
PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Očkovací kalendář platný v ČR od března 2009 [33] 

Očkování proti 

Rok Měsíc Týden 
Záškrtu, tetanu, dávivému kašli  
a hemofilovým nákazám typu b, 

virové hepatitidě typu B  
a dětské přenosné obrně  

(DTaP-HBV-IPV+Hib), 6) 

Tuberkulóze 
(TBC) 

Spalničkám, 
příušnicím a 
zarděnkám 

(MMR) 

1–2   
1 

3–4   

5–6  

od 4. dne 
do 6 týdnů 

po narození,  
1. dávka  

2 
7–8    

9–10    
3 

11–12    

13–14   
4 

15–16 

od 13. týdne; 
1. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib, 1)   

17–18   
5 

19–20 

po min. 1 měsíci  
od předešlé dávky; 

2. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib   

  
6–8 

po min. 1 měsíci  
od předešlé dávky; 

3. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib   

   

1 

9–12 
  

13–14  

15–16 od 15. měsíce, 
1. dávka 

17–18 

po minimálně 6 měsících 
od podání 3. dávky 

nejpozději do 18. měsíce života; 
4. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib 

 

19–20   

21–22  

2 

23–24  

21.-25. měsíc,  
2. dávka, 5) 

3–4  

ve 2.-3. roce 
revakcinace 
 tuberkulín  
negativních 

RIZIKOVÝCH 
dětí a dětí, které 

nebyly 
po narození  
očkované 

 

5–6 v 5 letech (A); 5. dávka DTaP, 2)   

7–8    

9–10 v 10 letech (B); 5. dávka IPV + 6. 
dávka Tdap   

   
11–12 ve 12 letech (C); HBV imunizace 3 

dávkami, 3)   

   
13–14 

ve 14 letech (D); 6. dávka T, 4)   

15–24    

25–26 v 25 letech (E);7. dávka T, 4)   



 2 

Dodatek k příloze č. 1: 

 

1) První dávka DTaP-HBV-IPV+Hib se podává vždy po zhojení jizvy 

po očkování proti TBC 

2) Podává se vakcína pouze proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli 

3) Očkování proti virové hepatitidě typu B se provádí pouze u dětí, které nebyly 

v minulosti očkovány; podávají se tři dávky ve schématu 0., 1., 6. měsíc 

4) Tetanová vakcína se následně podává každých 10–15 let, jako tzv. posilující 

očkování 

5) Druhou dávku vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je podle nové 

vyhlášky možné podat I později (bez omezení), dlouhodobé odkládání druhé 

dávky není vhodné z důvodu snížení protektivního účinku zejména u příušnicové 

vakcíny 

6) D – vakcína proti záškrtu, d - vakcína proti záškrtu starších dětí nebo dospělých 

osob, T – vakcína proti tetanu, aP – acelulární pertussová vakcína, ap - acelulární 

pertussová vakcína určena pro starší děti a dospělé osoby, HBV – vakcína proti 

virové hepatitidě typu B, IPV – inaktivované vakcína proti dětské přenosné obrně, 

Hib – vakcína proti nákazám Haemophilus influenzae typu b 

(A) od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku 

(B) od dovršení 10. roku do dovršení 11. roku 

(C) od dovršení 12. roku do dovršení 13. roku 

(D) od dovršení 14. roku do dovršení 15. roku (platí jen pro děti neočkované Tdap 

v 10 letech) 

(E) od dovršení 25. roku do dovršení 26. roku (platí jen pro dospělé očkované 

Tdap v 10 letech) 
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Příloha č. 2 Očkovací kalendář platný v ČR od března 2009 pro novorozence 

HBsAg pozitivních matek [33] 

Očkování proti 

Rok Měsíc Týden 
Záškrtu, tetanu, dávivému kašli  
a hemofilovým nákazám typu b, 

virové hepatitidě typu B  
a dětské přenosné obrně  

(DTaP-HBV-IPV+Hib), 4) 

Tuberkulóze 
(TBC) 

Spalničkám, 
příušnicím a 
zarděnkám 

(MMR) 

1–2 do 24 hodin po narození;  
1. dávka HBV   

1 
3–4    

5–6 6. týden po narození; 
1. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib   

2 
7–8    

9–10 10. týden po narození; 
2. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib 

  
3 

11–12    

13–14 14. týden po narození; 
3. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib   

4 
15–16    

17–18    
5 

19–20    

   
6–8 

   

   

1 

9–12 
  

13–14  

15–16 od 15. měsíce, 
1. dávka 

17–18 

po minimálně 6 měsících 
od podání 3. dávky 

nejpozději do 18. měsíce života; 
4. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib 

 

19–20   

21–22  

2 

23–24  

21.-25. měsíc,  
2. dávka, 3) 

3–4  

ve 2.-3. roce 
primovakcinace 

 tuberkulín  
negativních 

dětí, po ukončení 
Základního 

Pravidelného 
očkování proti 

ostatním 
infekčním 
chorobám  

5–6 v 5 letech (A); 5. dávka DTaP, 1)   

7–8    

9–10 v 10 letech (B);  
5. dávka IPV + 6. dávka Tdap 

  

   
11–12 

   

   
13–14 

ve 14 letech (D); 6. dávka T, 2)   

15–24    

25–26 v 25 letech (E); 7. dávka T, 2)   
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Dodatek k příloze č. 2: 

 

1) Podává se vakcína pouze proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli 

2) Tetanová vakcína se následně podává každých 10–15 let, jako tzv. posilující 

očkování  

3) Druhou dávku vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je podle nové 

vyhlášky možné podat I později (bez omezení), dlouhodobé odkládání druhé 

dávky není vhodné z důvodu snížení protektivního účinku zejména příušnicové 

vakcíny 

4) D – vakcína proti záškrtu, d - vakcína proti záškrtu starších dětí nebo dospělých 

osob, T – vakcína proti tetanu, aP – acelulární pertussová vakcína, ap - acelulární 

pertussová vakcína určena pro starší děti a dospělé osoby, HBV – vakcína proti 

virové hepatitidě typu B, IPV – inaktivované vakcína proti dětské přenosné obrně, 

Hib – vakcína proti nákazám Haemophilus influenzae typu b 

(A) od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku 

(B) od dovršení 10. roku do dovršení 11. roku 

(C) od dovršení 14. roku do dovršení 15. roku 

(D) od dovršení 14. roku do dovršení 15. roku (platí jen pro děti neočkované Tdap 

v 10 letech) 

(E) od dovršení 25. roku do dovršení 26. roku (platí jen pro dospělé očkované 

Tdap v 10 letech) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




