
Povinná a nepovinná očkování kojenců a mladších batolat od 
1.1.2022 

 
Očkovat malé děti musíme z toho důvodu, že mají nezralý imunitní systém, nemají vyzrálé slizniční 
bariéry a protilátky od maminek chrání pouze krátkou dobu po porodu. Miminka jsou tedy velmi 
vnímavá k infekcím a jejich onemocnění mohou mít těžký průběh. 
 

  Povinná očkování: 
1) proti tetanu, záškrtu, černému kašli, obrně, žloutence typ B a invazivnímu hemofilu typ B:  

kombinovaná vakcína Hexacima nebo Infanrix hexa –  
u donošených dětí očkujeme nejdříve 9. týden po narození, 2. dávka se podává za 8 týdnů, 3. dávka 
nejdříve za 6 měsíců po 2. dávce 
( u nedonočených dětí 3 dávky á 1 m., 4. dávka za 6 m. po 3. dávce) 

2) proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím – 1 dávka mezi 13.-18. měsícem ( MMR- Vax 
pro, Priorix) 

 

Nepovinná očkování: 
1) proti pneumokokům – u dětí do 5-ti let způsobují těžké záněty mozkových blan, často s 

následnou poruchou sluchu, dále celkové infekce organismu. Vakcíny chrání před 
onemocněním nejčastějšími typy pneumonoků cca  v 75-80 %..Na očkování přispívají 
pojišťovny 998 Kč/ dávku. Očkuje se u donošených dětí obvykle od 12. týdne věku ve 
schématu 0-2-6 m., u nedonošených dětí 0-1-2-6 m. 

K dispozici je: 1) Synflorix – plně hrazená vakcína proti 10-ti podtypům pneumokoků 
                         2) Prevenar 13 – proti 13 typům pneumokoků . S doplatkem cca 400- 550                    
                              Kč /1 dávka-  

2) proti meningokokům – meningokoky způsobují záněty mozkových blan a celkové infekce 
organismu s velmi rychlým průběhem a častými následky 

Bexsero – vakcína proti meningoku typu B – hrazena pro děti do 1 roku věku ( dávkování 0-2-6 
měsíců) 
Nimenrix  - vakcína proti A,C,W135 a Y – lze očkovat od 6. týdne, hrazená od pojišťoven je od 
dokončeného 12. měsíce do 24.měsíce věku, jednorázová dávka 

3) proti rotavirům – rotaviry způsobují těžké střevní infekce  u dětí, jsou lehce přenositelné 
kontaktem s infekčními  předměty a lidmi. Očkuje se živou vakcínou, která chrání proti 
těžkému průběhu. 1. dávka by měla být podaná mezi 6.-10. týdnem po narození. Očkování 
není hrazené z veřejného zdrav. pojištění 

a) Rotarix – 2 dávky á 1500 Kč 
b) Rotateq –3 dávky á 1000 Kč 
Podrobné informace vám podáme na požádání, vč. příbalových letáků, které lze najít i na stránkách 
SUKLu ( www.sukl.cz/modules/medition/search.ph. 
 
Další odborné informace lze dohledat na:  www.mediciproockovani.cz, 
 
                                                                               Zpracovala MUDr. Michaela Kovářová 
 
 
 
Vysvětlení: schéma 0-2-6 m.: 2. dávka se podává za 2 měsíce od 1. dávky, 3. dávka se podává za 6 
m. od 2. dávky,  Schéma 0-.1-.2.-6 měsíců: 2. dávka a 3. dávka za 1 m.od předchozí dávky, 4. dávka 
za 6 m. od 3. dávky 
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