
OČKOVÁNÍ DĚTÍ
PROTI COVID-19

Stojíte před rozhodnutím, zda své dítě očkovat,
a stále nemáte dostatek informací? 

Chcete se rozhodnout informovaně? 

V současné době nepanuje shoda v tom, zda je vhodné
děti očkovat proti covid-19, a proto přinášíme odpovědi
na nejčastější otázky doplněné o vyjádření odborníků.

otázky a odpovědi

www.rozalio.cz

Tisk a distribuci podpořili dárci v rámci 
projektu na darujme.cz a velkou měrou 
přispěla i společnost Jíme Jinak, s. r. o.



Ve více než 99 % případů zvládnou děti onemocnění bez 
komplikací, s lehkým průběhem nebo bezpříznakově.

Děti nejsou významnými přenašeči nemoci covid-19.

Plošné testování ve školách:

Prokázalo na konci školního roku 2020/21 pozitivitu u 0,011 % dětí. 
Žádné dítě nebylo v té době očkované.

Prokázalo začátkem školního roku 2021/22 pozitivitu u 0,014 % dětí. 
Cca 13,5 % dětí bylo k 1. září očkováno dvěma dávkami vakcíny 

proti covid-19.

„Děti skutečně bohudík riziková 
skupina nejsou, jejich imunitní 
odpověď je lepší a jiná. Celá řada 
z nich už je fakticky chráněna, 
protože onemocnění děti nepro-
dělaly, ale s infekcí přišly do styku.“

imunolog Vojtěch Thon

„Pro děti covid-19 problém 
není, protože ta nemoc se
u nich většinou vůbec nevyvine.“

lékař Šimon Reich

„Je pravdou, že řada dětí být očkována 
nemusí, protože onemocnění prodělaly 

a mají ochranné protilátky.“

vakcinolog Roman Prymula 

JAK DĚTI ZVLÁDAJÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19?

JE PRO OCHRANU SPOLEČNOSTI
POTŘEBNÉ OČKOVAT I DĚTI?

• Sdružujeme především rodiče, a to laiky i odborníky.
• Usilujeme o změnu systému očkování směrem ke svobodné 

volbě a individuální zodpovědnosti.
• Zprostředkováváme informace o možnostech očkování 

s důrazem na minimalizaci rizik.
• Podporujeme rodiče v jejich kompetencích s ohledem  

na zdravý vývoj dětí, pomáháme jim zorientovat se v jejich 
právech a povinnostech.

• Prosazujeme změny v české legislativě, aby reflektovala 
současné potřeby společnosti a zároveň respektovala 
svobody a práva občanů.

poradna@rozalio.cz
rozalio@rozalio.cz

předsedkyně Martina Suchánková
+420 605 214 798

www.rozalio.cz



Každé dítě je jedinečné. 
Zatímco pro jedno dítě může mít očkování určitý benefit, 

pro jiné může představovat neúměrně vysoké riziko. 

Pokud jste se po zvážení všech aspektů rozhodli očkovat 
své dítě proti covid-19, dodržujte zásady očkování 

s minimalizací rizik, které najdete na www.rozalio.cz.

Případné podezření na nežádoucí reakce na vakcínu 
hlaste ošetřujícímu lékaři i Státnímu ústavu pro kontrolu 

léčiv na olecich.cz. 

Mezi hlášená podezření na vážné nežádoucí účinky patří: 

anafylaktický šok, obrna lícního nervu, syndrom Guillain-Barré, 
plicní embolie, trombózy, poškození srdce, úmrtí. 

U mladých očkovaných je výrazně vyšší riziko zánětu srdečního 
svalu (myokarditidy a perikarditidy).

Text byl sepsán v září 2021.
Vyjádření odborníků byla publikována v médiích.

Vakcína proti covid-19 chrání pouze očkovaného, a to 
především od těžkého průběhu onemocnění. Očkovaný 

může nejen onemocnět, ale nemoc i přenášet.

Dlouhodobé negativní dopady vakcín nejsou 
a ani nemohou být nyní známy. 

Vakcíny, kterými se očkují zdravé děti, musí mít 
mnohonásobně vyšší přínos než možná rizika. 

Děti nemají dokončen růst a vývoj. Negativní vliv očkování, 
obzvláště toho, které se rutinně používá úplně poprvé, 

se může projevit až za několik let.

Imunolog Jaroslav Turánek

„Vakcína je bezpečná, až když je to prokázané. U nového 
typu vakcín mRNA neznáme a ani nemůžeme mít data 
o dlouhodobých účincích na vývoj dětí.“

„Když to řeknu úplně do důsledku, 
tak u mě (očkované) nemoc nepro-
pukne, budu se cítit v pořádku, 
nic se nebude dít, ale virus na svých 
sliznicích mám a můžu tak být 
nebezpečná pro někoho jiného.“

lékařka Jana Matějková

„Ani očkovaní lidé nejsou 
bezinfekční.“

imunolog Václav Hořejší

CHRÁNÍ OČKOVANÉ DĚTI SVÉ OKOLÍ,
PRARODIČE, UČITELE?

JSOU VAKCÍNY PRO DĚTI BEZPEČNÉ?



Účinnost vakcíny je pouze dočasná.

Dosud není známo, jak dlouho očkování proti covid-19 chrání. 
Jsou potřebné další dávky očkovaní, jinak ochrana skončí. 

Pro dlouhodobou ochranu je nutno očkování stále opakovat. 
Více dávek však znamená další riziko nežádoucích účinků. 

„Svoboda“ získaná očkováním je krátkodobá, 
jen do dalšího a dalšího přeočkování.

Očkování bychom měli volit jen ze zdravotních důvodů, nikoli proto, 
abychom mohli do kina, restaurace či školy bez testu.  

Očkování je dobrovolné a nesmí být nijak vynucováno. 
Ani psychickým, sociálním či podprahovým nátlakem.

PRIMUM NON NOCERE
PŘEDEVŠÍM NEUŠKODIT

základní zásada medicíny

Zásadní ochrana nastává po kontaktu s virem covid-19.

Mnoho dětí se s nákazou již setkalo a jsou chráněny 
vlastními protilátkami. Dalším kontaktem s virem svou 

imunitu přirozeně posilují.

Obecně lze děti i dospělé „chránit“ posilováním imunity, 
péčí o zdraví, pohybem, vhodně zvolenou stravou, snížením stresu 

a celkově zdravou životosprávou.

„U respiračních onemocnění je vždy problém navodit adekvátní 
imunitu. Data ukazují, že ochrana poskytovaná očkováním 
u některých obyvatel v čase klesá.“

vakcinolog Roman Prymula

„Neočkujeme se proto, abychom se nemuseli testovat, očkujeme 
se proto, abychom neměli těžké průběhy nemoci, aby nebyly zahlceny 
nemocnice... Důvodem očkování není to, abych nemusel nosit respirátor 
a nemusel se testovat.“

ředitel Ústavu zdravotnických informací 
a statistiky Ladislav Dušek

„Očkovat někoho, kdo nemoc 
prodělal, je nesmysl.“

imunolog Jiří Šinkora

BUDE VAKCÍNA CHRÁNIT DÍTĚ NATRVALO?

MOHOU BÝT DĚTI CHRÁNĚNY PROTI 
ONEMOCNĚNÍ COVID-19 I JINAK?

BUDOU OČKOVANÉ DĚTI “SVOBODNÉ”,
VYHNOU SE REPRESÍM?


