   
Vhodná   doba   je   jednou   za   5   dnů,   ale   řekněme,   že   i   frekvence   1x   za   týden   je   ok.   S   kapacitou   500   tisíc   za   
den   by   to   stačilo   k   dobré   ochraně   řekněme   3.5   milionu   lidí,   což   už   by   mělo   značný   efekt   i   na   10   
milionovou   populaci   a   umožnilo   se   zbavit   jiných,   mnohem   dražších   omezení.   
  

Současná   kapacita   antigen   testování   pro   veřejnost   je   pokud   vím   kolem   20   tisíc   odběrů   za   den,   což   je   méně   
než   kapacita   PCR(!).   Tedy   na   to,   co   vidíme   dnes,   antigeny   vlastně   vůbec   nebyly   nutné,   stačilo   
administrativně   rozhodnout   a   otevřít   20   tisíc   PCR   za   den   pro   kohokoli.   Současná   kapacita   antigenů   tedy   
dává   smysl   nejvíc   asi   jako   pilotní   projekt,   ze   kterého   se   poučit,   a   poučení   je   jasné:   cokoli   kolem   COVID   
závisí   na   Ministerstvu   zdravotnictví   ČR   je   problém,   úplné   katastrofě   pak   zabrání   Armáda   ČR,   NAKIT   a   
dobrovolníci.   
  

Pro   potřebnou   kapacitu   ve   stovkách   tisíc   za   den   je   antigen   testy   třeba   nasadit   distribuovaně,   komunitně,   a   
blízko   lidem,   což   v   Česku   umí   soukromá   sféra,   samospráva   a   jednotliví   lékaři,   nikoli   síť   obřích   nemocnic.   
  

Mimochodem   ty   testy   zvládne   docela   slušně   odebrat,   použít   a   vyhodnotit   i   laik   po   instruktáži   v   délce   od   
několika   minut   po   hodinu.   Vycvičit   desítky   tisíc   odběrových   asistentů,   kteří   by   zvládli   ty   stovky   tisíc   testů,   
lze.   Je   zajímavé   sledovat,   jak   sice   technologie   schopná   vyřešit   epidemii   existuje,   ale   nelze   ji   použít   
vzhledem   ke   kulturně-společensko-právním   faktorům   typu   “strkat   lidem   štětičky   do   nosu   může   pouze   
certifikovaný   expert   po   několika   letech   studia”.   Pomohla   by   změna   mindsetu   a   pochopení,   že   jsme   ve   
stavu   jakési   průběžné   dlouhotrvající   katastrofy.   Představte   si,   že   dojde   k   havárii   autobusu   se   seniory.   
Považuje   se   za   normální,   naopak   dokonce   žádoucí,   že   první   pomoc   poskytují   i   nezdravotníci.   V   
současnosti   jsme   ve   stavu   jako   by   havárií   autobusů   se   seniory   probíhalo   několik   za   den.   
  

III.   Není   to   nejdůležitější   téma,   ale   musím   přiznat,   že   mě   trochu   irituje,   jak   se   opakované   zkreslení   stává   
součástí   "common   knowledge"   ze   kterého   běžně   vychází   i   informovaní   lidé   
Takže   fakta   o   původně   přijaté   verzi   systému   PES:   
  

Podle   původního   nastavení   systému   PES   nemělo   k   přechodu   do   třetího   stupně   dojít   v   době,   kdy   o   něm   
vláda   rozhodla.   V   praxi   k   němu   došlo   poté,   co   
  



1.   Centrální   řídící   tým   nejprve   bez   konzultací   s   modeláři   změnil   způsob   započítávání   testů   tak,   že   Index   
rizika   nečekaně   klesl   do   třetího   pásma.   
  

2.   Dále   se   MZČR   neřídilo   vyhlášenou   periodicitu   hodnocení   změn   situace   každou   středu,   což   bylo   
nahrazeno   mimořádným   jednáním   v   neděli.   
  

3.   Dále   nebyl   dodržen   ani   diskutovaný   způsob   hodnocení   mezikrajových   rozdílů,   kdy   by   při   většině   krajů   
v   pásmu   4   nebylo   vhodné   přejít   do   stupně   3.   
  

4.   Když   ani   tyto   úpravy   nestačily   k   tomu,   aby   systém   doporučoval   změnu   stupně   "včas",   bylo   rozhodnuto   
mírně   v   rozporu   dokonce   i   se   změněnou   metodikou,   údajně   dle   matematických   modelů   slibujících   další   
pokles.   
  

Pokud   vím   nikdo   z   nezávislé   modelářské   skupiny   nebyl   na   tato   jednání   přizván,   a   podle   našich   modelů   se   
patrně   nerozhodovalo.   Před   zhoršením   trendu   a   velmi   pravděpodobným   návratem   do   vyššího   stupně   
naopak   řada   modelářů   varovala   soukromě   i   veřejně.   
  

5.   "Stupeň   3"   po   resortních   úpravách   spíš   odpovídá   jakémusi   stupni   2.5   a   byl   neudržitelný.   Před   tímto   
vývojem   jsme   také   varovali.   
  

6.   I   tenhle   pozměněný   a   “ochočený”   PES   začal   "štěkat"   relativně   včas,   nicméně   reakce   se   v   rozporu   s   
doporučením   systému   dostavila   o   10   dnů   později   
  

Takže   ne,   vláda   se   neřídila   přesně   dle   toho,   co   PES   doporučuje.   PES   není   a   nikdy   neměl   být   perfektním   
autopilotem,   ale   je   to   docela   dobrý   nástroj,   který   i   po   řadě   “úprav   šroubovákem”   epidemii   sice   nebrzdí,   
ale   pořád   ještě   doporučuje   obezřetnější   postup,   než   jaký   MZČR   v   praxi   volí.   
  

Nerozhoduje   pes,   ale   pán.   
  

Myslím,   že   celé   věci   by   prospělo   odbornou   část   odpolitizovat,   a   u   politické   část   říci,   že   je   politická.   
  

IV.   Pokud   se   dívám   na   současná   rozhodnutí,   tak   se   obávám   se,   že   strategie   ČR   je   v   současnosti   silně   
ovlivněna   mylnou   představou,   že   lze   s   virem   uzavřít   jakýsi   kompromis,   kdy   záměrná   oběť   několika   tisíc   
lidí   předejde   ekonomickým   škodám   a   zachová   víc   “normálního   života”.   
  

Můj   odhad   je,   že   se   tak   problém   nevyřeší,   ale   pouze   posune   do   budoucna.   Když   už   k   zachraňování   
ekonomiky   pomocí   lidských   obětí   nezve   MZČR   externí   epidemické   modeláře,   docela   by   mě   zajímalo,   zda   
zvou   alespoň   nějaké   ekonomy.   Mám   obavu,   že   ani   ne   -   ono   ač   nejsem   ekonom,   i   laik   žasne   nad   
“úsporami”   desítek   a   stovek   milionů   korun   např.   za   testování,   trasování,   osvětovou   kampaň   a   přípravu   
vakcinace,   za   cenu   zbytečného   zničení   hospodářství   Česka   v   řádu   desítek   a   stovek   miliard.   (Výjimkou   byl   
prof.   Prymula.)   
  

V.   Zdrojem   strategie   třetí   vlny   nejspíš   je   i   expertní   okolí   ministra   Blatného.   Pokud   si   pamatujete   situaci   z   
konce   srpna   či   září,   tak   přístup   “naše   zdravotnictví   situaci   v   každém   případě   zvládne”   a   zároveň   “že   
někdo   na   COVID   zemřel   nelze   v   žádném   případě   považovat   za   selhání   zdravotnictví”   myslím   odpovídá   
tomu,   jaké   rozhodování   vidíme.   Vše   je   vlastně   v   pořádku   a   důležité   je   hlavně   se   neznepokojovat.   (Zároveň   
nevěřícně   čtu   mediální   vystoupení   primářky   z   FN   Bulovka   Dr.   Roháčové   kolik   mají   volných   lůžek   a   jak   je   
u   nich   situace   klidná.)   
  



VI.   Když   čtu   předchozí   odstavce,   zní   to   docela   negativně,   tak   asi   stojí   za   to   připomenout   zjevná   pozitiva:   
řešení   COVID   už   existují,   západními   regulačními   orgány   budou   schválené   už   dvě   vakcíny,   přesnost   testů   
stoupá,   cena   klesá,   nadějné   jsou   i   nějaké   další   látky   vhodné   jako   léky.   Zbývá   vybojovat   poslední   měsíce.   
Vzdávat   to   v   okamžiku,   kdy   máme   lepší   zbraně   než   kdykoli   dřív   a   jasný   horizont   konce   války,   by   byl   
nesmysl.   
  

Stojí   za   připomenutí,   že   pravidla   pro   individuální   ochranu   jsou   stejná   jako   dřív,   a   při   jejich   striktním   
dodržování   může   řada   lidí   mimo   rizikové   profese   individuální   riziko   redukovat   klidně   o   řád   oproti   
průměru,   a   o   dva   řády   oproti   lidem,   kteří   se   chtějí   promořit.   
  
  

  
  

  

    



Mrtvé   navíc   zabil   COVID,   a   co   se   můžeme   a   nemůžeme   dozvědět   z   
trasování   

28   Dec   2020,   13:25   
  

Poznámka   k   častým   dezinterpretacím   dvou   populárních   statistik   
  

I.   V   podstatě   všechny   mrtvé   “navíc”   (excess   mortality)   v   ČR   zabil   COVID.   Přímo   a   kauzálně.   Spekulace   o   
jiných   důvodech   proč   mohli   umřít   jsou   většinou   někde   na   škále   mezi   “velmi   nepravděpodobné”   po   
“totální   fantasmagorie”.   
  

Proč?   Je   pro   to   několik   dosti   přesvědčivých   důvodů:   
  

1.   Velmi   dobrá   korelace   excess   mortality   s   prokázanými   úmrtími   na   COVID.   Plausibilní   alternativní   
příčiny   úmrtí   by   musely   mít   tu   vlastnost,   že   velmi   přesně   kopírují   epidemii   COVID,   s   efektem   v   řádu   
týdne   či   dvou.   To   řadu   vysvětlení   vylučuje.   Možnosti   typu   zanedbané   prohlídky,   odložená   odkladná   péče,   
neléčené   jiné   nemoci   či   zhoršení   psychického   stavu   populace   tuto   vlastnost   rozhodně   nemají.   
  

Jednoduchý   příklad:   můžete   si   představit   co   se   stane   když   třeba   někdo   nedorazil   na   ozařování   při   
probíhající   léčbě   rakoviny   -   zvýší   se   pravděpodobnost   jeho   smrti   v   řádu   měsíců   až   let,   nejdříve   možná   
týdnů.   Takové   omezení   péče   v   nějakém   čase   zvýší   mortalitu   s   časově   poměrně   roztaženém   intervalu   přes   
mnoho   měsíců,   nebo   alespoň   mnoho   týdnů.   
  

Matematicky   by   se   dalo   říci,   že   nadbytečná   mortalita   způsobená   podobnými   příčinami   je   konvolucí   
koronavirové   vlny   a   poměrně   "rozplizlé"   distribuce.   
  

Nadbytečná   mortalita,   kterou   jsme   na   vzestupu   druhé   vlny   viděli,   je   "konvolucí"   COVID   mortality   a   
velmi   úzkého   peaku,   v   řádu   týdne   či   dvou.   Tedy   mechanismy,   které   mohou   nadbytečné   smrti   vysvětlit,   
musí   být   pouze   něco,   co   "účinkuje"   v   řadu   plusminus   týden   podobně   jako   COVID   (resp.   do   tohoto   okna   
se   vejde   velká   většina   účinku).   
  

To   naprostou   většinu   alternativ   vylučuje   nebo   činí   extrémně   nepravděpodobným.   
  

Na   grafu   jsou   celková   úmrtí   navíc   vs.   covid   úmrtí.   Korelační   koeficint:   0.97   
  

2.   Nadbytečná   mortalita   má   zdá   se   mortalitní   profil   COVIDu   i   podle   věkových   kategorií.   To   v   podstatě   
vylučuje   řadu   dalších   hypotéz   -   např.   pokud   by   zvýšená   mortalita   byla   daná   zásadním   omezením   akutní   
péče,   není   jasné,   proč   by   takové   zvýšení   bylo   rizikové   pro   různé   věkové   skupiny   různě,   a   podobně   jako   
COVID   bylo   mnohem   rizikovější   pro   starší.   
  

Jednoduchý   příklad:   pokud   by   se   vzhledem   k   přetížení   nemocnic   zhoršila   péče   a   zvýšila   úmrtnost   obětí   
autonehod,   týkalo   by   se   to   všech   věkových   skupin,   neplatilo   by,   že   se   několikanásobně   zvýšilo   riziko   smrti   
osmdesátníků   (oproti   běžnému   riziku   smrti   osmdesátníků!)   a   nic   nestalo   s   mortalitou   dvacetiletých.   
  

3.   Přirozený   experiment,   zda   za   úmrtí   může   přímo   COVID,   nebo   vše   co   se   děje   okolo,   poskytuje   jarní   
vlna.   Na   jaře   byla   v   ČR   proticovidová   opatření   přísnější,   podobně   došlo   k   omezení   péče,   strachu   
nemocných   chodit   na   prohlídky,   a   podobně.   Žádná   statisticky   významná   změna   mortality   na   jaře   
nenastala.   



  
Za   mrtvé   tedy   skoro   jistě   nemůže   ani   stres,   ani   opatření,   ani   omezení   péče.   
  

Nejjednodušším   vysvětlením   rozdílu   je,   že   jde   prostě   přímo   o   COVID,   pouze   ty   mrtvé   nikdo   netestoval.  
(Spekulace   proč   v   komentáři)   
  

(Pozn.   samozřejmě   statistické   uvažování   samo   o   sobě   nemůže   vyloučit   fantasmagorie   typu   že   dodateční   
mrtví   zemřeli   na   paralelně   probíhající   epidemii   chřipky   nebo   zápalů   plic,   která   má   zároveň   stejný   průběh   
jako   epidemie   COVIDu,   a   nedetekují   ji   testy   na   chřipku.)   
  

II.   Zdrojem   naprostých   blábolů   jsou   odborně   nesmyslné   interpretace   dat   z   trasování.   
  

Identifikace   míst,   kde   se   někdo   nakazil,   je   dána   kombinací   toho,   kde   se   lidé   skutečně   nakazí,   kdo   se   
otestuje,   kdo   je   trasován,   jak   spolupracuje   při   trasování   a   co   si   kdo   pamatuje,   ....   
  

V   situaci   teď,   ale   i   několik   posledních   měsíců,   data   z   trasování   ukazují   v   podstatě   kdo   se   testuje   a   jaký   typ   
přenosu   se   daří   trasovat,   nic   moc   navíc.   Nepřekvapivě   jsou   to   domácnosti   (kdo   se   nakazí   v   rodině   tak   to   
většinou   zároveň   ví,   zároveň   domácnost   hygieně   nezapírá)   a   zaměstnání   (kdo   už   se   testuje   většinou   i   tento   
zdroj   zná   a   hlásí).   Zároveň   doma   a   v   práci   tráví   lidé   nejvíc   času,   přitom   riziko   by   dávalo   smysl   vztáhnout   
třeba   vzhledem   k   době   strávené   v   daném   prostředí.   
  

Že   se   v   trasování   neobjevovaly   i   v   době   jejich   otevření   (skoro)   žádné   nákazy   např.   z   restaurací,   fitness,   
obchodů,   lanovek,…   by   platilo   i   v   případě,   že   se   tam   nákaza   šíří   velmi   mnoho,   i   pokud   velmi   málo.   V   
duchu   Bayesovské   statistiky   nám   tedy   absence   takových   případů   v   ČR   nic   významného   neříká,   a   mnohem   
větší   váhu   musí   mít   “prior”   založený   na   mezinárodních   studiích,   případně   mechanických   modelech   šíření   
aerosolů.   
  

Trochu   podobným   případem   jsou   školy,   kde   většina   KHS   ve   většině   případů   vychází   z   chybné   metodiky,   
předpokládající,   že   děti   ve   školách   neustále   pečlivě   nosí   správně   nasazené   roušky,   a   riziko   přenosu   tak   
téměř   neexistuje.   Proto   se   spolužáci   nakažených   většinou   netestují.   Odhalených   clusterů   ve   školách   je   pak   
v   každém   případě   málo,   ale   nevíme,   jestli   je   jich   málo   jen   dotrasovaných,   nebo   i   ve   skutečnosti.   
  
  


