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➢ PRO a PROTI očkování

➢ Jsou očkované děti zdravější?

➢ Nežádoucí účinky vakcín

➢ Přídatné látky ve vakcínách

➢ Příběh thimerosalu

➢ Rizika hliníku

➢ Očkování a autismus
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PRO a PROTI
1. Všechny děti musí být 

očkovány podle očkovacího 

kalendáře

2. Neočkované děti představují 

riziko pro zdraví společnosti

3. Vakcinace zabránila vážným 

epidemiím v historii lidstva

4. Vakcíny mají 90–99% účinnost

5. Vakcíny jsou bezpečné

6. Prospěch očkování přesahuje 

rizika 

7. Neočkované děti nesmějí do 

školky a na mimoškolní 

aktivity

1. Rodiče by měli mít právo výběru i 

odmítnutí vakcíny

2. Prodělání nemoci posiluje imunitní 

systém a vede k vytvoření trvalé 

imunity

3. Mnohé nemoci byly eradikovány v 

důsledku lepší hygieny, výživy a čisté 

vody

4. Účinnost vakcín je omezená

5. Vakcíny mají někdy vážné a fatální NÚ

6. Riziko vakcín může přesáhnout jejich 

prospěch

7. Neočkované děti neohrožují očkované.

Odmítači, 

antivakcionisté
4Zlín 2018



Problémy ze strany pediatrů i vakcinologů

➢ Nedostatečná informovanost pediatrů

➢ Neznalosti nebo vědomé lži ze strany 

vakcinologů

➢ Za výskyt infekčních nemocí jsou obviňováni ti, 

kdo odmítají očkování

➢ Vakcíny jsou bezpečné

Problémy ze strany rodičů

➢ Obavy z důsledků toho, když děti nebudou 

očkovány a důvěra v pediatry

➢ Obavy z NÚ očkování

➢ Zdroje: internet, média, mýty

➢ Rodiče jsou často informovanější než pediatři
Zlín 2018



V reakci na projednávání novely zákona o 

zdraví č. 258/2000 Sb. 

• Petice ROZALIA

• Demonstrace rodičů před MZ ČR

• Možnost svobodné volby očkování a vakcíny

• Neočkované děti nesmějí do školky a na 

mimoškolní aktivity
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•http://www.strunecka.cz/knihy/Ock

ovani-Otazky-a-odpovedi-10/

Spojte se se svými euro-poslanci ohledně debaty o povinném 

očkování v Evropském parlamentu! (EFVV) 

https://www.svobodavockovani.cz/news/nalehave-spojte-se-se-svymi-euro-

poslanci-ohledne-debaty-o-povinnem-ockovani-v-evropskem-parlamentu/

http://www.rozalio.cz/index.php/110-aktuality/aktuality/1077-zprava-k-

evropske-komisi-jake-nedostatky-ma-system-ockovani-v-cr

http://www.strunecka.cz/knihy/Ockovani-Otazky-a-odpovedi-10/
https://www.svobodavockovani.cz/news/nalehave-spojte-se-se-svymi-euro-poslanci-ohledne-debaty-o-povinnem-ockovani-v-evropskem-parlamentu/
http://www.rozalio.cz/index.php/110-aktuality/aktuality/1077-zprava-k-evropske-komisi-jake-nedostatky-ma-system-ockovani-v-cr


VACCA = KRÁVA  

VAKCÍNA

Edward Jenner
(1749-1823)

Pravé (černé) neštovice
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Jsou očkované děti zdravější?

autismus, epileptické záchvaty, autoimunitní 

onemocnění, hyperaktivita, opakované záněty 

středního ucha, opary, sinusitidy, astma a různé 

alergie, ale třeba i bradavice.

16 493 dotazníků 

od rodičů dětí ze 

14 vyvinutých zemí

očkované děti mají 2–5krát 

více nemocí než neočkované
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www.vakcineinjury.info

Zlín 2018

Německý projekt, 10 let

http://www.vakcineinjury.info/
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“Pediatři nebyli zvyklí s rodiči o očkování 
příliš mluvit,
bylo to bráno jako fakt...
Nebylo dostatečně zdůrazňováno,
proč se vlastně očkuje a co by se stalo, 
kdyby děti očkovány nebyly. 

A po pravdě řečeno, prakticky se 
nemluvilo o možných vedlejších 
účincích vakcinace. 
Očkování bylo v ordinacích pediatrů bráno 

jako rutinní výkon... Hlášení 
neobvyklých reakcí po očkování 
také nebylo bohužel důsledně
prováděno a kontrolováno…“

J. Janda a J. Škovránková

11Zlín 2018



„Závažnost nežádoucích účinků je podceňována“ tisková 

zpráva Společnosti pacientů s následky po očkování

http://www.poockovani.cz/onas/kdo-jsme

12

Václav Hrabák

Homeopatický 

institut

Kdo je to vlastně antivakcionista a v čem je jeho kouzlo?

13.05.2016 MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.

Více zde: http://www.svobodavockovani.cz/news/kdo-je-to-vlastne-antivakcionista-a-v-cem-je-jeho-

kouzlo/

Zlín 2018

http://www.svobodavockovani.cz/news/zavaznost-nezadoucich-ucinku-je-podcenovana-tiskova-zprava-spolecnosti-pacientu-s-nasledky-po-ockovani/
http://www.svobodavockovani.cz/news/kdo-je-to-vlastne-antivakcionista-a-v-cem-je-jeho-kouzlo/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.svobodavockovani.cz/news/kdo-je-to-vlastne-antivakcionista-a-v-cem-je-jeho-kouzlo/


http://www.poockovani.cz/brozury
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Nežádoucí účinky http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

14

SUKL Tabulka: Nežádoucí účinky po očkování, které podléhají hlášení

http://www.sukl.cz/hlaseni-pro-sukl


Sledování NÚ
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PŘEČÍST PŘÍBALOVÝ LETÁK PŘED OČKOVÁNÍM !!!

Jsou tam vypsané kontraindikace a NÚ

Hexacima – Tento přípravek podléhá dalšímu 

sledování. To umožní rychlé získání nových 

informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že 

nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u 

Vás vyskytnou. Sanofi Pasteur SA            (Hexavakcína GSK)



MUDr. Raja Lodinová –
Žádníková (*1929) 

Kojení jako ochrana před infekcí trávicího 

traktu

16

Děti neonemocní, dokud jsou kojeny. I nemocniční 
infekce v kolektivech dětí lze potlačit kojením.
Kojení významně snižovalo počet infekcí 
způsobených patogenními kmeny Escherichia coli 
a kojené děti v ústavní péči byly téměř úplně 
chráněny před smrtící infekcí vyvolanou 
pseudomonadami, tj. sepsí a meningitidou.

Zlín 2018

kohortní studie milénia provedená ve Velké Británii 

Millennium Cohort Study 15 890 kojenců



USA 
38 vakcín do 18 měsíců, 69 vakcín do 18 let

≥50 % dětí má chronické nemoci nebo neuro-

vývojové poruchy 

Cukrovka – 1: 400

Astma –1:9

ADHD – hyperaktivita 1:6

Autismus – 1:37 školních dětí

17

https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm

Vaccines, like any medication, can cause side effects.

Any vaccine can cause side effects.

Zlín 2018



Očkovací kalendář v ČR
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Pravidelné očkování v ČR se provádí podle vyhl. č. 537/2006 

Sb., o očkování proti infekčním nemocem změny od 1.1.2018. 

Základní očkování hexavalentní očkovací látkou proti záškrtu, 

tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění 

vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové 

hepatitidě B a inaktivovanou očkovací látkou proti přenosné dětské 

obrně se změnilo ze schématu 3+1 na 2+1

Infanrix hexa nahrazuje Hexacima

Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím je možno 

zahájit již od 13. měsíce věku, nejpozději však do dovršení 18. 

měsíce věku dítěte, druhá dávka se však posunuje od dovršení 

pátého roku do dovršení šestého roku věku dítěte.

Zlín 2018



Ze seznamu součástí vakcín podle CDC
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živé oslabené viry

usmrcené bakterie

oslabené toxiny

thimerosal – rtuť

hliník

formaldehyd

Viry a cizorodá DNA

kvasinky

mléčný a vaječný protein

MSG – glutamát sodný

skvalen

antibiotika

telecí sérum

lidská, zvířecí a hmyzí DNA

fenol

cukr

polysorbát

Triton X

http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/January-2018/are-vaccine-ingredients-safe.aspx?utm_source=Are+Vaccine+Ingredients+Safe?&utm_campaign=July+NVIC+Newsletter&utm_medium=email
http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/January-2018/are-vaccine-ingredients-safe.aspx?utm_source=Are+Vaccine+Ingredients+Safe?&utm_campaign=July+NVIC+Newsletter&utm_medium=email


Koktejlový efekt

Kdybyste smíchali rtuť, fosfát hlinitý, sulfát amonný 
a formaldehyd s viry,
dali to do injekční stříkačky 
a píchli do vašeho dítěte, 
pošlou vás do vězení.
Proč je to tedy legální pro doktory? 
A proč jim to dovolujeme?

Prof. B. Haley, Univ. Kentucky, USA  

20Zlín 2018

NEUROTOXICITA
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Antigeny

Pertusový anatoxin –

v laboratořích G proteiny (VSO)

Záškrtový anatoxin – v laboratořích se toxin 

používá ke zničení beta-buněk pankreatu a 

navození diabetu u zvířat

Proniká přes BBB do mozku

Diabetes Model Animal

Patent US 20080320609 A1

by injection of diphtheria toxin, islet beta cells are selectively 

destroyed, resulting in that the mouse shows diabetes two or three 

days after the injection

Lékaři v posledních 

letech zaznamenávají nárůst 

výskytu dětského diabetu –

každoročně takto vážně 

nemocných dětí přibude o 200 

až 300 (1:500–1000)



Thimerosal – konzervant
sodná sůl ethylmerkurithiosalicylové kyseliny 

rtuť tvoří 49,6 % její hmotnosti 

22

Naše média a vakcinologové: Neexistuje 

jediný důkaz o škodlivosti této rtuti (etylrtuť ) 

u dětí ani dospělých.

VSO – přehled studií, které

se zabývaly toxicitou

thimerosalu v letech 1937–1980
Str. 50–59

Prof. Prymula srovnal etylrtuť a metylrtuť s etanolem a 

metanolem (2013)

Stejně tak Prof. Chlíbek (2015)
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Prof. Chlíbek Lidové noviny dne 16. 4. 2015 

Jde o tvrzení nepodložená vědecky doložitelnými fakty. 

Často se snaží prokázat, že přítomnost konzervantů 

vyvolává neurologická postižení nebo autismus. 

Pokud ale cíleně jdete po vědeckých faktech, 

nenajdete jedinou správně postavenou studii, která 

by tuto souvislost prokázala. Řada odpůrců si přečte 

složení vakcín a pak s toxikology či biology izolovaně 

hodnotí, zda je či není konkrétní látka škodlivá. Takhle 

zjednodušeně ale nelze postupovat. Například se 

diskutovalo o přítomnosti rtuti ve vakcínách, která v 

nich dnes již téměř není. Jde sice o toxickou látku, 

nicméně ve vakcínách šlo o ethylrtuť, nikoliv o 

toxickou methylrtuť, jež se usazuje v tkáních. Je to 

podobný rozdíl jako mezi ethylalkoholem a 

methylalkoholem. Zlín 2018



Dr. Maurice Hilleman

V roce 1991 vypracoval analýzu a vyzval ředitele 

Merck k odstranění thimerosalu z vakcín co 

nejrychleji

otec moderní vakcinologie druhé 

poloviny 20. století, světově známý 

imunolog

1957–2005 pracoval ve firmě Merck, kde 

zastával funkci ředitele oddělení pro výzkum virů 

a buněčné biologie. Patří mu vedoucí úloha při 

vývoji více než 40 vakcín proti nemocem, jako 

jsou například spalničky, zarděnky, příušnice, 

hepatitida A i B, meningitida či pneumonie 

(480 odborných publikací)

24Zlín 2018

30.8.1919 –11.4.2005



Simpsonwood 2000

25

Od roku 1991, kdy CDC a FDA doporučily tři další vakcíny 

s thimerosalem novorozencům pár hodin po narození a další 

potom ve 2 a 3 měsících, vzrostl počet případů autismu 15×

Dr. Paul Thorsen – dánský psychiatr

19 publikací

Mezi 10 nejhledanějšími zločinci 

USA

250 let + 22 milionů $

Retraction Watch counted more than 

14,000 retractions
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Prof. Boyd Haley, Univerzita v Kentucky

Thimerosal je jedna z nejjedovatějších sloučenin, 

které znám. Nevím o ničem, co by bylo více 

letální.

Jestliže píchnete thimerosal zvířeti, jeho mozek 

onemocní. Jestliže ho přidáte k živé tkáni, buňky 

zemřou. Jestliže ho dáte na Petriho misku ke 

kultuře buněk, také zemřou. Pokud toto víte, pak 

vás musí překvapit, že thimerosal injikovaný do 

dětí nevyvolává žádné poškození... 



Toxické účinky rtuti

27Zlín 2018

Narušuje funkci enzymů, vytěsňuje minerály,  

dysfunkce mitochondrií – energetický metabolismus, 

tvorba volných kyslíkových radikálů, vyvolává 

metabolickou acidózu, narušuje BBB a bariéry ve 

střevech, hormonální regulace, metabolismus 

sacharidů – hypoglykémie, blokáda inzulinového 

receptoru, aktivace mikroglií – zánět mozku, 

nedostatek glutathionu, ovlivňuje mikrobiom.  

Únava, poruchy spánku – nespavost, neuroendokrinní 

toxin, potlačení imunity, vyvolává autoimunitu, úzkost 



Symptomy otravy rtutí jsou 
stejné jako symptomy PAS

28

Zdroje rtuti

Vakcíny – thimerosal

Amalgamové plomby

Mořští živočichové 

Zlín 2018



WORLD MERCURY project

Robert F. Kennedy, Jr. & Robert De Niro, National Press Club Conference, 

Washington, 2/15/17 moderovala Sharyl Attkisson

29

A $100,000 MESSAGE FROM ROBERT F. KENNEDY JR & ROBERT DE NIRO 

TO AMERICAN JOURNALISTS & SCIENTISTS

Vypsána odměna pro toho, kdo prokáže, že píchat rtuť 

dětem je bezpečné 



Hliník ve vakcínách
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Hydroxid hlinitý a fosfát hlinitý se používají ve vakcínách 

téměř 80 let k zesílení účinné a dlouhotrvající imunitní 

odpovědi vůči rozmanitým antigenům. Tvrdí se:

▪ Hliník je netoxický

▪ Hliník není imunologicky aktivní

▪ Hliník se rychle vyloučí z těla

dětské hexa- a pentavakcíny, ve vakcínách proti tetanu 

a DTP, hepatitidě B i hepatitidě A, proti pneumokokovým 

a meningokokovým infekcím, chřipce, antraxu a HPV



Hliník a lidské tělo

➢Al3+ není stavebním prvkem lidského těla

➢Al3+ nemá v živých organismech žádnou biologickou 

funkci, 

➢těla živých organismů i člověka jsou vybavena 

mechanismy k odstraňování hliníku, aby nedošlo ke 

zvýšení jeho obsahu v tělních tekutinách a orgánech, 

➢fyziologická koncentrace Al3+ v krvi je nízká

(2 µmol/l – 54 µg)

➢mateřské mléko obsahuje pouze 4 µg v jednom litru.

31Zlín 2018



Hliník v mateřském mléce

32

Obsah Al3+ v mateřském mléce je nízký (0,4 – 43 µg/l). 

Kojenec vstřebá za den při konzumaci jednoho litru 

mateřského mléka  asi 0,13 µg Al3+. 

Polovinu tohoto množství dokáží ledviny zdravého 

kojence vyloučit během jednoho dne, takže v jeho těle 

může teoreticky zůstat 0,065 µg, 

tedy 0,013 µg Al3+ na kg/den (při váze 5 kg), avšak i toto 

množství se průběžně z jeho těla vylučuje. 



Hliník jako adjuvans

33

Při očkování v ČR může dostat dvouměsíční 

kojenec až 1 320 µg Al3+

Při váze cca 5 kg to je 264 µg Al3+/kg hmotnosti. 

Opakování : 3 (2) +1, kojenec tedy dostane ještě tři 

další dávky. 

100% vstřebatelnost, nanoagregáty antigen- Al3+

ledviny nevylučují

poločas vylučování Al3+   z mozku 32–50 let



Nadměrná imunologická aktivace

nezralého imunitního systému má chronický 

charakter 

• zánět mozku – encefalitický pláč

˃ 1/10 neobvyklý pláč

• křeče

34Zlín 2018



Encefalitický pláč
30 antigenů a Al3+, formaldehyd, glutamát, 

http://www.sukl. cz/hlaseni-pro-sukl

35Zlín 2018

Zápis 

do zdravotnické 

dokumentace

http://www.sukl.cz/hlaseni-pro-sukl


Obsah hliníku v mozku autistů
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Mold et al. (2017) zjistili, že průměrný obsah Al3+ v µg/g suché 

hmotnosti (standardní deviace) činil 3,82 (5,42) v okcipitálním, 2,30 

(2,00) ve frontálním, 2,79 (4,05) v temporálním a 3,82 (5,17) v 

parietálním laloku. 

Toto jsou dosud nejvyšší experimentálně prokázané hodnoty obsahu 

Al3+ v lidském mozku. Kontrola u 60 zdravých dárců cca 1 µg/g 



Co nám pomáhá při odstraňování hliníku 

z těla

Sloučeniny s křemíkem snižují vstřebávání hliníku ve 

střevech a zvyšují jeho vylučování ledvinami.

minerálky s křemičitany Magnesia, Mattoni, Rudolfův 

pramen, Vratislavická kyselka, Aqua Maria, Excelsior (z 

Mariánských Lázní) obecně kyselky 

➢neloupaná rýže, červená řepa, cibule, kukuřice, 

brambory, ječmen, oves, celozrnná pšenice

➢mořský fytoplankton – kelp, dulse, wakame, spirulina

➢chlorella

37



Odstraňování hliníku z těla

Zlín 2018 38

BioSil i na našem trhu biotin, kyselina 

pantothenová, zinek a oxid křemičitý (15 mg)

(na vlasy a nehty) 

V mnoha studiích se opakovaně prokazuje, že 

velmi účinně odstraňuje hliník z těla kurkumin

(12 000 publikací uváděných na PubMed). 



NÚ Al3+

39

neurotoxický prvek – aktivuje mikroglie a záněty, omezuje 

metabolismus glukózy a funkce mitochondrií, podporuje 

agregaci ß-amyloidu a neurofilamentů v mozku, ovlivňuje 

paměť, kognitivní schopnosti i psychomotorickou kontrolu, 

neurotransmisi a aktivitu synapsí 

hliníkový adjuvant jako placebo HPV vakcín – 21 940 subjektů

poruchy krevního a lymfatického systému, poruchy 

imunitního i nervového systému, gastrointestinální poruchy, 

psychiatrické potíže, poruchy ledvin a vylučovacího ústrojí, 

nepravidelnosti menstruačního cyklu, svalové a pohybové 

problémy, abnormální průběhy těhotenství, zejména 

spontánní potraty a abnormální vývoj plodu
381/10 000



Formaldehyd – karcinogen

Impact of trisomy 8 (+8) on clinical

presentation and survival in acute

myeloid leukemia: a Southwest

Oncology Group study 849 patients

Sandra R. Wolman, et al.

Totální trisomie 8– neslučitelná se 

životem

Mozaiková trisomie – vážné klinické 

projevy

40Zlín 2018

Nikdy nebylo  testováno jeho injekční podávání

Formaldehyde exposure and leukemia (Čína)

Leukémie patří mezi nejčastější zhoubné onemocnění u dětí ve 

věku 1 – 15 let (v ČR 70 případů ročně), v USA nejčastější příčina 

úmrtí dětí 

DS 21

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/search?author1=Sandra+R.+Wolman&sortspec=date&submit=Submit


Kontaminace vakcín viry

Poliovakcína – SV40

Rotarix GSK – 2010 prasečí cirkovirus

RotaTeq Merck – 2010 PCV 2

Chřipková vakcína – Baxter 

fretky

41Zlín 2018



SV40 ve vakcínách proti 

obrně (poliovakcíny) 
v 50. –70. letech

Macacus 

rhesus

98 milionů Američanů

1 milion Rusů

Leukémie, rakovina plic, rakovina kostí, 

Non-Hodgkin Lymphoma.

42

Poliovirus se pěstoval 

na buňkách ledvin a 

podával se živý virus 

(orální poliovakcína)

Str. 41 VSO

Kočkodan 

Procolobus verus-

(gueréza zelená)
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MMR vakcína
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Dr. William Thompson, zaměstnanec CDC says the agency forced him

to lie about the link (2004)

Skandál v roce 2015 (MMR vakcína, černoští chlapci, riziko PAS)

Víc hospitalizací, křeče, ekzémy, autismus

http://www.naturalnews.com/047099_autism_MMR_vaccine_CDC_whistleblower.html


Zlín 2018 44

Autismus je zdravotní krize historických proporcí. 

Je horší než obrna. Devastuje generaci dětí a 

jejich rodin. Potřebujeme se postavit čelem k  této 

skutečnosti. Počty autistů se nejen zvyšují, ale 

násobí. Mark Blaxill
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Autismus, ADHD, epilepsie, autoimunitní nemoci, alergie, 

SIDS, diabetes, poruchy učení a další se zvyšují za 

posledních 25 let a postihují více než 50 % našich dětí. 

Nová studie NIH study zjistila, že 49,5 % adolescentů ve 

věku 13–18 trpí mentální poruchou. To je nepřijatelné. 
Robert F. Kennedy, Jr.

Poškození způsobené vakcínami je 

obrovské. 

Je větší než poškození azbestem, 

větší než poškození tabákem, 

větší než cokoliv, co jste kdy viděli.
Mark Blaxill, SafeMinds (USA) 



www.rizikaockovani.cz

1. díl: Jsou očkované děti zdravější

3. díl: Proč neočkovat HPV vakcínou

5. díl: Očkování proti rotavirům

7. díl: Klíště

9. díl: Thimerosal

11. díl: Skryté viry ve vakcínách
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Film Vyšší dobro (The Greater Good) 

se slovenskými titulky

http://www.veoh.com/watch/v81666646RrNe5rXj

http://www.rizikaockovani.cz/
http://www.rizikaockovani.cz/clanky/9-dil-Thimerosal-46/
http://www.rizikaockovani.cz/clanky/9-dil-Thimerosal-46/
http://www.rizikaockovani.cz/clanky/9-dil-Thimerosal-46/
http://www.rizikaockovani.cz/clanky/9-dil-Thimerosal-46/
http://www.rizikaockovani.cz/clanky/9-dil-Thimerosal-46/
http://www.rizikaockovani.cz/clanky/9-dil-Thimerosal-46/
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/search?author1=Sandra+R.+Wolman&sortspec=date&submit=Submit


47Zlín 2018



48

STARÝ PES UKAZUJE NOVÉ KOUSKY

•nekonvenční vakcíny první pomoci

v případě bioteroristického útoku, kdy ještě není identifikováno 

infekční agens,

levný Al3+A, který je stabilní a dostupný pro přípravu velkého 

množství vakcín, 

může být kandidátem na budoucí vakcínu první pomoci pro 

stimulaci imunitního systému



Hliník – adjuvans ve vakcínách

• 100 % vstřebatelnost

• FDA – limit pro parenterální výživu 

5 µg /kg/den

• 2 měsíce hexavakcína + Prevenar nebo 
Synflorix

820 (600) + 500 (125) – cca 1320 µg :5 
= 264 µg /kg/den 

• Vs 0,013 µg Al3+ na kg/den z mateřského 
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