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V Liberci dne 3. dubna 2013 

 

VÝSKYT DÁVIVÉHO (ČERNÉHO) KAŠLE 

V roce 2012 došlo opět k nárůstu počtu nahlášených případů dávivého kašle. Celkem bylo 
registrováno 738 případů, což představuje nemocnost 7 případů onemocnění na 100 000 
obyvatel. Liberecký kraj patří s nemocností 11,6/100 000 obyvatel mezi 3 nejvíce 
postižené kraje.  

Stoupající trend nemocnosti pertusí je registrován v České republice od 90. let minulého století. 
Problémem je vysoký počet nových případů onemocnění u školáků a nepoznané zdroje infekce 
u dospělých. Navzdory velkým pokrokům v mikrobiologické diagnostice bakterií a virů, černý 
kašel zůstává obtížným onemocněním pro stanovení diagnózy. Jedná se o vysoce nakažlivé 
onemocnění, které se přenáší vzdušnou cestou kapénkami hlavně při kašli a kýchání a také 
předměty čerstvě potřísněnými sekrety z dýchacích cest nemocného. Velmi rychlé je šíření 
onemocnění obzvláště v uzavřených dětských kolektivech, jako jsou jesle, školky, školy, ale                
i v kolektivech adolescentů a mladých dospělých.  

Původcem onemocnění je bakterie Bordetella pertussis. Inkubační doba (doba od vniknutí 
původce onemocnění do organismu do objevení se prvních příznaků onemocnění) je obvykle   
7-10 dní. Onemocnění začíná jako běžné nachlazení se suchým dráždivým kašlem, který se 
během 14 dnů stupňuje ve vysilující záchvatovitý kašel. Záchvaty kašle bývají doprovázeny 
dávením a zvracením a objevují se jak ve dne, tak i v noci. Záchvatů kašle může být několik 
desítek během 24 hodin. Horečka nebývá pravidlem. Po 2-5 týdenním, někdy i delším, 
záchvatovitém období, nastává období rekonvalescence, kdy záchvaty kašle postupně ustávají. 
Po proběhlém onemocnění však může být další infekce dýchacího traktu provázena záchvaty 
připomínajícími dávivý kašel. U starších dětí, adolescentů, dospělých a očkovaných jedinců 
probíhá onemocnění často s mírnými příznaky nebo dokonce bez příznaků, přesto však mohou 
nakazit neočkované novorozence a kojence, u nichž může být průběh onemocnění život 
ohrožující. Včas zahájená léčba antibiotiky zkrátí dobu, kdy je osoba nakažlivá pro své okolí a 
zmírní průběh onemocnění. 

Onemocnění lze předejít očkováním. Do povinného kalendáře bylo očkování proti dávivému 
kašli zavedeno již v roce 1958. V současné době je zahrnuto v hexavakcíně a je zahájeno v  9. 
týdnu života. Děti obdrží tři dávky očkování v prvním roce života, čtvrtou dávkou ve druhém 
roce a přeočkovávají se mezi pátým a šestým rokem věku a od roku 2009 ještě mezi desátým a 
jedenáctým rokem věku. Očkování ani prožité onemocnění nezanechává dlouhodobou imunitu. 
V České republice jsou registrovány 2 očkovací látky určené k přeočkování dětí starších 4 let, 
adolescentů a dospělých proti pertusi a zároveň i tetanu a záškrtu. Mohou tak nahradit 
přeočkování proti tetanu u dospívajících a dospělých, kteří se chtějí chránit rovněž proti 
pertusi. 

Je nutné chránit neočkované nebo neúplně očkované novorozence a kojence, proto se v rámci                    
tzv. rodinné („cocoon“) strategie doporučuje očkování nastávajících a nových maminek, 
rodinných příslušníků novorozenců včetně starších sourozenců a prarodičů a dalších blízkých 
kontaktů novorozenců, pokud jim nebyla podána posilovací dávka v několika předchozích 
letech. Všechny uvedené osoby by měly možnost očkování velmi pečlivě a v čas zvážit a co 
nejdříve konzultovat se svým praktickým lékařem nebo pediatrem svého dítěte. Očkování se 
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doporučuje provést nejméně 14 dní před kontaktem s novorozencem. Dále se doporučuje 
očkování zdravotnických pracovníků novorozeneckých a dětských oddělení, dětských 
ambulancí, porodníků, pracovníků jeslí a kojeneckých ústavů. Je dobrou zprávou, že některá 
zdravotnická zařízení v České republice již očkování zdravotníků zavedla.  
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