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proočkovanost než u nás, tzn. 70–80 %, mají také 
v restauracích po zavedení kontroly bezinfekčnosti 
propady tržeb. A pak mi to docvaklo. Když se jedná 
o skupinu lidí a jeden z nich je neočkovaný a nechce 
se testovat, tak buď jdou do podniku bez něj, nebo 
setkání odloží na lepší časy, anebo se potkají doma. 

A víme, jak dlouho třetí dávka vydrží?
Rastislav Maďar: To ještě nevíme, to se ukáže. Tím, 
že se aktivuje i paměťová imunita, tak předpoklá-
dám, že +1 dávka zajistí trvání násobně delší, než 
tomu bylo u prvních dvou dávek.

Služby mohou od června využívat hosté, 
kteří se kontrole prokážou bezinfekčností. 
Na nutnost kontroly ze strany hotelů 
a restaurací došlo až nyní. Od kdy 

kontrolujete bezinfekčnost vy, pane 
Pytloune?
Lukáš Pytloun: My jsme kontroly zavedli s prvním listopa-
dem, kdy nám to bylo nařízeno. Já si myslím, že ta správná 
cesta je, že si každý hledí svého zdraví a každý by si měl 
nést svou odpovědnost. Kontrola bezinfekčnosti je podle 
mě krok zpět.
Vladana Horáková: My jsme šli úplně jiným směrem. Pře-
vzali jsme zodpovědnost, přestože na naší straně nebyla. 
Nechtěli jsme zkrátka, aby jednou zazněla v médiích in-
formace, že se u nás někdo nakazil a že se u nás nákaza 
šíří. Takže od prvního dne, kdy jsme mohli letos otevřít, 
což bylo 31. května, tak jsme vše kontrolovali. Takže 
od prvního dne, kdy jsme mohli letos otevřít, což bylo 31. 
května, tak jsme vše kontrolovali. Zřídili jsme si i středis-
ko zdravotnických služeb, takže jsme testovali ve vstupní 
hale a prodávali i samotesty. Naším cílem bylo, abychom 

nebyli dalším důvodem pro kritická opatření – ovlivnilo by 
to celé pohostinství.

Nesetkali jste se jako majitelé restaurací 
a hotelů s nemilými reakcemi ze strany 
zákazníka?
Vladana Horáková: Je to poměrně komplikované, zejména 
na sociálních sítích. Často nám píšou, že k nám nepřijdou 
do doby, než to přestaneme řešit. Přes všechna ta opat-
ření, která děláme, jsme v letošním roce trhali rekordy 
v návštěvnosti i ve srovnáním s rokem 2019.
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Pane Maďare, pan Pikora hovořil 
o vysoké proočkovanosti v Izraeli 
a Británii, a přesto mají aktuálně 
špatná čísla. Můžete to, prosím, 

okomentovat?
Izrael začal očkovat již před rokem 

a ukázalo se, že po těch dvou dávkách 
počet případů klesl. Po šesti měsících 
začala čísla opět stoupat. Pokud máte 
doma malé dítě, tak víte, že očkování 
hexavakcínou se provádí ve schématu 
2 + 1. To +1 je tzv. booster, který zaru-
čí, že pokud nedojde k mutaci viru, tak 

imunita bude dlouhodobá.
Oni jako první zjistili, že třetí dávka 
je potřebná. Po plošném očkování 

třetí dávkou v Izraeli čísla opět klesla 
a věříme, že už to bude na delší dobu 

než po těch prvních vakcínách. 
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