
Často kladené otázky – očkování proti COVID-19 ve FNUSA 

 

1. Která očkovací centra Fakultní nemocnice U sv. Anny provozuje? 

Očkujeme přímo v nemocnici (očkovací centrum v budově A5, od 3. ledna 2022 

přesunuto do Millenium Center na ulici Hybešova) a dále provozujeme očkovací 

centrum v OC Olympia Brno. 

2. Jakou očkovací látku používáme? 

Očkujeme vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer – BioNTech. V očkovacím centru 

v OC Olympia Brno kromě Comirnaty nabízíme také vakcínu Janssen od firmy 

Johnson & Johnson. 

 

3. Jak dlouho budu čekat na termín? Kde najdu informace o vytíženosti 

jednotlivých očkovacích center v ČR? 

Informace o vytíženosti jednotlivých očkovacích míst naleznete zde: 

ockoreport.uzis.cz.  

4. Kdy obdržím termín 2. dávky očkování? 

Termín 2. dávky se dozvíte automaticky ihned po aplikaci 1. dávky. 

 

5. Mohu si ve Vašich centrech vybrat i jinou vakcínu? 

Vybrat si lze v očkovacím centru v OC Olympia Brno mezi vakcínami Comirnaty 

a Janssen. V očkovacím centru v nemocnici si vybrat nelze, očkujeme pouze 

Comirnaty.  

 

6. Mohu se nechat očkovat jako samoplátce? 

Ano, cena za jednu dávku vakcíny je 400 Kč. Platí pro oba druhy podávaných 

vakcín.  

 

7. Jsem těhotná, mohu se nechat očkovat?  

Při indikaci očkování proti onemocnění COVID-19 u těhotných žen je nutno 

postupovat individuálně a vždy pečlivě posoudit míru rizika pro ženu a 

předpokládaný přínos pro ženu i dítě. V současné době není k dispozici 

dostatek klinických údajů o rizikách a nežádoucích účincích vakcíny v průběhu 

těhotenství, na druhé straně riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 

je pro těhotné vyšší. Pro rozhodnutí, zda očkovat v těhotenství, je přínosné 

přinést si vyjádření gynekologa, který o Vás v průběhu těhotenství pečuje. Toto 

vyjádření je důležité kritérium pro rozhodnutí, zda je pro Vás očkování v 

graviditě vhodné. Aplikace kojícím maminkám provádíme. 

 

8. V jakém schématu je vakcína podávána? 

K plnému účinku vakcíny Comirnaty je potřeba podat 2 dávky v rozestupu 21 

dnů. Šest měsíců po druhé dávce je doporučena třetí posilovací dávka.  

9. Musí být interval mezi dávkami dodržen přesně?  

https://ockoreport.uzis.cz/


V rámci centrálního objednacího systému je Vám při první dávce automaticky 

vytvořen i termín druhé dávky. Může se ale stát, že z nějakého vážného důvodu 

termín nemůžete dodržet. V tomto případě kontaktujte linku podpory 1221 nebo 

naše informační centrum na tel. č. 543 185 555.  Prodloužení intervalu o několik 

dní nemá na účinnost očkování význam, nicméně významné oddálení druhé 

dávky může vést ke snížení imunitní odpovědi organismu. Není ale možné 

opakovaně měnit zaregistrované termíny bez závažného důvodu. 

 

10. Kdy začíná očkování fungovat, tj. kdy mohu očekávat nějakou ochranu 

proti koronavirové infekci? 

14 dní po první dávce se udává účinnost očkování kolem 60 %, která už může 

chránit před rizikem úmrtí. Plný efekt vakcinace se ale rozvine 7–14 dní po 

druhé dávce, účinnost je udávána kolem 95–98 %. Z důvodu dosažení vysoké 

ochrany je nutno podat i druhou dávku. 

 

11. Mohu dostat COVID-19 z vakcíny?  

Určitě ne, pokud COVID-19 po aplikaci vakcíny dostanete, znamená to, že jste 

se nakazil/a ještě před očkováním nebo bezprostředně po něm, kdy jste ještě 

neměl/a vytvořenou dostatečnou imunitu. 

 

12. Je druhá dávka stejná jako první?  

Ano, obě dávky jsou identické. U vakcíny, kterou se očkuje ve FNUSA, je to 

vždy minimální objem 0,3 ml (Comirnaty). 

 

13. Jak dlouho vydrží protilátky po očkování a kdy po 2. dávce budu chráněn? 

Protilátky vydrží alespoň 8 měsíců, ale pravděpodobně mnohem déle. 7 dní po 

2. dávce očkování vakcínou od firmy Pfizer existuje 95% pravděpodobnost, že 

onemocnění nevznikne. 

 

14. Proč se doporučuje očkovat i po prodělaném onemocnění COVID-19? 

Protože se tvorba protilátek po prodělaném onemocnění u pacientů liší a jejich 

hladina pak nemusí být dostatečná, aby Vás dále dostatečně chránila před 

novým onemocněním. Platí to zvláště u starších osob a u nemocných s 

imunosupresí. Navíc se nyní zjistilo, že v těchto případech očkování zajistí lepší 

ochranu proti novým mutacím koronaviru.   

 

     16.  Musím používat roušku i po očkování? 

Ano. Vládní nařízení se prozatím nezměnila. 

 

17. Potřebuji před vakcínou test na COVID-19? 

Nepotřebujete. 

 

 



18. Měl bych být testován na protilátky proti COVID-19, abych zjistil, zda mám 

dostat vakcínu? 

Není to nutné, nevíme, jaká hladina protilátek je dostatečná. 

 

19. Dostanu o očkování nějaké potvrzení? 

Na Vámi uvedený e-mail obdržíte elektronický certifikát o vakcinaci. Soubor 

je zasílán chráněný heslem, které současně obdržíte na Vaše telefonní číslo. 

Na požádání také certifikát vytiskneme a předáme Vám v papírové podobě.  

20. Jsou údaje o mém očkování někde uloženy? 

Údaje o Vaší vakcinaci jsou zaneseny do centrálního registru ISIN MZ ČR. 

Údaje si můžete ověřit a certifikát opakovaně stáhnout na Očkovacím portálu 

občana na adrese www.ocko.uzis.cz. 

 

Kdy nemohu být očkován/a – kontraindikace očkování 

Očkování je indikováno pro občany ČR a případně EU, kteří splňují aktuálně 

platná kritéria očkovací strategie ČR (věkový limit, vybrané rizikové skupiny) 

1. Po prokázané infekci koronavirem nemohu být očkován dříve než za 90 dní 

po průkazu infekce. 

2. Očkovat není možné v průběhu izolace a karantény. Očkování lze zahájit 

bezprostředně po ukončení karantény. 

3. Očkování by mělo být odloženo o 3 měsíce po aplikaci monoklonálních 

protilátek proti SARS-CoV-2 nebo rekonvalescentní plazmy.  

4. Osobám, které onemocněly COVID-19 po aplikaci první dávky, se doporučuje 

odložit podání druhé dávky o 3 měsíce po odeznění příznaků nebo ukončení 

izolace. 

5. Očkovat není možné v průběhu akutního horečnatého onemocnění. 

6. Očkován nemohu být, pokud jsem dostal/a jiné očkování před méně než 14 

dny (například očkování proti klíšťové encefalitidě). 

7. Očkování není možné, pokud jsem prodělal/a těžkou alergickou 

(anafylaktickou) reakci až šok po první dávce vakcíny nebo po jiné vakcíně 

shodného typu, u mírnějších alergických reakcí na očkování je doporučeno 

vyjádření ošetřujícího alergologa a v našem centru ještě Vaši situaci posoudí 

lékař-alergolog. Jiné alergie kontraindikací očkování nejsou. 

8. Očkovat není vhodné při celkovém závažném stavu a v terminální fázi života – 

aktuální situaci pacienta by měl vždy posoudit jeho praktický/ ošetřující lékař. 

9. V případě, že si nejste jisti, zda je ve Vašem zdravotním stavu očkování 

vhodné, poraďte se vždy s Vaším praktickým lékařem nebo jiným lékařem, 

který nejlépe zná Váš zdravotní stav, a jeho vyjádření si přineste k očkování 

(např. od  ošetřujícího onkologa). Tuto situaci nelze řešit až v očkovacím centru, 

jehož lékaři o Vás dlouhodobě nepečují. 
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Co dělat před očkováním – mám se nějak připravovat? 

 Specifická příprava před očkováním není doporučena, a to ani u pacientů 

s alergiemi v anamnéze (výjimka z postupu je u anafylaktických reakcí – viz 

odstavec kontraindikace očkování). 

 Užijte svoji chronickou medikaci beze změny, nevysazujte žádné léky 

snižující krevní srážlivost (léky na ředění krve), ale ani si žádné léky z této 

skupiny nově nenasazujte. 

 Těsně před očkováním není vhodná velká fyzická zátěž ani požití alkoholu. 

Co mohu očekávat po očkování, jaké jsou nejčastější reakce po očkování? 

 Po aplikaci vakcíny zůstáváte 15 minut pod dohledem zdravotníků v očkovacím 

centru pro případ akutní alergické reakce (alergici až 30 minut). 

 U řady očkovaných nezaznamenáváme žádnou reakci na očkování. 

 V odstupu hodin až 1–3 dnů se může objevit místní reakce – otok, zarudnutí 

a bolestivost v místě vpichu, zduření mízních uzlin v podpaží nebo celková 

reakce na očkování – únava, bolesti svalů, kloubů, zvýšená spavost, zvýšená 

teplota až horečka, zimnice. Vzácně se vyskytují nevolnost, zvracení a průjmy. 

Možný je také výsev červených skvrn a vyrážek na kůži. Vzácně se může 

vyskytnout pocit dušnosti a ztížené dýchání, bušení srdce, točení hlavy a otoky 

v oblasti dýchacích cest (obličej, rty, jazyk, hrtan). Příznaky většinou samovolně 

odeznějí do několika dnů, při teplotách nad 38 st. a/nebo výrazné bolestivosti je 

doporučeno užít léky s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol).  Zduření a 

otok v místě vpichu lze tlumit chlazením. Další kroky konzultujte případně se 

svým praktickým lékařem. 

 Reakce se může objevit po první i po druhé dávce v různém stupni vyjádření. 

V případě závažných příznaků (zejména otoků obličeje a dýchacích cest, 

dušnosti, poklesu krevního tlaku a zrychlení srdeční činnosti volejte záchrannou 

službu – 155). 

Hlášení na podezření na nežádoucí účinky je možné také zaslat přímo Státnímu 

ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti k hlášení jsou zde: 

https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

 

 Po očkování není po dobu 24 hodin vhodná těžká fyzická aktivita a požívání 

většího množství alkoholu, jinak Vaše aktivity nemusíte nijak omezovat, 

resp. pouze s ohledem na Váš celkový zdravotní stav a reakci organismu na 

očkování. 
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