Proti dezinformacím čínského režimu
o novém koronaviru z Wu-chanu

Na plakátu je tvář doktora Li Wen-lianga, který varoval před nebezpečným virem, byl umlčen a později na virus zemřel.

Proč o situaci informujeme
Spolek Lidská práva bez hranic zaznamenal v poslední době zvýšenou aktivitu čínských úřadů,
které se pokoušejí dezinformovat veřejnost, zahraniční vlády a organizace různými prohlášeními
a narativy o počtu nakažených virem v Číně a původu viru.
Touto aktivitou naplňujeme osvětovou činnost, které se věnujeme, abychom čelili zjevným snahám
o zavádění veřejnosti. Jako nevládní organizace, zaměřující se na případy masivního porušování
lidských práv v Číně, se mimo jiné snažíme také zamezovat dezinformacím ze strany čínského
režimu.
Proto Vám dáváme ke zvážení následující informace a zdroje, z nichž čerpáme.
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Zdroje

Spolek Lidská práva bez hranic došel k tomu, že existují vážné a
důvodné pochybnosti o tom, zda jsou počty nakažených a obětí
epidemie nového koronaviru, předávané čínskými úřady, pravdivé.
Existují rovněž závažné pochybnosti o prohlášeních čínského režimu,
že epidemii zvládl.

1. Zatajování informací o vypuknutí epidemie (zatýkání,
cenzura a umlčování)
První případ nákazy koronavirem se ve Wu-chanu v Číně objevil již 17. prosince 2019. [1]
Vláda v Pekingu začala přiznávat závažnost epidemie až 20. ledna 2020, kdy uznala, že virus je
nakažlivý. [2]
Wuchanští lékaři, kteří upozornili na velký nárůst pacientů s respiračním onemocněním
podobným viru SARS, byli obvinění z šíření poplašných zpráv a donuceni podepsat „doznání“
o své „vině“. [3]
Mezitím začala čínská internetová služba WeChat cenzurovat klíčová slova jako „Wu-chan“,
„virus“ nebo „epidemie.“ [4]
Čínský režim záměrně vedenou informační blokádou a umlčováním svědků významně přispěl
k rozšíření viru za hranice Číny a později do celého světa.
Nyní se však čínský režim pokouší vyvolat dojem, že to byl právě on, kdo epidemii dokázal
zvládnout, navzdory faktům, která ukazují na silná zanedbání a nezodpovědnost.

2. Zatajování skutečného počtu obětí (zkreslování statistik)
Investigativní reportáž nezávislé televize NTD v pořadu Zooming In uvádí zdroje informací o tom,
že přibližně 60 procent lidí, kteří v Číně zemřeli v důsledku nákazy novým koronavirem,
zemřelo ve svých domovech, aniž by byli vedeni v oficiálních statistikách. [5]
Zdravotní komise velkoměsta Čchao-jang vydala dokument, ve kterém nařídila svým podřízeným
orgánům a úřadům, aby zničily všechna data o epidemii koronaviru. [6] (zdrojem informace je
interní dokument)
Deník The Epoch Times, který dokument zveřejnil, uvedl, že v provincii Šan-tung oficiálně
zveřejněná data místní zdravotní komise uváděla počty nakažených až 52krát nižší než interní
čísla sesbíraná Střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí. [6]
Anne Schuchatová, výkonná ředitelka amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (Center
for Disease Control and Prevention), byla 12. února 2020 citována: „Rozhodně předpokládáme,
že hlášené případy (v Číně) jsou podhodnocené.“ [7]

Článek deníku Stat News uvádí znepokojení expertů nad postupy čínských úřadů, které mění
definici toho, co znamená být nakažený koronavirem. Rozumějme: pokud překvalifikují kritéria,
bude případů na papíře ubývat, ale data nebudou odpovídat skutečnosti. [8]
Ředitel pohřební služby v čínském městě Ťi-ning uvedl v telefonním rozhovoru s čínskou redakcí
deníku The Epoch Times, že některá mrtvá těla, poslaná z místních nemocnic, měla na úmrtním
listě uvedenu příčinu smrti „neznámý zápal plic“. [9]
Dr. Lin Siao-sü (Lin Xiaoxu), bývalý ředitel oddělení pro virová onemocnění při Walter Reed Army
Institute of Research v USA, v únoru 2020 uvedl: „Situace je minimálně 10x horší než to, co je
odhalováno světu.“ [9]
Podle organizace Chinese Human Rights Defenders již bylo zdokumentováno 450 případů zatčení
občanů za „šíření fám na internetu“. [10]
Výhrůžkám nebo blokování pak museli na svých účtech na internetové platformě WeChat čelit
i uživatelé v zahraničí a z ČLR bylo vyhoštěno několik zahraničních novinářů. [10]
Projekt Sinopsis dále uvádí jména těch, kteří byli umlčeni: [10]
•

Oftalmolog Li Wen-liang (upozornil na koronavirus)

•

Primářka pohotovosti Ústřední nemocnice ve Wu-chanu paní Aj Fen

•

Zmizeli amatérští novináři: podnikatel Fang Pin, právník Čchen Čchiu-š‘ a nezávislý
novinář Li Ce-chua (snažili se o situaci informovat)

V první polovině února 2020 bylo zveřejněno několik zpráv o činnosti sedmi krematorií ve Wuchanu. Počet spalovaných těl byl sedminásobně větší než počet hlášených úmrtí koronavirem.
Krematoria běžně fungují pouze dopoledne, ale v únoru spalovala těla 24 hodin denně.

3. Wuchanská virologická laboratoř 4. stupně
V Číně je jen jediná laboratoř, která zkoumá vysoce nebezpečné patogeny, jako je SARS či ebola,
která spadá pod nejvyšší bezpečnostní stupeň č. 4. Tato laboratoř, s názvem Institut virologie ve
Wu-chanu (Wuhan Institute of Virology, WIV), se nachází právě v čínském Wu-chanu. [11]
Zaznamenané předchozí případy úniku virů z laboratoře
K úniku nebezpečných virů z čínských virologických laboratořích v minulosti již došlo, například
v roce 2004 dvakrát unikl z pekingské virologické laboratoře vir SARS. [12,13]
Případy porušování bezpečnostních opatření
V lednu 2020 byl renomovaný čínský vědec Li Ning odsouzen k 12 letům vězení za prodej
experimentálních laboratorních zvířat na místní trh. [14]
Jsou také další případy, které lze vysledovat z veřejně dostupných zdrojů.
Zprávy o spojení koronaviru s laboratořemi ve Wu-chanu

Internetová stránka Bitter Winter, zabývající se náboženskou svobodou a lidskými právy v Číně,
objevila dokument publikovaný dvěma čínskými vědci, dr. Po-tchao Siao (Botao Xiao) a dr. Lej
Siao (Lei Xiao), kteří pracují na South China University of Technology in Guangzhou (dokument
[15]

byl smazán a následně vyzvednut z archivu pomocí Wayback Machine)

Ve své zprávě uvádějí, že laboratoře v blízkosti Wu-chanu (epicentra epidemie) zkoumaly
netopýry:
-

-

Wuhan Center for Disease Control & Prevention (WCDCP), které se údajně nachází cca 300
metrů od inkriminované wuchanské tržnice, zkoumalo 155 netopýrů z provincie Chu-pej a
dalších 450 netopýrů z provincie Če-ťiang.
Wuhan Institute of Virology (WIV) provozovaný Čínskou akademií věd (Chinese Academy
of Sciences), který je situován cca 12 kilometrů od tržnice, uváděl, že čínští netopýři byli
přírodními rezervoáry závažného respiračního syndromu koronavirus (SARS-CoV), který
způsobil pandemii v letech 2002-3. V laboratoři byl údajně vytvořen chimerický virus
pomocí systému reverzní genetiky SARS-CoV a oznámen potenciál pro vznik přenosu
viru na člověka. Přímou spekulací bylo, že SARS-CoV nebo jeho deriváty mohly uniknout
z laboratoře, uvádí zpráva.

Je možné, že laboratoř neprováděla genetické pokusy a mutace viru SARS, ale jak výše uvedené
zprávy uvádějí, je minimálně možné, že s nebezpečným patogenem v laboratoři čínští vědci
pracovali, ještě před vypuknutím epidemie.

4. Původ koronaviru (neznámý, možný genetický zásah)
První případy nákazy novým koronavirem byly čínskými lékaři spojovány s wuchanskou tržnicí
Chua-nan [16], kterou čínské úřady nechaly uzavřít a vydezinfikovat začátkem ledna 2020. Ze studie
publikované vědeckým časopisem The Lancet vyplývá, že s wuchanským tržištěm přišla do styku
pouze část nakažených. [17] Zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) z 24. února 2020
uvádí, že zdroj viru je neznámý. [18]
Řada odborníků a virologů se shoduje na tom, že určité znaky viru ukazují na zásahy genetického
inženýrství, tedy že vir prošel nějakou laboratorní změnou, genetickým zásahem. Dochází ke
spojování virové epidemie s možným únikem z wuchanské virologické laboratoře s nejvyšším
bezpečnostním stupněm č. 4.
Znaky uměle vytvořeného viru objevili:
-

-

Studie, kterou sepsali vědci z Indian Institute of Technology, Acharya Narendra Dev College
a University of Delhi [19]. (Indičtí vědci prozatím svou studii stáhli k další revizi
s vysvětlením, že nechtějí přiživovat konspirační teorie.)
Vedoucí soukromé laboratoře, molekulární bioložka MUDr. Soňa Peková z ČR uvádí, že
možnostem vytvoření viru laboratorním způsobem odpovídají některé jeho genové

charakteristiky. [20]
-

-

Podle čínských vědců z Nankai University v městě Tchien-ťin, obsahuje virus mutace HIV,
které se nenacházejí v jiných koronavirech. [21]
Dr. Jü-chung Tung, lékařská expertka specializující se na klinický výzkum antivirotik
a vedoucí laboratoří společnosti Swiss Biotech, uvádí: „Na základě nedávno zveřejněných
vědeckých pojednání má tento nový koronavirus bezprecedentní virologické vlastnosti,
které napovídají, že příčinou jeho vzniku mohlo být genetické inženýrství.“ [22]

Čínský režim na stránkách 6. února 2020 uvádí, že původ viru nebyl dosud zjištěn. [23]

5. Přenos viru z netopýra na člověka (neznámý mezihostitel)
Údajný přenos viru z netopýra na člověka nebyl vědecky potvrzen. Dokonce i čínské úřady,
respektive Národní zdravotnická organizace ČLR (National health Commission of PRC), dále na
svých stránkách 3. ledna 2020 uvádějí, že takzvaný „mezihostitel“ (mezi netopýrem a člověkem)
je dosud neznámý.
Časopis The Lancet publikoval stanovisko vědců z několika zemí, kteří tvrdí, že analýzy genomů
původce viru převážně docházejí k závěru, že tento koronavirus má původ u volně žijících
živočichů, stejně jako mnoho dalších nově se objevujících patogenů. [24] Prostředník, z něhož by
byl virus rozšířen na člověka, nebyl nikdy objeven.
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