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Abstrakt: 

Od vypuknutí SARS-CoV-2 byly na celém světě zakázány téměř všechny hromadné akce z 

důvodu údajného významného rizika přenosu COVID-19. My jsme zkoumali riziko přenosu 

SARS-CoV-2 pomocí kapének a aerosolů během experimentální vnitřní hromadné akce (s 

použitím respirátorů N95 a trasovacích zařízení) a provedli jsme simulační studii, abychom 

odhadli výslednou zátěž onemocnění v podmínkách řízené epidemie. Počet exponovaných 

kontaktů byl <10 u scénářů s přijetím hygienických opatření a řádným větráním, avšak v ostatních 

případech byl výrazně vyšší. Z následných případů lze 0 % – 23 % připsat hromadným akcím. 

Předpokládaný dodatečný vliv vnitřních hromadných akcí na infekční zátěž je celkově nízký za 

přijetí hygienických opatření a dostatečného větrání. 



 

Krátké shrnutí: 

Vnitřní akce s místy k sezení pořádané za hygienických opatření a při dostatečném větrání mají 

pouze malý dopad na šíření COVID-19. 

 

Úvod 

Ve většině zemí byl zákaz hromadných akcí jedním z prvních vládních protiopatření (1). Německá 

vláda začátkem března 2020 vydala obecný zákaz hromadných akcí s účastí více než 1000 lidí (2). 

S obratem 129 miliard eur v roce 2019 je zábavný průmysl šestým největším hospodářským 

odvětvím v Německu s téměř 1,5 miliony lidí, kteří jsou na tomto sektoru závislí (3). Insolvence 

v tomto odvětví nebudou mít pouze ekonomický dopad, ale mohou vést také ke ztrátě tvůrčích 

dovedností, tréninkové infrastruktury a mladých talentovaných sportovců. Dopad této ztráty se 

netýká pouze jednotlivců, ale ovlivňuje také významnou část společnosti jako celku. Dle některých 

pozorování druh pořádané akce určuje její potenciál šíření infekčních nemocí, například riziko 

šíření nemoci u náboženských akcí je vyšší než u sportovních událostí či koncertů (4-6). 

Koronavirus SARS-CoV-2 (těžký akutní respirační syndrom) způsobující onemocnění COVID-19 

se přenáší kapénkami, aerosoly nebo prostřednictvím kontaminovaných povrchů (7-11). Zatímco 

diskuse o relevanci různých cest přenosu pro šíření COVID-19 stále probíhá (12-14), o přenosu 

celkově rozhoduje fyzická blízkost a hygiena. K posouzení přenosu pomocí kapének lze použít 

nahlášené nebo testované kontakty; při zkoumání aerosolů hraje další roli druh činnosti (a následná 

inhalace zdrojů a příjemce), proudění vzduchu a větrání místnosti (15-17). 

Zorganizovali jsme experimentální pop koncert za přijetí tří různých skupin hygienických opatření, 

a pomocí trasovacích zařízení jsme během této akce měřili kontakty každého diváka. Dále jsme 

vyvinuli počítačový model vnitřní arény a simulovali šíření aerosolů a výslednou expozici. 

Nakonec jsme pomocí modelu založeného na jednotlivci odhadli další vliv vnitřních hromadných 

akcí na celkovou infekční zátěž. Posoudili jsme různé aspekty této epidemie, včetně účinků 

různých hygienických opatření, nošení roušek, velikosti akce, systémů větrání a různých výchozích 

hodnot incidence. 



 

Výsledky 

Experiment 

22. srpna 2020 se v Leipzig Arena uskutečnil pop koncert, kterého se zúčastnilo 1212 osob 

(tabulka S1). Všichni účastníci a zainteresovaný personál podstoupili během 48 hodin před akcí 

test na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Všichni měli během akce respirátory N95. 

Zkoumány byly tři různé scénáře: 1) žádná omezení (situace před pandemií), 2) mírná opatření 

(šachovnicové uspořádání sezení, dvojnásobný počet vchodů oproti scénáři 1), 3) silná omezení 

(párové sezení s odstupem 1,5 m od dalšího páru, čtyřnásobný počet vchodů). 

Každý scénář zahrnoval vstup (60 minut), 1. polovinu (20 minut, prodlouženo na 45), přestávku 

(20 minut) včetně simulovaného občerstvení, 2. polovinu (20 minut, prodlouženo na 45), a odchod 

(15 minut). Kontakty v okruhu 1,5 m byly měřené pomocí trasovacích zařízení. Po vyhodnocení 

všech kontaktů (>10 s) byl počet kontaktů vysoký; po spočítání kritických kontaktů s trváním 

delším než 15 minut (na základě standardní definice pro trasování kontaktů (18)) tyto počty klesly 

pod 10 (obr. 1a, tabulka S2). 

Vysoká čísla kontaktů byla zjištěna během vstupu a přestávky, ale jen málo z nich trvalo déle než 

15 minut (obr. 1b). Hygienická opatření ve scénáři 2 a 3 vedla k výraznému snížení kontaktů. I 

když při opouštění místa došlo ke zvýšenému míchání osob, nebyly zaznamenány žádné kontakty 

trvající déle než 15 minut. Naopak téměř všechny kontakty během polovin trvaly déle než 15 

minut. Ve scénáři 1 se nové kontakty akumulovaly během celé akce, zatímco ve scénáři 2 a 3 

k většině kontaktů došlo při vstupu, bez dalších významných nárůstů (Obr. 2). 

Expozice aerosolům 

Kromě kontaktů ve fyzické blízkosti změřených pomocí trasovacích zařízení jsme zkoumali také 

počet osob vystavených aerosolům pomocí počítačové simulace proudění tekutin (CFD). 

V simulované aktuální verzi větrání (VV) arény (VV 1) trasování částic odhalilo, že trysky 

umístěné v aréně produkují velké vzduchové válce na postranních velkých tribunách. Vypouštěné 

proudy vzduchu z rohu střechy nad nejvýše položenými řadami směrem dolů plynou paralelně 

s postranní velkou tribunou na vnitřní podlahu arény, kde pokračují směrem nahoru ke střeše, a 



dochází k obnovení cyklu proudění vzduchu (video S1). Trysky navíc výrazně zvyšují proudění 

vzduchu a tak snižují hustotu aerosolů. Porovnali jsme současné proudění vzduchu s druhou 

variantou systému větrání, v níž byl vzduch nasáván u střechy a trysky uzavřeny, aby došlo ke 

snížení vzduchových válců v aréně (VV 2). Zde nebylo dosaženo zamýšleného zvýšení 

vertikálního proudění vzduchu zespod střechy (vrstvová ventilace). Postranní příliv vzduchu vedl 

ke vzniku válců nad postranními velkými tribunami, které byly kvůli nízké míře výměny vzduchu 

(1,46 vs. 0,85 /h) menší a pomalejší ve VV 1 (video S2). Navzdory přítomnosti větších 

vzduchových válců byl maximální počet exponovaných osob na infekční osobu 10 s tryskami a 

vyšším prouděním vzduchu ve VV 1, a 108 ve VV 2 u scénáře 1. Obrázek S1 ukazuje příklad 

východní velké tribuny s oběma variantami. Hygienická opatření scénáře 2 a 3 navíc snížila počet 

exponovaných návštěvníků u obou variant větrání (tabulka 1). 

Účinky akce na šíření epidemie SARS-CoV-2 (simulační model) 

Aby bylo možné vyhodnotit potenciální účinky přenosu, k němuž dochází během vnitřních akcí, 

vyvinuli jsme specializovaný model založený na jednotlivci. Prošetřili jsme účinky hromadných 

akcí za podmínek epidemie řízené prostřednictvím celkového omezení kontaktů ve společnosti a 

trasování kontaktů jednotlivců s pozitivním výsledkem testu napodobující aktuální situaci v 

Německu (reprodukční číslo ~1). Kromě toho jsme zohlednili nárůst nových případů (například 

osob, které se vrátily z regionů s vyšší incidencí nebo z důvodu akcí s vysokým potenciálem 

šíření), a v důsledku tento počet nových případů (incidence) nezávisí na dynamice lokálního šíření 

(kterou představuje reprodukční číslo). V souladu se zjištěními serologických studií jsme 

předpokládali, že aktuální séroprevalence je zanedbatelná a většina osob je náchylná k infekci. 

Vyvodili jsme experimentální data, která odráží četné akce probíhající ve městě Lipsko, za 

předpokladu účasti 100 000 nebo 200 000 osob účastnících se hromadných akcí za měsíc (vyšší 

odhad odpovídal stavu před pandemií). 

To, zda na hromadných akcích dochází k přenosu, závisí na tom, kolik infekčních osob se akce 

zúčastní, kolik kontaktů mají (včetně kontaktů souvisejících se šířením aerosolů), a na tom, zda je 

přenos snížený například díky rouškám. Nepočítaje veškeré osoby s pozitivním výsledkem nebo 

v karanténě kvůli kontaktu s jinými identifikovanými případy, nebo netestované, avšak 



symptomatické, se akce zúčastní pouze podíl asymptomatických nebo presymptomatických osob a 

osob se symptomy, které nelze jednoznačně určit. Při incidenci 50/100 000 za týden pozitivně 

testovaných případů se jakékoliv akce zúčastní v průměru 10 až 40 infekčních osob, za 

předpokladu, že celkový počet účastnících se hromadné akce je 100 000 až 200 000 měsíčně (obr. 

3). Předpandemický počet kontaktů s předpokládaným reprodukčním číslem kolem 3 vede 

k pravděpodobnosti přenosu přibližně 7 % na jeden kontakt trvající déle než 15 minut (na základě 

německých dat POLYMOD (19). Výsledné počty osob, které by se během těchto akcí nakazily, 

jsou trvale nízké (obr. 4). U scénáře 2 a 3, zejména při používání roušek, je předpokládaný počet 

infekcí, k nimž dochází během těchto akcí, pod 10 za měsíc. Vliv těchto akcí na celkový počet 

případů s pozitivním výsledkem nebo osob, které musí nastoupit do karantény, ve srovnání se 

situací, kdy se nekonají žádné akce, je malý (obr. 5a). Celkově lze hromadným akcím u scénáře 1, 

2 a 3 s použitím roušek pro incidenci 100/100 000 za týden a 100 000 osob na akcích za měsíc 

přičíst 2,3 %, 1,1 % a 0,4 % sledované incidence. 

Tyto výsledky se vztahují na současný systém větrání v aréně (VV 1). Nicméně pokud se pro 

všechny pořádané akce předpokládá špatné větrání (VV 2), vede to k výraznému zvýšení zátěže 

nemoci (obr. 5b). V tom nejhorším možném scénáři (200 000 osob přítomných na akcích za měsíc, 

žádné roušky na akci, žádné rozestupy – scénář 1, špatné větrání), příslušný podíl na přenosu by 

narostl na 23 %. Další výstupy epidemiologického simulačního modelu jsou uvedeny v tabulce S3. 

Přijatelnost hygienických opatření (šetření po experimentu) 

Hygienická opatření měla výrazný dopad na počet kontaktů a potenciální přenos. Proto jsme 

zkoumali, jak je vnímali účastníci. Dotazník vyplnilo celkem 960 účastníků (79 % všech 

účastníků). 88 % z nich by si dokázalo představit účast na akci nebo koncertu za podmínek scénáře 

2, a 82 % za podmínek scénáře 3. Většina respondentů (89 %) uvedla, že jim nošení respirátorů 

N95 nedělá problém, někdy je to trochu omezující, ale dokázali by si na to rychle zvyknout (obr. 

S2). Pokud by bylo potřeba nosit na koncertu normální ochranu úst a nosu nebo respirátor N95, 90 

% a 78 % účastníků by tak učinilo. 



 

Diskuse 

Naše výsledky potvrzují obecně vžitý názor, že během hromadných akcí, a to i bez preventivních 

opatření, nedochází ke kontaktu s ostatními u každého návštěvníka. Také jsme zjistili, že u scénářů 

s dodržováním vzdáleností jsou výsledné počty kontaktů spíše nízká a efektivní riziko závisí 

primárně na vhodném větrání. Proto za přijetí hygienických opatření a při dobrém větrání má i 

vysoký počet vnitřních hromadných akcí pouze minimální vliv na celkový počet infekcí v 

populaci. Nedostatečné větrání však může vést k podstatně vyšší míře expozice aerosolům a tudíž 

k vysokému počtu infekcí. 

V porovnání se všemi kontakty celé populace mají hromadné akce pouze malým přínos ke 

kontaktům, k nimž dochází kterýkoliv den. V kontextu řízené epidemie (reprodukční číslo 1) 

mohou další kontakty/infekce posunout reprodukční číslo epidemie nad hranici 1. Vzhledem 

k malému přispění těchto akcí k šíření je však nepravděpodobné, že budou jedinou příčinou 

překročení této hranice. Zatímco v našich simulacích je rozdíl s a bez pořádání akcí v průměru 

blízko nule, v některých případech mohou být počty nových infekcí výrazné. V nepříznivém 

případě to může vzbuzovat dojem, že řadu infekcí způsobily právě tyto akce. Kromě jediné 

„nešťastné“ hromadné akci, která náhodou vedla k vypuknutí nemoci, mohou hromadné akce bez 

přijatých opatření mít významný dopad na šíření epidemie. Na druhé straně, hromadné akce 

s přijatými opatřeními přispívají pouze malým zlomkem nových případů a tento zlomek by byl 

zachován, i kdyby celková epidemie rostla s reprodukčním číslem R vyšším než 1. Některé 

kontakty během hromadných akcí navíc nemusely být ve skutečnosti důsledkem takové akce, 

protože obvyklé kontaktní osoby se mohou zúčastnit akce společně. 

Zatímco nedostatečné větrání může významně zvýšit počet přenosů, předpokládáme, že používání 

roušek a zejména respirátorů N95 toto riziko snižuje. Na akcích s vysokým potenciálem šíření, o 

nichž se zmiňuje literatura, se roušky nenosily (20). Mezitím byl vliv roušek na snížení přenosu 

obecně akceptován (21, 22). Aerosoly vzbuzují zvláštní obavy během polovin, kdy návštěvníci 

zůstávají na svých místech, a prodlužuje se doba expozice. Proto je nošení roušek po většinu doby 

během sezení povinné, aby se maximalizoval ochranný účinek nošení roušky. 



Pokud jde o kontakty, důležité jsou zejména „vstup“, „přestávka“ a „odchod“, ale především pro 

krátkodobé kontakty, ale ve scénáři 1 také pro kritickou délku trvání. Proto hygienická opatření 

musí zahrnovat organizační stránku, aby byla doba kontaktu během těchto fází co nejkratší (např. 

další vstupy, omezení jídla a pití při sezení, atd.). 

Ve scénáři 1, aniž by mezi sedadly byly rozestupy, se počet kontaktů (>15min) postupem času 

zvyšoval, zatímco ve scénáři 2 a 3 zůstal počet kontaktů téměř neměnný. Proto je pro snížení 

kontaktů nezbytné používání plánků k sezení, včetně pravidel rozestupů (minimálně 

„šachovnicové sezení“). 

Dvě další potenciální opatření jsou testování před nebo použití speciálních trasovacích zařízení 

během akce. Testování před akcí zvyšuje bezpečnost, ale je velice náročné na čas a prostředky. 

Kromě toho je testování tisíců lidí během několika hodin obrovskou organizační výzvou. 

Vzhledem k celkovému nízkému počtu kontaktů s dostatečnou expozicí a k potenciálně mnohem 

většímu účinku aerosolů, které nelze vytrasovat k jednotlivým osobám, se uplatnění dalšího 

trasování účastníků (kdy se trasovací zařízení rozdávají během akce) také nezdá být v aktuální 

situaci přínosné. Nicméně při jiných typech hromadných akcí to může mít své výhody. 

Naše výsledky se vztahují na hromadné akce se zasedacím pořádkem a vysokou mírou dodržování 

přijatých hygienických opatření. Pořadatelé odpovídající za hygienu v našem experimentu museli 

zasahovat jen výjimečně, což mohlo být důsledkem vysoce disciplinovaných účastníků naší studie. 

Uplatňování hygienických opatření v běžné praxi je však pro snížení rizika zásadní a lze je 

podpořit využitím pořadatelů odpovídajících za hygienu. 

Hromadné akce velkého rozsahu (jako např. fotbalové zápasy) a koncerty se stáním (např. rokové 

koncerty) se mohou od námi simulované hromadné akce lišit s ohledem na počet kontaktů a 

pravděpodobnost přenosu (21). V prvním ohledu budou větší davy stát u vstupu blíže k sobě 

z důvodu prostorových omezení, a po cestě na akci se mohou hromadit další kontakty. Ve druhém 

případě jsou návštěvníci velice blízko sobě a nestojí na pevně daných pozicích. Proto se postupem 

času může počet kontaktů zvyšovat. 

Naše studie má několik omezení. Za prvé jsme nedosáhli zamýšleného cíle 4000 účastníků na akci. 

To jsme vyřešili prostorovými omezeními, ale je možné, že hustota kontaktů byla snížena. Za 



druhé, stanovení hranice pro relevantní expozici aerosolům je docela náročné, protože existuje řada 

neznámých skutečností o přenosu COVID-19 vzduchem (např. minimální infekční dávka, virová 

zátěž aerosolů, atd.). Nicméně vzhledem k tomu, že jsme stejnou hranici použili ve všech 

výpočtech, výsledky jsou konzistentní a srovnatelné. Za třetí, zatímco jsme pro simulaci přenosu 

použili podrobný model, výsledky mohou ovlivnit další struktury v populaci. Například, pokud se 

všech akcí zúčastní i jen malá skupina, která přenáší získanou infekci z jedné akce na druhou, 

povede to k výraznějším dopadům hromadných akcí. 

Závěrem jsme zjistili, že návštěvníci koncertu s místy k sezení v dobře větrané aréně mají vysoký 

počet krátkodobých kontaktů a nízký počet dlouhotrvajících kontaktů. I mírně omezující 

hygienická opatření (tj. scénář 2) vedla k významnému snížení rizika nakažení. Většina účastníků 

výrazně akceptovala nošení roušek během koncertu, které může poskytnout další snížení rizika. Při 

přijetí hygienických opatření a splnění podmínek dostatečného větrání se zdá, že hromadné akce 

přispívají k šíření epidemie COVID-19 pouze v malém rozsahu. Chybějící hygienická opatření a 

nedostatečné větrání může významně zvýšit počet ohrožených osob. 
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Obr. 1: Počet kontaktů ve scénáři 1–3 a dle trvání (>10 s, >5 min, >15 min). A) celkem, B) 

během různých časových úseků: vstup (En), 1. polovina (1st), přestávka (HT), 2. polovina (2nd), 

odchod (Ex). 



Obr. 2: Kumulativní počet nových kontaktů v různých časových úsecích: vstup (En), 1. polovina 

(1st), přestávka (HT), 2. polovina (2nd), odchod (Ex). 



Obr. 3: Předpokládaný počet infekčních osob na hromadné akci dle celkového počtu účastnících se 

akcí za měsíc (velikost akce) a incidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 4: Počet osob, které se nakazily během hromadné akce dle scénáře, počtu účastníků hromadné 

akce za měsíc, a porovnání nošení versus nenošení roušek pro A) verzi větrání 1, B) verzi větrání 2 

 

 

 

 



Obr. 5: Porovnání nadměrného počtu případů s pozitivním testem dle scénáře, počtu účastníků 

hromadné akce za měsíc, a porovnání nošení versus nenošení roušek pro A) verzi větrání 1, B) verzi 

větrání 2. 



Tabulka 1. Průměrný počet osob vystavených aerosolům na každého nakaženého jednotlivce v obou 

verzích větrání (VV). Počty jsou uvedeny pro tři velké tribuny arény (přízemí, západní velká tribuna, 

východní velká tribuna) a všechny ochozy. SD = standardní odchylka. 

Tribuna 

Průměrný počet exponovaných osob na 

každou nakaženou osobu (±SD) v VV 1 

Průměrný počet exponovaných osob na každou 

nakaženou osobu (± SD) v VV 2 

Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 

Přízemí 3,4 (±2,9) 1,6 (±1,3) 0,6 (±0,9) 12,1 (±6,1) 5,3 (±3,0) 2,9 (±2,3) 

Západní velká 

tribuna 

4,8 (±3,5) 2,6 (±1,8) 1,1 (±1,1) 28,6 (±31,0) 13,4 (±14,9) 5,8 (±7,1) 

Východní velká 

tribuna 

2,5 (±2,3) 1,5 (±1,2) 0,3 (±0,7) 35,8 (±34,6) 16,8 (±17,0) 7,4 (±8,1) 

Všechny ochozy 3,5 (±2,9) 1,9 (±1,5) 0,7 (±1,0) 25,5 (±27,8) 11,8 (±13,5) 5,3 (±6,4) 

 


