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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

31. ledna 2023 

Očkování proti viru způsobujícím rakovinu děložního 

čípku je ve Vídni nyní zdarma 

Od 1. února bude ve Vídni a dalších rakouských spolkových zemích očkování proti lidským 

papilomavirům pro děti od 9 do 20 let zdarma. Doposud bylo očkování proti virům HPV, které způsobují 

např. rakovinu děložního čípku, análního otvoru, ale i penisu, zdarma pro děti od 9 do 11 let. V České 

republice se mohou nechat zdarma děti pouze v 13 letech. Plné očkování třemi dávkami přitom vyjde 

až na deset tisíc korun.  

V Rakousku se budou moct dívky i chlapci vě věku od 9 do 20 let nechat proti virům HPV očkovat zdarma. Na 

tom se shodla rakouská vláda společně s jednotlivými spolkovými zeměmi a správou sociálního pojištění. 

Doposud bylo očkování proti papilomavirům zcela zdarma pouze pro děti od 9 do 11 let. Děti od 12 do 17 let 

získávali na očkování slevu, přičemž dospělí od 18 let si již plnou dávku očkování museli platit kompletně. 

Cena očkování, která se skládá dle věku dítěte ze dvou či ze tří dávek, se přitom pohybuje okolo 10 000 Kč. 

Pro srovnání, v Česku je toto očkování zdarma pouze pro dívky a chlapce mezi 13. a 14. rokem.  

 

Očkování bude od 1. února probíhat ve Vídni ve dvou očkovacích centrech a navíc také v ordinacích 

praktických lékařů a pediatrů. Náklady na nově zavedené očkování ponese ze dvou třetin stát, jednu šestinu 

spolková země a poslední šestina poplyne ze sociálního pojištění. K zavedení bezplatného očkování se 

pozitivně vyjádřil i vídeňský radní pro zdraví Peter Hacker. „O očkování proti HPV se toho ví málo, i když může 

nabídnout tak skvělou ochranu proti vážné rakovině. Je štěstí, že existuje tak dobré očkování proti HPV, a 

proto žádám všechny mladé Vídeňany, aby využili této bezplatné nabídky. Zvláště bych chtěl poradit chlapcům 

a mladým mužům, aby nebyli zbytečně ješitní, když jde o ochranu sebe a svého okolí. Jsem velmi rád, že jsme 

ve Vídni mohli tuto nabídku vytvořit rychle a nebyrokraticky,“ dodal Hacker. Smysl má očkování podle expertů 

nejen pro dívky, ale i pro chlapce. Ti díky očkování zabrání přenosu virů na svou budoucí partnerku či partnera 

a předejdou tvorbě genitálních bradavic, jejichž léčba je mnohdy úporná a zdlouhavá. Navíc mohou tyto viry u 

mužů způsobit rakovinu penisu a konečníku. Oproti dívkám navíc chlapci nedocházejí na pravidelný screening, 

který by počáteční stadium rakoviny odhalil. 

 

Lidské papilomaviry představují větší skupinu virů, které mohou vést k zánětům a kožním změnám v oblasti 

genitálií, jako jsou např. již zmíněné genitální bradavice. Viry ale mohou také spouštět i mnohem horší 

onemocnění, zejména pak rakovinu děložního čípku, další typy rakoviny v oblasti genitálií, ale i rakovinu v 

ústech a krku. Právě rakovina děložního čípku je druhým nejčastějším typem rakoviny na celém světě. Lidské 

papilomaviry se přenášejí přímým kontaktem sliznic, například při pohlavním styku nebo během porodu. Riziko 

nákazy je u žen i mužů stejné, takže očkování má smysl pro dívky i chlapce. Ochranný účinek očkování je 

nejvyšší před prvním sexuálním kontaktem, ale očkování je užitečné a doporučené i pro sexuálně aktivní lidi. 

Během života se viry HPV nakazí až 80 procent lidí, přičemž u velké části z nich spontánně vymizí. U zhruba 

20 procent časem tyto viry ale vyvolají méně nebo více závažné onemocnění.  

 

Kontakt 

Ing. Markéta Poláčková 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

polackova@eurocommpr.cz  

+420 776 463 334 

www.eurocommpr.cz  

www.facebook.com/eurocommprpraha  

www.twitter.com/eurocommpr_prg  

mailto:polackova@eurocommpr.cz
http://www.eurocommpr.cz/
http://www.facebook.com/eurocommprpraha
http://www.twitter.com/eurocommpr_prg


Eurocomm-PR – a brand of Wien Holding 

31. ledna 2023 2/2 

 

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a také do 

Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti zemích střední a 

jihovýchod ní Evropy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


