
 

Aktualizace  ze dne 23.6.2020 

 

Podle zpráv z Číny nové ohnisko nákazy COVID-19 se po dvou měsících objevilo přímo v hlavním 

městě a to na potravinovém trhu Xinfandi, kde se mimo jiné prodávali zmražení lososi z Norska. 

Vláda uzavřela všechny potravinové trhy v metropoli, vydala zákaz návštěvy památek, byla zrušena 

většina letů, všechny sportovní akce a školní docházka. V některých čtvrtích na dodržování 

karantény snad dokonce dohlíží vojsko. Tiskový mluvčí Pekingu prohlásil, že “z epidemiologického 

hlediska je situace v hlavním městě velice vážná. ”  Otestováno bylo zatím dva miliony  tři sta tisíc 

obyvatel a zhruba 12% nakažených je ohroženo na životě. Kolik je ale skutečně nakažených v Číně 

asi nikdy nebudeme přesně vědět. Potravinové trhy přitom uzavřely místní autority i v Chengdu, 

hlavním městě Sečuanu (jihozápadní Čína) a v Nankingu. 

Nejdůležitější na tom všem ale je, že v norských lososech čínští genetici identifikovali mutaci nového 

koronaviru D 614 G (viz Aktulizace ze dne 10. května), která se tak Číňanům vrátila z Evropy. Dnes 

tato mutace představuje 70 % ze všech nových koronavirů kolujících v západní Evropě, Spojených 

státech, Latinské Americe, Íránu anebo Indii.  Je až dvacetkrát nakažlivější než původní D 614 a její 

virová nálož asi devatenáctkrát větší. Tým profesora Ai-long Huanga z Chongquing lékařské 

university použil protilátky ze 41 krevních vzorků uzdravených pacientů z nákazy mírnějším D 614, 

ale všechny u nově nakažených D 614 G selhaly. Což znamená, že tito nemocní nemají žádnou 

obranu proti odlišné mutaci D 614 G a naopak u nich může dojít k daleko vážnějšímu průběhu 

onemocnění vznikem ADE (viz stejnou Aktualizaci). Neboli čím víc je populace “promořena”, tím je 

nákaza novou mutací D 614 G pro ni nebezpečnější. 

Tato skutečnost prakticky zastavila dokončení posledních zkoušek čínské vakcíny a představuje 

stejnou pohromu pro vývoj všech ostatních vakcín a léků v Evropě i ve Spojených státech, které cílily 

na předchozí mutaci D 614. Farmaceutické koncerny se přitom snažily potlačit zprávy o D 614 G a 

jak výrazně se liší od původní mutace. 

Čínská vláda na doporučení epidemiologů zakázala dovoz lososů a prodej hovězího i skopového 

masa. Např. v Nankingu platí zákaz nabídky jídel z masa a ryb ve všech restauracích. Existuje nějaká 

souvislost s těmito zákazy a nákazou na jatkách a velkých masokombinátech v Německu, Holandsku, 

Francii, Velké Británii anebo ve Spojených státech ? 

Na tuto otázku do jisté míry odpovídá britsko-polská studie (viz zdroje), která jednak dokládá, že 

nový koronavirus ve zmražených potravinách (nejen v lososech) může zůstat infekční až dvacet pět 

dnů. O jiných koronavirech jako je SARS1 nebo MERS je už dávno známé, že zůstávají infekční i po 

zmražení na minus dvacet stupňům to po dva roky. Studie ale především zdůrazňuje, že nový 

koronavirus přežívá ve vodě a to až dvacet pět dnů. Hlavní čínský epidemiolog se ale domnívá, že 

může jít až o dva anebo tři měsíce. Nákazu tak mohou přenášet sladkovodní i mořské ryby zejména z 



 

pobřežních farem stejně jako mořské plody. Čím víc je totiž populace “promořena”, tím větší je 

znečištění odpadních vod lidskými fekáliemi, ve kterých je nový koronavirus. Ve vodě přežívají 

prakticky všechny koronaviry stejně jako viry žloutenky A i E, ptačí chřipky, adenoviry, astroviry, 

rotaviry, norviry a další. Nakolik je pak ale bezpečné koupání v řekách anebo v moři u pobřeží 

posetém hotely, když podle této studie se už novým koronavirem nakazili delfíni anebo dokonce 

snad i velryby ? Největší riziko znečištění řek a vodních systémů odpadními vodami bylo zjištěno v 

Německu, Španělsku a Velké Británii. České země a Slovensko nebyly zahrnuty mezi 39 zkoumaných 

zemí. 

Takto znečištěná voda představuje jisté nebezpečí i pro skot a další chovaná zvířata. A především 

pro námezní dělníky ubytované v nehygienických podmínkách. Pokud si ji nepřevaří.... 

 

V Praze 23.6.2020                                                                                          Milan Calábek 
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