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Mlčící většina musí projevit svůj
názor a křiklavá menšina se musí
podřídit, říká v rozhovoru Peter
Šebo,mikrobiolog, který založil
petici za povinné očkování
proti covidu. Stát už podle něj
nemůže nečinně přihlížet
a je zapotřebí použít zákon
na ochranu veřejného zdraví.

LN Nedávno jste založil petici za po-
vinné očkování proti covidu v Čes-
ku. Co vás k tomu vedlo? Už vám do-
šla trpělivost?

Přesně tak. Dospěl jsem k názoru,
že není možné donekonečna ustupovat
agresivní menšině, která očkování od-
mítá. Ohrožuje zdraví a majetek nás
všech, připravuje mnoho lidí o život,
o nutnou zdravotní péči a okrádá nás
o svobodu. Tohle všechno stojí navíc
obrovské peníze a devastuje to naši de-
mokracii. Už to došlo do stádia, kdy
jsem nemohl nečinně přihlížet. Úko-
lem státu je chránit bezpečí, zdraví
a majetek nás všech. Musí k tomu vy-
užít zákonné nástroje, které má ve
svém právním řádu. Protiočkovací ak-
tivisté a odmítači očkování nás svým
sobectvím, narcismem a iracionalitou
připravují o základy naší prosperity.
Mnozí lidé přicházejí o to, co celý ži-
vot budovali, naše děti se kvůli tomu
nemohou pořádně vzdělávat a všichni
kvůli tomu velice zchudneme. Takhle
to přece nemůže jít dál, nemohl jsem
být zticha.

LN Lidé bez vakcinace tvrdí, že jde
o zásah do jejich osobní svobody. Na
to nahlížíte jak? Co byste jim vzká-
zal?

Řekl bych jim, že absolutně nemají
pravdu. Svoboda a nedotknutelnost
jednoho končí tam, kde začíná svobo-
da a bezpečí toho druhého. Demokra-
cie je vláda většiny a křiklavá menšina
se musí podřídit oprávněnému zájmu
většiny na ochraně zdraví a majetku.
Ti, kdo se nechtějí podílet na společ-
ném úsilí k překonání epidemie pomo-
cí očkování, se sami vylučují ze slušné
společnosti. V civilizovaných zemích
jim to stát už dávno vysvětlil. My čelí-
me naprosto nebývalé epidemii, kte-
rou nikdo z nás nepamatuje. Zároveň
čelíme bezprecedentním útokům dez-
informátorů a zločinců, kteří záměrně
šíří lživá videa a lživá tvrzení o očko-
vání.

LN Jinými slovy upozorňujete na to,
že neočkovaní ohrožují většinu, kte-
rá se vakcinovat nechala.

Očkovaní občané jsou civilizovaní,
slušní a vzdělaní lidé. Pochopili, že
svoboda a demokracie je založena na
altruismu, na respektování práva a na
ohledu k druhým. Naopak ti dosud ne-
očkovaní mají zpravidla nekonečně
přebujelá ega a odmítají pochopit, že
jsou součástí společnosti a musí se po-
dle toho chovat. Stát nám přece neustá-
le ukládá různé povinnosti. Například
máme povinnou školní docházku. To
je také omezování svobody a státní ná-
silí na dětech a jejich rodičích, v jejich
vlastním zájmu. Stát nás nutí platit
daně a máme povinnost část svého vý-
dělku odvést do společné kasy. Stát
nás nutí získat řidičský průkaz, aby-
chom směli řídit auto a neohrožovali
sebe a ostatní. Stát nás chrání před
vlastním pochybením tím, že nás nutí
jezdit se zapnutými bezpečnostními
pásy. Když to neuděláme, přijde poku-
ta. Když tohle nevadí, proč vadí povin-
nost dát se očkovat?

LN Jaký je váš cíl? Kolik podpisů
byste chtěl mít na petici?

Uvidíme. Z mého pohledu bylo důle-
žité veřejně projevit názor mlčící větši-
ny. Aby petice mohla jít do petičního
výboru Poslanecké sněmovny, je potře-
ba deset tisíc podpisů. Klíčové ale
bylo vyslat jasný signál, že mnozí ne-
souhlasí s tím, jak se naši alibističtí po-
litici k otázce vakcinace staví. Doneko-
nečna ustupují dezinformátorům a li-

dem schopným demonstrovat proti
opatřením k potlačení epidemie
v době, kdy na covid denně umírá sto
lidí a zdravotníci na jednotkách inten-
zivní péče padají vyčerpáním.

LN Přijde mi, že jste už opravdu na-
štvaný.

Samozřejmě, tohle není normální.
Máme zákon na ochranu veřejného
zdraví a vyhlášku o očkování proti in-
fekčním nemocem. Stát musí použít
právní nástroje, které má k dispozici,
od toho jej máme. Lze vyhlásit mimo-
řádné očkování v mimořádné situaci.
Na tom není nic natolik složitého.

LN Takže v rámci tohoto zákona by
v právní rovině bylo možné zavést
povinné očkování?

Jistě. Ústavní právníci a specialisté
na zdravotní právo již diskutují o tom,
jak to udělat podle platného zákona.
Od toho tady tu vyhlášku o očkování
proti infekčním nemocem v českém
právním řádu již roky máme.

LN Přijde vám, že se čeští politici po-
vinné vakcinace bojí?

Všichni západní politici, včetně těch
našich, se již od ledna alibisticky zaklí-
nají, že očkování musí zůstat dobrovol-
né. Mně to přijde naprosto pokrytecké
a hlavně je to ve stávající situaci ne-
smyslné a doslova smrtící. Není
k tomu žádný racionální důvod. Je to
jenom proto, že politikům se do zave-
dení povinné vakcinace nechce. Ne-
chtějí jít do střetu s částí veřejnosti,

kličkují a ustupují skupinám zločinců,
kteří šíří antivakcinační dezinformace
a rozleptávají naši svobodu a demokra-
cii.

LN Stát se pořád spoléhá na to, že je
lepší jít na lidi po dobrém než je nu-
tit. Věřil jste na začátku ledna, kdy
se v České republice začínalo s vakci-
nací, že bude dobrovolné očkovaní
stačit?

Upřímně, nevěřil. Dezinformační
kampaně začaly dávno předtím, než
byly tyto vakcíny dostupné. Bohužel
sekty fanatických „odmítačů“ očková-
ní tu jsou již dlouho.

LN Jak podle vás vláda reagovala na
dezinformátory?

Nijak, nic s tím pořádně nedělala.
Zavřela oči a věřila, že se problém vy-
řeší sám. Třeba v Austrálii s nimi skon-
covali hned zpočátku, dezinformační
kampaně začali okamžitě postihovat.
Když byl lockdown, do ulic napocho-
dovala armáda s policií a vynutily si
dodržování pravidel právního státu.
Kdyby iniciativa „Chcípl mozek“
uspořádala tu svou nedělní demonstra-
ci v Austrálii na nábřeží vedle opery
v Sydney, spláchli by je tam vodními
děly do moře.

LN Takže byste dezinformační weby
pokutoval?

Samozřejmě, mají být vypnuty. Je-
jich autoři rozkládají naši svobodu
a demokracii. Jsem přesvědčen, že jde
minimálně o trestné činy ve stadiu po-

kusu obecného ohrožení. Bohužel stát
nemá dostatek odvahy a kapacit proti
tomu rázně zakročit. Za nouzového sta-
vu by zavedení mimořádného očková-
ní v mimořádné situaci napomohlo po-
stihovat šíření dezinformací a antivak-
cinačních bludů. To je také jeden z dů-
vodů, proč by bylo dobré povinnou
vakcinaci proti viru SARS-Cov-2
v Česku prosadit. Pomohlo by to při za-
stavování šíření lží o očkování.

LN Znamená to, že bez povinné vak-
cinace se z epidemie nedostaneme?

Závisí na tom, jaké ztráty jsme
ochotni akceptovat. Když tento respi-
rační virus necháte nekontrolovaně
projít populací, aniž by byla plošně
chráněna očkováním před rizikem těž-
kého onemocnění s možným násled-
kem smrti, škody na společnosti bu-
dou devastující a počty obětí budou ob-
rovské. Ti, kdo nepodlehnou těžkému
onemocnění, si po infekci vybudují
imunitu a epidemie se časem zastaví
sama. Prostě se vyčerpá zásoba ne-
imunních lidí schopných účinně šířit
infekci. To ale není přijatelná cesta
v civilizované společnosti. Máme
k dispozici vysoce účinné a bezpečné
vakcíny. Je proto nesrovnatelně levněj-
ší omezit předem ztráty na životech
a zdraví tím, že povinným očkováním
ochráníme maximálně možný počet
lidí. Poté můžeme nechat virus projít
celou populací. K tomu stejně časem
dojde, nikdo před ním neuteče. Popula-
ce chráněná vakcínou si celkem bez-
pečně vytvoří přirozenou a širokospek-
trou slizniční i systematickou skupino-
vou imunitu. Problém tak bude vyře-
šen humánně.

LN Petice požaduje povinné očková-
ní pro občany starší 12 let. Nebylo
by lepší děti vynechat? Nepřijala by
to společnost lépe?

Nebylo. Vakcíny jsou již dnes schvá-
leny a doporučeny i ohroženým dětem

od pěti let. Je potřeba, aby se chránily
také nezletilé, a ne jenom dospělé oso-
by. Tento virus se intenzivně šíří právě
mezi dětmi a mnohé z nich si z proděla-
né infekce odnesou vážné poškození
zdraví. Vakcíny by nikdy nebyly
schváleny pro použití u dětí, kdyby
také ony nebyly tou infekcí ohroženy,
byť o dost méně než dospělí.

LN Je pro vás příkladem Rakousko,
které od února zavádí povinné očko-
vání?

Samozřejmě. Rakušané to vyhlásili
týden poté, co jsem zveřejnil petici,
a díky tomu se teď mění nálada ve spo-
lečnosti. V Německu již také seriózně
diskutují o zavedení povinné vakcina-
ce. Mnoho zemí k tomu nakonec do-
jde.

LN Má rakouská vláda větší odvahu
než ta naše?

O tom není pochyb.

LN Irsko či Portugalsko mají vakcí-
ny proti covidu dobrovolné a prooč-
kovanost dospělé populace tam je
nad devadesát procent. Proč to ně-
kde jde a u nás ne?

Zemí s vyšším procentem očkova-
ných je celá řada. Jsou zkrátka státy,
kde mají civilizovanější občany a sta-
tečnější politiky. Očkovací kampaň
tam uchopili daleko organizovaněji
a strukturovaněji. V Portugalsku to
svěřili do rukou vysloužilého admirá-
la, který si získal důvěru veřejnosti.
Ten očkování řídil a zvládli to daleko
lépe než my. V těchto státech se hlav-
ně nedal takový prostor dezinformáto-
rům, což považuji za naprosto klíčové.
V Irsku zase katolická církev vyzvala
k očkování, mobilní týmy jezdily do
odlehlých míst a Irové nasadili tvrdé
postihy za nedodržování vyhlášených
pravidel, stejně jako v Austrálii.

LN Vláda v demisi uvažuje o povin-
ném očkování pro vybrané profese
a občany starší 60 let. To nestačí?

To je na komplikovanou diskusi.
Jde samozřejmě o první krok správ-
ným směrem a doufám, že to brzy pro-
jde. V zájmu rovného přístupu by ale
očkování mělo být povinné pro všech-
ny starší 12 let. Zásadně by to pomáha-
lo brzdit šíření viru a vyřešit problém
bez neúnosně velkých ztrát.

LN Kdy bylo potřeba povinné očko-
vání zavést, abychom se vyhnuli ak-
tuálním číslům a přeplněným ne-
mocnicím?

Nejpozději od září. Již byl dostatek
vakcíny, která v srpnu navíc získala re-
gulérní plnou registraci v USA. Nebyl
důvod otálet, ale nikdo na to neměl od-
vahu. Většina politiků i odborníků
také podlehla iluzi, že již máme pande-
mii vlastně za sebou.

LNKdybychom teoreticky o povinno-
sti rozhodli okamžitě, kdy se to na
křivce epidemie projeví?

Rozhodně ne ihned, již by nám to
teď nepomohlo zvládnout předvánoční
masakr v našich nemocnicích. Aktuál-
ně potřebujeme zavést povinnost dát
se očkovat proto, abychom zvládli pří-
padné další vlny covidu. A hlavně aby-
chom doočkovali seniory bez vakcíny,
kterých je v populaci pořád hodně.
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Dezinformátory bych tvrdě pokutoval
říká Peter Šebo. Ti, kdo odmítají společné úsilí k překonání epidemie pomocí očkování, se vylučují ze slušné společnosti


