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UPOZORNĚNÍ

• Na základě sporadických reakcí, že prezentací zlehčuji pandemii Covid-19, upozorňuji:

1.  V žádném případě nechci nic zlehčovat, žádám jen pravdivá data 

2.  Jedině pravdivá data ukážou, v jaké míře je Covid-19 zodpovědný za případný

exces úmrtí v době pandemie

3.  Dokud budou všichni hospitalizovaní testováni na Covid, a všichni „pozitivní“ zemřelí

automaticky přidáni do skupiny zemřelých na Covid BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU 

SMRTI (podle metodiky MZd.), nelze tato čísla považovat za relevantní. 



NEJPRVE  PARALELA  S  CHŘIPKOU

Je rozdíl mezi „umřít na chřipku“ nebo „umřít s chřipkou“ ?



UMŘÍT „NA CHŘIPKU“  X  UMŘÍT „S CHŘIPKOU“

• S chřipkou („v souvislosti s chřipkou“) umře u nás každý rok cca 1500-2000 lidí

.    Zdroj:     https://www.ockovacicentrum.cz/cz/chripka-kazdorocne-zabije-2000-cechu

https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/09/02.pdf

• Na chřipku umře u nás každý rok cca 100-300 lidí (číslo diagnózy MKN J09-J11)

Počty se poněkud liší podle toho, jestli bereme kalendářní rok či chřipkovou sezónu, která

zahrnuje vždy přelom roku 

• 2016 120 mrtvých 2016/17 114 mrtvých

2017 155 mrtvých 2017/18 261 mrtvých

2018 309 mrtvých 2018/19 195 mrtvých

2019 data ještě nejsou veřejně k dispozici

• Zdroje:     https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-podle-pohlavi-a-veku-2008-2017-b1c67xq334

http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/Zpravy_EM/28_2019/06_cerven/218_CEM_6_19_zprava_chripka.pdf

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/chripka-kazdorocne-zabije-2000-cechu
https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/09/02.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-podle-pohlavi-a-veku-2008-2017-b1c67xq334
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/Zpravy_EM/28_2019/06_cerven/218_CEM_6_19_zprava_chripka.pdf


UMŘÍT „NA CHŘIPKU“  X  UMŘÍT „S CHŘIPKOU“

• Na chřipku 100 – 300

S chřipkou 1500 – 2000 tedy 5-20 x více (vezmeme-li průměry, tak cca 9x více)

• Proč by to u Covidu mělo být jinak ?

• Je-li ke dni 8.-9.10.2020 hlášeno „v souvislosti s Covidem“ cca 900 úmrtí,

pak „na Covid“ by se logicky mělo jednat o 100 úmrtí (případně něco mezi 45-180 úmrtí)

JDE O  VÝRAZNÝ  ROZDÍL : 100 NEBO 900

A TO OPRAVDU NENÍ  JEDNO.



JAK JE  TO  U  COVIDU?

Je rozdíl mezi „umřít na Covid“ nebo „umřít s Covidem“ (či jen „s pozitivním stěrem)?

Rozdíl v ČR proti Slovensku.



UMŘÍT „NA COVID“  X  UMŘÍT „S COVIDEM“

• Porovnání se Slovenskem (ke dni 11.10. v 11 hodin):

Zdroj:  https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/

Proč má Slovensko „jen“ 61 úmrtí ?

My bychom jich při dvojnásobku počtu obyvatel měli mít cca 120 a proč máme 950 ?

Počet obyvatel Úmrtí „covid“

Česko 10 709 000 948

Slovensko 5 460 000 61



UMŘÍT „NA COVID“  X  UMŘÍT „S COVIDEM“

• Na Slovensku počítají na rozdíl od většiny zemí zemřelé opravdu NA COVID

(podle pitevních nálezů – protože to je jediná metoda, jak spolehlivě určit příčinu smrti)

Zdroj: http://www.nespokojeny.cz/jak-vznikaji-statistiky-mrtvych-na-covid-a-proc-je-az-90-falesnych/

Doporučuji rozhovor s hlavním patologem SR od 21. minuty (či aspoň od 36. minuty), z

něhož vyplývá:

1) Plicní forma Covid-19 zabíjí – to jsou ta potvrzená úmrtí

2) Ostatní podezření na smrtící orgánové komplikace Covidu jsou zatím nepodložená

3) Většina zemí zahrnuje do statistik jakákoli úmrtí „koronavirus pozitivní“

4) Hlášení většiny zemí probíhají na denní bázi, takže nelze správně vyhodnotit příčinu úmrtí

(posouzení pitevního nálezu včetně laboratorního nějakou dobu trvá)

http://www.nespokojeny.cz/jak-vznikaji-statistiky-mrtvych-na-covid-a-proc-je-az-90-falesnych/


UMŘÍT „NA COVID“  X  UMŘÍT „S COVIDEM“

• Jak se vlastně počítají mrtví u nás ?

Jako „ …všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké 

byly příčiny jejich úmrtí …“

Zdroj: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/vysvetleni-pojmu

Z tohoto nesmyslného zmatení pojmů pak plyne vyděšení veřejnosti.

Nejnověji údajný výrok ministra vnitra Hamáčka: "Pokud nic neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly".

Zdroj: https://echo24.cz/a/Sep4K/pokud-nic-neudelame-budou-v-ulicich-mrazaky-na-mrtvoly-hamacek-tvrde-haji-nova-opatreni

Takový nepodložený výrok z úst ministra vnitra by mohl být podezřením z trestného činu šíření poplašné zprávy.

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/vysvetleni-pojmu
https://echo24.cz/a/Sep4K/pokud-nic-neudelame-budou-v-ulicich-mrazaky-na-mrtvoly-hamacek-tvrde-haji-nova-opatreni


UMŘÍT „NA COVID“  X  UMŘÍT „S COVIDEM“

• I samotné vysvětlení k úmrtím na stránkách MZd. je chybné:

„ …všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 (metodou PCR) bez ohledu na 

to, jaké byly příčiny jejich úmrtí …“

• Ve skutečnosti nejde o pozitivní testování na COVID-19, ale na virus SARS-COV-2. Tento rozdíl zde

nabývá zásadního významu:

• Pacienti, u nichž se náhodně zjistil pozitivní PCR test na virus, jsou ve velkém procentu případů 

asymptomatičtí – nemají tedy žádnou nemoc COVID-19. A jelikož nemají nemoc COVID-19, nemůžou zemřít

ani „na ni“, ani „s ní“ ! (s výjimkou teoretické možnosti, že smrt je prvním a jediným symptomem COVID-19,

což ale v literatuře zatím nebylo popsáno). 



UMŘÍT „NA COVID“  X  UMŘÍT „S COVIDEM“

• Jak tedy zjistit, zda zemřeli navíc i ti lidé, „kteří by nezemřeli, nebýt Covidu“?

(zastánci teze, že nezáleží na pojmech smrt „na Covid“ či „s Covidem“ tvrdí, že by tito lidé nezemřeli, nebýt

Covidu – a zahrnují sem mimo jiné i pacienty bez klinických příznaků Covidu, jen s pozitivním stěrem)

• Jedinou možností (opět podle hlavního slovenského patologa), pokud nemáme pitevní nálezy, je zjistit přírůstek

zemřelých po jednotlivých týdnech oproti stejnému období loňského roku či průměru minulých let.

• Přehled úmrtí po týdnech pro rok 2020 ale končí u týdne číslo 33, tedy v srpnu. (Mimochodem – až do srpna

žádný exces v počtu mrtvých není).

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr

• Vzhledem k chybění aktuálních dat si můžeme opět vypomoci srovnáním s chřipkou – konkrétně s epidemií chřipky v 

sezóně 1995/96.

https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr


CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE  V  SEZÓNĚ 1995/1996
A ÚMRTÍ

• V roce 1995 (či chřipkové sezóně 1995/96) zemřelo o 6000 lidí více, než v běžné sezóně.

Zdroj: http://www.szu.cz/jsme-svejkove-nedodrzujeme-doporuceni-represe-je-nutna?source=rss

• Bylo by tedy logické tvrdit, že tito lidé by jinak nezemřeli, a měl by se projevit „zub“ na křivce úmrtí,

podobně jako se argumentuje „zubem“ 5800 úmrtí na Covid-19 ve Švédsku na jaře 2020.

• Vidíme trend snižujících se počtů zemřelých. Rok 1995 nepřevýšil rok 1994 (kdy epidemie nebyla).

V roce 1996 (kdy epidemie doznívala) je naopak pokles počtu zemřelých až o 5000.

Zdroj:  https://www.czso.cz/csu/czso/4017-08--1994_az_2007--01

• Nelze tedy tvrdit, že „tito lidé by bez chřipky nezemřeli“ – není zde žádný exces úmrtí o 6000.

Rok 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997

Zemřelí 135 537 131 641 129 166 117 373 117 913 112 782 112 744

http://www.szu.cz/jsme-svejkove-nedodrzujeme-doporuceni-represe-je-nutna?source=rss
https://www.czso.cz/csu/czso/4017-08--1994_az_2007--01


SOUHRN

1) Je signifikantní rozdíl mezi pojmy i počty úmrtí „na Covid“  x  „s Covidem“  x  „jen s pozitivním PCR testem“.

Na základě nesprávných údajů dochází k neadekvátnímu plošnému strašení veřejnosti.

2) Úmrtí „na Covid“ (pokud nejde o prokázánou „Covidovou“ pneumonii s fatálním následky) nelze zjistit jinak než

pitevními nálezy. Pokud není tato možnost, pak je nutno porovnat počty zemřelých za určitý časový interval s

počtem zemřelých za stejný interval v minulých letech. Je možné, že až budou data za zářijové a říjnové týdny,

nějaký nárůst úmrtí se projeví.  Ale je nutno počítat delší období – v roce 1995/96 se totiž neprojevil ani 

šestitisícový nárůst úmrtí „s chřipkou“.

3) Doporučuji proto všem poslancům a senátorům:

Žádejte přesná data.

Z chybných dat se dělají chybné závěry.



SOUHRN

Žádejte přesná data:

1) Počty úmrtí „na Covid“ = Covid-19 byl příčinou úmrtí, šlo tedy o komplikaci

„Covidové“ pneumonie

2) Počty úmrtí „s Covidem“ = Příčina úmrtí byla jiná, ale pacient měl symptomatický

Covid-19 (který mohl či nemusel zhoršit jeho stav)

3) Počty úmrtí „s PCR testem“ = Příčina úmrtí jiná, pacient neměl symptomy Covid-19,

pouze zjištěný pozitivní PCR test, což je zcela irelevantní

4) Přehled všech úmrtí v ČR = bez ohledu na Covid - po jednotlivých týdnech

Jedině na základě těchto dat lze učinit závěr, zda se Covid-19 významně podílí na počtech úmrtí v ČR. 

Děkuji za pozornost MUDr V. Čížek


