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Úvod 

Očkování je složitou problematikou, která se týká každého z nás – a rodičů o to víc. 

Velká část lidí ho považuje za něco, o čem vůbec nemá cenu p emýšlet, protože je v ČR 

povinné. Ohledně nepovinných vakcín dají rodiče obvykle na doporučení léka e, p ípadně 

jsou ovlivněni strachem, který ší í jak média, tak výrobci vakcín prost ednictvím reklamy – 

mimo jiné i v čekárnách u léka ů. 

P esto, že je očkování povinné, vztahuje se na něho informovaný souhlas pacienta / 

rodičů dítěte. Znamená to tedy, že pokud rodiče s jakýmkoliv očkováním nesouhlasí, není 

možné dítě násilím naočkovat. Povinnost spočívá v různých sankcích, které s neposkytnutím 

souhlasu s očkováním souvisejí. 

Ačkoliv má být souhlas rodičů s očkováním informovaný, v praxi jsou informace, které 

rodič od léka e dostává, minimální nebo žádné. Jako matka dvou dětí jsem chtěla být skutečně 

informovaná a seznámit se s jednotlivými vakcínami a nemocemi, proti kterým mají děti 

chránit. Vznikl tak soubor článků, které popisují jak mou cestu k informacím, tak i jednotlivé 

vakcíny. Aby byly informace pohromadě, p edkládám Vám je v této brožu e. Budu ráda, když 

rozší í Vaše obzory a docílí toho, že Vaše informované rozhodnutí bude skutečně 

informované. 

Pokud máte v okolí rodiče, které problematika zajímá a nebo jsou alespoň ochotní se 

dozvědět více, pošlete jim, prosím, odkaz, na kterém si mohou tuto brožuru stáhnout. Prosím, 

respektujte mou práci a autorský zákon a posílejte odkaz, nikoliv brožuru, děkuji. Odkaz pro 

stažení je zde: http://produkty.pruvodkynenaceste.cz/povinne_vakciny  
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Jak jsem se začala zajímat o očkování 
Očkování. Pro některé samoz ejmost, kterou p ijímají s důvěrou v léka e nebo 

s myšlenkou, že se jedná o povinnou záležitost, tak je zbytečné o ní vůbec uvažovat. Pro jiné 

je to významné téma, ať už se jedná o zastánce očkování a nebo jeho odpůrce. 

Jsem matkou dvou dětí. Jsem za ně zodpovědná. Já a jejich otec. Pokud mají naše děti 

dostat jakýkoliv lék nebo cokoliv podobného (protože očkování není léčba, ale prevence), 

chci vědět, o co se jedná, proč to dostávají (argument: „Protože jsme ekli“ = protože je to 

povinné mě s nástupem dospělosti p estal uspokojovat), jaké to má p ínosy a jaká rizika. 

Protože žádný léčebně-preventivní p ípravek není bez rizika nežádoucích účinků. 

Na začátek uvedu, že mám vysokoškolské vzdělání klasického zdravotnictví 

(fyzioterapie). Moji rodiče byli zvyklí dát na názor léka ů a pokud se nejednalo o nějaké 

zjevné pochybení, tak důvě ovat tomu, že léka i dělají to nejlepší pro zdraví púacientů. 

Očkování jsem tedy vždy považovala za skvělý výdobytek medicíny, zachraňující zdraví (ne-

li životy). O jeho účinnosti ani bezpečnosti jsem nikdy neměla pochybnosti. 

 

Co očkovat synovi v zahraničí? 

Když jsem se p estěhovala na 3 roky na Krétu a otěhotněla tam (víc k pobytu nap . 

v článku Do světa na zkušenou), začala jsem se zajímat, jaká očkování bude miminko po 

narození pot ebovat. Chtěla jsem, aby mělo po návratu do ČR všechno v po ádku. Zajímala 

jsem se, jestli se v ecku očkuje totéž co u nás nebo ne, abych o tom pak mohla mluvit s 

eckou pediatričkou dítěte. Poté, co jsem se pono ila do vyhledávání, začala jsem nacházet 

informace, podle kterých nebylo očkování až taková hitparáda, jak se uvádí. „Blbost,“ ekla 

jsem si. Jsem dost dospělá na to, abych nevě ila všemu, co si kde p ečtu. Byla jsem 

p esvědčená, že díky očkování byla spousta chorob vymýcená. Jenže informací, které 

naznačovaly, že není vše ideální, p ibývalo. Začala jsem se tedy o problematiku zajímat 

hlouběji.  

 

Očkuj nebo ne, stejně umřeš! 

Velmi brzy jsem post ehla, že lidé, kte í s tématem očkování p icházejí do styku, se dělí 

většinou na 2 tábory: „Nenaočkuješ – dostaneš (strašnou nemoc) – um eš.“ Druhým táborem 

pak: „Naočkuješ – objeví se (strašné) nežádoucí účinky – (p ípadně um eš).“ Podskupinou 
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prvně uvedených jsou pak rodiče: „Pan doktor to ekl a ten má pravdu, protože to musí vědět, 

když to studoval.“ Nemám ráda hysterii a senzace. Svět není černobílý. Léka ům po 

zkušenostech sebe i okolí (kdy nap . byla vyoperovaná zdravá ledvina místo nemocné) 

nevě ím bezmezně (o tom zase jindy). A tak jsem hledala dál. 

 

Složení vakcín 

V prvé adě jsem zjistila, že složení vakcín není „nijak extra EKO BIO.“ Mimo vlastní 

účinné látky obsahují i karcinogeny (rakovinotvorné látky) a neurotoxiny (látky, které 

poškozují nervový systém). Pěkně se k tématu vyjad uje doc. Ing. Josef Prousek, CSc.  (z 

Oddělení environmentálního inženýrství Fakulty chemické a potraviná ské technologie 

Slovenské technické univerzity v Bratislavě) v článku Vakcíny očami chemika: Čo sa dostáva 

do detského organizmu pri očkovaní? (Dieťa 5/2013) (článek je k p ečtení tu: 

 http://www.slobodavockovani.sk/news/vakciny-ocami-chemika-co-sa-dostava-do-detskeho-

organizmu-pri-ockovani/ ) 

 Samoz ejmě, vše je o množství, koncentraci atd. Jak íká můj manžel, rovněž chemik, 

každá látka je jed, záleží jen na množství, zabít je možné i destilovanou vodou. Na druhou 

stranu, pokud má dítě dostat něco rakovinotvorného, bylo by fér, aby o tom rodiče měli tušení 

a nežili v domnění, že je vše bledě růžové a naprosto neškodné. Není. 

Mimo uvedeného obsahují vakcíny nap . stopová množství antibiotik a další látky. 

Podrobně se složení vakcín věnuji v e-knize První dětská očkování, kde jednotlivé složky 

podrobně rozebírám. 

 

Blbne se z hliníku? 

Taky jste slýchali, že se z hliníku blbne? Hliník je podezírán ze vzniku Alzheimerovy 

demence. Jsem p esvědčená, že i ústup od hliníkového nádobí nebyl podniknut díky nějaké 

„nerezové lobby,“ ale díky tomu, že „se na to hliníku p išlo“ (že není nijak tělu prospěšný, ba 

naopak). A to je jeho vst ebatelnost trávícím traktem (tedy z nádobí) menší než když píchnete 

hliník p ímo do těla. Samoz ejmě, není hliník jako hliník a jedna sloučenina jako druhá. 

P esto nepovažuji sloučeniny hliníku, obsažené ve vakcínách, za bezpečné. 

Velmi si vážím práce vakcinologa pana RNDr. Petráše, provozujícího web 

www.vakciny.net. P esto, že je odborníkem na vakcíny (nebo možná právě proto, že je 

opravdu odborník), dokáže dát rodičům nefanatické rady. Nicméně v otázce hliníku s ním 
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nemůžu souhlasit. Vyjad oval se k němu na základě jediné studie a vyhodnotil ho jako 

bezpečný. Jeho článek mu ale oponovala RNDr. Strunecká. Rozdíl v jejich odbornostech je 

ten, že doktorka Strunecká věnovala studiu hliníku velkou část života a je v kontaktu 

s největšími kapacitami, které se jím zabývají. Paní doktorka se podrobně vyjád ila ke studii, 

kterou RNDr. Petráš zmiňuje, a popsala její nedostatky (jednalo se o studii na malém počtu 

zví at, tuším králíků). Současně p edložila svoje poznatky, podložené větším množstvím 

jiných studií. Jestliže tedy vedle sebe mám odborníka na vakcíny a odbornici na hliník, p ijde 

mi logičtější v otázce hliníku vě it odbornici na hliník. A co vám? 

Každopádně, problematika hliníku je velmi složitá. Vzhledem k tomu, že i o něm se 

objevuje spousta protichůdných informací, začala jsem pátrat v původních zdrojích a spolu 

s manželem jsme p ekládali anglické studie. Výsledky naší práce najdete v e-knize První 

dětská očkování, kde je hliníku věnovaná samostatná, několikastránková kapitola. 

 

Otázka nejen koncentrace aneb kdy začít 

Pojďme tedy dál: jestliže záleží na koncentraci látky, znamená to, že je rozdíl, jestli 

stejné množství něčeho potenciálně nebezpečného píchnete dítěti, které má 5 kg nebo 10 kg. 

Protože po stránce koncentrace je první dítě zatíženo dvojnásobně. Je tedy otázkou, jestli je 

ideální dítě očkovat už ve 3 měsících a nebo očkování o nějakou dobu odložit. Stejně jako u 

čehokoliv, co se týká očkování, bych ekla: p ijde na to, čeho se bojíte víc. Pokud máte obavu, 

že na t íměsíční dítě někdo naprská černý kašel, pak pro Vás bude z ejmě platit, že čím d ív 

naočkujete, tím budete klidnější. 

To, kdy začít s očkováním, souvisí s dalším „magickým“ pojmem: hemoencefalická 

bariera. Jedná se o p epážku mezi krevním ečištěm a mozkem, tedy o jakýsi filtr, který do 

mozku nepustí některé látky, které tam nemají co dělat. A který po narození není dovyvinutý. 

Když jsem se o tuto informaci zajímala, našla jsem, že se vývoj této bariery dokončuje až v 1 

roce, podle jiných zdrojů až ve 2 letech. Tento filtr sice nezachytí vše, co do mozku nepat í. 

Bez něj se ale k mozku dostane úplně všechno. Nedokážu posoudit, jestli tato bariera filtruje 

některou z látek, které jsou obsaženy ve vakcínách, tak hluboko jsem se ve svém bádání 

nedostala. Nicméně vím o pediatrovi, který právě kvůli vývoji hemoencefalické bariery 

doporučuje posunutí očkování na pozdější dobu – p edpokládám tedy, že má tuto informaci 

podloženou hlubším studiem. 

Pozdější začátek očkování je vhodný i s ohledem na dozrávání ledvin, které čistí tělo od 

p ijatého hliníku. Nicméně, odložení očkování do pozdějšího věku má svá úskalí, související 
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se současnou legislativou. Tuto problematiku rozebírám v e-knize První dětská očkování, 

stejně jako to, jakým způsobem je možné očkování odložit, jak je to s intervaly mezi 

vakcínami atd. 

 

Nežádoucí účinky – je informovaný souhlas informovaný? 

Jestliže je komukoliv podáván jakýkoliv léčivý p ípravek, je pot eba si uvědomit 

zásadní věc: žádný lék není bez nežádoucích účinků. Ty mohou být banální, ale také 

nemusejí. Léka  by s nimi měl rodiče seznámit (stejně jako by každý pacient měl vědět, jaký 

lék bere, k čemu je dobrý a naopak, jaké může mít nežádoucí účinky). Sestra naší léka ky 

p ed očkováním rodiče skutečně informuje – o riziku horečky a zarudnutí. Pokud ale 

nahlédnete do p íbalového letáku vakcíny (jsou dostupné i online na webu www.ordinace.cz), 

zjistíte, že výčet nežádoucích účinků rozhodně není kompletní. Jestliže jsou ve vakcíně 

obsaženy neurotoxické látky, může dojít nap . k závažným onemocněním nervového systému. 

Opět je na zvážení každého, jak moc se tohoto rizika bojí – poté, co si nastuduje, jak časté 

takové riziko je. Otázka je, jak relevantní jsou informace o četnosti nežádoucích účinků. Je 

totiž známé, že je hlášeno velmi malé % nežádoucích účinků, které po očkování nastanou.  

Pamatujte: povinné očkování je zdravotní péče, na kterou se plně vztahuje nutnost 

vyžádat si svobodný a informovaný souhlas pacienta nebo jeho rodičů – nelze ji 

poskytnout bez souhlasu pacienta nebo jeho rodičů. 

(https://www.celostnimedicina.cz/otazky-kolem-povinneho-ockovani.htm   ) 

 

Před čím děti chráníme? 

Pokud po mně někdo chce, abych svému dítěti nechala píchnout pár karcinogenů a 

neurotoxinů, napadá mě logická otázka: co pozitivního z toho bude dítě mít? Protože každé 

riziko by mělo být vyváženo p ínosem. Nebo ne? Pojďme se tedy podívat na základní dětská 

očkování. 

Hexavakcína 

Jedná se o očkování proti šesti nemocem: záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka B, 

hemofilus, dětská obrna. Podrobněji se vyjád ím ke všem nemocem. Uvádím i statistiku 

výskytu daných onemocnění v ČR pro roky 2007-2016. Zdroj: Státní zdravotnický ústav 
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(SZÚ) (http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-2007-2016-

absolutne). Jedná se o absolutní čísla, tedy o počet nemocných na cca 10 000 000 obyvatel 

ČR. Tam, kde uvádím výskyt v % nemocných na 100 000 obyvatel, používám tabulku SZÚ 

dostupnou zde: http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-

2007-2016-relativne  

Toto očkování je u nás povinné od roku 2006. Standardním postupem je očkování ve 3., 

4. a 5. měsíci s posilující dávkou nejd íve za 6 měsíců (6-12 měsíců, obvyklé je se pohybovat 

kolem 6 měsíců odstupu). O alternativním schématu očkování (2+1) se rozepíšu v některém 

z dalších dílů. 

 

Dětská obrna 

Dle RNDr. Petráše (1) se jedná o onemocnění, které probíhá v „naprosté většině 

p ípadů“ bez zjevných známek infekce. Nicméně se můžou objevit i těžší formy, kdy dojde 

k zasažení nervového systému. P ibližně v 1% p ípadů může dojít k ochrnutí (nejčastěji 

dolních končetin), p ípadně ke smrti (p i zasažení mozku) (1). 

Dětská obrna byla v celé Evropě vymýcena v roce 2002 (1). V ČR se nevyskytuje od r. 

1961 (1). V roce 2014 bylo hlášeno ve světě 104 p ípadů onemocnění a to v následujících 

zemích: Pákistán (84 p ípadů), Nigérie, Afgánistán, Rovníková Guinea, Irák, Kamerun, Sýrie, 

Etiopie, Somálsko (2). V roce 2016 se uvádí výskyt už jen v Afgánistánu a Pákistánu. Za 

první čtvrtletí roku 2017 byly hlášeny celosvětově jen 4 p ípady z Afgánistánu (3). Dle RNDr. 

Petráše je p edpokládaným rokem jejího vymýcení je rok 2018. Poté je v plánu ještě několik 

let očkování a následně ukončení očkování proti této nemoci (3).  

Aktualizace leden 2018: Obrna se v roce 2017 byl hlášen výskyt jak v Afgánistánu, tak 

v Pákistánu. Do konce ledna 2018 byl hlášen výskyt v Afgánistánu – k p edpokládanému 

vymýcení tedy zatím nedošlo.  

Dovolím si malý vtípek (podobnost s očkováním čistě náhodná): 

„Co to děláte?“ 

„Rozhazuji tady utrum na šakaly.“ 

„Ale vždyť tu žádní šakali nejsou…?!“ 

„No vidíte, jak to funguje!“ 

A teď vážně: Mezi lety 2014 a 2016 se obrna p estala objevovat v Nigérii, Rovníkové 

Guinei, Iráku, Kamerunu, Sýrii, Etiopii a Somálsku. Jedná se skutečně o úspěch očkování? 

Jak vysoká je proočkovanost v těchto zemích (a v Afgánistánu a Pákistánu, kde nemoc ještě 
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p etrvává)? Je tamní proočkovanost stejně vysoká jako v ČR? Nevě ím tomu. Nemyslím si, že 

míra proočkovanosti západních zemí ovlivní ší ení v Afgánistánu, stejně jako nevě ím, že 

evropská míra proočkovanosti ovlivnila ústup nemoci v Africe. Pokud chceme vymýtit nemoc 

v daných zemích, p ijde mi smysluplné očkovat tam, pop . v sousedních státech + osoby, 

které do těchto zemí cestují. Jinak mi očkování dává smysl pouze ve chvíli, kdy má člověk 

obavu z toho, že se do Evropy dostane infikovaný Afgánec nebo Pákistánec. Stát se může, 

samoz ejmě. Je ale pot eba kvůli tomu očkovat všechny povinně? Jak česká proočkovanost 

ovlivní pokles výskytu nemoci v Afgánistánu (aby došlo k celosvětovému vymýcení)? 

 

Zdroje:  

1) Očkování proti dětské p enosné obrně. RNDr. Marek Petráš. Dostupné zde:  

https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/OPV.htm 

2) Dětská p enosná obrna – poliomyelitida – p ehled situace ve světě. Mudr. Pavel 

Slezák. Dostupné zde: http://www.ockovani-zahranici.cz/content/detska-prenosna-obrna-

poliomyelitida-prehled-situace-ve-svete 

3) Témata – Očkování proti dětské p enosné obrně. RNDr. Marek Petráš. Dostupné zde: 

http://www.vakciny.net/PORADNA/Temata/P_OPV.htm 

 

Záškrt  

Záškrt je závažné onemocnění s rizikem smrti. V letech 2007-2016 bylo zaregistrováno 

v ČR 0 p ípadů. Celosvětově se vyskytuje záškrt v počtu několika desítek p ípadů ročně. 

V Evropě se v posledních letech objevoval p edevším u žadatelů o azyl (v Dánsku, Švédsku a 

Německu). Objevil se ale i jeden p ípad u neočkovaného dítěte ve Španělsku (1). Tentýž zdroj 

zmiňuje i epidemii záškrtu (20 000 nemocných) v oblasti bývalého Sovětského Svazu (na 

počátku 90. let, uvádí se, že z důvodu poklesu proočkovanosti).  

V rámci světa se záškrt objevuje v jednotkách p ípadů v zemích jako je Indie, Pákistán, 

Niger, Etiopie, Paraguay, Ukrajina, Nový Zéland, Haiti atd. Největší výskyt za poslední roky 

byl v Nigérii (2013, 41 nemocných, 16 zem elo) a v Indii (2012, 24 nemocných, 5 úmrtí). 

Když si vezmeme počet obyvatel Země a celosvětový výskyt záškrtu, je otázkou, do jaké míry 

má toto očkování smysl. Pokud vezmeme v úvahu zmíněnou epidemii v oblasti Sovětského 

Svazu, můžeme uvažovat o tom, že p i znatelném poklesu proočkovanosti se může záškrt 

ší it.  
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Dle RNDr. Petráše se záškrt „ve světě“ očkuje mnoho desítek let (1). Otázkou je, co to 

znamená „ve světě“. Jaká je proočkovanost v zemích, kde se záškrt občas objeví? V Indii, 

Pákistánu, v zemích Afriky, v Jižní Americe...? Nejsem p esvědčená o tom, že je ve všech 

těchto zemích proočkovanost vysoká. P esto je i zde jeho výskyt ojedinělý nebo žádný (země 

Afriky, Asie a Jižní Ameriky, které nejsou na seznamu výskytu). Je tedy ojedinělost výskytu 

záškrtu skutečně způsobená očkováním?  

Studijní materiál o záškrtu navíc zmiňuje, že: „Většina států však sleduje proočkovanost 

dospělých jen ojediněle. Sérologické p ehledy ukázaly, že v některých zemích je úroveň 

imunity u dospělých pod hranicí ochrany.“ (2) . Záškrt se tedy vyskytuje velmi z ídka za 

situace, kdy ochrana dospělých není v některých evropských zemích dostatečná a o 

proočkovanosti spousty mimoevropských zemí si dovoluji vyslovit pochybnosti. 

 

Zdroje: 

1) Záškrt v Evropě. RNDr. Marek Petráš. Dostupné zde: 

http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2015_21.htm 

2) Záškrt v Evropě během let 2000 – 2009. Kolektiv autorů. Dostupné zde: 

https://www.sneh.cz/_soubory/_clanky/69.pdf 

 

Hemofilus B (Hib) 

Existuje několik kmenů hemofilů. Součástí hexavakcíny je očkování proti hemofilu B 

(Haemophilus influenzae b), který je nejnebezpečnější. Hemofily se u člověka vyskytují 

většinou bezpříznakově (1). Znamená to 2 věci: člověk může být p enašečem aniž by o tom 

věděl, protože se u něj p ítomnost bakterie nijak neprojevuje. Na druhou stranu to ale také 

znamená, že o tom, jestli člověk onemocní nebo ne, rozhoduje stav imunity, kterou 

s každým očkováním narušujeme.  

P i propuknutí může hemofilová infekce vést k zápalu plic, zánětu st edního ucha, 

zánětu mozkových blan, méně často k otravě krve. Proti hemofilovi se očkuje od roku 2001 – 

vakcína Tetract-Hib, od roku 2006 pak v rámci hexavakcíny (2). 

Podle SZÚ byl počet nákaz hemofilem (všemi jeho typy) v letech 2007-2016 v ČR 4-13 

nemocných ročně. V článku RNDr. Petráše (2) vidíme graf, podle kterého se p ed zavedením 

očkování vyskytovalo od roku 1980 cca 90-150 p ípadů hemofilové infekce ročně. Po 

zavedení očkování klesly čísla na údaje, které uvádí SZÚ. Jedná se tedy o znatelný pokles 

výskytu.  
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U 10% pacientů, u kterých se hemofil projevil jako zánět mozkových blan (což nebyli 

všichni nakažení – viz výš), docházelo k trvalému postižení a to zejména sluchu. Kdyby všech 

90-150 nakažených mělo hemofilovou encefalitidu, jednalo by se tedy o cca 9-15 postižených 

dětí ročně. Ačkoliv je úspěch očkování očividný, tak i 100-150 p ípadů ročně stále znamená 

velmi vzácný výskyt onemocnění. V souvislosti s hemofilem je tedy otázka, jestli se bojíte víc 

hemofila a toho, co může způsobit a nebo toho, že očkování proti každé nemoci je zásahem 

do imunitního systému, jehož dobrý stav člověka p ed propuknutím hemofilové infekce 

chrání.  

 

Zdroje: 

1) Hemofilové infekce. Web firmy Avenier. Dostupné zde: 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/hemofilova-infekce 

2) Očkování proti Haemophilus influenzae typu b. RNDr. Marek Petráš. Dostupné zde: 

https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/hib.html 

 

Dávivý (černý) kašel   

Jedná se o vysoce infekční, bakteriální onemocnění. Typicky se projevuje „kokrhavým“ 

kašlem, může se ale projevovat i déletrvajícím kašlem. Ten je pro tělo vyčerpávající a může 

být doprovázen i zvracením. Dávivý kašel je nebezpečný zejména pro malé děti 

(novorozence, kojence), staré osoby, astmatiky a osoby s jinými plicními onemocněními. Dle 

SZÚ onemocní černým kašlem každý 3. astmatik či nemocný s chronickou obstrukční 

chorobou plic (1).  

Toto onemocnění se v ČR vyskytuje. V průběhu let 2007-2016 byl nejnižší výskyt 

v roce 2007 (186 p ípadů), nejvyšší výskyt byl v roce 2014 (2521 p ípadů, tj. 24 p ípadů na 

100 000 obyvatel, tj. 0,000 24 % obyvatel). V našem stotisícovém městě se tedy v roce 2014 

pohybovalo 24 nemocných (a v roce 2015 jich bylo 5 - 6). Nejsem si jistá, jestli je to důvod 

k panice. Důležitou informací je, že vzestupu černého kašle nepředcházel pokles 

proočkovanosti. 

Zajímavá jsou data RNDr. Petráše (2). Ten popisuje pokles výskytu onemocnění o 80% 

za první 3 roky, kdy bylo zavedeno očkování proti černému kašli. Jednalo se o očkování 

novorozenců, celkově tedy byla proočkovanost malá (za 3 roky byly tedy v celé republice 

očkovány pouze děti ve věku 0-3 roky). Otázkou je, jestli tak velký pokles výskytu byl 
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způsoben skutečně naočkováním tak malého % populace. Podívejme se na statistiku více, je 

zajímavá a p ináší mi otázky k očkování (koho nezajímá, ať p eskočí): 

- rok 1958: očkování nebylo, proočkovanost tedy byla 0%. Výskyt byl 345 nemocných 

na 100 000 obyvatel 

- rok 1963: proočkováno 5,6% obyvatel. Výskyt 35 nemocných na 100 000 obyvatel 

- rok 1964: proočkováno 7,2% obyvatel. Výskyt 4,07 nemocných na 100 000 obyvatel 

To je vcelku zásadní posun a to p i velmi malé proočkovanosti. Pojďme dál: 

- rok 1972: proočkováno 19% obyvatel. Výskyt 0,69 nemocných na 100 000. Poprvé 

jsme tedy pod číslem 1 nemocný na 100 000 obyvatel. 

- rok 1974: proočkováno 22,5% obyvatel. Výskyt 0,61 / 100 000. Od tohoto okamžiku 

až do roku 1995 výskyt nestoupl nad hranici 1 nemocný / 100 000 obyvatel,  

- rok 1989: proočkováno 43,8% obyvatel. Výskyt 0,05 / 100 000 – nejnižší výskyt 

vůbec 

- rok 2000: proočkováno 55,4% obyvatel. Výskyt 1,82 / 100 000.  

Od této chvíle až do současnosti (3) výskyt černého kašle neklesá pod 1 / 100 000 a to i 

p esto, že proočkovanost dál rostla – v roce 2007 byla proočkovanost 61,5 % (2). Nejvyšší 

výskyt černého kašle byl v roce 2014 a to 24 nemocných / 100 000 obyvatel (3). Je možné, že 

v tu dobu proočkovanost mírně klesla (nemám konkrétní údaj), nicméně pokud ano, jednalo 

by se o jednotky %. Situace je tedy nesrovnatelná s rokem 1974, kdy byla proočkovanost 

pouhých 22,5% a výskyt pouhých 0,61 / 100 000 obyvatel. 

V letech 1974 – 1995 tedy byla proočkovanost 22,5 – 50,7%. Za celou tuto dobu 

nestoupl výskyt nad hranici 1 / 100 000. Následně se proočkovanost dostala p es 60% 

obyvatel a p esto nemocnost roste. Čím to tedy je? 

RNDr. Petráš p isuzuje vliv změně vakcín v roce 2000 (2). Situaci, kdy proočkovanost 

roste a nemocnost taky, považuji za nešťastnou. Nový typ vakcíny poskytuje ochranu na cca 

6-10 let, zatímco původní vakcína, používaná p ed rokem 2000, poskytovala ochranu 

p ibližně na 15 let (2). Vznikla tedy pot eba podávat posilující dávku (je toto jedním 

z důvodů, proč se používá vakcína s kratší ochranou…?). 

V ČR se proti černému kašli p eočkovává v pěti letech. Teoreticky jsou tedy děti 

chráněny do 11-15 let. Po této době jsou stejnými „narušiteli kolektivní imunity“ jako 

kterýkoliv dospělý, který se proti černému kašli nep eočkoval a nebo jej neprodělal (po 

prodělání nemoci se udává ochrana proti opětovnou nákazou na dobu cca 20 let). 

Pěkný článek o černém kašli napsal MUDr. Vavrečka – doporučuji k p ečtení (4). 
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Závěr: černý kašel se u nás vyskytuje a je na vzestupu. Může být nebezpečný pro 

novorozence, kojence (jak velkou ochranu poskytuje mate ské mléko), malé děti, staré lidi a 

osoby s plicními nemocemi. I když je proočkovanost vyšší než d ív, nemocnost je vyšší. Aby 

byli lidé chráněni, museli by být po 6-10 letech p eočkováni. 

 

Zdroje:  

1) Výskyt černého kašle dosáhl dlouholetého maxima. MUDr. Kate ina Fabiánová. 

Dostupné zde: http://www.szu.cz/tema/prevence/vyskyt-cerneho-kasle-dosahl-sveho-

dlouholeteho-maxima 

2) Dávivý kašel v České Republice. RNDr. Marek Petráš. Dostupné zde: 

https://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2008_27.htm  

3) Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2007-2016 – relativně. Státní zdravotnický 

ústav. Dostupné zde: http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-

letech-2007-2016-relativne  

4) Barevný článek o černém kašli. MUDr. Jan Vavrečka. Dostupné zde: 

https://www.vitalia.cz/clanky/barevny-clanek-o-cernem-kasli  

 

Žloutenka B  

V p ípadě žloutenky (hepatitidy) B (HEPB) se dostáváme k „nejvtipnější“ součásti 

„hexy“. P ipomeňme si, že se hexavakcína běžně očkuje několikaměsíčním miminkům. Aby 

bylo možné tuto „nemoc“ do vakcíny „dostat,“ bylo nutné zvýšit množství hliníku ve vakcíně 

(blbne se z něj nebo ne?). A teď to zásadní: žloutenka B se šíří krví a pohlavním stykem. 

Pokud má někdo pohlavní styk s miminem, je to na kriminál (pro daného dospělého) – nikoliv 

na očkování (dítěte). Běžné dítě tedy p íliš nemá jak žloutenku B dostat a i kdyby náhodou 

ano (po eže se doma rodič se žloutenkou a současně i novorozenec), tak ji nemá dítě moc jak 

p enášet. Jsou tedy bezp edmětné jakékoliv hlášky o kolektivní imunitě a jejím narušování. 

Donedávna byla k sehnání alternativní vakcína Pediacel. Chránila p ed všemi nemocemi 

jako hexavakcína – mimo žloutenky B. Obsahovala tedy díky tomu i méně hliníku. P esto 

nebyla zákonnou vakcínou a děti, které měly jen Pediacel (a nebyly tedy chráněny proti 

žloutence B) nesměly s ostatními dětmi do školky. Ech, jak často má pohlavní styk takové t í 

nebo čty leté dítě? Stejně tak bych neuvažovala nad p enosem žloutenky B z učitelky na dítě. 

A pokud se bavíme o p ípadném p enosu krví p i zranění, tak je otázkou, jestli není 
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smysluplnější chtít očkování po 2 učitelkách než po 30-ti dětech – tím spíš, když jako dospělé 

osoby můžou ší it p ípadnou nákazu i pohlavním stykem – na rozdíl od dětí. 

Pokud si myslíte, že očkováním miminka ochráníte dítě p ed žloutenkou v pozdější 

době, až bude žít intimním životem, vyvedu Vás z omylu – studenti zdravotnických škol jsou 

zcela běžně bez protilátek (1). 

 

Zdroj: 

1) Poklesy protilátek „až na nulu“ jsou normální. MUDr. Jan VAvrečka. Dostupné zde: 

https://www.vitalia.cz/clanky/poklesy-protilatek-po-ockovani-az-na-nulu-jsou-normalni/  

 

Tetanus  

Jedná se o poslední nemoc, p ed kterou má chránit hexavakcína. V letech 2007-2016 

byly zaregistrovány v ČR 2 p ípady. U této nemoci se chvíli zastavím. Zásadní informací je, 

že není p enosná z člověka na člověka. Pokud se tedy někdo rozhodne se proti němu 

neočkovat, ohrožuje tím maximálně sebe. Nejde tedy opět mluvit o žádném narušiteli 

kolektivní imunity, protože nic takového v souvislosti s tetanem neexistuje a existovat 

nemůže. 

Další zajímavostí tetanu je to, že je to tzv. anaerobní bakterie. Da í se jí tedy v prost edí 

bez kyslíku – typicky v (hlubokých) zhnisaných ranách. Nejjednodušší obranou proti němu je 

tedy dobrá dezinfekce, nap . peroxidem vodíku. Zapomeňte taky na mýtus o rezavém h ebíku 

– na něm by si bakterie moc nepochutnaly. Vyskytují se typicky v půdě a hnoji. Skutečné 

riziko tedy p edstavují vidle od hnoje, píchnuté hluboko do zadku.  

Dobrou zprávou je, že „tetanovku“ lze účinně a bezpečně podat p ibližně 3 dny od 

vzniku zranění. Pokud tedy budete v létě u babičky kydat hnůj a stane se nehoda, máte stále 

slušnou šanci na p ežití bez následků, i když jste očkovaní z nějakého důvodu nebyli. 

Špatnou zprávou je, že tetanovka na lehce od ený loket, kterou jsem dostala na 

pohotovosti, když jsem byla na rentgenu po pádu z kola na asfalt, byla naprosto zbytečná (ale 

pojišťovna ji zaplatí, tak proč ji nedat, že…). 

Jak často se rýpou v hnoji vaše miminka, zejména městská…? Je skutečně nutné, aby 

bylo proti tetanu očkované dítě, které ani nechodí, že by si vrazilo do nohy v lese infikovaný 

klacek? Je skutečně nutné, aby byla tímto očkováním zatížená vyvíjející se imunita? 
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Hexavakcína – závěr  

Když tedy obsah hexaavakcíny shrnu, máme tu: 

- žloutenku B, kterou dítě p íliš nemá jak chytit (p enos krví a pohlavním stykem), tím 

spíš pak někoho nakazit, takže okolí může být jedno, jestli ji dítě má naočkovanou nebo ne 

- tetanus, který se nep enáší z člověka na člověka, takže jeho nenaočkování nikoho 

neohrožuje; není tak snadné ho chytit a v p ípadě nákazy je možné dodatečné očkování 

- dětskou obrnu, vyskytující se v Afgánistánu a Pákistánu (celkem 104 p ípadů v roce 

2014 celosvětově), kdy závažné následky se vyskytují u 1% nakažených; očkujeme pro 

celosvětové vymýcení (tedy proto, aby zmizel z Pákistánu a Afgánistánu) 

- záškrt, který se vyskytuje velmi vzácně – a to i v Evropě (mimo ČR), zavlečením 

z jiných zemí – v počtu 1 p ípad na několikamilionové země; očkujeme zejména pro 

celosvětové vymýcení (tedy aby zmizel z Afriky, Indie atd.). 

- hemofilus b, který je u spousty lidí p ítomný, a pokud mají dobrou imunitu, tak se u 

nich nijak neprojeví; dokud se neočkovalo, byl výskyt max 150 p ípadů ročně (na cca 

10 000 000 obyvatel ČR, tedy cca 1,5 p ípadu na 100 000 obyvatel), p ičemž docházelo ročně 

u 9-15 osob k postižení (cca 1 p ípad na 1 000 000 obyvatel) 

- černý kašel – očkování, které chrání děti, dokud jsou malé a dokud je pro ně skutečně 

nebezpečné; nemocnost roste i p es rostoucí proočkovanost. Nenaočkováním svoje dítě 

teoreticky ohrožujeme – otázka je, do jaké míry ohrožujeme dítě, které naočkováno je (a mělo 

by být – teoreticky – vakcínou chráněno). 

To vše ve směsi rakovinotvorných látek a látek neurotoxických (poškozujících nervový 

systém). Podáváno dětem krátce po narození, ve chvíli, kdy není dokončený vývoj 

hemoencefalické bariery (viz 1. díl seriálu – Jak jsem se začala zajímat o očkování). D ív, než 

dítě ochutná první p íkrm. Mimochodem, p íkrmy se zavádějí opatrně, postupně, kdyby došlo 

k alergické reakci, aby se zjistilo, na co tato reakce byla. V té době má už ale v sobě koktejl 

látek, kdy p i p ípadné alergii nikdo neví, co p esně bylo špatně. 

Kolik těchto informací Vám léka  p ed očkováním dal? Vysvětlil Vám, proti čemu 

očkujete, co je to za nemoci, jaká jsou jejich rizika, jejich pravděpodobnost a možný průběh? 

Upozornil Vás léka  na jiná možná rizika očkování než je horečka nebo otok? Byl Váš 

informovaný souhlas s očkováním skutečně informovaný a měli jste možnost se zamyslet, co 

je pro Vaše dítě nejlepší? Obávám se, že odpověď bude u většiny rodičů na většinu otázek: 

NE. A to je špatné. To, že se rodič, zodpovědný za dítě, nerozhoduje a dává informovaný 

souhlas bez informací, je větší problém než to, jaké konkrétní nemoci jsou ve vakcíně 
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obsažené. Na závěr p ikládám skvělý článek MUDr. Ma ádka a jeho pohled na jednotlivé 

nemoci. http://ona.idnes.cz/sveho-syna-nenechavam-ockovat-rika-lekar-ffr-

/zdravi.aspx?c=A100913_120844_zdravi_lf  
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MMR – spalničky, zarděnky, příušnice 

Druhým povinným očkováním, které děti dostávají od 15. měsíce a které je povinné pro 

p ijetí dítěte do školky, je vakcína proti spalničkám, zarděnkám a p íušnicím (mmr - z 

anglického measles, mumps, rubella). P eočkování probíhá standardně za 6-10 měsíců, tedy 

kolem 2. roku. V Evropě jsou v termínech podání 2. dávky značné rozdíly – odstup mezi 1. a 

2. dávkou se pohybuje v rozpětí 1 měsíc až 12 let (1). V současnosti neexistuje v ČR horní 

věková hranice pro toto očkování. Je tedy v po ádku, pokud děti rodičů, kte í chtějí / pot ebují 

umístit dítě do státní školky, naočkují dítě až těsně p ed nástupem do školky. Správnějším 

postupem je očkování do zápisu, nicméně mám osobní zkušenost s tím, že jsem podávala 

k p ihlášce čestné prohlášení, že bude syn naočkován p ed nástupem do školky, a byl mi tento 

postup umožněn. Pro p ijetí do školky je dostatečné očkování jednou dávkou. 

V těchto dnech probíhá v ČR jednání o tom, aby byla pro očkování určená hranice, a 

sice 18. měsíc pro podání 1. dávky. Vzhledem k tomu, že se po tomto očkování objevují u 

některých dětí tak závažné nežádoucí účinky, jako je regrese ve vývoji (dítě ztratí některé 

dovednosti, které se do té doby naučilo), tak považuji tento krok za velmi nešťastný a 

neopodstatněný. Paralelně s touto snahou vlády probíhá naopak petice za dobrovolnost tohoto 

očkování, iniciovaná Společností pacientů s následky po očkování, z. s. (2). 

Podívejme se blíže na jednotlivé nemoci. 

 

Zdroje: 

1) Jak očkovat proti p íušnicím? RNDr. Marek Petráš. Dostupné zde:  

http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2016_23.htm 

2) Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, p íušnicím a zarděnkám. Společnost 

pacientů s následky po očkování, z. s. Dostupné zde: https://e-petice.cz/petitions/petice-za-

dobrovolnost-ockovani-proti-spalnickam-priusnicim-a-zardenkam.html 

 

Spalničky (measles) 

Jedná se o vysoce infekční virové onemocnění, p enášené vzduchem (kapénková 

infekce). Po p edchozích projevech nachlazení (kašel, silná rýma, zánět spojivek) se v obličeji 

objevuje červená vyrážka, která následně postupuje na trup. Mizí po t ech a více dnech, 

nejd ív opět z obličeje. Ložiska vyrážky bývají velká 3-5 mm a mohou se spojovat ve větší 
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plochy (1). Mohou se objevit i tzv. Koplíkovy skvrny – bílé skvrny s červeným podkladem 

v oblasti jazyka (2). Infekce je doprovázena horečkami. 

 

Komplikace 

Spalničky se můžou zkomplikovat sekundární bakteriální infekcí, která může způsobit 

pneumonii (zápal plic; u 5-10% nemocných 14.), zánět dutin nebo zánět st edního ucha (1; 

vyskytuje se u 5-15% nemocných 14). K dalším komplikacím pat í průjem (zejména u 

kojenců; dochází ke ztrátám bílkovin 14), febrilní k eče p i horečce, hepatitida (zánět jater) a 

myokarditida (zánět srdečního svalu) (2). Dále to může být apendicitida (nesprávně zánět 

slepého st eva), která má v tomto p ípadě rychlý průběh s rizikem protržení st eva a zánětu 

pob išnice (1). 

Závažnými komplikacemi, ohrožujícími život, jsou pneumonie a encefalitida (1 z 1000 

nemocných 14), pokud jsou způsobeny p ímo virem spalniček. U encefalitidy Petráš uvádí 

t etinové riziko smrti a t etinové riziko trvalého postižení (obrna, postižení intelektu nebo 

smyslů). Současně však dodává, že se nejzávažnější formy spalniček vyskytují v rozvojových 

zemích u podvyživených dětí (1). Opět jsme tedy u toho, že dostatek živin (vitamínů, 

minerálů) spolu s imunitou jsou zásadní, ať se jedná o p ekonávání jakékoliv nemoci. 

V p ípadě spalniček hraje významnou roli dostatek vitamínu A (14). 

Vzácnou komplikací je sklerotizující panencefalitida, což je pomalu progredující 

infekce centrálního nervového systému, která se vyskytuje u 1 z 10 000 – 100 000 nemocných 

(14). 

Úmrtnost v rozvojových zemích dosahuje až 5-10% (14). V rozvinutých zemích není 

běžná, ale může k ní po spalničkách dojít i u do té doby zcela zdravého dítěte (14). 

 

Imunitní paměť a zákeřnost spalniček 

Jednou ze součástí imunitního systému jsou T lymfocyty, které pat í mezi tzv. 

paměťové buňky. Jestliže se jednou setkají s původcem choroby, jsou schopné reagovat 

pohotověji než p i prvním setkání (3). Tyto lymfocyty jsou virem spalniček napadány. 

Ačkoliv se jejich množství asi měsíc po prodělání spalniček obnoví, mizí jejich paměť pro 

jiné původce nemocí a zamě ují se p ednostně na virus spalniček (tzv. „imunitní amnézie“) 

(4). Znamená to tedy, že si tělo „p estane pamatovat“ infekce, které prodělalo do té doby. 

Stejně tak prodělání spalniček zruší efekt p edchozích očkování (4). 
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Každopádně, paměťové buňky nejsou zatím dostatečně prozkoumány. Polemiku o nich 

v souvislosti s očkováním vedl MUDr. Vavrečka (5). Jisté je, že nejsou jedinou součástí 

imunity, takže nap . ochrana, která vznikne p i prodělání páté a šesté nemoci, zůstává díky 

protilátkám, které se p i prodělání infekce vytvá ejí. Z tohoto pohledu je zarážející informace, 

že pospalničková imunosuprese postihne i imunitu, navozenou očkováním (4). Jestliže se 

v souvislosti s očkováním hodnotí, kolik % očkovaných si skutečně vytvo í protilátky, jak 

množství protilátek klesá v čase a na základě toho se eší úprava očkovacího kalendá e (6), 

p edpokládala bych, že jsou protilátky pro postvakcinační ochranu očkovaného zásadní. 

Jestliže spalničky likvidují paměťové buňky imunity (zatímco o jejich vlivu na protilátky 

proti prodělaným / očkovaným nemocem jsem nikde nenašla zmínku) a to je vyhodnoceno 

jako snížení imunity, způsobené očkováním, vypadá to, jako by vlastní p ítomnost protilátek 

ještě „nic neznamenala.“ 

Dle prof. Petra klesla po zavedení očkování proti spalničkám úmrtnost na jiné dětské 

nemoci, zejména na meningitidu, pneumonii (zápal plic) a úplavici (dysenterii) (4). Když 

vezmeme v potaz, kdy bylo očkování proti spalničkám zavedeno (v ČR 1969, vakcína 

vyvinuta 1954), je otázkou, do jaké míry došlo v období po zavedení očkování ke zlepšení 

zdravotní péče atd. (viz ústup tuberkulózy jako „nemoci chudých“) a do jaké míry to mohlo 

mít na snížení úmrtnosti na tyto nemoci vliv. Dle prof. Petra stoupla úmrtnost na uvedené 

nemoci v období do 2-3 let poté, kdy počet nemocných spalničkami stoupl (4). 

Poté, co jsem „pustila do světa“ první verzi této e-knihy, dostala se ke mně informace, 

že teorie o tzv. „imunitní amnézii,“ spojované se spalničkami, není dostatečně prokázaná 

a podložená. Byla jsem upozorněna i na to, že kdyby si tím byli vědci a léka i zcela jistí, 

používali by to mnohem častěji a důrazněji v argumentaci proti lidem, kte í se očkování svých 

dětí brání. Nechávám tedy na zvážení každého, za jak důvěryhodnou tuto teorii považuje. 

 

Výskyt spalniček v ČR 

Podíváme-li se na statistiku SZÚ, mohly být spalničky u nás považovány v letech 2007-

2010 za eliminované (nemocnost pod 1 / 1 000 000). V následujících t ech letech jsme se 

dostali lehce nad tuto hranici s maximem 22 p ípadů v celé ČR v roce 2012 (7). Následně ale 

došlo k propuknutí epidemie v Ústí nad Labem v roce 2014. Toho roku bylo v ČR 

zaznamenáno celkem 221 p ípadů tohoto onemocnění (7). V následujících 2 letech výskyt 

klesl opět pod 1 / 1 mil. obyvatel (7). 
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Epidemie v Ústí 2014 

Je zajímavé se podívat na bližší informace ke spalničkám v Ústí. Zásadní informací je, 

že jí nep edcházel pokles proočkovanosti. Vznik epidemie byl za daných okolností 

nepravděpodobný (8, str. 2). Původcem epidemie byl muž ve věku 47 let, který si onemocnění 

p ivezl z Indie. Během své léčby nakazil 34 zdravotníků (8, str. 4), celkem bylo nakaženo 88 

zdravotníků (8, str. 5). Na straně 15 vidíme věkové schéma zdravotníků – většina z nich byla 

narozených až po zavedení očkování, z toho minimálně 14 bylo narozeno v ročnících, které 

byly očkovány už dvěma dávkami (8). 

Největší množství nakažených bylo ve věku 35-44 let (102 nemocných) (8). Očkování 

proti spalničkám bylo v ČR zavedeno v roce 1970, a to nejprve jednou dávkou, od r. 1976 

dvěma dávkami (1). Teoreticky by tedy měly být všechny osoby z dané skupiny (35-44 let) 

očkovány minimálně jednou dávkou, některé dvěma dávkami. Sám původce nemoci 

pravděpodobně očkován nebyl (narodil se 2 roky p ed zavedením očkování, které z počátku 

probíhalo u dětí v 10/12 měsících). 

Na straně 7 (8) vidíme, že pouze 40 nemocných spalničkami nebylo očkováno 

(respektive je známo, že nebyli očkovaní, celkový počet neočkovaných může být o něco vyšší 

- viz dál). Proti tomu p es 40 nemocných bylo očkováno dvěma dávkami a kolem 25 osob 

bylo očkováno jednou dávkou. U zbylých osob je uvedeno, že stav očkování nelze zjistit. 

Domnívám se ale, že na základě údajů o věku nemocných a době zavedení povinného 

očkování je možné to, zda byli pacienti očkovaní nebo ne, odhadnout – dá se p edpokládat, že 

většina osob, které se narodily po začátku povinného očkování, byla očkovaných. Není to 

samoz ejmě jisté, protože mezi nimi moli být jedinci, kte í měli pro očkování kontraindikaci a 

nebo ho nepodstoupili z jiného důvodu. 

Zajímavý je rovněž graf na str. 9, zejména údaje o dětech. Nemocné děti ve věku 5-9 let 

byly očkovány dvěma dávkami, pouze 1 neočkováno vůbec. Děti ve věku 10-14 let byly obě 

očkovány dvěma dávkami. Děti ve věku 15-19 let byly očkovány dvěma dávkami, u 1 stav 

očkování nezjištěn. Pouze méně než 20 osob bylo narozeno v době, kdy se u nás neočkovalo a 

nebo bylo očkování v začátcích. Z toho 1 osoba byla očkovaná dvěma dávkami a jedna 

jednou dávkou (8). 

Nejvíc nemocných, kte í byli neočkovaní, bylo ve věku 0-4 roky (víc než 10 dětí). Tato 

informace byla vyhodnocena tak, že odkládání očkování do pozdějšího věku dítěte může tyto 

děti ohrozit a způsobit epidemii v dětských kolektivech (8). Souhlasím s tím, že spalničky 

vždy byly dětským onemocněním a pokud dítě není očkováno, je jimi ohroženo. Nicméně 
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jestliže je očkování p ed nástupem do školky povinné, tak bych se žádného ší ení v dětském 

kolektivu nebála. Tím spíš, že by měly mít očkované děti v daném věku ještě dostatek 

protilátek a měly by být dostatečně chráněny. Ze statistiky není navíc z ejmé, jestli 

neočkované děti, které onemocněly, byly ve věku p ed začátkem povinného očkování a nebo 

se jednalo o děti, které měly z nějakého důvodu očkování odložené. Jako problematické vidím 

to, že i mezi nemocnými ve skupině 0-4 roky byl děti, které byly očkované jednou nebo 

dvěma dávkami. Z 28 dětí bylo 8 očkováno minimálně 1 dávkou, 4 z toho dvěma dávkami. U 

6 dětí nebyl stav očkování zjištěn (8). 

Na str. 20 dokumentu (8) nacházíme úvahy nad p íčinami epidemie. Druh použité 

vakcíny, dlouhý čas od očkování ani použití jedné dávky však nevysvětlují onemocnění dětí 

ve skupině 0-4 roky, očkovaných dvěma dávkami. 

Ke spalničkám na Ústecku se vyjad uje i PharmDr.Tomáš Arndt, který vidí jako jednu z 

možností prevence opakované p eočkování dospělých. Současně ale dodává, že je to v praxi 

těžko dosažitelné a doporučuje jako prevenci nemoci posilování imunity p írodními 

prost edky (15). 

Ohledně spalniček v Ústí je zarážející také to, že místop edsedkyně Vakcinologické 

společnosti ČLS JEP Hana Cabrnochová v Českém rozhlase 25.1.2015 prohlásila: „Tak t eba 

spalničky. V loňském roce jsme čelili poměrně významnému nárůstu incidence. Byl to 

Ústecký kraj, kde onemocněli pouze a právě ti, kte í nebyli očkovaní“ (10). Víc se k jejímu 

prohlášení vyjád ím v některém z dalších dílů. 

Zajímavé je rovněž srovnat epidemii spalniček v Ústí 2014 s epidemií v Německu téhož 

roku, kdy se v Německu objevilo 1774 p ípadů (11; pozn.: článek zmiňuje smrt batolete na 

spalničky, což ovšem vyvrací jiný zdroj 12). P i 80 milionech obyvatel Německa byl výskyt 

spalniček v roce 2014, p epočítaný na 1 000 000 obyvatel, obdobný v obou zemích. A to i 

p esto, že je u nás očkování povinné a v Německu nikoliv. 

I p esto, že spalničky na Ústecku splňují kriterium epidemie ve smyslu „větší 

nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních souvislostech“ (13), stále se v rámci 

celé ČR jedná o relativní výskyt 2,1 p ípadů na 100 000 obyvatel (9), což je velmi vzácný 

výskyt. 

 

Výskyt ve světě 

P ed zahájením očkování se nakazilo spalničkami kolem 90% dětí do 10 let, p ičemž většina 

z nich onemocněla (14). Celosvětová proočkovanost byla v roce 2007 82% (14). Díky 
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očkování došlo ke snížení počtu úmrtí na spalničky ze 750 000 v roce 2000 na 197 000 úmrtí 

v roce 2007 (14). 

 

 

 

Proočkovanost a přetrvávání protilátek 

K zabránění vzniku epidemií je nutná kolektivní imunita větší než 93-95 %. Pro snížení 

úmrtnosti je nutná proočkovanost p es 90%, pro eliminaci spalniček pak p es 95% (14). Dle 

některých výzkumů p etrvávají protilátky ještě 26-33 letech (14). P esto může k selhání 

očkování dojít i po dvou dávkách. Dle SZO (WHO) se jedná o ojedinělé p ípady (14), 

nicméně údaje o spalničkách na Ústecku ukazují něco jiného (8). Stejně tak Pazdiora zmiňuje 

nízké množství protilátek u dětí už v sedmi letech (6). Zde nutno podotknout, že se jednalo o 

pokles protilátek u sedmiletých dětí na 91% a to v roce 2013. Dokument uvádí výsledky 

testování ještě pro děti do 10 let, p ičemž osmileté děti měly protilátky v 98%, devítileté 

v 95% a desetileté v 93%. Je tedy otázkou, čím byl pokles u sedmiletých dětí daného ročníku 

způsobený. Každopádně graf ukazuje dostatečné množství protilátek ještě u desetiletých dětí 

– nedochází tedy k takovým závažným poklesům protilátek jako nap . u p íušnic, které vidíme 

ve stejném grafu (6). Podrobnosti k postvakcinační ochraně proti spalničkám včetně vyjád ení 

k možné ztrátě ochrany podrobně popisuje Petráš (1). 

Proočkovanost kolem 95% má nap . Slovinsko, p esto se epidemie spalniček objevila v 

roce 2010 i tam. Z tohoto důvodu bylo zvažováno zavedení očkování dospělých a to sice 30 

let po poslední dávce (12). Ani takto vysoká proočkovanost tedy nemusí poskytovat 

dostatečnou ochranu k tomu, aby nedocházelo k epidemiím. 

 

Závěr 

Očkování proti spalničkám je zásadní zejména v rozvojových zemích, kde významnou 

měrou snížilo dětskou úmrtnost. Úmrtnost ve vyspělých zemích s dostatečnou výživou 

obyvatel je malá. Pokles protilátek po očkování je pomalý, p etrvávají mnoho let. I p esto 

může očkování selhat i v dvoudávkovém schématu. K zabránění riziku epidemií je nutná jak 

vysoká proočkovanost, tak vysoká kolektivní imunita. Aby se epidemiím skutečně zabránilo, 

muselo by tedy docházet k p eočkování i v dospělém věku (15), což se běžně neděje. Ačkoliv 

se d íve jednalo o běžné dětské onemocnění, které většina dětí bez újmy prodělala, pat í mezi 

komplikace encefalitida u 1 nemocného z 1000 nakažených, která může mít ve 2/3 p ípadů 
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závažné následky (postižení nebo smrt). V p ípadě, že by se spalničky opět staly běžnou 

dětskou nemocí, kterou onemocní 90% dětí, vzrostlo by tedy riziko postižení / úmrtí z důvodu 

spalničkové encefalitidy. Problémem spalniček je také to, že k zabránění epidemií je nutná 

velmi vysoká proočkovanost a vysoká kolektivní imunita. Proočkovanost je u nás vysoká, 

nicméně vzhledem k tomu, že nejsou doočkovávaní dospělí a v populaci je stále velké 

množství osob, narozených p ed započetím očkování, je celková kolektivní imunita díky 

těmto lidem snížená a nebude dosahovat požadovaného čísla p es 90%. I p esto jsou u nás 

spalničky témě  eliminované a epidemie nejsou časté a rozsáhlé. Spalničky mažou paměť T-

lymfocytů, následkem čehož si tělo „p estane pamatovat“ setkání s p edchozími infekcemi, 

které prodělalo nebo proti kterým bylo očkováno. 

Máme tu tedy onemocnění, proti jehož ší ení je nutná velmi vysoká proočkovanost, ale 

také velmi vysoká imunita. Odborné kruhy se zabývají vynucováním očkování u dětí, ale 

opomíjejí snížení celkové kolektivní imunity osobami starších ročníků a dospělých s již 

vyvanulou imunitou. Jestliže p ed zavedením očkování prodělalo spalničky 90% osob, měly 

by mít nikdy neočkované ročníky trvalou imunitu. Nicméně i těch 10% osob, narozených p ed 

rokem 1969, kte í nebyli očkovaní a spalničky neprodělali, se může na epidemiích spalniček 

podílet, jak bylo vidět na podrobné statistice spalniček v Ústí. Potenciálně největší hrozbou se 

tedy jeví lidé, kte í očkovaní byli, ale u kterých se dá p edpokládat už vyvanutí imunity (tato 

hranice se může pohybovat kolem 30 let od posledního očkování, viz údaje ze Slovinska (12). 

Jedná se tedy o skupinu lidí p ibližně ve věku 32 - 47 let. Osob v této věkové skupině bylo na 

konci roku 2016 témě  2 650 000. To je p ibližně 25% populace (16).  

Očkování proti spalničkám není v žádném p ípadě bez rizika nežádoucích účinků, které 

mohou být závažné (17). Stejně tak, jak už bylo zmíněno, nemusí být ochrana po očkování 

stoprocentní. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem (pot eba proočkovanosti 

společnosti, vyvanutí imunity dospělých, historický vývoj onemocnění, vliv na imunitu, rizika 

a komplikace nemoci, rizika očkování a jeho účinnost) bych považovala za správné, aby měli 

rodiče dostatek informací o všech těchto skutečnostech a aby se na základě nich mohli 

zodpovědně rozhodnout. Jak prohlásil prof. Zepp, člen německé očkovací komise: "Zavedení 

povinnosti očkování by také znamenalo, že nám chybí rozumné argumenty, abychom lidi 

p esvědčili o pot ebě očkování" (12). 
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8) Epidemie spalniček v Ústeckém kraji. MUDr. Josef Trmal, Ph.D. Dostupné zde: 

http://www.vakcinace.eu/data/files/hradecke_2014/trmal.pdf 

9) Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2007-2016 – relativně. Státní zdravotnický ústav. 

Dostupné zde: http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-

2007-2016-relativne 

10) Automatky: Jaká jsou reálná rizika (ne)očkování dětí? Dostupné zde: 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/automatky/_zprava/1443696 

11) Německem se ší í spalničky, v Berlíně nemoci podlehlo batole. Dostupné zde: 

http://zpravy.idnes.cz/nemecko-spalnicky-mrtve-batole-uzavrena-skola-fqm-

/zahranicni.aspx?c=A150223_133433_zahranicni_bse 

12) Desinformation zu Tod nach Masern: Berliner Junge hatte Vorerkrankung. Dostupné zde: 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/desinformation-zu-tod-nach-masern-berliner-

junge-hatte-vorerkrankung-impfpflicht-impfung-masern-tod-a1223339.html 

13) Epidemie. Wikipedie. Dostupné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie 

14) Stanovisko SZO k vakcínám proti spalničkám (Measles vaccines: WHO position paper). 

Dostupné zde: http://www.khsova.cz/docs/01_odborna_cinnost/files/sms090.pdf  

15) Spalničky. PharmDr.Tomáš Arndt. Dostupné zde: 

https://www.celostnimedicina.cz/spalnicky.htm 
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16) Age structure on December 31st, 2016, Czech Republic. Czech statistical office. 

Dostupné zde: https://www.czso.cz/staticke/animgraf/cz/ 

17) Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin. Zarděnky po Priorixu, str. 33. 

Dostupné zde: http://www.pacienti.cz/brozura_ockovani_deti_v_cr_2015.pdf 

  

Zarděnky (rubella) 

Jedná se o virové onemocnění, které se projevuje vyrážkou a teplotami. Vyrážka je 

jasně červená, nesplývavá, drobně skvrnitá. Objevuje se obvykle po p íznacích nachlazení 

nejd ív v obličeji (7), nicméně tomu tak nemusí být (2). Následně postupuje na trup a 

končetiny. Bývají zvětšené uzliny (krční, v záhlaví, za ušima), teplota bývá zvýšená jen 

mírně (7), mohou se objevit průjmy (2). Dle Petráše může být průběh velmi variabilní, se 

zdu ením uzlin a častou bolestí nebo zánětem kloubů. Po stránce kožních p íznaků popisuje 

průběh od "snadno p ehlédnutelných forem s prchavou vyrážkou" po růžovou vyrážku 

velikosti čočky. Těžký průběh s encefalitidou popisuje jen ve vzácných p ípadech (13). 

Podle očkovacího centra se komplikace p i prodělání v dětském věku obvykle 

nevyskytují (1). Proděláním zarděnek dojde ke získání celoživotní imunity (1). Vzhledem 

k tomu, že jde o virus, nelze p i léčbě použít antibiotika. Nicméně dle Wikipedie: „Specifická 

léčba neexistuje a vzhledem k mírnému průběhu většiny onemocnění není ani nutná. Pokud se 

vyskytnou komplikace jako vyšší horečka nebo zánět kloubů (artritida), spočívá léčba v 

mírnění p íznaků.“ (2). Současně ale Wikipedie p ipouští možnost komplikací v podobě 

encefalitidy (zánět mozku), trombocytopenie (snížené množství krevních destiček) nebo 

myokarditidy (zánět srdečního svalu). O četnosti výskytu a p ípadném trvalém postižení v 

souvislosti s těmito nemocemi nemám informace. 

  

Zarděnky a těhotenství 

Problémem mohou být zarděnky v těhotenství. Riziko poškození plodu klesá s fází 

těhotenství, ve které žena onemocněla, p ičemž v 1. měsíci je cca 50%, ve čtvrtém měsíci je 

už pod 10%. Často dochází ke spontánnímu potratu (13). Dítě, které se v děloze zarděnkami 

nakazilo, se může narodit s poškozením sluchu, jater, ledvin, mentální retardací, šedým 

zákalem (1) nebo s jiným poškozením očí, p ípadně srdce (13). 

Pokud má žena proti nemoci protilátky, tak je pro ni setkání se zarděnkami bezpečné i 

v těhotenství. Protilátky (doživotní imunitu) má žena, která zarděnky prodělala. Protilátky má 

i očkovaná žena, u které protilátky ještě nevyprchaly. Dle výzkumů českého pediatra na 
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malém vzorku jeho pacientů, většina dětí v pubertě byla již bez protilátek. P ípad očkované 

matky, která dostala zarděnky v období, kdy proti nim bylo očkované její patnáctiměsíční 

dítě, najdete zde (4). Aby byla tedy těhotná p ed zarděnkami chráněná očkováním, muselo by 

k němu dojít několik let p ed otěhotněním – očkování v 15 měsících tedy ženu „nespasí.“  

Pro ty, kte í by chtěli vést diskuzi na téma protilátek a paměťových buněk, doporučuji 

článek MUDr. Vavrečky (3). 

 

Výskyt zarděnek 

V Evropě se zarděnky v roce 2015 vyskytly v 25 zemích, z toho 92% nemocných bylo v 

Polsku. Vzácně se vyskytly i v Německu a Rakousku (6). Dle SZÚ, se u nás zarděnky během 

let 2013-2016 vyskytly pouze v jednom p ípadě, a to v roce 2014 (5). Maximální výskyt byl v 

roce 2011, a sice 28 p ípadů v celé republice (5). To odpovídá informaci, že byly zarděnky v 

ČR od roku 2013 eliminovány (výskyt maximálně 1 p ípadu na 1 000 000 obyvatel) (6). 

Otázkou je p esnost údajů SZÚ, jestliže v roce 2015 byly zarděnky prokázány minimálně v 

jednom p ípadě (4), o kterém SZÚ nemá hlášení (5). Jednou z možností je, že jsou u nás 

zarděnky skutečně extrémně vzácné, a p ípadů, o kterých SZÚ neví, je naprosté minimum. 

Narazila jsem ale i na spekulace, že může být výskyt zarděnek mnohem vyšší z důvodu jejich 

podobnosti s pátou (7) a šestou (8) dětskou nemocí, kdy léka i počítají s tím, že je pacient 

proti zarděnkám očkovaný, a p i výskytu červené vyrážky neprovádějí testování na 

p ítomnost původce zarděnek. Mezi zarděnkami, pátou a šestou nemocí a dalšími nemocemi s 

červenou vyrážkou (spála, pseudospála, spalničky) jsou samoz ejmě rozdíly, pokud se jedná o 

typický průběh onemocnění. Nicméně všechna tato onemocnění mohou probíhat netypicky, 

záměna mezi nimi a zarděnkami je tedy možná (7). 

Červenou vyrážku po p edchozích projevech nachlazení (kašel, silná rýma, zánět 

spojivek) popisuje Petráš i u spalniček (13). Objevuje se opět nejprve v obličeji a postupuje na 

trup, mizí po t ech a více dnech. Ložiska vyrážky bývají velká 3-5 mm a mohou se spojovat 

ve větší plochy. Spalničkám je věnovaná samostatná část článku. 

Podívejme se tedy na zbylé nemoci, které mohou být se zarděnkami zaměnitelné. 

 

Pátá a šestá nemoc 

Pátá a šestá nemoc jsou považovány za běžné dětské onemocnění, které prodělá většina 

populace, a to obvykle v dětském věku. Jedná se o virová onemocnění, jejich léčba je tedy 

záležitostí imunity a režimových opat ení (klid na lůžku), p ípadně doplňkové léčby jako 
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zvýšený p ísun vitamínů nebo symptomatické léčby v podobě snižování horečky, tišení 

bolesti nebo zmírnění svědění. Po prodělání těchto nemocí má jedinec trvalou imunitu, pokud 

jednou onemocnění prodělá, již se u něj neobjeví ani znovu neaktivuje. Pouze v p ípadě šesté 

nemoci jsem našla informace o riziku reaktivace viru a opětovnému propuknutí infekce. Toto 

riziko bylo uvedeno jako vzácné u pacientů s výrazně oslabenou imunitou, zejména po 

transplantacích (8). 

Pro snadnější srovnání jednotlivých onemocnění uvedu hlavní symptomy v bodech, aby 

vynikly odlišnosti mezi nimi. Jak jsem ale psala výše, jedná se o popis typického průběhu - 

skutečný průběh onemocnění se může více či méně lišit. 

Pátá nemoc 

- horečka, bolest hlavy a svalů (9), nicméně nemusejí být (7) 

- asi za týden vyrážka - namodralé zarudnutí, které má typicky motýlovitý tvar (7) 

- objeví se v obličeji a ší í se na trup a končetiny, zejména po zadní straně končetin 

- může se objevit jen na chodidlech 

- u starších dětí či dospělých se p ipojují ch ipkové p íznaky, škrábání v krku, lehká rýma, 

bolesti svalů a kloubů. (7) 

- může proběhnout bez vyrážky jako zánět horních cest dýchacích s p ípadnými bolestmi 

kloubů (7) 

- skvrny postupně blednou od středu do krajů 

- infekce těhotné se v 5-10% p ípadů p enáší na plod (7) a může způsobit závažné poškození 

plodu s rizikem jeho smrti (7).  

- u nemocných s poruchou krvetvorby hrozí vznik aplastické anémie (nedostatečná tvorba 

červených i bílých krvinek a krevních destiček) (7). K poruše krvetvorby může dojít i 

následkem infekce u osob s nízkou imunitou (7) 

- průběh lze zaměnit s vyrážkou p i alergické reakci (7) 

T i čtvrtiny dospělých mají proti parvoviru protilátky. To znamená, že se již s infekcí setkali 

v dětství. Stejně jako u zarděnek se jedná o onemocnění, které je nebezpečné pro těhotné 

ženy. 

Šestá nemoc 

- začátek onemocnění vysokou horečkou (nad 39°C) v délce obvykle 3, p ípadně 2-5 

(maximálně 8) dnů (8). Jiný zdroj uvádí horečku už od 38°C (12).  

- následný výsev drobné vyrážky na trupu a končetinách. Pupínky jsou 3-5 mm velké, růžovo-
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oranžové, nesvědící, s bělavým okrajem (8). Jiný zdroj popisuje vyrážku jako splývavou (7) 

- vyrážka se objevuje na šíji a krku, trupu a ší í se na končetiny. Na obličeji se objevuje 

z ídka. 

- vyrážka mizí za několik hodin až 2 dny (8) 

- často onemocnění probíhá bez vyrážky, jako rýma a kašel s horečkou a průjmem (8) 

- mohou se vyskytnout červené pupínky na horním pat e v ústech, otok víček, zánět spojivek 

nebo vyklenutí hlavy v oblasti velké fontanely (8) 

- častou komplikací jsou febrilní křeče (10), které mohou být provázeny poruchami vědomí 

- dalšími komplikacemi může být hepatitida (zánět jater) se život ohrožujícím postižením 

jater (8) nebo pokles počtu leukocytů (bílých krvinek) a krevních destiček (8) 

- mezi vzácné neurologické komplikace pat í aseptický zánět mozkových blan (meningitida) 

nebo encefalitida, obojí s p ípadným postižením hlavových nervů. Encefalitida může mít 

trvalé následky (8). 

- vzácnou komplikací jsou hematologické malignity - nádory krve ((10); více o 

hematologických malignitách nap . zde 11) 

- šestá nemoc může být p íčinou odhojení transplantovaného orgánu. U osob, kterým toto 

hrozí, proto probíhá drahá, cílená léčba antivirotiky (8). 

Protilátky proti nemoci má 90% dospělých (12). Nákaza v těhotenství může být nebezpečná 

pouze vysokými horečkami, jinak plod neohrožuje (12). 

Proč tedy zarděnky? 

V ČR se proti zarděnkám očkuje od r. 1982, kdy se očkovaly pouze dvanáctileté dívky. 

Vzhledem k nárůstu počtu p ípadů u mladších dětí (hlavně chlapců) se v roce 1986 začaly 

očkovat všechny dvouleté děti (13). 

Kdybych se zeptala odborníků na očkování, proč se u nás očkuje proti nemoci, která u 

nás byla eliminovaná, pravděpodobně bych se dozvěděla, že tím bráníme jejímu návratu. Jak 

moc je to důležité u nemoci, která obvykle probíhá bez komplikací a po které je trvalá 

imunita? I když existuje riziko komplikací v podobě encefalitidy a myokarditidy, jsou tyto 

komplikace vzácné (13). Ochrana těhotných je možná očkováním žen v době p ed 

očekávaným otěhotněním, pokud zarděnky neprodělaly, nicméně ani v tomto p ípadě si 

nejsem jistá tím, že je opodstatněné, aby se jednalo o povinné očkování. 

Proti tomu tu máme pátou a šestou nemoc, které jsou rovněž virové se vznikem trvalé 

imunity, nicméně, na rozdíl od zarděnek, zůstaly stále běžnou dětskou nemocí, kterou za svůj 

život prodělá 75-90% populace. Pátá nemoc je nebezpečná pro těhotné, stejně jako zarděnky. 
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Šestá nemoc je v těhotenství sice bezpečná, nicméně může mít vzácně neurologické 

komplikace v podobě meningitidy a encefalitidy, stejně jako zarděnky. U šesté nemoci se 

navíc uvádí riziko trvalých následků těchto zánětů. Dále se u šesté nemoci, na rozdíl od 

zarděnek, často vyskytují febrilní k eče a může dojít k závažným poškozením jater a vzácně k 

rakovině krve. 

Proč je tedy takový zájem o vymýcení zarděnek, zatímco prodělání nemocí, které jsou 

srovnatelné nebo rizikovější, je stále normální? Je vhodné usilovat o vymýcení všech nemocí, 

i když každé další očkování narušuje imunitu, která sama o sobě p ed spoustou nemocí 

chrání? Co jsme (zdánlivým?) vymýcením zarděnek u nás získali? Mělo to jiný p ínos než to, 

že jsme p išli o doživotní imunitu proti nim a že se tím pádem (vzácně?) objevují u dospělých 

žen, které s jejich riziky nepočítají? 

Pokud je snaha o celoevropské nebo celosvětové vymýcení, je to samoz ejmě dobrý 

důvod pro to, aby se očkovaly miliony lidí. A pokud se naočkují děti a zjistí se, že jsou v 

pubertě bez protilátek, je to skvělý důvod k plošnému očkování dospělých. Je s podivem, že k 

tomu zatím "ve velkém" nedochází, ale možná i to p ijde. Bohužel se mi nepovedlo objevit 

žádný medicínský důvod, který by snahu o vymýcení zarděnek dostatečně zdůvodnil.  

 

Smysluplné očkování? 

Ano, u této nemoci jsme u toho, že neočkovaní můžou očkované ohrozit. Pokud 

neočkované dítě prodělává zarděnky a p ijde do styku s těhotnou, která byla očkovaná (kdysi 

dávno, takže je bez protilátek – je tedy bez výhody toho, kdyby nemoc sama prodělala a byla 

imunní doživotně), tak jí může způsobit problém. Pak jsme ale u informování ve ejnosti. Jsem 

pro, aby očkovaní věděli, že nejsou chránění, a aby očkované ženy měly informaci, že by se 

měly nějakou dobu p ed plánovaným těhotenstvím nechat p eočkovat. Dává mi to větší smysl 

než bránit všem ostatním, aby proděláním nemoci získali trvalou ochranu (bez nákladů pro 

pojišťovny a bez neurotoxinů a karcinogenů). 

Za ideální variantu považuji dobrovolné očkování žen, které plánují těhotenství a 

zarděnky nepodělaly. Pokud chce někdo očkovat plošně, dávalo by mi větší smysl očkování 

p ed 15. rokem života (oficiální hranice pro legální pohlavní styk, tedy pro riziko otěhotnění) 

než v 15. měsíci. A to, samoz ejmě, pouze pro ty, kte í zarděnky neprodělali. Navíc bych 

takové očkování omezila pouze na ženy, protože u mužů není žádné zvláštní riziko ani p i 

prodělání v dospělosti. Za nešťastnou považuji současnou situaci, kdy jsou očkovány děti 

v patnácti měsících, které by mohly infekci bezpečně prodělat a být trvale chráněné. Naopak 
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jsou vypršením protilátek po očkování ohrožení v době těhotenství, kdy je infekce 

nebezpečná. 

 

Závěr 

Pokud se u nás zarděnky vyskytují skutečně v 0 - 28 p ípadech ročně, jedná se o velmi 

vzácné onemocnění, kterého není t eba se bát. Pokud existuje riziko, že dochází k časté 

záměně zarděnek s pátou a šestou nemocí, je na zvážení očkování v souvislosti s 

těhotenstvím. Ačkoliv nedokážu posoudit, jaké následky po stránce ší ení nemoci by mělo 

plošné zrušení tohoto očkování, nepovažuji za zásadně rizikovou situaci, kdy by bylo toto 

očkování dobrovolné, stejně jako nap . v Německu, kde se i p es dobrovolnost tohoto 

onemocnění vyskytují jen z ídka. Vzhledem ke srovnání s jinými virózami s vyrážkou 

nepovažuji za zásadní problém ani to, kdyby se zarděnky staly opět běžným dětským 

onemocněním. 
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Příušnice (parotitida; anglicky mumps) 

Jedná se o virové onemocnění slinných žláz, zejména p íušních, méně často i 

podjazykových nebo podčelistních. Nemoc mizí bez léčby (jedná se o virus, není tedy 

léčitelný antibioticky; léčba je tedy vlastními silami organismu – imunitním systémem). 

Někdy je onemocnění provázené dočasnou jednostrannou hluchotou (1). V 15-20% p ípadů 

proběhne bez p íznaků, zejména u dospělých (9). Ve 40-50% jsou p íznaky nespecifické 

(obvykle jako nachlazení s bolestí hlavy a teplotou). Jen 30-40% p ípadů má typický průběh 

se zdu ením uzlin, nevolností, nechutenstvím a bolestmi svalů (9). 

Mohou se objevit komplikace v podobě meningitidy, podráždění nebo zánětu slinivky 

(2-5% nemocných) nebo zánětu varlat, pop . i vaječníků. V 1 z 20 000 p ípadů může dojít 

k hluchotě. V méně než 2 p ípadech / 100 000 nemocných se objevuje encefalitida (9). 

Plošné očkování proti p íušnicím bylo u nás zavedeno v roce 1987 (11).  

 

Meningitida – zánět mozkových blan 

Zaráží mě údaj o meningitidě, kdy je zmíněná bezp íznaková meningitida (zánět 

mozkových blan, víc viz 10) u 50-60 % nemocných a u 15% nemocných meningitida 

symptomatická (tedy s p íznaky) (9). Jsou to vysoká čísla. Důležitá je ale i informace, že se 

meningitida vyskytuje spíš u dospělých než u dětí a častěji u mužů než u žen (kdy cca 75% 

dospělých s meningitidou jsou muži) (9). Sečtu-li tato čísla, dostávám se k tomu, že 65-75% 

nemocných postihne zánět mozkových blan, a to většinou bezp íznakový. Jestliže se ale 

vyskytuje spíš u dospělých než dětí, znamená to, že u dospělých nemocných je meningitida ve 

víc než 75%. Vezmu-li v úvahu poměr meningitidy u dospělých dle pohlaví, docházím k 
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závěru, že je meningitidou p i p íušnicích ohrožená většina mužů, kte í p íušnicemi 

onemocní. Je tedy otázkou, jestli není bezpečnější prodělat p íušnice v dětském věku, kdy je 

riziko meningitidy menší. 

 

Zánět varlat  

Tato ve ejností obávaná komplikace postihuje 20-50% mužů po pubertě (9). Opět je to 

pro mě argument pro prodělání v době, kdy tělo nemoc snáší lépe. Mám v paměti informaci, 

že riziko komplikace v podobě zánětu varlat roste cca od 11. roku, nicméně k tomu v tuto 

chvíli nemám konkrétní zdroj, který bych mohla citovat. Petráš zmiňuje riziko dočasné 

sterility, pokud se tato komplikace objeví u starších chlapů nebo dospělých mužů (2). 

Pozitivní je informace, že dle MUDr. Limberkové dochází k neplodnosti z důvodu p íušnic 

vzácně (9). Nicméně atrofie varlat se v různém rozsahu týká asi poloviny mužů, u kterých se 

zánět varlat objeví (9). Budu-li vycházet z výše uvedených čísel, tak se atrofie (úbytek tkáně) 

varlat týká 10-25% mužů, kte í p íušnice prodělají až v dospělosti. 

 

Zánět vaječníků 

Tato komplikace se vyskytuje cca u 5% žen po pubertě (9). Projevuje se podobnými 

bolestmi jako apendicitida (nep esně „zánět slepého st eva“). Ačkoliv neovlivňuje plodnost, 

jedná se opět o komplikaci, která není běžná u dětí, ale objevuje se až u starších nemocných. 

Vezmeme-li v úvahu, že se v ČR očkuje proti p íušnicím od roku 1987 a že nejvíce 

nemocných p íušnicemi je u dospívajících a mladých dospělých (viz dál), vyplývá z toho, že 

tito mladí dospělí a adolescenti byli s velkou pravděpodobností ádně očkováni. Absolvují 

tedy očkování včetně všech jeho rizik a nežádoucích účinků a následně prodělávají p íušnice 

v pozdějším věku, někte í s komplikacemi v podobě zánětů vaječníků a zánětů varlat 

s rizikem atrofie varlat, p ípadně neplodnosti. Je tedy otázkou, jestli nebyla logičtějším 

postupem situace p ed rokem 1987, kdy byly p íušnice běžnou dětskou nemocí, kterou děti 

prodělaly s menším rizikem komplikací. 

 

Výskyt v ČR a epidemie 

Wikipedie (1) s odkazem na SZÚ (absolutní 3 a relativní 4 výskyt) uvádí, že se v ČR 

vyskytují epidemie p íušnic „v 2-5 letých intervalech bez větších komplikací“ (1). Dle SZÚ se 

mezi lety 2007-2016 st ídaly roky, kdy bylo v ČR několik málo stovek p ípadů (357 v r. 

2009, 677 v r. 2014) s lety, kdy byl výskyt několik tisíc (3902 v r. 2012, 5734 v r. 2016) (3).  
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Účinnost očkování 

Nejlépe jsou chráněny děti, které byly očkovány dvěma dávkami, a to do doby p ibližně 

7 let po očkování. V tomto období se účinnost ochrany odhaduje na +- 90%. (5). Na jiném 

místě RNDr. Petráš uvádí, že po aplikaci 2 dávek může být většina očkovaných spolehlivě 

chráněných až 10 let (6). Pazdiora však uvádí nedostatek protilátek už u dětí p edškolního 

věku, kdy ve 4 letech má protilátky 76,5 % dětí. Pokles množství protilátek v dalších letech 

pokračuje (11, str. 12). 7 let po očkování, tedy ve věku 8-9 let, uvádí protilátky u 51-54,2% 

dětí (11, str. 12). P ekvapivé je i to, že maximální % dětí s protilátkami uvádí Pazdiora 83,3 - 

84% a to ve věku 2-3 let (11, str. 12).  

P i zvýšeném výskytu p íušnic v Ontariu bylo 55% nakažených očkování 1 dávkou. 

28% nakažených bylo očkováno dvěma dávkami (5). Nenaočkovaných bylo tedy jen 17%. 

Zajímavá data uvádí RNDr. Petráš, vycházející z údajů o p íušnicích ve Francii 2013. 

Zmiňuje, že „očkovaní 1 dávkou byli chráněni ze 49% a očkovaní 2 dávkami z 55% proti 

neočkovaným.“ Současně zmiňuje 13 let jako průměrnou dobu mezi očkováním a 

onemocněním (6).  

Největším problémem je fakt, že většina dospívajících je již bez protilátek (výzkum 

českého pediatra na malém vzorku jeho pacientů; pokles ochrany po 15. roce popisuje i 

Limberková (9) ). Výskyt p íušnic v ČR zejména u dospívajících a mladých dospělých, 

očkovaných dvěma dávkami, potvrzuje i RNDr. Petráš (7). Epidemie p íušnic v roce 2005 

v Anglii ukazuje největší výskyt p íušnic u osob mezi 13. a 27. rokem (s maximem v 19 

letech) (8). MUDr. Limberková popisuje nejvíc nemocných ve věkových skupinách 15-19 (až 

25) let a 5-9 let (9). Skupina ve věku 5-9 let mě zaráží, vezmeme-li v úvahu, že jsou děti v ČR 

ve věku 2-2,5 roku povinně očkovány dvěma dávkami. Nicméně, tento údaj je pro začátek 

roku 2012 (9), mohlo tedy dojít ke zkreslení, protože se nejedná o statistiku za celý rok.  

Pazdiora  uvádí nedostatek protilátek už v p edškolním věku (11, zejména strany 12 a 

16). Co se týče věkové struktury nemocných, z grafu lze vyčíst od roku 1998 největší 

nemocnost ve skupině 15-19 let a následně ve věkové skupině 10-14 let. Od r. 2008 bylo ve 

věku 5-9 let něco málo nad 10% nemocných. Onemocnění p ed 5. rokem (tedy 4 roky a 

méně) se v letech 1993 - 2016 vyskytovalo tak z ídka, že je v grafu zahrnuto do kategorie: 

"ostatní" a to společně s p ípady onemocnění od 30 let výše (11). Pazdiora poukazuje na to, že 

v Evropě v roce 2013 onemocnělo ve věkové skupině 5-14 let pouze 6,6% dětí 

(p edpokládám, že výskyt ve věku 0-4 roky je opět malý), zatímco u nás bylo v letech 1998 - 
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2016 ve věkové skupině 5-14 let 29-39% nemocných (11). To je způsobeno jiným očkovacím 

schématem, kdy je delší interval mezi 1. a 2. dávkou. Na základě toho doporučuje posun 2. 

dávky do věku 4-5 let.  

Jestliže je v Evropě ve skupině 5-14 let jen 6,6% nemocných, zajímalo by mě, v jakých 

věkových skupinách se vyskytuje většina nemocných. Vzhledem k tomu, že většina 

evropských států začíná očkovat proti p íušnicím v podobném věku jako ČR, dá se 

p edpokládat, že nemocnost do 4 let bude i v rámci Evropy nízká - byť dle Petráše (7) hrozí 

mírné zvýšení výskytu p íušnic u dětí v období mezi podáním 1. a 2. dávky. Jestliže je 6.6% 

nemocných ve věku 5-14 let a % nemocných ve skupině 0-4 roky je malé, vyplývá mi z toho, 

že v Evropě kolem 90% nemocných spadá do skupiny 15 let a více. K tomu by mohlo p i 

posunutí 2. dávky dojít i u nás. V souvislosti s různým průběhem p íušnic v různém věku 

(atrofie varlat v dospělosti atd.) je otázkou, zda je skutečně žádoucí, aby došlo ke zvýšení 

věku nemocných nad 15 let. Více informací o komplikacích v pozdějším věku by mohly 

poskytnout zahraniční statistiky, které ovšem nemám k dispozici. 

 

Závěr 

Osoby, kte í díky očkování p íušnice neprodělaly v dětství, jsou v pubertě a rané 

dospělosti ohroženi tím, že je prodělají, a to s větším rizikem komplikací, zejména u mladých 

mužů. RNDr. Petráš doporučuje ešení situace v podobě vhodně načasované t etí dávky 

očkování (5). Otázkou je, jestli by nebylo logičtějším krokem nechat zejména chlapce 

onemocnění prodělat v dětství a očkovat až v p ípadě, že by p íušnice nedostali ve věku, kdy 

je jejich prodělání obvykle bez komplikací. Na druhou stranu je otázka, jestli nechat dítě 

prodělat nemoc, u které 65-75% nemocných prodělá zánět mozkových blan (byť většinou 

bezp íznakově a v dětství s nižším rizikem než p i prodělání v dospělosti). V současnosti 

máme údaje o komplikacích u dětí a mladých dospělých. Jestliže se p íušnice ve 30 a více 

letech vyskytují málokdy (11), máme tedy málo informací o jejich průběhu a komplikacích ve 

vyšším věku. Je otázkou, jestli podáním 3. dávky nedojde k posunu onemocnění do vyššího 

věku a zda v daném věku nebudou komplikace horší - zda se nap . nezvýší množství p ípadů, 

kdy atrofie varlat povede k neplodnosti. 

Jestliže nejvyšší relativní výskyt za posledních 10 let p i současné mí e proočkovanosti 

byl 5,4 nemocných na 10 000 obyvatel v roce 2016 (4), je riziko, že člověk p íušnice prodělá 

v jakékoliv fázi života, po ád relativně nízké. Nabízí se otázka, jak by riziko výskytu p íušnic 

stouplo, kdyby bylo toto očkování dobrovolné a část rodičů děti neočkovala. Nicméně, 
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vzhledem k tomu, že je v 9 letech témě  polovina dětí bez protilátek, nep edpokládám, že by 

se v rámci celé populace jednalo o zásadní pokles. Tím spíš, pokud si uvědomíme, že děti ve 

věku 0-14 let (tedy v době, kdy mají alespoň nějaké protilátky) tvo í pouze 15,6% populace 

(12). 
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Závěr 
Cílem této brožury je p imět rodiče, aby se zamysleli nad tím, co dítěti očkují a proč. 

Každý máme strach z něčeho jiného a v něčem jiném vidíme smysl. Co pro jednoho znamená 

zbytečná zátěž pro dítě, pro jiného znamená nap . společenskou zodpovědnost. 

Snažila jsem se p edložit informace a statistiky tak, aby si mohl každý udělat na 

jednotlivé nemoci vlastní názor. Doufám, že Vám budou p edložené informace užitečné. 

Pamatujte, i když je očkování povinné, je podmíněno informovaným souhlasem rodičů a 

dokud rodiče nedají k očkování souhlas, není možné dítě očkovat. 

 

Co dál? 

Když jsem dopsala první t i články o očkování, které jsem shrnula do této brožury, měla 

jsem po ád o čem psát. Nakonec z toho vznikla e-kniha První dětská očkování o 174 stranách. 

Popisuji v ní problematiku očkování ze všech možných úhlů. Nejzásadnější jsou z ejmě 

kapitoly o tom, jak očkovat co nejbezpečněji a jak dítě po očkování detoxikovat. 

Mimo toho najdete v e-knize informace o tom, za jakých okolností není očkování 

vhodné, jak je to s kontraindikacemi i s nežádoucími účinky – jaké mohou být a jak často se 

mohou vyskytovat. Také je obsažena kapitola o složení vakcín i o tom, jak je to s hliníkem. E-

kniha je doplněná desítkami odkazů na zdroje. 

Proč si e-knihu pořídit?  

I když jsem na svém facebooku Průvodkyně na Cestě začala zve ejňovat pravidla pro co 

nejbezpečnější očkování, není možné vše nacpat do několika krátkých p íspěvků. Poda ilo se 

mi shromáždit spoustu tipů, které snižují rizika, spojená s očkováním. Pamatujte, že i malé 

věci mohou udělat velký rozdíl. 

Obsah e-knihy včetně náhledu do dvou kapitol si můžete stáhnout tady: Náhled do e-

knihy První dětská očkování. 
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O autorce 

Jmenuji se Bc. Petra Holubová a vystudovala jsem 

fyzioterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci.  

Provozuji webové stránky www.pruvodkynenaceste.cz, na 

kterých najdete články z oblasti osobního rozvoje a alternativní 

medicíny. Mimo jiné zde můžete vstoupit do Kurzu dosahování 

cílů.  

 Chcete-li zůstat v kontaktu, můžete sledovat facebookovou 

mou stránku Průvodkyně na Cestě. 

Pokud chcete mou práci podpo it, můžete tak učinit zasláním libovolné částky na můj 

účet. Aktuální číslo účtu najdete zde. 
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Prohlášení 
Tento materiál vznikl ve snaze podat zejména rodičům informace o očkování, kterých 

se jim obvykle od léka ů nedostává. Autorka si je vědomá existence povinného očkování 

v ČR. Současně si je ale vědomá faktu, že je povinné očkování podmíněno informovaným 

souhlasem pacienta nebo jeho zákonných zástupců. 

Úvahy v textu vyjad ují osobní postoje autorky. Veškerá rozhodnutí, spojená 

s očkováním, jsou záležitostí toho, kdo tato rozhodnutí provedl. 
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