
Tuto diskusi berou zvûrolékafii vel-
mi váÏnû. V následujícím textu
uvádíme pfiehled nejdÛleÏitûj‰ích

otázek a odpovûdí z veterinárního hledis-
ka zpracovan˘ch s ohledem na aktuální
vûdecké poznatky. SnaÏíme se tak pomo-
ci vám, na‰im ãtenáfiÛm, pfii rozhodování
o v‰ech pro a proti oãkování.
Proã bych mûl psa nechat oãkovat?
Smysl oãkování spoãívá ve snaze pfiedejít
onemocnûní nebo zajistit, aby pfiípadné
onemocnûní probíhalo podstatnû krat‰í
dobu a mûlo mírnûj‰í prÛbûh. ¤ada
infekãních onemocnûní, proti kter˘m lze
psy oãkovat, je prakticky neléãitelná
a jsou v absolutním poãtu pfiípadÛ smr-
telná. V na‰í zemi povolené oãkovací lát-
ky prokázaly v nároãn˘ch studiích svoji
úãinnost a neustále se rozvíjejí. Oãkování
je jednoduchou a bezpeãnou metodou,
kterou chráníte své zvífie pfied utrpením
a díky níÏ mÛÏete u‰etfiit náklady na léã-
bu. U kaÏdého zvûrolékafie jsou k dispo-
zici broÏury, ve kter˘ch jsou popsány jed-
notlivé nemoci. 
Zvûrolékafi vám zodpoví následující otáz-
ky: ● Které oãkování je pro va‰e zvífie
smysluplné vzhledem ke zpÛsobu jeho
drÏení a regionálnímu roz‰ífiení nemocí
nebo infekcí zvífiat.

● Zda je va‰e zvífie zdravé nebo zda oã-
kování nepfiedstavuje pro va‰e zvífie rizi-
kové faktory.
● Kter˘ okamÏik je k oãkování zvífiete
nejvhodnûj‰í.
● Která oãkovací látka je vhodná.

Klasická infekãní onemocnûní v souãas-
nosti znaãnû ustoupila, protoÏe stále více
psÛ je proti nim pravidelnû oãkováno.
Rostoucí prÛmûrn˘ vûk psÛ je jasnou
známkou úspû‰nosti dÛsledného oãková-
ní. ¤ada ãasto smrtelnû probíhajících
onemocnûní je v‰ak v nûkter˘ch stále je‰-
tû na denním pofiádku. U psÛ je to pfie-
dev‰ím psinka, parvoviróza a vzteklina.
ProtoÏe fiada onemocnûní je dnes pod-
statnû vzácnûj‰ích, lidé jsou v pfiístupu
k oãkování dnes laxnûj‰í. Neoãkovaná zví-
fiata tak ale Ïijí prakticky na úãet tûch
oãkovan˘ch. Aby se infekãní onemocnûní
nemohlo ‰ífiit jako epidemie, musí b˘t
oãkováno 70 aÏ 80 procent zvífiat z celko-
vé populace urãitého Ïivoãi‰ného druhu.
V dobfie prooãkované populaci pak mÛÏe
zÛstat ojedinûlé neoãkované zvífie zdravé
i bez oãkování. To se ale mÛÏe ãasem
zmûnit, pokud zaãne imunita populace
klesat. KdyÏ zaãnou lidé oãkovat své psy
v pfiíli‰ dlouh˘ch intervalech, nebo je

dokonce pfiestanou oãkovat vÛbec, mÛÏe
se ochrana celé populace zvífiat vzniklá
oãkováním rychle zhroutit. Ve Finsku
zemfielo napfiíklad v roce 1995 více neÏ 
5 tisíc psÛ na následky infekce psinkou.
Zvlá‰tní rizika vznikají u zvífiat, která jsou
importována od obchodníkÛ ze zahraniãí
soukromníky nebo prostfiednictvím ob-
chodníkÛ. Tato zvífiata b˘vají ãasto neoã-
kovaná a nebo se prodávají se zfal‰ovan˘-
mi oãkovacími prÛkazy. Psi napfiíklad
pfiiná‰ejí do na‰í zemû opakovanû psinku
a parvovirózu a nûktefií lidé importovali
dokonce i psy nakaÏené vzteklinou.
Je oãkování ‰kodlivé?
I moderní oãkovací látky mohou v ojedi-
nûl˘ch pfiípadech vyvolávat reakce v mís-
tû vpichu nebo ‰kodlivé následky oãková-
ní. To skuteãnû nelze bezpeãnû vylouãit
ani dnes. Proto je velmi dÛleÏité, aby pfied
kaÏd˘m oãkováním veterináfi psa dÛklad-
nû vy‰etfiil. Úãinnost oãkování mÛÏe
ovlivnit oslaben˘ imunitní systém, ne-
správná v˘Ïiva, léky, stres nebo onemoc-
nûní psa. Existuje funkãní systém ohla‰o-
vání, kter˘ shromaÏìuje informace
o vedlej‰ích úãincích. U kaÏdého hlá‰ení
se ovûfiuje, zda neÏádoucí úãinky vyvolala
pfiíslu‰ná oãkovací látka. V nutn˘ch pfií-
padech mÛÏe pfiíslu‰n˘ úfiad stáhnout
oãkovací látku z obûhu. UÏitek oãkování
celkovû podstatnou mûrou pfievaÏuje nad
riziky znám˘ch vedlej‰ích úãinkÛ. U ko-
ãek vzniká podezfiení, Ïe oãkování proti
vzteklinû a leukemii mÛÏe ve velmi ojedi-
nûl˘ch pfiípadech zpÛsobit zhoubné
nádory tkání (fibrosarkomy). KaÏdá injek-
ce v‰ak mÛÏe b˘t – a ryze teoreticky i kaÏ-
dé hmyzí bodnutí – u citlivé koãky poten-
ciální pfiíãinou vzniku fibrosarkomu.
Pfiíãiny a souvislosti se v souãasnosti
vûdecky zkoumají. DÛleÏité je zvaÏovat
uÏiteãnost a rizika jednotliv˘ch oãkování
a pfiípadnû provést nûkolik alternativních
preventivních vy‰etfiení psa. Zvûrolékafi
vám poradí, jaká oãkování mají u va‰eho
zvífiete smysl. Rozhodování by mûlo b˘t
zcela individuální.
Mají smysl vícenásobná oãkování?
Oãkovací látky obsahují ãastokrát více
úãinn˘ch sloÏek (antigenÛ) souãasnû 
– napfiíklad u psÛ proti vzteklinû, psince,
hepatitidû, leptospiróze a parvoviróze.
Existuje celá fiada nejrÛznûj‰ích kombi-
nací, ale také oãkovacích látek proti jed-
notliv˘m nemocem. Jednotlivé oãkovací
látky v‰ak nemusí b˘t vÏdy v˘raznû lev-
nûj‰í. Opakovaná oãkování se zjednodu-
‰ují díky vícenásobn˘m oãkovacím lát-
kám, protoÏe se nemusí aplikovat
s ãasov˘mi odstupy. KdyÏ jsou tedy
v‰echny obsaÏené antigeny rozumné
a potfiebné, pfiedstavují vícenásobná
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Otázky a odpovûdi na téma:

Je očkování nutné?
V poslední dobû se objevují nûkteré názory, které
obecnû kritizují jednotlivá oãkování, ãasové odstupy
mezi opakovan˘mi oãkováními a oãkování jako takové.
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oãkování pro zvífie jen jednu injekci a pro
majitele niÏ‰í náklady, protoÏe je tfieba
jen jedna náv‰tûva u zvûrolékafie. Ne-
existují Ïádné údaje, které by poukazova-
ly na to, Ïe vícenásobná oãkování u psa,
koãky a konû by mûla ve srovnání s oãko-
váním proti jednotliv˘m chorobám nûja-
ké nev˘hody nebo Ïe by pÛsobila ‰kodli-
vû na imunitní systém zvífiete. Existují ale
také kombinace, které nelze s klidn˘m
svûdomím doporuãit, protoÏe pÛsobí po
rÛznou dobu nebo protoÏe se vûk zvífiete
pfii prvním oãkování li‰í. Která oãkování
a v jak˘ch kombinacích mají pro va‰e zví-
fie smysl, byste mûli rozhodnout spoleãnû
s va‰ím zvûrolékafiem.
Musíme psy oãkovat kaÏdoroãnû?
Pfii povolování oãkovacích látek se stano-
ví, v jak˘ch odstupech se musí oãkování
opakovat. Kromû toho je v nûkter˘ch pfií-
padech nutné dodrÏovat právní pfiedpisy.
Vyhlá‰ka o vzteklinû zakazuje pokusy
o léãbu zvífiat podezfiel˘ch ze vztekliny.
Pfiíslu‰n˘ úfiad musí nafiídit usmrcení psÛ
a koãek, pokud se dostaly do kontaktu se
zvífiaty nemocn˘mi vzteklinou a nemají
úãinné oãkování. KaÏdoroãní opakované
oãkování platí jako dÛkaz úãinné ochrany
zvífiete oãkováním a mÛÏe to znamenat,
Ïe tak psovi zachráníme Ïivot. Proto je
velmi dÛleÏité pfiedev‰ím v oblastech, kde

se vyskytuje vzteklina. Kromû toho se
pravidelné kaÏdoroãní oãkování proti
vzteklinû vyÏaduje napfiíklad pfii cestová-
ní do zahraniãí. Nûkteré zemû (napfiíklad
Norsko nebo ·védsko) vyÏadují navíc dal-
‰í oãkování. Opakovaná oãkování se musí
provádût v souladu s návodem k pouÏití
oãkovacích látek. Pfii oãkování je tfieba
brát v úvahu, jak vysoké je riziko u jed-
notliv˘ch zvífiat, Ïe se nakazí, a jaká je
ãetnost v˘skytu daného onemocnûní
v pfiíslu‰ném regionu (infekãní tlak).
Existují oãkovací látky, u kter˘ch se uvádí
nutnost pfieoãkování se dvoulet˘m inter-
valem. Pfiedpokládaná doba ochrany závi-
sí na fiadû faktorÛ – napfiíklad na regio-
nálním roz‰ífiení daného onemocnûní,
zavleãení nemoci v dÛsledku cestování
do zahraniãí, sousedství se zemûmi
s ménû chránûn˘mi populacemi zvífiat
a individuálním vytvofiením imunity.
JestliÏe nechcete nechat své zvífie oãkovat
pravidelnû, mÛÏe veterináfi v pravidel-
n˘ch ãasov˘ch intervalech zjistit, nakolik
je ochrana minul˘m oãkováním u zvífiete
je‰tû úãinná (stanovení titru protilátek ve
vzorku krve), a pak se mÛÏete na základû
objektivních skuteãností rozhodnout
o oÏivení imunity psa cílen˘m oãková-
ním. Pravidelná oãkování v‰ak jsou zpra-
vidla ne‰kodná, pohodlná a levnûj‰í.

Ochrana pfied infekcí navíc nezávisí jen
na maximální délce trvání imunity jedno-
tlivce, ale také na ochranû celé populace
oãkováním. Ta v souãasnosti není pfiíli‰
stabilní, protoÏe dÛslednû a v souladu
s pfiedpisy b˘vá oãkováno jen zhruba 15
aÏ 20 procent psÛ, koãek a koní. Oã-
kování proti bakteriálním pÛvodcÛm
onemocnûní (napfiíklad leptospiróza
a borelióza) a oãkování pomocí takzva-
n˘ch neaktivovan˘ch oãkovacích látek
napfiíklad proti r˘mû koãek je tfieba kaÏ-
doroãnû opakovat. Testovací infekce zde
dokazují, Ïe ochrana oãkováním vydrÏí
zvífieti zhruba rok.
Co doporuãuje zvûrolékafi?
Celkovû nabízí kaÏdoroãní oãkování
u psÛ a koãek nejlep‰í ochranu jednotli-
vého zvífiete i celé populace. 
Základní imunity se u psÛ a u koãek do-
sahuje zpravidla po dvou aÏ tfiech oãko-
váních v prvním roce Ïivota a jedním dal-
‰ím oãkováním ve druhém roce Ïivota
zvífiete. Oãkovací schéma se mÛÏe li‰it
podle oãkovací látky, druhu zvífiete i jed-
notlivého pfiípadu. Zmûny oãkovacích
schémat, která se provádûjí úspû‰nû jiÏ
celá léta, je tfieba peãlivû provûfiit a musí
b˘t zaloÏeny na vûdeck˘ch poznatcích
tak, aby nijak neohrozily aÏ doposud
dosaÏené dobré v˘sledky. Kraus
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Otázky a odpovûdi na téma:

Pravidelná kaÏdoroãní oãkování
Základní imunizace psa, která nabízí dostateãnou ochranu proti infekãním onemocnûním, se provádí dvakrát ve zhruba ãtyfit˘denním odstu-
pu. ZDE PLATÍ: Oãkování ve vûku 7 – 9 t˘dnÛ, Oãkování ve vûku 12 – 14 t˘dnÛ. Uvedená základní imunizace nemá neomezenou úãinnost
a musí se pravidelnû obnovovat takzvan˘m opakovan˘m pfieoãkováním.

PSINKA: Virus psinky se pfiená‰í
pfiímo ze psa na psa a je pfiíbuzn˘
s lidsk˘m virem spalniãek. Jakmile
se virus jednou dostane do tûla,
napadá rÛzné orgány. PfieváÏnû
orgány d˘chacích cest, trávicího
traktu nebo moãov˘ch cest. Proto
mohou b˘t pfiíznaky také velmi
odli‰né poãínaje onemocnûním
Ïaludku a stfiev aÏ po zánûty a zá-
paly plic. Na poãátku infekce se
u postiÏeného zvífiete ãasto ob-
jevuje v˘tok z oãí a nosu provázen˘
horeãkou a nechutenstvím. Jasno
pfiiná‰í aÏ vy‰etfiení krve. Psinka je
vysoce nakaÏlivá a mÛÏe postih-
nout psa kaÏdého vûku. PfieváÏnû
v‰ak onemocní mladí psi ve vûku 3
aÏ 6 mûsícÛ.

HEPATITIS CONTAGIOSA CANIS:
NakaÏliv˘ zánût jater konãí u ‰tû-
Àat rychle smrtelnû – ohroÏeni
jsou i star‰í psi. PÛvodce onemoc-
nûní je psí adenovirus I (CAV-1);
ten vyvolává pfiíznaky podobající
se otravû: zvracení, prÛjem, boles-
ti bfiicha, horeãka a nechutenství,
pozdûji zakalení rohovky, které
mÛÏe zpÛsobit aÏ slepotu. 

LEPTOSPIRÓZA: Leptospiróza se
pfiená‰í prostfiednictvím hostitelÛ
– napfiíklad my‰í a potkanÛ. Bak-
terie v‰ak pfieÏívají také ve vlhké
pÛdû a ve vodách. Pes se navíc
mÛÏe infikovat také kontaktem
s moãí jin˘ch psÛ. Pût aÏ deset dnÛ
po infikování se u psa projevuje
ospalost, únava, nechutenství, zá-
nûty ledvin, zánûty Ïaludku a stfiev
provázené zvracením a prÛjmem,
Ïloutenka nebo poruchy pohybo-
vého aparátu. 

PARVOVIRÓZA: Parvoviróza je vy-
soce nakaÏlivá. Virus vyvolávající
toto onemocnûní je velmi odoln˘
a za pokojové teploty pfieÏívá nej-
ménû pÛl roku. Pfiená‰í se pfiím˘m
nebo nepfiím˘m kontaktem a mÛÏe
infikovat psy kaÏdého vûku. Zví-
fiata trpí po 3 aÏ 14 dní po infiko-
vání krvav˘mi prÛjmy, zánûty
Ïaludku a stfiev, zvracením a nebo
zánûty srdeãního svalu s násled-
nou smrtí zpÛsobenou selháním
srdce. Tato nemoc probíhá velmi
rychle, a proto mÛÏe bez rychlého
zákroku zvûrolékafie rychle vést ke
smrti nemocného psa. Charakte-

ristick˘m pfiíznakem jsou u psa
nepfiíjemnû páchnoucí v˘kaly ‰edé
barvy, nûkdy promíchané s krví. 

VZTEKLINA: Vzteklina je vysoce
nakaÏlivá. Tento virus svojí podo-
bou pfiipomíná kulku ze zbranû
a mÛÏe infikovat v‰echny savce.

PSÍ KORONAVIRUS: Dva aÏ osm
dnÛ po infikování koronavirem trpí
psi naÏloutl˘m prÛjmem. Tento vi-
rus se pfiená‰í trusem a rychle se
roz‰ifiuje. Vzniká nebezpeãí, Ïe zví-
fiata „vyschnou“, ale smrtelné pfií-
pady jsou pfii správné podpÛrné
léãbû spí‰e vzácné.

AUJESZKYHO ONEMOCNùNÍ (pse-
udovzteklina): Pseudovzteklina je
vyvolána praseãím herpesvirem
a konãí smrtelnû. Pes se infikuje
poÏíráním masa prasat nebo nedo-
stateãnû tepelnû zpracovan˘ch
vnitfiností, které obsahují virus. Psi
jsou zhruba 2 aÏ 9 dnÛ po infiko-
vání neklidní a neúnavnû se pohy-
bují. Náhle se objevuje silná svûdi-
vost, která se u psa projevuje tím,
Ïe si ohryzává v‰echny ãásti tûla.

Ta je charakteristick˘m pfiíznakem
pseudovztekliny. Smrt nastává za
24 aÏ 36 hodin po propuknutí pfií-
znakÛ onemocnûní. 

TETANUS (K¤EâOVITÉ STRNUTÍ
·ÍJE): Otevfiené rány (napfiíklad
rány po kastraci, kousance nebo
poranûní tlap) jsou vstupními bra-
nami pÛvodce tohoto onemocnûní,
kter˘ mÛÏe napadat v‰echny druhy
zvífiat. PÛvodce tetanu se nejlépe
rozmnoÏuje po uzavfiení rány, tak-
Ïe se do rány nemÛÏe dostat
vzdu‰n˘ kyslík. Je schopen se roz-
mnoÏovat jen v atmosféfie bez
obsahu kyslíku. Prostfiednictvím
nervov˘ch tkání se pÛvodce tetanu
dostává do míchy a do mozku.
PostiÏen˘ trpí kfieãemi a u psÛ se
projevuje silné svra‰tûní kÛÏe na
hlavû v podélném smûru. Svaly
ãelistí jsou tak kfieãovitû sevfieny,
Ïe pes prakticky nemÛÏe pfiijímat
vodu ani potravu. 
JestliÏe pes pfieÏije první t˘den
onemocnûní, je prognóza pomûrnû
pfiíznivá. Rekonvalescence v‰ak
trvá ãtyfii aÏ ‰est t˘dnÛ po odeznû-
ní pfiíznakÛ. 

SP 06/05 40-41 Očkování  16.5.2005 9:51  Stránka 41


