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DOPAD OMIKRONU NA DĚTI 
Poznatky z Jihoafrické republiky 

Jan Havlíček 

Shrnutí 

Hlavní body 

Z Jihoafrické republiky přicházejí zprávy, že nejmenší děti nyní představují druhou nejčastěji 

hospitalizovanou skupinu obyvatel s covidem-19, hned po osobách starších 60 let. Předkládaný 

text analyzuje jihoafrická média a výpovědi předních jihoafrických odborníků na téma omikron. 

Snaží se uvést na pravou míru spekulace, zda dětem hrozí větší nebezpečí či nikoliv. 

 

• V Jihoafrické republice došlo k nárůstu hospitalizací dětí mladších pěti let.  

• Experti tvrdí, že se tak může dít z několika možných důvodů, včetně zvýšeného 

testování této kategorie osob a vyšší proočkovanosti dospělé populace. 

• Většina dětských případů zaznamenala mírný průběh a pouze krátký pobyt v nemocnici. 

• Nejlepší ochranou dětí nejen před novou variantou omikron, ale i jinými variantami, 

je očkování rodičů samotných. 
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Co víme o omikronu 

V první polovině listopadu byly na jihu Afriky, konkrétně v Jihoafrické republice a Botswaně, 

zaznamenány první případy výskytu nové varianty covidu-19. Světová zdravotnická organizace (WHO) 

následně tuto variantu pojmenovala jako omikron a zařadila ji mezi znepokojivé typy koronaviru. 

Následovalo několikadenní období celosvětové paniky, jelikož první zprávy z jihu Afriky hovořily 

o vysoce nakažlivé variantě, která může být hůře odhalitelná kvůli méně výrazným příznakům 

a nemusejí na ni dobře zabírat vakcíny. Přerušena byla většina letů ze zemí jižní Afriky, načež začalo 

úzkostlivé sekvenování vzorků a zanedlouho přišly první zprávy o osobách nakažených omikronem 

i v České republice. Nyní, v polovině prosince, je již celkem zřejmé, že varianta omikron má potenciál 

stát se celosvětově dominantní variantou u pacientů s covidem-19. Ostatně v Jihoafrické republice 

už převažuje ve většině provincií a v nejbližších dnech se pravděpodobně potvrdí, zda se jí nakazil 

i jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa („South Africa’s Cyril Ramaphosa has COVID-19, presidency 

says”, 2021). 

Odborníci z různých částí světa se shodují, že na jasné zhodnocení nebezpečnosti omikronu je stále 

příliš brzy. Vysoce pravděpodobných je jen několik poznatků, zejména pak to, že varianta omikron 

přináší vyšší riziko opětovné nákazy než varianta delta, avšak mírnější průběh nemoci covid-19 

(„Omicron could be milder than Delta: WHO chief”, 2021). Podle izraelských vědců je omikron asi 

1,3krát nakažlivější než delta („Omicron more contagious, less dangerous than Delta: Israeli scientist”, 

2021). V Jihoafrické republice, kde novou variantu identifikovali jako první, mají nakažení většinou jen 

mírný průběh. Typické jsou příznaky připomínající běžné nachlazení, jako kašel či silná únava. 

Pro předchozí varianty typická ztráta čichu a chuti se u omikronu naopak zatím neobjevuje. Co je 

nicméně více znepokojující, jsou spekulace o zvýšeném riziku onemocnění omikronem u dětí. 

Z Jihoafrické republiky totiž přicházejí zprávy, že nejmenší děti nyní představují druhou nejčastěji 

hospitalizovanou skupinu obyvatel s covidem-19, hned po osobách starších 60 let. Následující text 

analyzuje jihoafrická média a výpovědi předních jihoafrických odborníků na téma omikron, a snaží se 

uvést na pravou míru spekulace, zda dětem hrozí s příchodem omikronu větší nebezpečí či nikoliv. 

Ohrožuje omikron více děti?  

O tomto znepokojivém trendu jako jedna z prvních informovala doktorka Waasila Jassatová 

z Národního institutu pro přenosné nemoci v Jihoafrické republice: „Trend, který nyní vidíme a který se 

nyní liší oproti předchozím vlnám, je, že nastal především významný nárůst hospitalizací dětí do pěti 

let,“ (Tin, 2021). Další jihoafričtí doktoři však dodávají, že zatím neznají důvody, proč tomu tak je 

(National Department of Health, 2021). Dostatek dat nemá ani Světová zdravotnická organizace 

(WHO). Podle její doktorky Mariy Van Kerkhoveové je potřeba vyčkat a předejít unáhleným závěrům, 

jelikož zatím nebyl zpozorován nárůst v počtu úmrtí (World Health Organization, 2021).  

Waasila Jassatová předestírá, že se nemusí nezbytně jednat o dramatické důvody. Může za tím stát 

jednoduše fakt, že dětem do dvanácti let ještě v Jižní Africe na rozdíl od zbytku populace nebyla 

zpřístupněna vakcína proti koronaviru (kategorii od 12 do 18 let je momentálně nabízena jedna dávka 

vakcíny od společnosti Pfizer). Jassatová dodává, že většina rodičů hospitalizovaných dětí také nebyla 

očkována (Tin, 2021). Ze všech dětí, které byly s covidem-19 hospitalizovány, rodiče pouze tří z nich 

byli očkovaní. Ostatní nikoliv. 
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Zajímavé srovnání růstu hospitalizací dětí se nabízí mezi omikronem a deltou. S příchodem delty a její 

rychlou dominancí mezi covidovými variantami totiž rovněž došlo ke strmému nárůstu dětských 

hospitalizací. Dle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí to bylo logické vzhledem 

k dramatickému nárůstu případů ve všech věkových kategoriích (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2021). Lze tedy usuzovat, že nynější vyšší frekvence infekce u dětí není jiná, 

než jak tomu bylo u delty, pouze se změnil počet proočkovaných dospělých, čímž se dětská kategorie 

dostala do popředí statistik. Jihoafričtí experti očekávají, že čím větší část dospělé populace bude 

naočkovaná, tím rychleji poroste nepoměr mezi hospitalizovanými dětmi a ostatními věkovými 

kategoriemi.  

Na otázku, zda omikron postihuje víc děti než dospělé, nedokázala s jistotou odpovědět ani přední 

stanfordská pediatrička Roshni Mathewová. Vyzvala ale rodiče, aby chránili své děti očkováním, 

pakliže je dětem pět a více let. Na covid-19 již ve Spojených státech zemřelo více než 600 dětí. 

Mathewowá nicméně připouští, že jde o nesrovnatelně nižší číslo, než např. u seniorů nebo osob 

spadajících do rizikových skupin (Chen, 2021). Český imunolog Zdeněk Hel v této souvislosti 

upozorňuje, že mnoho dětí má po vážném, ale i relativně lehkém průběhu nemoci covid-19 

dlouhodobé zdravotní následky. Prodělání nemoci u dětí podle něj tedy představuje několikanásobně 

vyšší zdravotní riziko, než riziko nežádoucích účinků očkování (Zítková, 2021). 

Obrázek 1: Jihoafrický úřad informuje o nové variantě omikron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: National Department of Health, 2021, 29. listopadu. 
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Co se týče dětí, není podle doktorky Jassatové důvod propadat panice. Jednou z dalších možných příčin, 

která může stát za nárůstem pozitivně otestovaných a hospitalizovaných dětí, může být zvýšené 

testování v nemocnicích, a to i u těch pacientů, kteří nemají žádné covidové symptomy, což je často 

případ u dětí. Kdykoliv je někdo hospitalizován, je preventivně otestován, čímž dochází k většímu 

zachycení pozitivních osob, než je tomu u běžné populace. Jassatová dodává, že lékaři na začátku nové 

vlny záměrně přibírají více dětských pacientů, dokud jsou v nemocnicích volná lůžka. V průběhu čtvrté 

vlny, pokud dojde k přehlcení nemocnic a bude nutno mezi pacienty prioritizovat, nebudou mít děti 

prioritu a zdravotní péče se jim tak nemusí dostat (Ebrahim, 2021). 

Převažuje mírný průběh 

I když je nyní již zřejmé, že dochází k častějším hospitalizacím dětí, jihoafričtí doktoři jedním dechem 

dodávají, že valná většina nakažených má velmi mírné příznaky. Pouze několik málo dětských pacientů 

musí v tuto chvíli dostávat kyslík. Většina je rychle propuštěna domů. Dle aktuálně dostupných údajů 

se nezdá, že by nemocní zažívali těžší průběh než u předchozích variant. Doktorka Jassatová 

doporučuje, aby se omikron a jeho působení na děti nebralo na lehkou váhu, a častější hospitalizace 

sloužily spíše jako varování a příprava na čtvrtou vlnu. Důraz by měl být kladen právě na připravenost 

dětských lůžek, kdyby se nepříznivé prognózy účinků omikronu na děti přeci jen potvrdily.  

Doporučení pro rodiče 

Jihoafričtí experti tvrdí, že očkovat malé děti zatím není na místě. Naopak kladou důraz na to, 

aby se co nejrychleji naočkovala dospělá populace a primárně pak rizikové skupiny obyvatel. 

V Jihoafrické republice je v tomto ohledu situace ještě mnohem horší než v Česku. Pouze přibližně 25 % 

populace má v tuto chvíli dokončené očkování. Poukazuje se rovněž na problém s vakcínou od firmy 

Johnson & Johnson, která se podává jen v jedné dávce. Vakcína sice ochrání před těžkých průběhem 

onemocnění, nepředejde však infekci a nemusí pojistit ani mírný průběh nemoci. Jihoafričané tedy 

doporučují přeočkování všem, kteří vakcínu Johnson & Johnson dostali, a to ideálně jinou vakcínou. 

Upozorňují, že např. kombinace vakcín Johnson & Johnson a Pfizeru je nejúčinnějším možným řešením. 

Přeočkování jinou vakcínou, než jaká byla podána v první dávce, však v Jihoafrické republice zatím není 

ze zákona možné. Schválení se nicméně v brzké době očekává (Ebrahim, 2021).  

Závěrem lze shrnout, že nejlepší ochranou dětí nejen před novou variantou omikron, ale i jinými 

variantami, je očkování rodičů samotných. Shodují se na tom přední oslovení jihoafričtí experti, 

a i statistiky hospitalizovaných mluví jasně. Valná většina hospitalizovaných dětí měla nenaočkované 

rodiče. Zatímco pro děti ve většině zemí není zatím vakcína zpřístupněna, dospělým už je. Nejen rodiče 

by toho měli využít. Situace v Jihoafrické republice, která se nyní nachází na počátku čtvrté vlny, 

však upozorňuje ještě na jeden zásadní problém: nízkou dostupnost vakcín v rozvojových zemích. 

Zatímco v chudších zemích globálního jihu se vakcín stále nedostává, některé bohaté země jich mají 

nadbytek. Pro Afriku toto platí dvojnásob. Jihoafrická republika je na tom v  celoafrickém kontextu 

vlastně ještě dobře se svou čtvrtinou proočkované populace. U většiny afrických zemí dostalo 

vakcínu cca 10 procent obyvatel (Kropáčková & Sedláček, 2021). Virus se nepodaří vymýtit, 

dokud nebude vakcína dostupná skutečně všem. Sdílení vakcín by nemělo být chápáno jako charita, 

ale jako nezbytnost potřebná pro návrat do normálu nás všech. 



 

4 
 

Zdroje 

Centers for Disease Control and Prevention. (2021, 10. září). Hospitalizations Associated with COVID-

19 Among Children and Adolescents — COVID-NET, 14 States, March 1, 2020–August 14, 2021. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7036e2.htm.  

Ebrahim, Z. (2021, 9. prosince). Children, Covid-19 and an increase in hospital admissions: A paediatric 

expert tells us more. HEALTH24. https://www.news24.com/health24/medical/infectious-

diseases/coronavirus/children-covid-19-and-an-increase-in-hospital-admissions-a-paediatric-expert-

tells-us-more-20211209-2.  

Chen, K. (2021, 7. prosince). 5 Questions: Roshni Mathew, MD, on the Omicron Variant and Winter 

Season. STANFORD CHILDREN’S HEALTH. https://healthier.stanfordchildrens.org/en/omicron-variant-

and-winter-season/.  

Kropáčková, L. & Sedláček, Š. (2021, 1. prosince). Jihoafrická lékařka po omikronu popsala extrémní 

vyčerpání spíš než kašel. Kritizuje aktuální humbuk. iROZHLAS. https://www.irozhlas.cz/veda-

technologie/veda/varianta-omikron-covid-19-koronavirus_2112012218_ern.  

Loiaconi, S. (2021, 7. prosince). Omicron variant could pose greater threat to children, officials warn. 

KOMONEWS. https://komonews.com/news/coronavirus/omicron-variant-could-pose-greater-threat-

to-children-officials-warn.  

National Department of Health. (2021, 29. listopadu). Omicron Variant Infographic. 

https://sacoronavirus.co.za/2021/11/29/omicron-variant-infographic/.  

National Department of Health. (2021, 3. prosince). Virtual briefing on COVID-19 and vaccination 

rollout programme. FACEBOOK. https://www.facebook.com/HealthZA/videos/203760921916662/.  

Omicron could be milder than Delta: WHO chief. (2021, 8. prosince). AL-JAZEERA. 

https://www.aljazeera.com/news/2021/12/8/omicron-could-be-milder-than-delta-who-chief.  

Omicron more contagious, less dangerous than Delta: Israeli scientist. (2021, 6. prosince). BUSINESS 

STANDARD. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/omicron-more-contagious-

less-dangerous-than-delta-israeli-scientist-121120600418_1.html.  

South Africa’s Cyril Ramaphosa has COVID-19, presidency says. (2021, 13. prosince). AL-JAZEERA. 

https://www.aljazeera.com/news/2021/12/13/south-africas-cyril-ramaphosa-has-covid-19-

presidency-says.  

Tin, A. (2021, 3. prosince). South Africa investigates "sharp increase" in hospitalized children with 

COVID. CBS NEWS. https://www.cbsnews.com/news/omicron-variant-children-south-africa/.  

Winning, A. (2021, 6. prosince). South Africa readies hospitals as Omicron variant drives new COVID-

19 wave. REUTERS. https://www.reuters.com/world/africa/south-africa-readies-hospitals-omicron-

variant-drives-new-covid-19-wave-2021-12-06/.  

World Health Organization. (2021, 3. prosince). Live Q&A on Omicron. YOUTUBE. 

https://www.youtube.com/watch?v=rpzhUI_7_GI.  

 

 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7036e2.htm
https://www.news24.com/health24/medical/infectious-diseases/coronavirus/children-covid-19-and-an-increase-in-hospital-admissions-a-paediatric-expert-tells-us-more-20211209-2
https://www.news24.com/health24/medical/infectious-diseases/coronavirus/children-covid-19-and-an-increase-in-hospital-admissions-a-paediatric-expert-tells-us-more-20211209-2
https://www.news24.com/health24/medical/infectious-diseases/coronavirus/children-covid-19-and-an-increase-in-hospital-admissions-a-paediatric-expert-tells-us-more-20211209-2
https://healthier.stanfordchildrens.org/en/omicron-variant-and-winter-season/
https://healthier.stanfordchildrens.org/en/omicron-variant-and-winter-season/
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/varianta-omikron-covid-19-koronavirus_2112012218_ern
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/varianta-omikron-covid-19-koronavirus_2112012218_ern
https://komonews.com/news/coronavirus/omicron-variant-could-pose-greater-threat-to-children-officials-warn
https://komonews.com/news/coronavirus/omicron-variant-could-pose-greater-threat-to-children-officials-warn
https://sacoronavirus.co.za/2021/11/29/omicron-variant-infographic/
https://www.facebook.com/HealthZA/videos/203760921916662/
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/8/omicron-could-be-milder-than-delta-who-chief
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/omicron-more-contagious-less-dangerous-than-delta-israeli-scientist-121120600418_1.html
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/omicron-more-contagious-less-dangerous-than-delta-israeli-scientist-121120600418_1.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/13/south-africas-cyril-ramaphosa-has-covid-19-presidency-says
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/13/south-africas-cyril-ramaphosa-has-covid-19-presidency-says
https://www.cbsnews.com/news/omicron-variant-children-south-africa/
https://www.reuters.com/world/africa/south-africa-readies-hospitals-omicron-variant-drives-new-covid-19-wave-2021-12-06/
https://www.reuters.com/world/africa/south-africa-readies-hospitals-omicron-variant-drives-new-covid-19-wave-2021-12-06/
https://www.youtube.com/watch?v=rpzhUI_7_GI


 

5 
 

Zítková, P. (2021, 9. prosince). Nová varianta omikron posílá více dětí do nemocnic. Je očkování 

zbytečnost, nebo nejlepší cesta? NAŠE ZDRAVOTNICTVÍ. 

https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/nova-varianta-omikron-posila-vice-deti-do-nemocnic-je-

ockovani-zbytecnost-nebo-nejlepsi-cesta?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-

internetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/nova-varianta-omikron-posila-vice-deti-do-nemocnic-je-ockovani-zbytecnost-nebo-nejlepsi-cesta?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/nova-varianta-omikron-posila-vice-deti-do-nemocnic-je-ockovani-zbytecnost-nebo-nejlepsi-cesta?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/nova-varianta-omikron-posila-vice-deti-do-nemocnic-je-ockovani-zbytecnost-nebo-nejlepsi-cesta?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martinská 2, 110 00 Praha 1 

 
+420 602 502 674 

 
www.politikaspolecnost.cz 

 
office@politikaspolecnost.cz 

JAN HAVLÍČEK 

Analytik 

Jan Havlíček je absolventem Middlebury Institute of 

International Studies v Monterey, kde získal titul Mgr. v oboru 

Terorismus a nešíření jaderných zbraní. Jeho hlavním 

zaměřením jsou oblasti radikalizace a rekrutování teroristů, 

zejména pak v Africe a na Blízkém východě. Při svých studiích 

pracoval na projektech OSN a Centra pro terorismus, 

extremismus a boj s terorismem (CTEC) v Kalifornii. 

 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


	Co víme o omikronu
	Ohrožuje omikron více děti?
	Převažuje mírný průběh
	Doporučení pro rodiče
	Zdroje

