
Výskyt dávivého (černého) kašle – stále aktuální 
  
V roce 2013 došlo k dalšímu nárůstu dávivého kašle v České republice. K 46. 
kalendářnímu týdnu 2013 bylo hlášeno 931 případů tohoto onemocnění, což představuje 
zatím nárůst o 26% oproti roku 2012. V Moravskoslezském kraji sice nemocnost je 
významně nižší než v kraji Libereckém, Vysočina či Karlovarském, přesto chceme 
občany upozornit na toto onemocnění a zejména informovat o jeho příznacích a jeho 
prevenci.    
Černý neboli dávivý kašel (pertuse) je vysoce infekční onemocnění dýchacího traktu, který 
se typicky projevuje záchvaty kašle trvajícími někdy i řadu týdnů. Záchvaty kašle jsou 
zpočátku suché a dráždivé (1-2 týdny), pak nastupuje období typického, dráždivého kašle se 
zajíkáním a vykašláváním hlenů (1-2 měsíce i déle) a v posledním stadiu záchvaty kašle 
pomalu ustávají, jedná se o dobu rekonvalescence, která je poměrně dlouhá, trvá až několik 
týdnů. Záchvaty kašle mohou být provázeny zvracením, vysokou teplotou, celkovým 
vyčerpáním a ztrátou váhy. 
Původcem onemocnění je bakterie Bordetella pertusis, kterou se můžeme nakazit kapénkami 
pouze od člověka, který právě prodělává akutní onemocnění. Inkubační doba je nejčastěji 7-
10 dní. 
K preventivním opatřením patří očkování, které se provádí u dětí v prvních měsících života 
kombinovanou očkovací látkou. První přeočkování se aplikuje u dětí mezi pátým a šestým 
rokem dítěte a druhé přeočkování při dovršení desátého roku. 
Udává se, že imunita proti černému kašli přibližně po 4 až 12 letech po očkování postupně 
vymizí. To znamená, že dospělí, kteří byli očkováni v dětství nejsou již proti černému kašli 
chráněni.  
V ČR jsou na trhu vakcíny, kterými se mohou očkovat všechny věkové kategorie jako 
prevence před onemocněním černým kašlem.  
 
Očkování se doporučuje nastávajícím maminkám, rodinným příslušníkům novorozenců, 
včetně starších sourozenců a prarodičů a dalších blízkých kontaktů novorozence s cílem 
ochrany neočkovaných či neúplně očkovaných novorozenců a kojenců.  
 
Výskyt pertuse v MSK a ČR 
 

Rok Hlášeno případů (absolutně) Relativní výskyt na 100 tis. 
 MSK ČR MSK ČR 

2008 23 767 1,8 7,4 
2009 24 955 1,9 9,1 
2010 37 662 3,0 6,3 
2011 12 324 1,0 3,1 
2012 44 738 3,6 7,0 
2013* 19 931 1,5 8,8 

 
* výskyt k 15.11.2013, zdroj: EPIDAT 
 
 
 
 
 
 
 



Výskyt pertuse v ČR a MSK (relativní počty/100 tis. obyv.) 
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