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ABSTRAKT: 

 Hlavním cílem bakalářské práce je zdůraznit, jak výrazným způsobem může 

být ovlivněn lidský život i tak drobnými organismy, jakými jsou klíště obecné, veš 

dětská a štěnice domácí. Předložen je výčet možných komplikací a chorob, se kterými 

se můžeme v běžném životě v souvislosti s těmito zástupci setkat. Rovněž zde 

nalezneme možnosti léčby, převážně je však cíleno na prevenci.  

 Úvodní část práce obecně vymezuje parazitismus jako velmi specifickou 

životní strategii. Je zde na tento fenomén pohlíženo z mnoha úhlů, jednotlivé typy 

parazitismu jsou doplněny o příklady konkrétních cizopasných zástupců. Další část 

práce se věnuje již pouze zvoleným hematofágním ektoparazitům. U těchto členovců 

je popsána jejich tělesná stavba, vývojová stádia, výskyt a také jejich působení na 

hostitele. V poslední části práce se pozornost ubírá k využití parazitologie členovců ve 

výuce. Kapitola obsahuje několik cvičení, která by se mohla uplatnit při výuce 

parazitologie na základní či střední škole, test hygienické gramotnosti žáků a propojení 

parazitismu s jinými výukovými předměty. Text byl vypracován s užitím mnoha 

biologicky zaměřených článků a další odborné literatury.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA:   
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ABSTRACT:  

The main aim of this bachelor thesis is to emphasize how significantly human 

life can be influenced even by small organisms such as castor bean tick, head louse 

and bed bug. A listing of possible complications and diseases that we can encounter in 

everyday life in connection with these representatives is presented in this work. 

Treatment options are mentioned as well but the work focuses mainly on prevention.  

The introductory part of the thesis defines parasitism as a very specific life 

strategy. This phenomenon is seen here from many angles, and the individual types of 

parasitism are complemented by examples of specific parasitic representatives. The 

next part of the thesis deals only with selected hematophagous ectoparasites. The 

physical structure, developmental stages, occurrence of these arthropods and also their 

effects on the host are described here. The final part of this work focuses on the use of 

arthropod parasitology in teaching. The chapter includes several exercises that could 

be used to teach parasitology at primary or secondary school, as well as a test of pupils' 

hygiene literacy and linking parasitism to other educational subjects. The text was 

written using many biologically focused articles and other specialized literature. 
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Úvod   

  Má bakalářská práce se bude zabývat parazitickými vztahy mezi lidskými 

hostiteli a hematofágními členovci, kterými jsou klíště obecné, veš dětská a štěnice 

domácí. Kromě bližšího seznámení s životní strategií těchto organismů, budu převážně 

cílit na důsledky, které jejich působení může člověku jako hostiteli přinášet.  Také chci 

prací vyjádřit, že rozhodně není vhodné brát tyto živočichy na lehkou váhu.  

 Parazitismus se na základních školách souhrnně nevyučuje. Myslím ovšem, 

že je velmi vhodné, aby si děti pod pojmem parazit byly schopné představit i jiné 

organismy, než je například tasemnice. V úvodních kapitolách proto parazitismus 

charakterizuji z širšího pohledu. Lépe se mi tak podaří zasadit do kontextu životní 

strategii krevsajících členovců, o kterých práce primárně pojednává.  

Kromě toho, že klíště, veš a štěnice patří mezi hematofágní ektoparazity, mají 

společné také to, že se běžně vyskytují na území České republiky a hojně se s nimi 

setkáme rovněž v dětských kolektivech. Hlavně z tohoto důvodu jsem se rozhodla 

zařadit tyto organismy do své práce. 

 Kvůli vysokému výskytu těchto parazitů u dětských hostitelů se poslední část 

práce bude zabývat využitím parazitologie členovců ve výuce. Domnívám se, že je 

nesmírně důležité, aby se zvýšilo obecné povědomí dětí v této problematice. Ačkoli se 

jedná o drobné organismy, jež sáním krve život svého hostitele přímo neohrozí, mohou 

svým působením život značně znepříjemňovat. Klíště obecné je pak navíc vektorem 

závažných onemocnění. Prostřednictvím několika úkolů a zajímavostí se proto 

pokusím zatraktivnit výuku o hematofágních parazitech.  

 Hlavním cílem mé bakalářské práce je tedy na základě odborné literatury 

blíže seznámit čtenáře s životem vybraných cizopasníků, s komplikacemi, jež nám 

mohou způsobit, a v neposlední řadě také s preventivními opatřeními, které 

nepříjemným situacím mohou zcela předcházet. 
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1 Základní pojmy  

1.1 Obecné vymezení parazitismu 

 Parazitismus, jakožto jedna z významných životních strategií, je velmi složitě 

definovatelný pojem. V širším slova smyslu pan docent Votýpka se své knize 

„O parazitech a lidech“ (2018) uvádí, že: „parazit je jakýkoli organismus, který 

dlouhodobě žije na úkor jiného organismu, takzvaného hostitele.“ Cizopasník hostiteli 

zpravidla škodí, nebývá ale jeho záměrem hostitelský organismus usmrtit (Volf 

a Horák, 2007 a Votýpka, Kolářová a Horák, 2018). 

 Životní strategie parazitů je zcela odlišná od běžných životních strategií. 

Podle níže uvedené tabulky, by se mohlo zdát, že se jedná o velmi podobnou taktiku, 

kterou uplatňují predátoři, opak je však pravdou. Na rozdíl od predátorů jsou totiž 

parazité zpravidla drobnější než jejich hostitelé, rychleji se rozmnožují, působí na ně 

dlouhodobě a jejich fitness neboli fyzickou zdatnost poškozují až na výjimky pouze 

částečně, hostitele tedy nehubí. V případě predátorů nebudeme užívat pojem hostitel, 

nýbrž kořist. S kořistí interagují velmi krátkou dobu, usmrtí ji a pozřou. Díky tomu 

zabijí za svůj život velké množství individuí, na rozdíl od parazitů, kteří o život 

připraví zřídka kdy více než jednoho jedince. Jedno ale mají společné, dle přírodního 

výběru obě dvě skupiny organismů regulují populace všemožných druhů, zabraňují 

jejich přemnožení (Jírovec, 1948, Volf a Horák, 2007, Blažková, 2016, Hampl, 2010).  

  V následující tabulce je zjednodušeně vyjádřeno, zda organismy ze 

vzájemného soužití profitují (+), strádají (-), či je daný vztah výrazně neovlivňuje (0) 

(Volf a Horák, 2007). 

 

Typ vztahu Zisk jednoho Zisk druhého 

Parazitismus + - 

Predace + - 

Kompetice - - 

Protokooperace + + 

Mutulismus + + 
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Komensalismus + 0 

Amensalismus - 0 

Neutralismus 0 0 

Tabulka 1: Vzájemné soužití organismů (Volf a Horák, 2007) 

  

 Nezbytné je také uvést rozdíl mezi parazitem a parazitoidem. Parazitoid 

svého hostitele potřebuje k dokončení svého tělesného vývoje, není jeho záměrem 

s ním interagovat do konce svého života. Proto v průběhu společného soužití 

hostitelský organismus pomalu konzumuje a v momentě, kdy dokončí svůj vývoj, 

opouští hostitelovo zpravidla mrtvé tělo. Ačkoli se v určitých fázích života bez 

hostitele neobejde, dospělá stádia parazitoida nemusí žít cizopasně. Velké množství 

parazitoidů můžeme hledat mezi blanokřídlými. Jako příklad zmíním lumčíka 

žlutonohého, jež klade vajíčka do housenek běláska zelného, čímž výrazným 

způsobem zmenšuje populaci tohoto motýla. Bělásek, konkrétně jeho housenky, je 

považován za škůdce zemědělských plodin, lumčík může být tedy svojí životní 

strategií využíván v biologickém boji proti tomuto škůdci. Obdobně to funguje 

u cizopasné vosičky Aphidius colemani, která stejným způsobem hubí mšice (Volf 

a Horák, 2007, Bogusch, 2010, Matheson, 1907, www.biocont.cz 24. 3. 2019).  

Dále se v souvislosti s parazitismem můžeme setkat s pojmem mikropredátor. 

Organismus, kterého takto označíme, se vyskytuje na pomezí mezi parazitismem 

a predací. Mikropredátor, stejně jako všichni predátoři, napadá velké množství 

jedinců, nikdy ale pro svůj malý vzrůst svým zásahem nesníží fyzickou zdatnost 

hostitele na nulu. Patří sem obrovská kategorie krevsajícího hmyzu, jako jsou ovádi 

a komáři. Nelze však do této skupiny řadit členovce jako je například klíště či veš. 

Ačkoli bychom tu mohli pozorovat jistou podobnost, tito zástupci hostitele nestřídají 

s příliš velkou frekvencí (Votýpka, Kolářová, Horák, 2018, Flegr, 2010). 

 

1.2  Parazitologie 

 Vědní obor zabývající se cizopasníky se nazývá parazitologie. Přestože Česká 

republika nespadá do tropického či subtropického pásma, která jsou parazity velmi 

http://www.biocont.cz/data/mo_kestazeni/files_cs_dz/o1452_biocont_biologick_ochrana_rostlinweb.pdf
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zahlcena, tato vědní disciplína je u nás na velmi vysoké úrovni. Má mezinárodní věhlas 

a řadí se k nejlepším v rámci celé Evropy (Votýpka, Kolářová a Horák, 2018). 

Za významné průkopníky české parazitologie jmenujme Viléma Dušana 

Lambla (1824-1895), jež v roce 1859 jako první zhotovil mikroskopický nákres 

bičíkovce lamblie střevní, parazita způsobujícího nepříjemné infekce trávicího traktu 

(Lipoldová, 2014). 

Další důležitou postavou je bezesporu Stanislaus Josef Mathias Prowazek von 

Lanow, česky zkráceně Stanislav Provázek (1895-1915). Objevil a prozkoumal 

bakterii způsobující skvrnitý tyfus. Právě výzkum bakterie Rickettsia prowazekii se 

tomuto vědci stal osudným. Jejím přenašečem je veš šatní (Smrž, 2013). 

A na závěr zmíním Ottu Jírovce (1907-1972), zakladatele moderní české 

parazitologie. Díky němu je tento obor samostatnou vědní disciplínou. Dokumentoval 

lidské parazity v našich klimatických podmínkách, největší zájem v něm vzbuzovali 

cizopasní prvoci jako je například Trichomonas vaginalis a Toxoplasma gondii (Lom, 

2007).  

 

1.3 Parazité 

1.3.1 Dělení parazitů  

 Klasická, humánní a veterinární parazitologie člení parazity historicky do 

základních třech skupin. Jedná se o prvoky – např. Toxoplasma gondii, ploštěnce – 

např. tasemnice dlouhočlenná a členovce – např. veš dětská (Hampl, 2010, Flegr, 

2010).  

V širším slova smyslu lze ale za parazita považovat jakýkoli organismus, 

který určitou část svého života žije na úkor nějakého jiného organismu. Cizopasný 

způsob života uplatňuje po určitou část své existence až polovina všech životních 

forem, v nichž jsou kromě živočichů a rostlin zahrnuty i houby, sinice, bakterie a viry.  

Není tedy divu, že můžeme parazity dělit z mnoha hledisek (Votýpka, Kolářová 

a Horák, 2018). 

Každý jedinec má na povrchu svého těla či uvnitř nějakého cizopasníka. 

Dokonce i samotní parazité mohou hostit další organismus, toto soužití pak nazýváme 

hyperparazitizmus. Parazitování na jiných parazitech můžeme hledat u některých 
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zástupů dvoukřídlého hmyzu (Diptera) – např. u čeledi očnatkovitých, blanokřídlého 

hmyzu (Hymenoptera) – např. u čeledi lumkovitých, a také u několika málo druhů 

brouků (Coleoptera) – např. z čeledi vějířníkovitých (Sullivan, 1987).  

 

1.3.1.1 Ektoparaziti, endoparaziti   

Pokud se cizopasník vyvíjí a žije na povrchu těla hostitele, označujeme ho 

ektoparazitem, běžně si pod tímto pojmem můžeme představit třeba veš dětskou 

(Jírovec, 1948, Rupeš a Vlčková, 2011).  

Žije-li cizopasník uvnitř těla hostitele, pak se jedná o endoparazita, což je 

typické například pro tasemnici bezbrannou. Endoparazity lze pak ještě rozdělit na 

intracelulární parazity, žijící uvnitř buněk – př. Toxoplasma gondii, a epicelulární 

parazity, žijící na povrchu buněk – př. Trypanosoma brucei gambiense, tedy 

trypanozóma spavičná (Jírovec, 1948, Kuchta, 2015, Goldman a Schafer, 2016).  

 

1.3.1.2 Paraziti střevní, krevní, tkáňoví, dutinoví, kožní a podkožní 

Dle přesné lokalizace parazita v těle hostitele rozlišujeme parazity střevní, 

krevní, tkáňové, dutinové, kožní a podkožní. Střevní parazity si můžeme demonstrovat 

na roupu dětském či škrkavce dětské. V krvi žije krevnička střevní, řadíme ji tedy mezi 

krevní parazity. Do vnitřních orgánů se zavrtávají dospělci motolice jaterní, jsou to 

tkáňoví parazité, mohou se však přisát také v dutině ústní, pak odpovídají 

charakteristice dutinových cizopasníků. Podkoží typicky obývá zákožka svrabová, 

podkožní parazit. Na povrchu těla, konkrétně ve vlasech, žije veš dětská, běžný kožní 

parazit hlavně u malých dětí (Rutsch, 2004, Urbánková, 2008).  

 

1.3.1.3 Paraziti obligátní a fakultativní  

 Parazity lze také dělit podle stupně cizopasného způsobu života. Cizopasníci, 

kteří nedokáží žít jinak než paraziticky, se označují jako obligátní parazité. Jmenovat 

můžeme například motolice, vši či štěnice (Jírovec, 1948). 

  Opakem obligátních parazitů jsou parazité fakultativní neboli náhodní. Žijí 

ve volné přírodě a žádného hostitele ke svému životu nepotřebují. Pokud ale mají 

příležitost, mohou na cizopasný způsob života na určitou dobu přejít. Této strategie 
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využívá drobná invazivní rybka střevlička východní, parazitující na větších rybích 

zástupcích (Jírovec, 1948, Görner, 2016). 

 

1.3.1.4 Paraziti dle počtu hostitelských cyklů 

 Parazité mohou za svůj život parazitovat na jednom, ale také na více 

hostitelích. Dle toho kritéria je proto dělíme na jednohostitelské (monoxenní) 

a vícehostitelské (heteroxenní) parazity. Jednohostitelský cyklus nalezneme u lamblie 

střevní. Celý život tráví v jednom organismu, ve kterém roste a také se množí. Běžným 

hostitelem je člověk, mezihostitel zde chybí (Volf a Horák, 2007, Čermáková a kol., 

2008). 

Ve dvouhostitelském cyklu žije například tasemnice bezbranná. Jako 

mezihostitele využívá skot, definitivním hostitelem se stává vždy člověk pozřením 

nedostatečně upraveného hovězího masa, ve kterém parazit tvoří boubele. Způsobené 

onemocnění se nazývá hovězí tenióza (Orlíková a kol., 2013).  

Parazité s nejkomplikovanějšími životními cykly jsou zajisté motolice. 

Konkrétně motolice Alaria alata má cyklus čtyřhostitelský. Parazituje tedy u tří 

mezihostitelů, prvním je sladkovodní měkkýš, druhým obojživelník, případně jeho 

pulec. Třetí mezihostitel se nemusí vyskytovat vždy, označujeme ho za 

tzv. paratenického hostitele, jehož reprezentantem v tomto případě může být prase 

divoké. V praseti se cizopasník dále nevyvíjí, pouze přežívá do doby, než má možnost 

pokračovat ke konečnému neboli definitivnímu hostiteli, kterým je zpravidla šelma – 

př. liška obecná. Až zde dosahuje pohlavní zralosti a množí se. Jedním z důvodů, proč 

volí motolice takto složité životní cykly, je pravděpodobně nutnost přechodu 

z vodních ekosystémů do těch suchozemských (Horák, 2010, Tabaran a kol., 2013). 

Mnoho parazitů prodělává velmi složitý a zdlouhavý životní cyklus. Přitom 

se cizopasně nemusí živit všechna stádia. U parazitických hlístů, konkrétně u háděte 

střevního se setkáváme se základními dvěma typy larev, z nichž první rhabditiformní 

larva představuje neinfekční formu. Uvolňuje se z vajíček ve stolici nakaženého 

jedince a je schopna přežít mimo tělo hostitele, k příjmu půdních bakterií má 

uzpůsobený hltan. Po čase se ale mění v larvu filarioidního typu, která ke svému životu 

hostitele nutně potřebuje, aktivně ho proto vyhledává a proniká do jeho trávicího 

traktu.  V případě, že je pozřeno vajíčko tohoto hlísta, rhabditiformní larva se 
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neprodleně mění ve filarioidní. Dochází k autoinfekci a cyklus neprobíhá mimo tělo 

hostitele (Gokhale a kol., 2010). 

 

1.3.1.5 Specialisté a generalisté 

Existují parazité, kteří mohou svou životní strategii uplatňovat pouze na 

jednom či několika málo druzích organismů, ty označujeme jako parazity s úzkou 

hostitelskou specifitou, specialisty neboli stenoxenní druhy. Mezi tuto skupinu 

organismů patří veš muňka, schopná parazitovat pouze na člověku. Naopak taková 

Toxoplasma gondii dokáže v určitých stádiích vývoje přežívat ve velmi širokém 

spektru savců, ačkoli definitivním hostitelem může být pouze kočkovitá šelma. 

Považujeme ji tedy za parazita s širokou hostitelskou specifitou, generalistu neboli 

euryxenní druh (Jírovec, 1948, Anderson a Chaney, 2009, Machala a kol., 2005).  

 

1.3.2 Změny tělesné stavby u parazitů 

 Cizopasný způsob života má významný vliv na stavbu těla parazitů. Tito 

jedinci žijí ve specifických životních podmínkách a jejich celkový vzhled se může 

podstatně lišit od příbuzných druhů, jež cizopasně nežijí. Málokoho by mohlo 

napadnout, že volně žijící ploštěnka je příbuzná parazitické tasemnice. Společně patří 

do kmene ploštěnců (Jírovec, 1948, Adell a kol., 2015).   

Častá bývá u parazitů regrese orgánových soustav, které ke svému životu 

nepotřebují. Jedná se zpravidla o ztrátu orgánů pohybu, např. druhotná ztráta křídel 

u vší.  Dále dochází k degeneraci a přeměně smyslového ústrojí.  Klíště obecné je 

kupříkladu slepé, k orientaci v prostředí zrak nepotřebuje. Neobejde se však bez 

Hallerova orgánu, díky kterému vyhledává svého hostitele. Velkou proměnou rovněž 

může procházet trávicí soustava, u tasemnic zcela chybí, potravu přijímají celým 

povrchem těla (Jírovec, 1948, Smrž, 2013, Carr a kol., 2017). 

Také funkce a stavba pohlavní soustavy bývá pozměněna. U parazitů je totiž 

velmi omezená možnost nákazy hostitele, musí proto situaci kompenzovat nadměrnou 

plodností. Škrkavka dětská denně naklade v oblasti řitního otvoru až 200 tisíc vajíček, 

v jednom zralém tělním článku tasemnice dlouhočlenné jich je okolo 50-100 tisíc. 

Samotné rozmnožování může probíhat asexuálně, tj. pučením či dělením, nebo 

sexuálně, splynutím samčích a samičích pohlavních buněk. K nepohlavnímu neboli 



 

16 

 

asexuálnímu rozmnožování nejčastěji dochází v mezihostiteli u nedospělých stádií 

parazita, např. v plži jantarce, kde parazituje motolice podivná, vzniká z jedné 

sporocysty nepohlavně obrovské množství cerkárií. Poté již v konečném hostiteli, 

ptákovi, který sezobl jantarku, dochází k pohlavnímu neboli sexuálnímu 

rozmnožování. Sexuální způsob rozmnožování s sebou z evolučního hlediska zajisté 

nese řadu výhod, ale v případě endoparazitů není vždy úplně jednoduché, aby se dva 

paraziti odlišného pohlaví spářili. Z tohoto důvodu se zde často setkáváme 

s hermafroditismem a partenogenezí. Hermafroditismus si můžeme demonstrovat 

u tasemnice, každý její článek obsahuje sadu varlat i vaječníků, jedná se 

o oboupohlavný organismus. V případě, že se v těle hostitele vyskytuje pouze jedna 

tasemnice, dochází k oplození mezi tělními články totožného jedince. Tento proces 

nazýváme samooplození. U partenogeneze k rozmnožování zase není zapotřebí 

samečka, parazitův potomek se vyvíjí z neoplozeného vajíčka. S touto rozmnožovací 

strategií se můžeme setkat u háděte střevního (Dold a Holland, 2011, Orlíková a kol., 

2013, Jírovec, 1948, Horák, 2010, Smrž, 2013, Volf a Horák, 2007).  

 

1.3.3 Význam parazitů 

 Parazité jsou obecně vnímáni velmi negativně. Infekční choroby, jež 

způsobují, jsou hrozbou pro celé lidstvo. Na spavou nemoc, vyvolanou prvokem 

trypanosomou spavičnou, umírá ročně několik tisíc lidí. Prvok rodu Plazmodium 

zapříčiňuje vznik malárie, které ročně mohou podlehnout až miliony lidí. Ani na 

krevsající členovce, ektoparazity, není nikdy pohlíženo v dobrém. Sami o sobě nemusí 

podmiňovat vznik onemocnění, jejich působení je ale vždy spojeno s nepříjemným 

prožitkem. Navíc často slouží jako přenašeči infekcí. Konkrétně choroby, které přenáší 

klíště obecné, jsou v mé práci zpracovány podrobněji (Votýpka, Kolářová a Horák, 

2018, Fendrich, 2005, Barrett a kol., 2003).  

 Přesto pro nás jsou parazité v mnoha ohledech velmi prospěšní. Zmínit 

můžeme například střevní bakterie, které tvoří v lidském těle komplexní mikrobiom 

a starají se tak o správný chod našeho imunitního systému. Nepostradatelnou úlohu 

rovněž plní v biologickém boji, kde se užívají k hubení škůdců. Lumčík žlutonohý 

takto zmenšuje populace běláska zelného. Také se uplatňují při výběru partnera. Každá 

samička chce za svůj protějšek pohledného jedince s dobrými geny, které by předal 

jejich potomkům. Přítomnost parazitů demonstruje, že daný organismus není tak 
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odolný, aby se ubránil parazitární nákaze, geny nejsou příliš silné. Tyto nedostatky se 

poté projevují na jeho vzhledu, u ptactva to lze posoudit podle kvality peří (Votýpka, 

Kolářová a Horák, 2018, Matheson, 1907, Hamilton a Zuk, 1982).  

 

1.4 Hostitelé 

1.4.1 Dělení hostitelů 

 Podle toho, kde dochází k pohlavnímu rozmnožování parazita, dělíme 

hostitelské organismy na mezihostitele a definitivní neboli konečné hostitele. 

V mezihostiteli nedochází k žádnému množení či pouze k asexuálnímu. 

U definitivního hostitele pak parazit dokončuje svůj tělesný vývoj a sexuálně se množí. 

S tímto organismem chce dospělý parazit interagovat až do konce svého života, je na 

něm závislý. Například již zmiňovaná Toxoplasma gondii může jako své mezihostitele 

využívat pestrou škálu teplokrevných živočichů, pohlavně se však může rozmnožovat 

pouze v trávicím traktu kočkovitých šelem, jenom díky nim má tento parazit zajištěnou 

další existenci (Volf a Horák, 2007, Machala a kol., 2005).  

 

1.4.2 Vliv parazitů na hostitele 

 Ve většině případů nedochází k závažnému poškození hostitele parazitem. 

Cizopasník si odnímá potřebné látky pro svůj vývoj, má se dobře, ale hostitel tím příliš 

netrpí. Takovéto soužití bychom mohli nazvat normálním parazitizmem. Čas od času 

však dochází k porušení rovnováhy mezi hostitelem a parazitem, pak se u hostitele 

začnou objevovat patologické projevy.  K této komplikované situaci dochází díky 

souhře dvou faktorů: cizopasníkově virulenci, schopnosti vyvolat u hostitele infekci, 

a hostitelově rezistenci, schopnosti odolávat parazitické nákaze. Velký vliv na tyto 

okolnosti má délka koevoluce, tedy doba společného soužití parazita a jeho hostitele. 

Čím déle tyto dva organismy interagují, tím si parazité osvojují lepší adaptační 

mechanismy, a tím pádem už nemusí být tak agresivní k dosažení svého cíle. Velmi 

zjednodušeně řečeno si na sebe zvyknou. Třeba takový evolučně starý parazit jako je 

roup dětský disponuje již poměrně nízkou virulencí, zatímco relativně nové soužití 

člověka a prvoka Plazmodium falciparum, končí často fatálně (Volf a Horák, 2007, 

Hypša, 2004, Fendrich, 2005).  
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Také v případě, že je hostitel určitým způsobem oslaben, třeba prodělává 

další chorobu, a parazit disponuje vysokou schopností virulence, může toto soužití 

skončit až smrtí pro oba organismy. Kupříkladu prvok Cryptosporidium parvum 

způsobuje průjmové onemocnění zvané kryptosporidióza. Jedná se o nepříjemnou 

chorobu, nikoli však smrtelnou. Výjimku tvoří HIV pozitivní pacienti s velmi špatnou 

imunitou, ti se mohou potýkat s život ohrožujícími komplikacemi (Hozáková, 2015).   

 Definitivního hostitele cizopasník nikdy záměrně nezahubí. Jedná se totiž 

o organismus, ve kterém parazit dospívá, pohlavně se množí, a ve kterém chce 

setrvávat do konce svého života. Když dojde k úmrtí hostitele, jedná se o nešťastnou 

náhodu. Naopak u mezihostitele nedospělí paraziti pouze prodělávají určitou část 

svého tělesného vývoje, poté již organismus nepotřebují a opouští ho. Jako modelový 

příklad nám zde může posloužit tasemnice dlouhočlenná. Ta totiž člověka může 

využívat jako definitivního hostitele i mezihostitele. V prvním případě nedochází 

k závažnému ohrožení života jedince. Pokud ovšem člověk figuruje jako mezihostitel, 

parazit tvoří boubele v lidských orgánech a prognóza je velmi vážná. Naštěstí na 

našem území se nákaza objevuje raritně (Kuchta, 2015).  

 

1.4.2.1 Manipulace s hostitelem  

Samotný přesun cizopasníka z mezihostitele do konečného hostitele bývá 

leckdy komplikovanou záležitostí, v mnoha případech dochází k mezihostitelově 

smrti. Velmi důmyslný mechanismus je pozorovatelný u motolice kopinaté, ta se 

uplatňuje jako parazitický manipulátor. Její larvy, metacerkárie, musí být k dokončení 

tělesného vývoje pozřeny definitivním hostitelem, býložravým živočichem. Proto 

aktivně působí na nervovou soustavu svého mezihostitele, mravence. Ten poté 

dobrovolně vyšplhá na vegetaci a čeká na spasení. Příklad ovládání hostitele parazitem 

nalezneme také u strunovců – např. u strunovce vodního. Tento bezobratlý živočich je 

v dospělosti volně žijící, jeho larvy se ale musí vyvíjet v těle členovců. Jakmile 

strunovec dospěje, potřebuje opustit svého hostitele a dostat se do vodního prostředí. 

U vodních členovců tento proces není výrazně obtížný, problém nastává 

u suchozemského hmyzu, který do kontaktu s vodou přichází zřídka. Proto parazit 

ovlivňuje fyziologická centra hostitele, což se projevuje jeho vysycháním. Hostitel pak 

sám vodu vyhledá. Celý tento proces označujeme jako hydrofílie hmyzu (Horák, 2010, 

Sasi a Giannetto, 2016).  
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1.4.2.2 Kastrace hostitele 

 Existují případy, kdy parazit fyzickou zdatnost definitivního hostitele ničí 

záměrně. Neznamená to však, že by organismus zabil, pouze mu brání v reprodukci. 

Takovéto cizopasníky označujeme za kastrátory.  Hostitel se nemůže rozmnožovat, 

více energie pak investuje do svého růstu a parazit z toho profituje. Mezi živočichy 

s touto životní strategií můžeme zařadit kořenohlavce krabího. Jedná se o velmi 

drobného primitivního korýše, který jak už jeho název prozrazuje, parazituje na 

korýších větších rozměrů, na krabech. Svým působením mění genetickou podstatu 

svého hostitele (Volf a Horák, 2007, Lafferty a Kuris, 2009).   

 

1.4.2.3 Zdravotní komplikace hostitele 

Přestože parazité způsobují smrt definitivního hostitelského organismu 

ojediněle, jejich přítomnost není až na výjimky, uvedené v kapitole o významu 

parazitů, vítaná. Pokud toto působení není zcela latentní čili bezpříznakové, vždy je 

přítomnost parazitů doprovázena nepříjemnými prožitky. Škrkavka dětská, žijící 

v trávicím traktu, při přemnožení může střeva mechanicky poškodit. Tato skutečnost 

pak způsobuje nemalé trávicí komplikace, stejně jako působení měňavky úplavičné. 

Měňavka vyvolává traumatické poškození, rozleptává sliznice v oblasti střev, jev je 

doprovázen infekcí. Toxické účinky jsou zase známy například u Plazmodií, které 

zapříčiňují malárii, také u některých druhů motolic. Konkrétně dospělá krevnička 

močová produkuje vajíčka, jež vylučují toxické rozkladné látky, které rozpouští stěny 

cév v oblasti močových cest. Nahromaděná vajíčka mohou zapříčinit až rakovinné 

bujení močového měchýře. Na závěr ve výčtu komplikací, způsobovaných parazity, 

zmíním cerkáriovou dermatitidu. Jedná se o alergické postižení kůže. Původcem je 

motolice rodu Trichobilharzia (Jírovec, 1948, Dold a Holland, 2011, Fendrich, 2005, 

Bednář a kol., 1996).  

 Inkubační doba představuje časový interval, který měříme od prvního 

kontaktu hostitele s cizopasníkem do prvních projevů nemoci. Je velmi individuální 

u každé parazitární nákazy. Může se pohybovat v řádu hodin, či dní. Běžně ale trvá 

také několik týdnů, měsíců, dokonce i roků. Svrab způsobovaný roztočem zákožkou 

svrabovou má inkubační dobu v rozmezí 2–6 týdnů. Infekce, jejímiž původci jsou 

tasemnice rodu Echinococcus, se může projevit až za několik let od nákazy. Obdobně 

jako v případě inkubační doby, tak také prepatentní a patentní perioda jsou velmi 
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individuální časové údaje, záleží na druhu konkrétního parazita. Prepatentní perioda 

je období, kdy parazita v těle hostitele ještě nelze diagnostikovat, jelikož není dospělý 

a nerozmnožuje se. Patentní perioda pak nastupuje neprodleně po ukončení předešlé 

periody, cizopasníci jsou již pohlavně zralí a spolehlivě se dají detekovat, infekce 

v této fázi propuká naplno (Kolářová a Stejskal, 2014, Michigan Department of 

Community Health, 2005, Förstl a kol., 2003).   

 

1.4.2.4 Jiné způsoby využívání hostitele 

 Parazitismus nemusí mít vždy dopad pouze na hostitelovu fyzickou stránku. 

Konkrétně kleptoparazitismus se projevuje odcizováním potravy. Znám je u řady 

ptáků, například u káněte lesního. Káňata si kradou potravu navzájem, pak mluvíme 

o intradruhovém kleptoparazitismu. Občas ale berou potravu menším dravcům, to je 

kleptoparazitismus interdruhový. Obdobný mechanismus můžeme pozorovat také 

u hnízdního parazitismu. Touto životní strategií je proslulá kukačka obecná. Samička 

klade vajíčka do hnízd ptáků odlišného druhu. Ti se pak starají o její potomky, které 

leckdy upřednostňují před vlastními mláďaty (Martín, 2008, Grim, 2003).  

 

1.5 Členovci jako parazité  

 Kmen členovci čili Arthropoda je nejpočetnější kmen v celé živočišné říši. 

Není tedy divu, že je zastoupen nemalým množstvím cizopasníků. Drtivá většina 

cizopasných členovců se řadí mezi ektoparazity, tedy parazity vnější. Zástupce 

můžeme hledat mezi korýši – např. červok štičí, parazitující na štikách, dále mezi 

pavoukovci – např. klíště obecné, parazitující obvykle i na člověku, a v neposlední 

řadě ve velmi početné třídě hmyzu – např. veš dětská, běžný parazit dětí předškolního 

věku. Z poslední zmiňované skupiny se sáním krve živí až 14 tisíc druhů (Votýpka, 

Kolářová a Horák, 2018, Hopka a kol., 1994, Smrž, 2013, Lehane, 2005).  

 

1.5.1 Dělení parazitických členovců 

1.5.1.1 Dle délky působení na hostitele 

 Parazitické členovce můžeme rozlišit podlé délky vzájemné interakce 

s hostitelem. Kromě zástupců s dlouhodobým kontaktem, permanentních 
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ektoparazitů, se zde totiž objevují i parazité s velmi krátkou vazbou na hostitele, 

dočasní ektoparazité.  Mezi první zmiňovanou skupinu řadíme například veš dětskou 

či klíště obecné, kterými se budu v této práci zabývat více. Do druhé skupiny pak 

typicky můžeme zahrnout komára pisklavého a ováda hovězího. Ti přichází 

s hostitelem do styku pouze při příjmu potravy, při sání hostitelovy krve. Právě kvůli 

velmi krátké době interakce s hostitelem si vysloužili označení mikropredátoři, jejich 

charakteristika neodpovídá zcela definici parazitismu (Votýpka, Kolářová a Horák, 

2018, Flegr, 2010).  

 

1.5.1.2 Dle tvaru sacího ústrojí 

 Všichni parazitičtí členovci mají speciálním způsobem uzpůsobeno ústní 

ústrojí, které slouží k sání krve. Existují základní dva mechanismy, jakými pronikají 

pokožkou a napichují prokrvenou škáru. Důmyslnější sací aparát nalezneme 

u tzv. solenofágního hmyzu. Sosák je slabý a protáhlý, krev je nasávána přímo 

z vlásečnice. Bodnutí díky tomu tolik nebolí, krevsající členovec může zcela uniknout 

hostitelově pozornosti. Za solenofágy můžeme označit vši a komáry. Na druhé straně 

se setkáváme s hmyzem telmofágním, ten má sosák celkově mohutnější, ale podstatně 

kratší. K tomu, aby se telmofág dostal do tkáně, musí tkáň nejprve mechanickou silou 

poškodit. Poté konzumuje krev, jež vytéká z rány. Toto bodnutí podstatně více bolí 

a zanechává v kůži výraznější poškození. Mezi telmofágy patří blechy, ovádi 

a v neposlední řadě klíšťata, která sice nepatří do třídy hmyzu, ale sosák mají 

uzpůsobený obdobně (Votýpka, Kolářová a Horák, 2018, Lehane, 2005). 

 

  

Obrázek 1: Telmofágní sosák ováda. 

mikro.jaknahmyz.cz 25. 10. 2018 

Obrázek 2: Solenofágní sosák komára. 

mikro.jaknahmyz.cz 25. 10. 2018 

http://www.mikro.jaknahmyz.cz/media/pictures/sosak_ovada.jpg
http://www.mikro.jaknahmyz.cz/media/pictures/komar_hlava.jpg
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2 Klíště obecné (Ixodes ricinus)  

2.1 Obecná charakteristika  

Říše Živočichové (Animalia) 

Kmen Členovci (Arthropoda) 

Podkmen Klepítkatci (Chelicerata) 

Třída Pavoukovci (Arachnida) 

Řád Roztoči (Acarida) 

Podřád Klíšťata (Ixodida) 

Čeleď Klíšťatovití (Ixodidae) 

Rod Klíště (Ixodes) 

Druh Klíště obecné (Ixodes ricinus) 

Tabulka 2: Systematické zařazení klíštěte obecného (Smrž, 2013) 

  

Celkem bylo na Zemi popsáno přes 700 druhů klíšťat. V České republice ale 

výrazným způsobem převažuje druh klíštěte obecného (Ixodes ricinus) (Macháček, 

2014).  

Klíště obecné patří mezi běžné druhy členovců. Jeho rozmnožovací schopnost 

je velmi vysoká, a navíc odolává drtivé většině překážek, které mu do cesty klade 

životní prostředí. Jeho nadměrný výskyt je ale problémem zejména proto, že přenáší 

závažná onemocnění. Hlavně z tohoto důvodu se budu v následující kapitole tomuto 

roztoči věnovat (Földvári, 2016).  

 

2.1.1 Stavba těla 

Tělo klíšťat můžeme rozdělit na základní dva oddíly – gnathosoma a idiosoma. 

Gnathosoma, přední část těla, nese ústní ústrojí, které je výrazně přizpůsobeno 

parazitickému způsobu života. Skládá se ze tří částí – drobných ozubených chelicer, 

segmentovaných pedipalp a hypostomu. Chelicery neboli klepítka slouží společně 

s hypostomem, útvarem se zpětnými háčky, k napíchnutí hostitelovi tkáně, k sání krve, 

také klíště v tkáni přidržují. Hypostom plní navíc nezastupitelnou funkci při kopulaci 

https://www.researchgate.net/profile/Gabor_Foeldvari
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dospělců. Samec pomocí něho předává spermie do těla samičky. Pedipalpy neboli 

makadla mají uchopovací a hmatovou funkci. U klíštěte obecného nenalezneme na 

přední straně těla pár tykadel, ani pár očí, jsou slepá. Idiosoma, zadní část těla, pak 

sestává ze zadečku, na kterém dominují čtyři páry kráčivých článkovaných končetin. 

I přesto, že klíšťata patří do živočišného kmenu členovců, jejich článkování není 

kromě končetin příliš zřetelné (Jírovec, 1948, Smrž, 2013, Macháček, 2014). 

Svoji kořist klíšťata vyhledávají pomocí takzvaného Hallerova orgánu. Jedná 

se o velmi jedinečnou smyslovou strukturu, kterou nenalezneme u žádného jiného 

živočicha. Nachází se na přední straně prvního páru kráčivých končetin. Tento orgán 

je složen z velkého množství senzorických buněk, jež umí přijímat informace o teplotě 

a obsahu oxidu uhličitého v okolí (Carr a kol., 2017, Macháček, 2014).  

 

2.1.2 Příjem potravy 

Díky Hallerově orgánu klíště nalezne vhodného hostitele. Poté musí ale také 

najít vhodné místo pro sání krve, k tomu mu poslouží již zmiňované pedipalpy 

s hmatovou funkcí. Na nejstrategičtějším místě protrhne pokožku špičkou svého 

hypostomu, do ranky zanoří chelicery a později celý hypostom, vlastní sací orgán. 

Klíště může začít sát krev (Jírovec, 1948).   

Jelikož je proces příjmu potravy u klíštěte na rozdíl od jiného hematofágního 

hmyzu dlouhodobý, při sání krve se klíště potýká s nemalými překážkami. Patří mezi 

ně zástava krvácení v rance a zánětlivá odpověď napadeného organismu. Proto se 

u těchto členovců vyvinuly ve slinných žlázách speciální látky, které zabraňují 

Obrázek 3: Gnathosoma klíštěte obecného 

(www.zoologie.frasma.cz 23. 3. 2019) 

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200211%20klepitkatci/Obr.%20021121.kliste.hypostom_zmensenina.jpg
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hemostáze, zástavě krvácení. Z nich můžeme jmenovat například enzym apyrázu, či 

protein variabilin a savignygrin. Také jsou známy látky potlačující imunitní odpověď, 

znecitlivující látky a látky na bázi cementu, jež dokonale upevní hypostom v rance 

(Matějovská, 2017, 2018, Havlík, 2010). 

 

2.1.3 Vývojová stádia  

 Aby klíště dokončilo svůj životní cyklus, musí projít třemi vývojovými 

stádii – prvním je larva, poté nymfa a na závěr dospělec. Všechna vývojová stádia, 

s výjimkou dospělého samečka, potřebují ke svému životu krev obratlovců. Řadíme je 

mezi obligátní parazity, neumějí žít jinak než paraziticky. Přesto však tráví 90–99 % 

svého života mimo tělo hostitele. Co se týče výběru hostitele, není klíště obecné 

v tomto ohledu náročné. Může parazitovat až na 240 druzích obratlovců. Označujeme 

ho proto za generalistu (Wilmhelmsson a kol., 2013, Macháček, 2014, Földvári, 2016).  

Sameček klíštěte krev nesaje, v dospělosti nepřijímá žádnou potravu, jediným 

jeho úkolem je oplodnit samičku, poté umírá. Naopak samička k tomu, aby mohla 

vykonat svoji reprodukční povinnost, přijímat potravu musí. Krev saje ještě před 

oplodněním. Poté dochází ke kopulaci, která probíhá na hostiteli. Po úspěšném 

oplodnění budoucí matka opět pokračuje v sání krve potřebné pro vznik a vývoj 

vajíček. Když je dostatečně nasátá, opouští hostitele, vrací se zpět do vegetace a čeká 

do dalšího jara, než vajíčka dozrají. Poté klade 2000–5000 vajíček. Reprodukční 

schopnost klíšťat je obrovská, samička však klade vajíčka pouze jednou za život, 

následně hyne (Macháček, 2014, Jírovec, 1948, Havlík, 2010, Roháčová, 2006).  

Z obrovského množství oplozených vajíček se líhne pouze 5 % bezbarvých 

larev, zbytek nepřežil nepříznivé podmínky či byl sežrán predátory. Larvy, jež přežily, 

bezprostředně po vylíhnutí hledají potravu – hostitele, na kterém by mohly sát krev. 

Jejich běžnými hostiteli bývají menší hlodavci, ptáci a ještěrky.  Nasáté larvy se vrací 

zpět do vegetace, kde se po několika měsících mění v nymfy. Tuto metamorfózu 

přežije zhruba 10 % larev.  A celý koloběh se ještě jednou znovu opakuje – nymfa 

hledá hostitele, na hostiteli nasaje potřebné množství krve, poté ho opustí a ve vegetaci 

se mění na dospělce. Z celkového neuvěřitelného počtu vajíček se dožije dospělosti 

odhadem jenom 5 klíšťat.  Nymfy upřednostňují k parazitování již o něco větší 

obratlovce, dospělé klíště nejčastěji najdeme na větší lesní zvěři, běžně ale také na 

https://www.researchgate.net/profile/Gabor_Foeldvari
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kopytnících či psech. Na člověku krev může sát jakékoli vývojové stádium. Celý 

cyklus je tedy tříhostitelský, na jednom hostiteli parazituje larva, na druhém nymfa 

a na třetím dospělá samička. Odhadovaná doba celého cyklu je 2-3 roky, v extrémně 

nepříznivých podmínkách se ale uvádí až 8 let (Jírovec, 1948, Volf a Horák, 2007, 

Macháček, 2014, Havlík, 2010).  

Mohla by nás tedy napadnout otázka, jak je možné, že klíště žije až 8 let, 

přičemž v každém svém vývojovém stádiu přijímá potravu pouze jednou. Odpověď je 

velmi jednoduchá. Všechna vývojová stádia jsou totiž schopna jedné zásadní 

adaptace – v nepříznivých podmínkách se mohou dostat do neaktivního stavu čili 

diapauzy. Toto klidové stádium přečkávají s velmi nízkou metabolickou aktivitou 

a čekají na optimální podmínky. Zásadní vliv na trvání diapauzy má počasí, 

mikroklima a trvání dne a noci (Földvári, 2016, Havlík, 2010).  

Jednotlivá vývojová stádia se od sebe dají poměrně snadno odlišit. Výrazné 

jsou velikostní rozdíly, můžeme ale pozorovat i morfologické odlišnosti. V prvním 

stádiu bude mít larva vždy pouze tři páry končetin, také jí bude chybět pohlavní otvor 

a stigmata, dýchací otvory. Druhé stádium nymfy má čtyři páry končetin stejně jako 

dospělý jedinec, už zde nalezneme také dýchací otvory. Reprodukce ale ještě není 

schopná, pohlavní otvor tedy stále chybí. Osminohé dospělce, již s vyvinutým 

pohlavním otvorem, rozlišujeme podle tvrdého chitinózního štítku vyskytujícího se na 

hřbetu těla.  Samečkům, kteří v dospělosti již nepřijímají potravu, pokrývá štítek celé 

tělo. Samičky ale během dospělosti výrazným způsobem mění svůj tělesný objem, 

jejich střeva tvoří až 80 % tělesné hmotnosti a plní se krví hostitele, proto štítek 

zasahuje pouze do první třetiny těla (Jírovec, 1948, Volf a Horák, 2007, Sojka, 2016).  

Obrázek 5: Samice zespodu a shora 

(www.zoologie.frasma.cz 15. 2. 2019) 
Obrázek 4: Samec zespodu a shora 

(www.zoologie.frasma.cz15. 2. 2019) 

https://www.researchgate.net/profile/Gabor_Foeldvari
http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200211%20klepitkatci/Obr.%20021124.kliste%20samice_zmensenina.jpg
http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200211%20klepitkatci/Obr.%20021125.kliste%20samec_zmensenina.jpg
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2.1.4 Výskyt  

 Ač je klíště obecné řazeno mezi obligátní parazity, žije 90–99 % svého života 

mimo tělo hostitele. Má však skvělé adaptační schopnosti, díky nimž se bez větších 

obtíží dokáže vyrovnat s velkým množstvím překážek, které mu do cesty klade příroda 

i člověk. Právě z tohoto důvodu ho můžeme označit za nejrozšířenější druh klíštěte od 

severní Skandinávie až po jižní Španělsko. V Evropě tohoto drobného roztoče 

můžeme potkat prakticky všude (Földvári, 2016). 

  Nejvíce limitujícím faktorem pro klíště je relativní vlhkost. Ta by v ideálním 

případě neměla klesnou pod 80 %. Nejběžnějším stanovištěm jsou listnaté lesy, které 

si udržují konstantní vlhkost i v obdobích sucha. Při vyšších srážkách jsou ale 

obrovské populace klíštěte obecného i na otevřených stanovištích, jako je například 

louka. Tyto příhodné podmínky nejsou časté ve Středomoří, zde nalezneme našeho 

zástupce zřídka, je zde nahrazen druhy méně náročnými na vlhkost. V České republice 

je výskyt klíštěte masivní. Preferuje nížiny, případně pahorkatiny. Ovšem vzhledem 

ke klimatickým změnám, k oteplování, ke kterému v poslední době dochází, najdeme 

klíště i ve vyšších nadmořských výškách (Földvári, 2016, Macháček, 2014, Volf 

a Horák, 2007, Pýchová a kol., 2017). 

 Zimu přečkávají v neaktivním stavu, stavu diapauzy. Aktivitu zahajují hned 

na počátku vegetačního období v březnu, setkat se s nimi pak můžeme až do listopadu. 

Extrémně opatrní bychom měli být v květnu a na přelomu srpna a září, kdy je jejich 

aktivita nejvyšší, a tedy hrozí největší riziko, že si klíště přineseme z procházky domů 

(Földvári, 2016, Macháček, 2014, Volf a Horák, 2007). 

 

2.2 Vliv na člověka 

Klíště obecné je hematofágní živočich. Sáním krve obratlovců výrazným 

způsobem zvětšuje svůj tělesný objem, dospělá samička ho může zvětšit až stokrát. 

Nicméně nikdy tento roztoč nepřijme takové množství krve, aby hostitelskému 

organismu způsobil smrt. Klíšťata jsou nebezpečná zejména díky přenosu závažných 

onemocnění, jsou jejich vektorem (Havlík, 2010). 

Škodlivé patogeny roztoč vpravuje do hostitele prostřednictvím slin. Ty musí 

vyloučit, aby zabránil při sání krve jejímu sražení. Patogeny nevznikají v klíštěti 

https://www.researchgate.net/profile/Gabor_Foeldvari
https://www.researchgate.net/profile/Gabor_Foeldvari
https://www.researchgate.net/profile/Gabor_Foeldvari
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de novo. Klíště se nakazí na nemocném obratlovci, jemuž saje krev, a během svého 

tříhostitelského životního cyklu patogen šíří dále (Matějovská, 2017). 

Mezi nejznámější onemocnění přenášené klíšťaty patří beze sporu klíšťová 

encefalitida, kterou řadíme mezi virové nákazy. Neméně známá je též lymská 

borelióza bakteriálního původu. Dále můžeme jmenovat například tularémii či 

babeziózu (Matějovská, 2017). 

   

2.2.1 Klíšťová encefalitida  

Klíšťová encefalitida je velmi závažná zoonóza, způsobující neurologické 

obtíže s dlouhodobými až trvalými následky. Původcem onemocnění jsou viry, 

konkrétně se jedná o flaviviry tvořené jednou šroubovicí ribonukleotidů, řadíme je 

tedy mezi RNA viry. V České republice se ročně nakazí stovky až tisíce lidí různého 

věku (Havlík, 2010, Chmelík, 2008, Kříž a Beneš, 2014). 

 

2.2.1.1 Projevy  

 Virus ze slinných žláz nakaženého klíštěte se dostává do kůže hostitele 

neprodleně poté, co roztoč začne sát krev. U klíšťové encefalitidy neplatí pravidlo, že 

čím dříve klíště odstraníme z pokožky, tím menší pravděpodobnost přenosu nákazy to 

znamená. U dvou třetin nakažených jedinců se však onemocnění projeví 

bezpříznakově, tělo si vytvoří dostatek protilátek (Havlík, 2010). 

 Infekce naplno propuká u zbylé třetiny nakažených. Virus u nich putuje 

lymfou až do lymfatických uzlin, zde se množí. Inkubační doba encefalitidy je několik 

dní, v tomto čase virus proniká z lymfatických čili mízních uzlin do krve. Tuto fázi 

onemocnění nazýváme jako primární akutní virémie. Ta se projevuje klasickými 

chřipkovými příznaky – bolestí hlavy, únavou, celkovou nevolností, výjimečně 

zvracením. Dráždění centrální nervové soustavy je nevýrazné nebo k němu vůbec 

nedochází. Po několika dnech příznaky nemoci mizí, nastává období klidu. 

U některých jedinců se stav zlepší definitivně, také se u nich vytvoří dostatečné 

množství specifických protilátek, tělo virus přemůže. Pak můžeme říci, že člověk 

prodělal abortivní formu klíšťové encefalitidy (Havlík, 2010, Chmelík, 2008, Pýchová 

a kol., 2017). 
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 U slabších či jinak oslabených jedinců se ale dostatek protilátek nezvládne 

vytvořit a nákaza po bezpříznakovém období přechází do druhé fáze sekundární 

virémie. Obtíže připomínající chřipku se stupňují, přibývá světloplachost, virus se 

z mízních uzlin přesunul do mozku. Podle toho, do jaké míry je v druhé fázi 

onemocnění poškozena centrální nervová soustava, rozlišuje paní doktorka Pýchová 

se svými kolegy ve své práci další tři formy klíšťové encefalitidy – meningitidu, 

meningoencefalitidu a meningoencefalomyelitidu. Mnoho autorů se při tomto dělení 

terminologicky rozchází. První jmenovaná forma, meningitida, je častá u dětí, 

s mírnějším průběhem, při včasné léčbě zpravidla bez trvalých následků. Jsou 

drážděny mozkové pleny, což způsobuje prudkou bolest hlavy. U formy 

meningoencefalitické dochází již ke ztrátám vědomí a k nervovým parézám v oblasti 

hlavy, běžná je například obrna lícního nervu. Rekonvalescence trvá týdny, únavu na 

sobě pacient může pociťovat až měsíce. Nejzávažnější formu představuje 

meningoencefalomyelitida, kdy virus poškozuje také páteřní míchu. Dochází ke 

končetinovým parézám, pacient je silně ohrožen na životě. Forma se vyskytuje zřídka, 

může ale skončit až smrtí jedince či doživotními následky (Pýchová a kol., 2017, 

Havlík, 2010, Chmelík, 2008). 

 

2.2.1.2 Subtypy 

 Virus způsobující encefalitidu lze dělit na 3 subtypy – evropský, sibiřský 

a dálně-východní. Všechny tři typy viru jsou si velmi blízce příbuzné, liší se pouze 

v glykoproteinu, jež je obsažený v jejich obalu. V našich končinách se setkáme se 

subtypem evropským, tento virus je ze zmiňovaných tří nejmírnější. Se zbylými 

dvěma, sibiřským a dálně-východním, u nás přicházíme do kontaktu velmi zřídka. 

Nákaza těmito viry má většinou fatální následky. Úmrtnost u dálně-východního 

subtypu je až 20 % (Pýchová a kol., 2017, Havlík, 2010). 

 

2.2.1.3 Rozšíření  

 Výskyt klíšťové encefalitidy úzce souvisí s výskytem a vegetační dobou 

samotných klíšťat. Nakazit se můžeme prakticky na celém území našeho státu. Nejvíce 

promořenou oblastí jsou jižní Čechy (Pýchová a kol., 2017). 
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Jedná se o chorobu s přírodním ohniskem, místem, kde se sdružuje stálá 

zásobárna nákazy. V případě encefalitidy jsou tou zásobárnou drobní hlodavci, kteří 

se rychle rozmnožují a infikují virem jakékoli vývojové stádium klíštěte, které se 

rozhodne na nich sát krev. Klíště pak nákazu šíří dále. Přenos infekce probíhá 

i mezigeneračně, nazývá se transovariální. Nakažená samička klade již infikovaná 

vajíčka. Člověk je náhodným hostitelem, virus z člověka na člověka je nepřenosný. 

Nejsnadněji lze virus získat v rekreačních oblastech blízko řek, zde se hlodavcům daří. 

V případě, že je například vlivem zástavby přirozené ohnisko zničeno, za krátký čas 

se opodál může vytvořit ohnisko nové (Havlík, 2010, Kříž a Beneš, 2014). 

 

2.2.1.4 Diagnostika  

 Diagnóza onemocnění je komplikovaná. V první fázi dochází k časté záměně 

s jinými virovými chorobami, pacient zpravidla vykazuje chřipkové příznaky. Během 

vegetační sezóny by se však nikdy klíšťová encefalitida neměla brát na lehkou váhu, 

člověk virem může být nakažen, aniž by na sobě zpozoroval přisáté klíště. Vektorem 

infekce může být i drobná nymfa, jejíž sání můžeme přejít zcela bez povšimnutí. Proto 

se doporučuje při sebemenším podezření na encefalitidu odebrat lumbální punkcí 

mozkomíšní mok a podrobit ho důkladnému laboratornímu vyšetření (Chmelík, 2008, 

Havlík, 2010).  

Obrázek 6: Klíšťová encefalitida, ČR, 2012, případy onemocnění podle místa 

pravděpodobné infekce. (www.szu.cz 11. 3. 2019) 

 

http://www.szu.cz/tema/prevence/situace-ve-vyskytu-klistove-encefalitidy-do-roku-2012-v
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2.2.1.5 Léčba 

 Léčba je pouze symptomatická a zdlouhavá. Vhodné virostatikum doposud 

neexistuje. V první řadě je velmi důležitý klid na lůžku, dodržování pitného režimu 

a řádná výživa. Na zmírnění bolesti hlavy se užívá lumbální punkce, odčerpáním 

mozkomíšního moku se uvolní tlak mezi mozkovými plenami. Nebo se podávají 

kortikosteroidy, které zmenšují otok hlavy. Kvůli světloplachosti jsou pacienti 

hospitalizováni v místnosti s omezeným přístupem světla (Pýchová a kol., 2017, 

Chmelík, 2008, Havlík, 2010). 

 Ročně této chorobě v České republice podlehnou 2-4 osoby, většinou se jedná 

o pacienty staršího věku. Velké procento nakažených má ale dlouhodobé až 

celoživotní následky. Klást by se měl proto důraz především na preventivní opatření 

a nezatracovat očkování, jemuž se budu věnovat v následující kapitole (Havlík, 2010). 

 

2.2.1.6 Očkování  

 Na rozdíl od ostatních chorob přenášených klíšťaty se dá klíšťové encefalitidě 

velice efektivně předcházet prostřednictvím očkování. Aktivní imunizace se skládá ze 

tří dávek aplikovaných ideálně do deltového svalu. Obecně se doporučuje s očkováním 

začít v zimě, mimo vegetační sezónu, není to ale nutnou podmínkou, jelikož člověk 

není k onemocnění během procesu vakcinace náchylnější. Vhodný rozestup mezi 

prvním a druhým podáním vakcíny se uvádí v rozmezí 1-3 měsíce, poslední třetí 

injekce by se měla aplikovat nejpozději do roka od první dávky. Ochrana před 

zákeřným virem přetrvává minimálně 3 roky, po 5 letech se doporučuje přeočkování. 

Existují i zrychlené alternativní formy vakcinace, u kterých se radí dřívější 

přeočkování (Petráš, 2007, Havlík, 2010). 

 V České republice je bohužel proočkovanost obyvatelstva proti klíšťové 

encefalitidě minimální. K roku 2008 se uvádí pouze 18 % očkovaných Čechů, 

v posledních letech se situace nepatrně zlepšuje, už mluvíme asi o 30 % národa. 

Velkou část ovšem tvoří děti, u nichž paradoxně většinou tato choroba probíhá 

v lehčích formách. Důvodů pro toto kolektivní nezodpovědné jednání nalezneme hned 

několik. Očkování nepatří mezi povinné, zdravotní pojišťovny se finančně podílí 

pouze částečně. Také není česká společnost dostatečně obeznámena se závažnými 

důsledky této choroby, k očkování nemá motivaci. Pro srovnání si můžeme uvést 
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situaci v Rakousku, kde je proočkovanost téměř stoprocentní a encefalitida se zde 

vyskytuje již pouze ve velmi výjimečných případech. Z tohoto příkladu je evidentní, 

že vakcinaci můžeme považovat za spolehlivou a rozhodně jí v rámci prevence 

věnovat dostatečnou pozornost (Chmelík 2008, Havlík, 2010, Petráš, 2007). 

  

2.2.2 Lymská borelióza  

 Lymská borelióza, stejně jako klíšťová encefalitida, patří mezi choroby 

přenášené klíšťaty, jedná se tedy o zoonózu. Jejím původcem je bakterie rodu Borrelia, 

kterou systematicky řadíme mezi spirochéty, gramnegativní bakterie podlouhlého 

spirálovitého tvaru. Onemocnění je multiorgánové, při pozdní diagnostice může 

zasáhnout celou řadu orgánů, od kůže, kloubů až po nervovou soustavu. Svojí četností 

v České republice výrazným způsobem převyšuje první zmiňovanou chorobu, ročně 

se u nás nakazí osmkrát více osob (Bolehovská a kol., 2009, Kříž a Gašpárek, 2015).  

 

2.2.2.1 Projevy 

 Borrelie sídlí u klíšťat ve střevních epitelech. Po přisátí klíštěte na hostitele 

se postupně bakterie začínají ve střevech množit, přijímáním krve se zde pozvolna 

snižuje pH, podmínky jsou pro bakterie přívětivější. Až po 24 hodinách jsou schopny 

přesunout se z konce trávicí trubice na její začátek, do slinných žláz roztoče. Zde se 

opět množí a infikují hostitelský organismus. Pokud se tedy po procházce v přírodě 

vždy řádně prohlédneme a případně odstraníme samozvaná přisátá klíšťata, výrazně 

se tím vyhýbáme nákaze (Bolehovská a kol., 2009). 

 Drtivá většina nakažených osob, udává se 80–95 %, obdobně jako u klíšťové 

encefalitidy, prodělává chorobu bezpříznakově, imunitní systém infekci zlikviduje. 

U zbylého procenta se objevují klinické příznaky, které bývají velmi různorodé 

(Krbková, 2007). 

 Onemocnění můžeme rozdělit do tří fází. V první fázi časné lokalizace, mezi 

2. – 30. dnem od nakažení, se u pacienta mohou objevovat chřipkové příznaky, 

nejtypičtějším projevem je však kožní nález zvaný erythema migrans. Jedná se 

o skvrnu červené barvy, která ve svém středu bledne, nebolí. Z počátku dosahuje 

velikosti okolo 5 centimetrů, později se rozšiřuje až na několik desítek centimetrů 

a zarudnutí se od středu ztrácí čím dál více. Pokud se skvrna objeví neprodleně po 
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odstranění klíštěte, pravděpodobně se jedná pouze o hypersensitivní reakci, kde nálezu 

bude scházet typický vybledlý střed (Křupku a kol., 2014, Roháčová, 2012, Kříž 

a Gašpárek, 2015). 

Druhá fáze, fáze časné diseminace, se již může projevovat neurologickými 

obtížemi jako je například ztuhlost šíje či prudká bolest hlavy. Také dochází 

k poškození pohybového aparátu v podobě artritid, zánětů kloubů, a myozitid, zánětů 

svalů. Někteří jedinci mohou pociťovat rovněž srdeční a dýchací anomálie, setkáváme 

se i s oční formou. U dětí je velmi častý borréliový lymfocytom, bezbolestné zduření 

rudé barvy nacházející se v oblasti uší, nosu, podpaží nebo prsních bradavek. Když je 

zahájena včasná léčba, onemocnění se zpravidla do druhé fáze nedostává. Ovšem 

v případě, že se první příznaky podcenily, rekonvalescence může trvat velmi dlouhou 

dobu (Roháčová, 2012, Bolehovská a kol., 2009).  

Se třetí, poslední fází pozdní diseminace se setkává přibližně 60 % 

neléčených osob. Choroba přechází do chronicity. Pozdě nasazená léčba už nedosahuje 

převratných účinků. S poruchami neurologického či pohybového charakteru se mohou 

pacienti potýkat řadu let, klidně do konce svého života (Roháčová, 2012, Křupku 

a kol., 2014).  

 

2.2.2.2 Subtypy 

 Bakterie rodu Borrelia, způsobující lymskou boreliózu, tvoří komplex 

několika poddruhů. Pro člověka patogenní jsou dle paní doktorky Roháčové (2012) 

převážně tři subtypy: „B. garinii, B. afzelii a B. burgdorferi.“ S prvními dvěma 

jmenovanými se můžeme běžně setkat v našich končinách, v oblasti celé Evropy. 

Borrelia burgdorferi způsobuje stejné onemocnění v Americe, konkrétně v USA. 

Vzájemně se tyto subtypy liší látkami, jež vyvolávají specifickou imunitní reakci, 

obsahují jiné antigeny (Roháčová, 2012). 

 

2.2.2.3 Rozšíření  

 Bakterie způsobující boreliózu jsou, stejně jako viry klíšťové encefalitidy, 

výrazným způsobem závislé na výskytu klíšťat, svých vektorů. Mluvíme tedy spíše 

o teplejších oblastech s dostatečnou vlhkostí. V České republice se ale nesetkáme 



 

33 

 

s krajem, který by se mohl chlubit absencí této choroby. Mezi nejvíce promořené 

oblasti patří Zlínský a Středočeský kraj (Kříž a Gašpárek, 2015).  

Přirozenou zásobárnu nákazy tvoří celá řada živočichů od určitých skupin 

ptáků, drobných hlodavců, až po velké sudokopytníky. Klíště se nakazí sáním na 

nakaženém živočichovi a infekci šíří dále. Přenašečem může být jakýkoli vývojový 

stupeň tohoto roztoče. Z člověka na člověka choroba přenosná není, ale byl dokázán 

transplacentární přenos, tedy nakažená těhotná žena může ohrozit svého nenarozeného 

potomka (Křupka a kol., 2014, Roháčová, 2012).  

 

2.2.2.4 Diagnostika 

 Lymská borelióza se projevuje řadou velmi nespecifických příznaků, proto 

její přesné stanovení nebývá vždy jednoduché. Užívá se nepřímé diagnostiky, která 

neurčuje konkrétní druh bakterie způsobující chorobu, ale vymezuje protilátky proti 

jejím nakažlivým agens. V první fázi onemocnění nemá člověk v těle vytvořeno ještě 

dostatečné množství protilátek, proto je sérologické vyšetření neprůkazné. Naštěstí se 

u velkého procenta pacientů objevuje typický klinický příznak této infekce – erythema 

migrans. Díky tomuto projevu může být proti borelióze zahájena účinná léčba již 

v první fázi onemocnění i bez sérologického vyšetření. Výrazným způsobem se tak 

Obrázek 7: Počet onemocnění Lymeskou boreliózou v ČR v roce 2011 podle okresu nákazy, 

Epidat (www.szu.cz 15. 3. 2019) 

http://www.szu.cz/uploads/LB/Obr__zek4.jpg
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zabraňuje tomu, aby nemoc přešla do své další fáze. V pokročilejších stupních infekce 

již má nakažená osoba v těle dostatek protilátek a odborníci odebráním mozkomíšního 

moku infekci detekují spolehlivě (Polák a Husa, 2014, Krbková, 2007).  

 

2.2.2.5 Léčba  

 Jelikož se jedná o chorobu bakteriálního původu, jsou na diagnostikovanou 

lymskou boreliózu předepisována antibiotika. V případě neurologických či srdečních 

obtíží se volí nitrožilní podání. Platí pravidlo, že v čím ranější fázi nákazy se 

antibiotika začnou užívat, tím se užívají kratší dobu a lépe se s infekcí vypořádají. Ve 

třetí, poslední fázi přechází onemocnění do chronicity a účinek medikamentů je již 

velmi omezený, pak může například hrozit trvalá invalidita. Kromě kauzální léčby je 

zapotřebí také léčba symptomatická, kdy se zohledňují konkrétní klinické příznaky 

pacienta (Roháčová, 2012, Bolehovská a kol., 2009). 

 

2.2.3 Další choroby přenášené klíšťaty 

 Klíště obecné neboli Ixodes ricinus nepřenáší pouze dvě onemocnění. Po 

právu jim je ovšem věnována nadměrná pozornost, jelikož k těmto infekcím jsou velmi 

náchylní lidé a na území České republiky se vyskytují v hojném počtu.  

Jako další chorobu, jímž je klíště vektorem, můžeme jmenovat tularémii. 

Jedná se o bakteriální nákazu, ke které jsou vnímaví nejvíce zajíci. Proto je také někdy 

přezdívána jako zaječí nemoc. Na člověka je ale choroba přenosná také, případů 

nákazy se objevuje v naší zemi ročně několik desítek. Infekci člověk nezíská přímo od 

klíštěte, nejčastěji se nakazí při kontaktu s divokým nakaženým zvířetem. Účinná 

léčba je pomocí antibiotik (Havlík, 2010, Vágnerová a kol., 2005).  

  Bakteriálního původu je rovněž ehrlichióza, i ta patří mezi zoonózy 

přenášené klíšťaty. Způsob nákazy i klinické příznaky jsou téměř shodné s těmi 

u lymské boreliózy, proto se často choroba mylně za boreliózu zaměňuje. Původce je 

ale odlišný, tomu by se měla přizpůsobovat antibiotická léčba (Mokrejšová a Žabka, 

2013).  

Na závěr ve výčtu onemocnění zmíním babeziózu, jejímž původcem je prvok. 

Výskyt této parazitární nákazy je celosvětový, u nás se s ní ale setkáme pouze 

výjimečně. Prvok žije a množí se v krvi, má množství poddruhů, s kterými se 
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organismus vypořádává různým způsobem. V mnoha případech je průběh mírný 

a obejde se bez léčby, při komplikacích pacient může vykazovat příznaky podobné 

malárii. Zde se pak volí kombinace speciálních antibiotických přípravků (Pernicová, 2017).  

 

2.3 Prevence  

 Jediné onemocnění z velkého počtu výše jmenovaných, proti kterému se 

můžeme chránit pomocí očkování, je klíšťová encefalitida. Na ostatní infekce 

přenášené klíšťaty zatím účinná vakcinace nebyla objevena, proto bychom při 

návštěvách přírody neměli zapomínat na preventivní opatření (Havlík, 2010, Chmelík, 

2008). 

 

2.3.1 Pobyt v přírodě  

 Při návštěvě lesa, parku nebo jakékoli travnaté oblasti bychom pokaždé měli 

počítat s variantou, že se zde mohou vyskytovat klíšťata. S prevencí můžeme začít již 

doma při volbě oblečení. Vždy je vhodnější zvolit ošacení, které není příliš křiklavé, 

barvy nejsou moc pestré. Také se nedoporučuje nosit do lesa krátké kalhoty a trička. 

Měli bychom se snažit zamezit kontaktu klíštěte s naší pokožkou, aby v případě, že 

upoutáme jeho pozornost a přichytí se na nás, nemělo možnost se také hned přisát 

(Čechová, 2009).  

 Klíšťata svoji kořist identifikují pomocí Hallerova orgánu, který reaguje na 

teplo a oxid uhličitý vylučovaný teplokrevnými živočichy. Proto je vhodné pro větší 
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ochranu užívat repelenty. Účelem repelentů je odpuzovat hmyz a roztoče. Nejčastěji 

svým pachem překryjí pach potenciálního hostitelského organismu, živočicha 

zamaskují.  Některé repelenty ale slouží zároveň i k usmrcení nežádoucího hmyzu 

a roztočů, pak je nazýváme insekticidy. Před použitím jakéhokoli repelentu si musíme 

pečlivě přečíst jeho příbalovou informaci. Zvláště v případě insekticidů musíme dávat 

velký pozor, aby účinná látka nepřišla do kontaktu s pokožkou, mohla by způsobit 

silnou alergickou reakci (Čechová, 2009).  

 Jakmile se vrátíme z přírody, měla by se ihned provést detailní prohlídka 

celého těla všech zúčastněných. Nemělo by se zapomínat ani na oblečení a domácí 

mazlíčky. Čím dříve na sobě případného parazita zpozorujeme, tím pravděpodobněji 

se vyhneme jakýmkoli komplikacím (Balašová, 2017). 

 

2.3.2  Odstranění klíštěte  

 V případě, že na sobě nalezneme přisáté klíště, měli bychom se bezodkladně 

věnovat jeho odstranění. Vhodné je před samotným aktem dezinfikovat místo přisátí, 

poté pomocí pinzety klíště z pokožky odstranit. Nikdy na něho nesaháme holýma 

rukama, postupovat se musí velmi opatrně, kývavými pohyby. Zřetel se klade na to, 

aby se klíště během odstraňování nepřetrhlo. Po odstranění klíštěte bychom měli oblast 

přisátí znovu vydezinfikovat a drobného roztoče usmrtit, doporučuje se spláchnutí 

v toaletě (Balašová, 2017, Havlík, 2010).  

 Pokud se v následujících deseti dnech po odstranění klíštěte objeví u dané 

osoby jakékoli chřipkové příznaky či rudé neobvyklé skvrny na pokožce, je velmi 

vhodné vyhledat odborníka a situaci s ním zkonzultovat (Balašová, 2017). 

 

2.3.3 Vyšetření klíštěte 

 V dnešní době již existují  speciální laboratorní postupy, které spolehlivě 

prokážou, zdali v přisátém klíštěti byly přítomny patogenní látky, jež by případně 

u jeho hostitele mohly způsobit onemocnění. Tyto metody jsou zajisté velmi 

sofistikované, pomáhají detekovat infekci již v zárodku. Nikde ovšem není psáno, že 

pokud se dané látky v klíštěti objeví, budou také přeneseny na hostitele a onemocnění 

u něho skutečně propukne. Často výsledky této metody pouze způsobují zbytečné 
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neopodstatněné obavy o zdraví hostitele. Lékař Václav Chmelík tyto postupy považuje 

přímo za nevhodné (Chmelík, 2009). 
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3 Veš dětská (Pediculus capitis) 

3.1 Obecná charakteristika 

 

Říše Živočichové (Animalia) 

Kmen Členovci (Arthropoda) 

Třída Hmyz (Insecta) 

Řád Vši (Anoplura) 

Čeleď Pediculidae 

Rod Veš (Pediculus) 

Druh Veš dětská (Pediculus capitis) 

Tabulka 3: Systematické zařazení vši dětské (Smrž, 2013, Dutra a kol., 2014) 

  

Všechny zástupce, patřící do řádu Vši, řadíme mezi hematofágní živočichy. 

K cizopasnému způsobu života jsou morfologicky velmi úzce specializováni. V České 

republice na lidském hostiteli může parazitovat veš šatní (Pediculus corporis), 

přenašeč bakterií Borrelia recurrentis a Rickettsia prowazekii. Výskyt je ovšem 

spojován pouze s výrazně špatným způsobem osobní hygieny, proto v naší zemi 

mohou být rizikové skupiny lidí bez domova. Také se ojediněle objevuje veš muňka 

(Phthirus pubis). Jedná se o organismus žijící v pubickém ochlupení člověka, jež je 

prakticky vyhuben kvůli trendu vyholování intimních partií. A na závěr jmenuji veš 

dětskou (Pediculus capitis), velmi běžného ektoparazita zejména u dětí školního 

a předškolního věku. Právě kvůli výrazné spojitosti s dětmi se budu v následující části 

práce věnovat poslednímu zmiňovanému zástupci (Smrž, 2013, Nutanson a kol., 2007, 

Rupeš a Vlčková, 2015, Votýpka, Kolářová, Horák a kol, 2018, Rupeš a Vlčková, 

2009). 

Veš dětská je obligátní parazit s velmi vyhraněnou hostitelskou specifitou, 

jedná se výlučně o lidského cizopasníka, specialistu. Komplikace, způsobované tímto 

zástupcem, jsou neustále velmi aktuální, vši si totiž po čase obvykle vytvoří na danou 

odvšivovací látku odolnost neboli rezistenci. Setkat se s nimi můžeme po celém světě, 

ve všech společenských vrstvách (Volf a Horák, 2007, Rupeš a Vlčková, 2009). 
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3.1.1 Stavba těla  

 Veš dětská žije po celý svůj život na svém hostiteli, v jeho vlasech. Na jinou 

životní strategii není morfologicky uzpůsobené její tělo, ztráta hostitelského 

organismu pro ni znamená smrt. Tuto skutečnost lze demonstrovat na faktu, že 

postupem času ztratila veš zcela svá křídla. Nemůže se tedy pohybovat z hostitele na 

hostitele či volně v prostředí. Místo toho má však na končetinách důmyslně vyvinuté 

drápky srpkovitého tvaru, které vyrůstají naproti palcovitému výběžku. Díky tomuto 

mechanismu se dokáže velmi silně ve vlasech zafixovat (Smrž, 2013, Volf a Horák, 

2007).  

 Samičky velikostně přerůstají samečky, mohou na délku měřit až 3,3 mm, 

zatímco samečkové pouze 2, 6 mm. Samečkové mají také na rozdíl od samiček 

charakteristické hnědé pruhy na břiše, jinak ovšem pohlavní dimorfismus u vší není 

příliš výrazný. Trup je nesen třemi páry článkovaných kráčivých končetin, článkování 

je patrné i na zadečku.  Zbarvením se snaží napodobit vlasy hostitele, jedná se 

o maskovací strategii (Bonilla a kol., 2013, Jírovec, 1948, Scanni a Bonifazi, 2008). 

  Na hlavové části těla dominuje pár článkovaných tykadel. Rovněž se zde 

vyskytuje pár očí, ten je však silně redukovaný. K orientaci na hostiteli vši využívají 

hmatové chloupky, jež jsou situované na tykadlech.  K příjmu potravy slouží 

trubicovitý ozubený systém se třemi stylety, který tvoří bodavě sací aparát. Celý aparát 

je zatažitelný. V momentě, kdy jedinec přestane přijímat potravu, zanoří se celé ústní 

ústrojí do hlavové kapsule, zvenčí pak není patrné (Scanni a Bonifazi, 2008, Volf 

a Horák, 2007, Smrž, 2013). 

 

Obrázek 8: Veš dětská (mikro.jaknahmyz.cz 21. 4. 2019) 

http://www.mikro.jaknahmyz.cz/media/pictures/ves_detska.jpg
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3.1.2 Příjem potravy  

 Potravu v podobě lidské krve musí přijímat všechna vývojová stádia, a to 

několikrát za den.  Bez potravy, bez přítomnosti hostitele, do několika dní umírají. Jak 

už bylo výše zmíněno, ústní ústrojí sestává ze tří styletů. Jeden stylet nese velké 

množství zubů, slouží tedy k mechanickému rozrušení pokožky hlavy. Druhý stylet se 

využívá k nasávání hostitelovi krve a zbývající zajišťuje vylučovaní slin 

s antikoaguačními látkami, tak se zabrání srážení krve. Nasátý jedinec mění svoji 

barvu, tmavne. Mohla by nás napadnout otázka, proč vši sají pouze na člověku a na 

jiných živočiších nikoli. Odpověď se skrývá u drobných symbiotických bakteriích 

ukrytých ve střevech těchto členovců. Jinou krev tyto bakterie totiž nejsou schopny 

strávit (Volf a Horák, 2007, Jírovec, 1948, Scanni a Bonifazi, 2008). 

 

3.1.3 Vývojová stádia  

 Veš dětská prochází za svůj život třemi vývojovými stádii, z nichž všechna 

žijí na tomtéž hostiteli, na člověku (Rupeš a Vlčková, 2009).  

Nejprve musí dospělá samička naklást vajíčka. Uvádí se, že za celý život se 

jí podaří jich naklást okolo padesáti. Předtím než vajíčko ze samičky vyjde, vytéká 

z jejích genitálií lepkavá kapalina, ta poté velmi pevně přichytí vajíčko k vlasu. 

Většina vajíček neboli hnid je připevňována do velmi těsné blízkosti pokožky hlavy 

o vzdálenosti přibližně 3 milimetry, důvodem je teplota. Optimální teplota pro správný 

vývoj hnid je 30 °C. V letních měsících se mohou nevylíhlá vajíčka vyskytovat i dále 

od pokožky hlavy, jelikož teplota vzduchu je podstatně vyšší. Čerstvě nakladené hnidy 

mají bělavou barvu, během zrání žloutnou, vylíhlá vajíčka jsou průhledná (Scanni 

a Bonifazi, 2008, Rupeš a Vlčková, 2009, Jírovec, 1948, Votýpka, Kolářová a Horák, 

2018).  

Při teplotě 30 °C se larvy z vajíček klubou za 7–11 dní, čím je teplota vyšší, 

tím vajíčka dozrávají dříve. Každé vajíčko má na svém vrcholku specifické víčko, 

operculum. V tomto víčku drobná larva svými zuby vytváří zaoblený otvor a dostává 

se na denní světlo. Podobnost dospělému jedinci je zde značná, ovšem larvy jsou 

podstatně menší a méně pigmentované. Než se zcela přemění na dospělého jedince, 

musí se napřed třikrát svléknout. I v této životní fázi potřebují larvy přijímat neustále 

potravu v podobě lidské krve (Scanni a Bonifazi, 2008, Jírovec, 1948). 
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Osm dní od vylíhnutí se z larvy stává dospělý jedinec schopný reprodukce 

a celý cyklus se znovu opakuje. Samička se na hostiteli spáří se samečkem a 14 hodin 

poté už může zahájit kladení vajíček, nejdéle po 32 dnech umírá (Scanni a Bonifazi, 

2008, Rupeš a Vlčková, 2009). 

 

3.1.4 Výskyt  

Veš dětská je kosmopolitně rozšířený obligátní parazit člověka. Vyskytuje se 

všude, kde žijí lidé, setkat se s ní můžeme po celém světě. Výjimku snad tvoří pouze 

africká a afroamerická populace. Zde je výskyt minimální, jelikož tito lidé nemají vlas 

na průřezu kulatý, nýbrž oválný, vši se zde hůře drží (Sayyadi a kol., 2014).  

Nejčastějšími hostiteli tohoto cizopasníka jsou děti, které spolu přichází do 

úzkého kontaktu, přenos vší je pak velmi snadný. Přesné počty případů napadení 

člověka vší dětskou však nelze jednoznačně určit. Ačkoli se v mnoha publikacích 

a médiích zdůrazňuje, že se tento parazit může vyskytovat ve všech společenských 

vrstvách a jeho napadení se netýká pouze nejchudšího obyvatelstva se špatnými 

hygienickými návyky, stále je samotná skutečnost výskytu vší velmi stigmatizována 

a odsuzována. Lidé pak mají tendenci zamlčet informaci o tom, že se s těmito 

cizopasníky potýkají a vši se šíří dále (Rupeš a Vlčková, 2011, Scanni a Bonifazi, 

2008). 

Veš nenaleznete na jiné části lidského těla, než je hlava, její končetiny jsou velmi 

úzce specializované k pohybu ve vlasech. Nemůžeme ovšem čekat stejnoměrné 

rozmístění, vši preferují oblast spánků a zátylek. V ojedinělých případech se mohou 

zatoulat i do hustých vousů či do obočí (Volf a Horák, 2007, Jírovec, 1948, Scanni 

a Bonifazi, 2008). 

 

3.2 Vliv na člověka  

 Veš dětská, na rozdíl od její velmi blízké příbuzné, vši šatní, není vektorem 

žádných nebezpečných patogenů. Její výskyt je obecně spojen s nepříjemnými 

prožitky hostitele, nejedná se však o život ohrožující stavy (Volf a Horák, 2007). 
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3.2.1 Pedikulóza  

 Samotné parazitování vší v lidských vlasech se označuje za onemocnění 

zvané pedikulóza. U dětí se jedná o nejrozšířenější parazitární chorobu vůbec. Dle 

odhadů je ročně nakaženo okolo 5 milionů dětí na celém světě mezi 6.-12. rokem 

života (Rupeš a Vlčková, 2009, Scanni a Bonifazi, 2008). 

 

3.2.1.1 Nákaza 

 Nákaza vší dětskou je poměrně rutinní záležitostí. Úplně nejběžnější způsob 

představuje přímý tělesný kontakt. V dalších možnostech přenosu se autoři svými 

názory rozchází. Scanni a Bonifazi (2008) a také Sayyadi se spolupracovníky (2014) 

tvrdí, že přenos vši dětské sdílením různých věcí jako například hřeben či pokrývka 

hlavy je možný. Naopak doktor Rupeš s doktorkou Vlčkovou (2009) ve své práci tuto 

možnost sice připouští, nicméně poukazují na to, že žádný případ tohoto přenosu nebyl 

prokázán (Rupeš a Vlčková, 2009, Scanni a Bonifazi, 2008, Sayyadi a kol., 2014). 

Jak už bylo výše řečeno, pedikulóza činí zásadní problém hlavně v dětských 

kolektivech. Velmi rizikové bývají převážně rekreační pobyty dětí jako jsou dětské 

tábory či školy v přírodě. Děti, hlavně dívky, si v rámci určité hry půjčují své hřebeny, 

gumičky a ošacení, kde se mohou vši zachytit. Nákaza může proběhnout rovněž přes 

ložní prádlo, o výrazném osobním kontaktu mezi dětmi nemluvě. Stačí pak pouze 

jedno dítě, které do kolektivu parazita zavleče, a po více než týdnu se s totožnými 

potížemi může potýkat celá řada dalších dětí. Velký problém vši představují 

v početných rodinách s horším finančním zajištěním, zde je sdílení věcí na denním 

pořádku a boj s těmito parazity není tak efektivní. Právě tyto rodiny bývají často 

zdrojem nákazy, která se pak šíří ve školách a školkách (Scanni a Bonifazi, 2008, 

Rupeš a Vlčková, 2009, Sayyadi a kol., 2014). 

 

3.2.1.2 Projevy 

 Počáteční fáze choroby bývá často bezpříznaková. Nákazu působí přítomnost 

jedné oplodněné samičky a sání jednoho parazita může zcela uniknout hostitelově 

pozornosti. Přibližně po týdnu se však z vajíček, hnid, začnou líhnout larvy, ty ke 

svému vývoji hostitelovu krev rovněž potřebují. Nakažený jedinec při přemnožení vší 

pak bude trpět nespavostí a úpornou svědivostí. V případě, že jedinec prodělává 
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chorobu opakovaně, svědění se může projevit dříve, jedná se o alergickou reakci na 

sliny tohoto parazita (Scanni a Bonifazi, 2008, Rupeš a Vlčková, 2011). 

 Při neléčeném onemocnění, kromě toho, že hostitel bude vši šířit dále, může 

také dojít k sekundárním komplikacím. Nepříjemné svědění pravděpodobně donutí 

jedince, aby se na postižených místech poškrábal. Následně se pak velmi lehce ze 

špinavých rukou do otevřených ranek šíří infekce. Pokožka hlavy na určitých místech 

může začít hnisat, dochází také ke zvětšení mízních uzlin. Ačkoli vši sají krev 

zpravidla třikrát denně, i při velkém přemnožení ztráty krve nepůsobí fatální následky. 

U jedinců se sklony k anémii neboli chudokrevnosti se může tato choroba projevit. 

Mimo fyzických obtíží má pedikulóza vliv i na psychiku, u nakažených se snižuje 

schopnost pozornosti a zvyšuje se míra stresu (Scanni a Bonifazi, 2008, Gulgun a kol., 

2013).  

 

3.2.1.3 Diagnostika 

Mnoho lidí se domnívá, že diagnostikovat tuto chorobu zvládnou hravě 

v domácím prostředí a nevyhledávají lékaře. Řada z nich se však dopouští množství 

chyb. Abychom mohli o někom prohlásit, že má pedikulózu, musíme v jeho vlasech 

nalézt živou lezoucí veš. Přítomnost pouhých hnid k přesné diagnostice nestačí. Hnidy 

jsou totiž samičkou lepeny k vlasům velmi odolnou lepivou směsí a na vlasech 

setrvávají i dlouho poté, co již je parazit zcela vymýcen. Hnidy odrůstají společně 

s vlasy, pokud je jejich vzdálenost od hlavy malá, do 8 milimetrů, pak je velká 

pravděpodobnost, že ve vlasech leze rovněž živá veš, hnidy jsou živé a čekají na 

vylíhnutí. Pokud je ovšem vzdálenost od hlavy větší než 1 centimetr, pak se jedná 

pravděpodobně o prázdné schránky vylíhlých vší či o mrtvé jedince, živé vši na jedinci 

nemusí být vůbec detekovány. Kdybychom léčbu nasazovali na základě nálezu 

takovýchto hnid, mohli bychom léčit již vyléčeného pacienta. V případě, že si 

s rozpoznáváním vší nejsme zcela jisti, rozhodně bychom neměli situaci podceňovat 

a vyhledat lékaře (Rupeš a Vlčková, 2009, Scanni a Bonifazi, 2008).   

Pouhou prohlídkou hlavy živou veš zpravidla neobjevíme, vši jsou 

světloplaché a dokáží se velmi rychle pohybovat. Vhodnější je proto využít metody 

vyčesávání, ideálně vlasy v průběhu vlhčit rozprašovačem a zaměřit se na nejčastější 

místa výskytu tohoto parazita, tedy na oblast šije a okolí uší. Abychom předešli 
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dalšímu šíření vší, je rovněž dobré zkontrolovat na přítomnost parazita také ostatní 

členy rodiny a blízké kontakty nakaženého (Rupeš a Vlčková, 2009, Madke 

a Khopkar, 2012, Sayyadi a kol., 2014). 

 

3.2.1.4 Léčba 

 Cílem léčby pedikulózy je zahubit všechny vši vyskytující se na hostiteli, 

včetně zástupců ještě nevylíhlých, tedy hnid. Nejčastěji se přímo na vlasy a pokožku 

hlavy aplikuje účinná látka v podobě šampónu, gelu, krému či spreje. Před použitím 

jakéhokoli přípravku je velmi žádoucí si nejdříve důkladně přečíst příbalový leták. Zde 

se dozvíme, zdali se má látka aplikovat na suché či vlhké vlasy, také jak dlouho má 

působit. Obzvláště v případě chemických insekticidů, kterých ovšem už ubývá 

a v České republice se s nimi prakticky nesetkáme, bychom neměli překračovat 

doporučenou dobu působení přípravku, naším cílem sice je účinně zlikvidovat všechny 

vši, zároveň ale musíme chránit postiženého před negativním působením chemikálií 

v přípravku obsažených. Z dříve běžně užívaných preparátů na odvšivování mohu 

zmínit například šampón Parasidose, který kromě živých vší slibuje efektivní 

usmrcování i vajíček, účinná látka v něm obsažená se nazývá d-phenothrin, jedná se 

o pesticid.  Fyzikální a mechanické přípravky, jež se v dnešní době preferují, obsahují 

silikonové oleje. Látka v nich obsažená vši udusí a mechanicky poškodí, tento účinek 

má však pouze na živé zástupce. Z tohoto důvodu se proto musí aplikace opakovat 

v intervalu 8-10 dní, jedná se o dobu, kdy se z vajíček líhnou larvy, které ale ještě 

nejsou schopné reprodukce. Obecně u všech odvšivovacích preparátů, jichž je dnes na 

trhu několik, ať už hnidy hubí či nikoli, bychom po více než týdnu měli provést 

důkladnou kontrolu, zabráníme tím opakované nákaze (Madke a Khopkar, 2012, 

Rupeš a Vlčková, 2009, Koktavá, 2012, Mazánek, 2016).  

 Likvidace vši dětské je již dlouho velmi diskutovaným tématem. Tento 

drobný organismus si totiž postupem času vytvořil na řadu osvědčených chemických 

látek, určených k jeho eliminaci, rezistenci a jeho populace se začala výrazným 

způsobem rozrůstat. Z insekticidů, jejichž účinek se v posledních několika desítkách 

let výrazně snížil, jmenuji permethrin. Do roku 1992 to byla nejužívanější chemikálie 

na tyto parazity, poté vši začaly být vůči permethrinu stále odolnější a pesticid byl 

potupně nahrazován jinými látkami. K obdobnému mechanismu došlo i u řady dalších 

chemikálií, právě proto jsou postupně chemické přípravky vyměňovány za ty fyzikální 
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a mechanické. U nich je riziko rezistence minimální, zároveň jsou mnohem šetrnější 

k hostiteli (Rupeš a Vlčková, 2009, Madke a Khopkar, 2012, Mazánek, 2016).  

 

3.3 Prevence  

 Přestože pedikulóza nepředstavuje život ohrožující chorobu, přítomnost vší 

je pro hostitelský organismus velmi nepříjemnou záležitostí. Patřičná prevence je 

rozhodně na místě. V dětském kolektivu se vši čas od času vždy objeví, nelze tomu 

zcela zabránit. Když se ovšem rodiče nakažených dětí postaví k problému čelem, 

nahlásí vedení školy tuto skutečnost a postarají se o řádnou léčbu svého potomka, vši 

se nerozšíří či pouze minimálně. Škola učiní preventivní opatření a zamezí dalšímu 

šíření již v zárodku. Problém nastává v okamžiku, kdy se rodiče za zavšivení svého 

potomka stydí a situaci záměrně zamlčují (Mazánek, 2016).  

 Z dalších preventivních opatření lze doporučit převážně rizikovým skupinám, 

aby spolu nesdílely hřebeny, pokrývky hlavy a vůbec všechno, co přichází do kontaktu 

s vlasy. Jelikož veš není schopna delší dobu žít mimo hostitelský organismus, 

předměty, které by potencionálně mohly znamenat zdroj nákazy, postačí nechat 

několik dní v chladnějších prostorách. V případě podezření na pedikulózu je rovněž 

vhodným způsobem prevence a zároveň léčby mechanické vyčesávání pomocí 

hřebenu všiváčku. Jedná se o pracný, leč účinný způsob. Rozhodně však nikdy jako 

prevenci neužíváme odvšivovací léčebné prostředky, ty se nasazují až za předpokladu, 

že je pedikulóza skutečně diagnostikována. Úplně nejjednodušší variantu prevence 

představuje oholení hostitele. Veš totiž není schopná přežít ve vlasech kratších než 

1 centimetr. Obzvláště pro dívky však může být tato varianta vysoce stresující, a proto 

se doporučuje jen ve velmi krajních případech (Rupeš a Vlčková, 2009, Votýpka, 

Kolářová a Horák, 2018). 
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4 Štěnice domácí (Cimex lectularius) 

4.1  Obecná charakteristika 

Říše Živočichové (Animalia) 

Kmen Členovci (Arthropoda) 

Třída Hmyz (Insecta) 

Řád Polokřídlí (Hemiptera)  

Podřád Ploštice (Heteroptera) 

Čeleď Štěnicovití (Cimicidae) 

Rod Štěnice (Cimex)  

Druh Štěnice domácí (Cimex lectularius)  

Tabulka 4: Systematické zařazení štěnice domácí (Jedličková, 2011, Reinhardt a Siva-Jothy, 

2006) 

 

Rod Cimex zahrnuje mnoho druhů paraziticky žijících zástupců. Nás ovšem 

bude v následující kapitole zajímat převážně štěnice domácí (Cimex lectaurius), 

parazit, z kterého se postupem času stal obligátní lidský hematofág. Dříve se jednalo 

o parazitárního generalistu, postupem věků se však úzce specializoval a dnes tento 

druh štěnice preferuje převážně lidskou krev. Výskyt tohoto cizopasníka je v České 

republice momentálně velmi závažným problémem. Ačkoli přímo neohrožuje lidský 

život, jeho působení má výrazně neblahý vliv na psychickou i fyzickou stránku 

napadeného člověka. Další druh štěnice, který ochotně parazituje na člověku, se 

nazývá štěnice tropická (Cimex hemipterus), ta je ovšem méně tolerantní k teplotním 

výkyvům a za předpokladu, že si ji někdo přiveze z dovolené jako suvenýr, 

pravděpodobně u nás dlouho nepřežije (Votýpka, Horák a Kolářová, 2018, Jedličková, 

2011, Balvín, 2008). 

 

4.1.1 Stavba těla  

 Štěnice patří mezi nenápadné ploštice s proměnlivým hnědo-rezavým 

zbarvením. Tělo sestává ze tří částí – hlavy, hrudi a zadečku. Všechny tři části jsou 

hustě kryty žlutavými chloupky. Zadeček je článkovaný a výrazně zploštělý, díky této 
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skutečnosti se štěnice dokáží velmi efektivně ukrývat i ve velmi stísněných prostorách. 

K pohybu slouží tři páry článkovaných končetin. Na hlavě dominuje pár složených 

oček a tykadla. Ústní ústrojí je uzpůsobeno ke konzumaci krve, jedná se o bodavě sací 

aparát, který je v nečinnosti uložen ve spodním pysku (Jírovec, 1948, Jedličková, 

2011, Votýpka, Horák a Kolářová, 2018).  

Pohlavní dimorfismus není příliš výrazný, ale obdobně jako u vší jsou 

samičky mohutnější, rozměry se pohybují okolo 6 milimetrů. Dalším společným 

znakem těchto dvou živočišných druhů je neschopnost létat, u štěnic ovšem nalezneme 

pozůstatky křídel – polokrovky (Jírovec, 1948, Jedličková, 2011, Rupeš a Vlčková, 

2016).  

 

4.1.2 Příjem potravy  

 Jak už bylo výše zmíněno, štěnice domácí má, stejně jako ostatní krevsající 

členovci, bodavě sací ústní ústrojí. Ze spodního pysku vybíhá při sání krve trubička, 

v níž jsou ukryta kusadla a čelisti. Kusadla se pak větví na dva kanálky, mohutnější 

kanálek slouží k nasávání krve, druhý zajišťuje vylučování slin s antikoaguačními 

látkami, jež zabraňují srážení krve (Jírovec, 1948, Jedličková, 2011).   

Potravu v podobě krve musí přijímat obě pohlaví a všechna vývojová stádia. 

Na hostiteli trvale nežijí, tráví na něm pouze nezbytně dlouhou dobu potřebnou 

k nasátí dostatečného množství krve, poté se vrací zpět do svých úkrytů. Jedním 

z důvodů, proč štěnice představují tak závažný problém, je mimo jiné fakt, že vydrží 

velmi dlouhou dobu bez potravy. Václav Rupeš a Jana Vlčková (2016) ve své 

 Obrázek 9: Štěnice domácí (mikro.jaknahmyz.cz 6. 6. 2019) 

http://mikro.jaknahmyz.cz/media/pictures/stenice.jpg
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publikaci uvádějí, že pokud teplota v místnosti nepřesáhne 10 °C, přežijí takto až 

neuvěřitelných 485 dní. Při pokojové teplotě se tato doba snižuje. Hladové samičky 

sice ztrácí schopnost klást vajíčka, brzy po nasátí se však vše vrací do původního stavu 

(Rupeš a Vlčková, 2016, Reinhardt a Siva-Jothy, 2006, Votýpka, Horák a Kolářová, 

2018).  

 Aktivní jsou převážně v noci, kdy jejich hostitel spí. Vyhledají ho díky teplu 

a oxidu uhličitému, které produkuje. Poté štěnice pokračují v mapování terénu pomocí 

smyslových orgánů na nožkách a tykadlech, na závěr přichází vlastní konzumace krve 

převážně na odhalených částech těla. Odhadovaný čas sání larev je okolo 3 minut, 

dospělci potřebují potravy více a sají až čtvrt hodiny. V chladnějším prostředí 

vyhledávají hostitele jednou za týden, při pokojové teplotě až třikrát. Krev přijímají 

rovnou z vlásečnic, vlastní vpich hostitele nebolí, přítomnost štěnic člověka tedy 

vůbec nemusí probudit. Nasáté štěnice mění barvu, tmavnou díky přijaté krvi. Také 

mění svůj tvar, již nemají tak výrazným způsobem plochý zadeček, mohou se 

několikanásobně zvětšit, uvádí se pětkrát či šestkrát (Jírovec, 1948, Jedličková, 2011, 

Ledvinka, Rupeš a Vlčková, 2008, Kafková, 2017).  

 

4.1.3 Vývojová stádia  

 Velmi specifickým znakem tohoto živočišného druhu je způsob 

rozmnožování. Mezi samečkem a samičkou dochází k tzv. traumatické inseminaci. Na 

těle samičky totiž není vytvořen žádný otvor pro příjem spermatu, proto musí sameček 

před kopulací nejprve porušit svým sklerotizovaným penisem samičky zadeček, až 

poté může dojít k uvolnění jeho pohlavních buněk. Vyloučené spermie přecházejí do 

Riganova orgánu a putují dále tělem samičky s hemolymfou až k vaječníkům, kde 

dochází k vlastnímu oplodnění. Inseminace je pro samičky velmi riziková, často pro 

ně končí smrtí. Celá tato nepříjemná situace je ale kompenzována nadměrným počtem 

vajíček, které oplodněné samičky postupně produkují, za celý život to může činit až 

500 vajíček.  (Jedličková, 2011, Jírovec, 1948, Reinhardt a Siva-Jothy, 2006, 

Ledvinka, Rupeš a Vlčková, 2008, Kafková, 2017). 

Přibližně 10 dní po nakladení vajíček se začínají klubat larvy. Jsou průhledné 

barvy, typické zbarvení získávají až po prvním sání krve. Příjem potravy, krve, je 

nezbytný pro další vývoj jedince, pro postup do dalšího larválního stádia. Larválních 



 

49 

 

stádií je dohromady 5, během každého z nich je zapotřebí přijímat potravu. Postupně 

larvy v jednotlivých stádiích zvětšují svoji velikost a čím dál více se podobají 

dospělcům. Vývoj larvy probíhá v závislosti na optimálních životních podmínkách, 

jedná se zpravidla o jeden či dva měsíce.  Preferované teplotní rozmezí je od 20–30 °C. 

Výrazně vyšší či nižší teploty pozastavují vývoj larev, kladení vajíček u samic 

a celkově tlumí činnost všech štěnic. Hubí je však až teplota nižší než -15 °C. 

Posledním svlékáním se stává z larvy dospělý jedinec schopný pohlavního 

rozmnožování. Životnost dospělců se odhaduje okolo dvou let, dokáží přečkávat velmi 

nepříznivé podmínky a dlouhou dobu vydrží bez potravy. (Harlan, 2006, Jedličková, 

2011, Jírovec, 1948, Ledvinka, Rupeš a Vlčková, 2008).  

 

4.1.4 Výskyt 

 Štěnice domácí pobývají v lidských obydlích, v těsné blízkosti svého 

hostitele, člověka. Hladové štěnice vynikají výrazně plochým tělem, proto velmi 

zdárně přežívají ve stísněných prostorách jako jsou skuliny v nábytku, pod tapetami či 

zrcadli. Preferují ovšem skrytá místa v oblasti postele, například úkryty pod 

matracemi. Odtud v noci ke svému hostiteli nemají dalekou cestu. Ačkoli je přítomnost 

štěnic v lidském povědomí často spojována s mizivou hygienou, být tomu tak nemusí. 

Štěnicím se velmi dobře daří i v čistotné domácnosti, v takovéto domácnosti se ovšem 

jejich výskyt mnohem dříve odhalí (Votýpka, Horák a Kolářová, 2018, Ledvinka, 

Rupeš a Vlčková, 2008, Jedličková, 2011).   

 Důkaz o tom, že v našich příbytcích jsou nevítaní hosté, nemusí signalizovat 

pouze známky sání na pokožce. Přítomnost štěnic rovněž doprovází nelibý zatuchle 

nasládlý zápach. Jedná se o poplašný feromon, který je vylučován dospělými 

štěnicemi, když jsou svým hostitelem vyrušeny. Opakem poplašného feromonu je pak 

feromon svolávací, jež udržuje celou populaci pohromadě. Další znak, který nás může 

spolehlivě přesvědčit o přítomnosti štěnic, je jejich trus. Ačkoli se velmi rychle díky 

poplašnému feromonu rozutečou ze svých úkrytů, vždy toto místo bude výrazně 

potřísněno trusem s nestrávenými zbytky lidské krve (Ledvinka, Rupeš a Vlčková, 

2008, Harlan, 2006). 
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4.1.5 Šíření 

 K šíření tohoto otravného hmyzu dochází v zásadě dvěma způsoby. Aktivní 

šíření je patrné převážně u samiček. Kvůli nedostatku potravy jsou schopny překonávat 

za noc až 20 metrů a aktivně si vyhledávat potravu. Mohou se takto přes drobné 

skulinky klidně dostat do sousedního bytu. Pasivní přenos pak probíhá prostřednictvím 

ložního prádla, zavazadel či oblečení, kde se štěnice po určitou dobu schovají. 

O samotné rozšíření se již pak postaráme my sami (Rupeš a Vlčková, 2016, Ledvinka, 

Rupeš a Vlčková, 2008).  

 

4.2 Vliv na člověka 

 Vzhledem k tomu, že je štěnice hematofágní parazit, od nakažených lidí 

získává řadu patogenů. Jedná se například o virus hepatitidy B či o parazitárního 

prvoka Trypanosomu cruzi. Přenos infekce z člověka na člověka však prostřednictvím 

štěnice doposud prokázán nebyl. Z těchto důvodů se lze domnívat, že štěnice 

z epidemiologického hlediska nemá velký význam (Salazar a kol., 2015, Jírovec, 

1948, Jedličková, 2011, Ledvinka, Rupeš a Vlčková, 2008). 

 Samotné působení tohoto členovce na hostitele má ovšem rozhodně neblahý 

vliv. Ačkoli sání štěnic bolest přímo nezpůsobuje, hostitelův imunitní systém posléze 

vyhodnotí látky vylučované štěnicí do rány jako cizorodé a na řadu přichází alergická 

reakce. Každý jedinec reaguje na kousnutí štěnice s rozdílnou intenzitou, existují i lidé, 

u kterých se reakce neprojeví vůbec. Úzkou souvislost s fyzickými obtížemi mají 

rovněž problémy psychické. U postižených osob se může objevovat neuroticismus, 

nespavost, deprese nebo úzkost. Navíc se do poraněné pokožky také lehce zanese 

sekundární infekce, proto nelze výskyt štěnic podceňovat. K léčbě kožních projevů lze 

užít antihistaminika, která zmírňují průběh alergické reakce, a přípravky 

s dezinfekčními účinky. Nejdůležitější však je zbavit se zdroje těchto krevsajících 

parazitů, k čemuž je zpravidla zapotřebí pomoc odborníků (Jedličková, 2011, 

Ledvinka, Rupeš a Vlčková, 2008, Jírovec, 1948).  
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4.3 Prevence   

4.3.1 Likvidace štěnic 

Pokud štěnice masivně zamoří obydlí, rodina si s problémem zpravidla 

neporadí sama. K efektivní likvidaci je zapotřebí účinná chemická látka, k jejíž 

aplikaci se doporučuje přizvat odborníka ze specializované desinsekční firmy. 

Bohužel však v posledních letech ani radikální zásah prostřednictvím pesticidů 

nezajišťuje stoprocentní účinnost v boji se štěnicemi. Tyto parazité si totiž poměrně 

lehce vytvoří na účinné látky rezistenci. Prvním pesticidem, užívaným mimo jiné také 

k hubení štěnic, bylo DDT. Dnes se u nás kvůli nežádoucím vedlejším účinkům už 

nepoužívá, štěnice na tuto látku ale stejně již mají vytvořenou rezistenci. Obdobně je 

tomu i u řady dalších sloučenin, jež se dnes běžně v rámci desinsekce aplikují.  

Jmenovat můžeme např. pyretroid či cyhalothrin. Jediná látka, u které se rezistence 

ještě neprokázala, se nazývá chlorfenapyr (Rupeš a Vlčková, 2016, Jedličková, 2011).  

 Před vlastním postřikem chemickou směsí se doporučuje důkladně vysát 

všechny plochy, se kterými mohly štěnice přijít do kontaktu – oblasti pod matracemi, 

pod kobercem, tmavé kouty skříní, elektrické rozvody a další skrytá místa. Poté obsah 

vysavače s larvami a dospělými stádii štěnic nejlépe spálit. Vysavačem se nám 

nepodaří odstranit přilepená vajíčka, k jejich hubení poslouží samotný postřik. 

Aplikace postřiku musí být velmi svědomitá, pozornosti by neměla uniknout ani 

sebemenší škvírka. Důležitou roli hraje rovněž délka působení postřiku, uklízet by se 

mělo zásadně před prováděnou dezinsekcí, nikoli bezprostředně po ní. Preventivně by 

se, i přes další nepřítomnost štěnic, měl postřik nejdéle do měsíce opakovat. V rámci 

úspěšné desinsekce se také musí vyprat ložní prádlo, záclony či oblečení, které mohlo 

přijít do kontaktu se štěnicemi. Doporučuje se vyšší prací teplota, po vyprání prádlo 

vyžehlit či alespoň usušit v sušičce (Rupeš a Vlčková, 2016, www.ratex.cz 

13.  6. 2019, Kafková, 2017, Ledvinka, Rupeš a Vlčková, 2008).  

 

4.3.2 Předcházení zamoření obydlí  

Zcela předejít rozšíření štěnic nelze. Jejich výskyt nemá souvislost s hygienou 

domácnosti, štěnicím se daří kdekoli, kde mají svého hostitele. Aktivně mohou 

přelézat z bytu do bytu. Proti této situaci jsme zcela bezbranní. Ostražití bychom 

ovšem měli být při návštěvách hotelů a dalších zařízení, kde se zdržuje a přespává 

http://www.ratex.cz/odkazy/Jak%20na%20hubeni%20stenic%202.pdf
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větší množství lidí. V takovýchto zařízeních se štěnice vyskytují často a pasivně jsou 

pak roznášeny dále svými hostiteli. Proto je vhodné vždy před odjezdem domů 

zkontrolovat svá zavazadla (Kafková, 2017, Ledvinka, Rupeš, Vlčková, 2008).   
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5 Didaktické využití parazitologie členovců  

5.1 Metoda I. N. S. E. R. T.  

 Název této metody pochází z anglického slova „Interactive Noting System for 

Effective Reading and Thinking“, což v překladu znamená „Interaktivní systém 

poznámek pro efektivní čtení a myšlení“. Jedná se metodu kritického myšlení, v které 

si žáci ujasňují, do jaké míry jsou s daným tématem seznámeni a v jakém rozsahu sami 

usuzují, že by se v problematice měli zlepšit (Brestenská a kol., 2014). 

Žáci si nejprve důkladně přečtou předložený odborný text. K zadanému textu 

obdrží tabulku. Do tabulky si budou poznamenávat, jestli je pro ně daný pojem v textu 

znám, ještě o něm neslyšeli, myslí si, že není pravdivý, nebo by se mu chtěli věnovat 

podrobněji. Z jejich poznámek pak v závěru vyplynou ty nejzásadnější informace 

obsažené v článku (Brestenská a kol., 2014). 

Informaci již znám. Informace je pro mě 

nová. 

S informací 

nesouhlasím. 

O informaci chci 

vědět více. 

    

Tabulka 5: Metoda I. N. S. E. R. T., tabulka pro žáky (Brestenská a kol., 2014) 

 

5.1.1 Text pro žáky ZŠ  

Klíště obecné (Ixodes ricinus) 

 Klíště obecné je nejrozšířenějším druhem klíštěte v České republice. Setkat 

se s ním můžeme po celou vegetační sezónu hlavně ve vlhkých porostech. Aby klíště 

dokončilo svůj životní cyklus, musí projít třemi vývojovými stádii – prvním je larva, 

poté nymfa a na závěr dospělec. Všechna stádia potřebují ke svému životu krev 

obratlovců, s výjimkou dospělého samečka, který má za úkol v dospělosti pouze 

oplodnit samičku. O klíšťatech mluvíme tedy jako o hematofágních parazitech, 

o parazitech sajících krev. Jelikož přežívají na povrchu těla svého hostitele, řadíme je 
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mezi ektoparazity, parazity vnější. Sáním krve však hostitelské organismy neohrožují 

na životě. Jsou nebezpečné zejména kvůli přenosu infekčních onemocnění, jako je 

klíšťová encefalitida a lymská borelióza. Tyto choroby patří mezi velmi závažné, proto 

je zde stěžejní nákaze předcházet. Při procházce do přírody je vhodné volit delší 

kalhoty a trička, používat repelent. Po příchodu pak neprodleně zkontrolovat, zdali si 

někdo nedonesl drobného roztoče s sebou domů. V případě, že se na jedince klíště 

přisálo, použijeme k jeho odstranění pinzetu. Postupujeme opatrně s užitím kývavých 

pohybů, aby se klíště během vytahování nepřetrhlo. Roztoče nejspolehlivěji usmrtíme 

spláchnutím v toaletě. Nikdy klíště nemačkáme, riskovali bychom tím přenos infekce 

(Macháček, 2014, Wilmhelmsson a kol., 2013, Smrž, 2013, Volf a Horák, 2007, 

Havlík, 2010, Balašová, 2017).  

 

5.1.2 Text pro žáky SŠ 

Klíště obecné (Ixodes ricinus) 

Nejrozšířenějším druhem klíštěte v České republice, i celé Evropě, je klíště 

obecné.  Ač se jedná o obligátního ektoparazita, tráví většinu svého života mimo tělo 

hostitelského organismu. Tuto skutečnost mu umožňuje fakt, že má velmi dobré 

adaptační schopnosti. Jediným limitujícím faktorem klíštěte je vlhkost, proto se s ním 

zpravidla nesetkáme v suché oblasti Středomoří. Jeho životní cyklus se skládá ze tří 

stádií – larvy, nymfy a imaga čili dospělce. Všechna stádia, s výjimkou dospělého 

samečka, který má za úkol v dospělosti pouze oplodnit samičku, jsou hematofágní, 

krevsající. Každý vývojový stupeň parazituje na jiném hostiteli, klíště obecné má tedy 

tříhostitelský cyklus. Hostitelem může být až 240 druhů obratlovců, včetně člověka, 

hostitelská specifita těchto roztočů není vysoká, jsou to parazitičtí generalisté. Tělo 

klíšťat můžeme rozdělit do dvou základních celků – gnathosoma a idiosoma. 

Gnathosoma, přední část těla, nese ústní ústrojí specializované k sání krve, skládá se 

z páru chelicer, páru pedipalp a vlastního sacího orgánu, hypostomu. Idiosoma, zadní 

část těla, je tvořena zadečkem se čtyřmi páry kráčivých končetin. Na prvním páru 

nalezneme Hallerův orgán, strukturu typickou pouze pro klíšťata, která má 

nezastupitelnou funkci ve vyhledávání hostitele. Klíště obecné se nechvalně proslavilo 

jako vektor závažných infekčních onemocnění, kterými jsou klíšťová encefalitida 

virového původu a lymská borelióza původu bakteriálního. Hlavně z toho důvodu 

bychom měli být na tyto živočichy extrémně opatrní a ustavičně se věnovat především 
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prevenci po celou vegetační sezónu (Macháček, 2014, Wilmhelmsson a kol., 2013, 

Smrž, 2013, Volf a Horák, 2007, Carr a kol., 2017). 

 

5.2 Chybně napsaný text 

 Žáci obdrží text, v němž se budou vyskytovat faktické chyby. Jejich úkolem 

bude chybné výrazy najít a opravit za správné. Pro žáky základní školy lze uvést 

přesný počet chyb, žákům středních škol lze pro ztížení nechat tuto otázku 

nezodpovězenou. 

 

5.2.1 Zadání  

Veš dětská (Pediculus capitis) 

Veš dětská je výhradně lidský parazit, označujeme ji proto za lidského 

generalistu. Jedná se o nejčastějšího ektoparazita, s kterým se můžeme setkat 

v dětských kolektivech. Onemocnění, jež tento drobný roztoč způsobuje, se nazývá 

Pedicandidóza. Choroba se projevuje úporným svěděním, zhoršenou pozorností 

a podrážděností hostitele, o život ohrožující stav se však nejedná. Z hostitele na 

hostitele se vši přemisťují pomocí drobných blanitých křídel. Po oplození samička 

klade vajíčka, která následně lepí speciální lepivou hmotou na vlasy asi 3 milimetry 

od hlavy hostitele. Za celý život může naklást až 500 vajíček. Přibližně týden od 

nakladení se z vajíček líhnou larvy, jež potravu ještě nepřijímají, po dalším týdnu zcela 

dospívají a pravidelně sají hostitelovu krev. Rozšíření tohoto cizopasníka je omezené 

pouze na severní polokouli.  

 

5.2.2 Řešení 

Veš dětská (Pediculus capitis) 

  Veš dětská je výhradně lidský parazit, označujeme ji proto za lidského 

generalistu (parazit, který se specializuje na jednoho či několik málo hostitelů je 

specialista). Jedná se o nejčastějšího ektoparazita, s kterým se můžeme setkat 

v dětských kolektivech. Onemocnění, jež tento drobný roztoč (veš nepatří do řádu 

roztoči, ale do řádu vši, což je součást třídy hmyzu) způsobuje, se nazývá 

Pedicandidóza (onemocnění se nazývá Pedikulóza). Choroba se projevuje úporným 
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svěděním, zhoršenou pozorností a podrážděností hostitele, o život ohrožující stav se 

však nejedná. Z hostitele na hostitele se vši přemisťují pomocí drobných blanitých 

křídel (křídla vši sekundárně ztratily, z hostitele na hostitele mohou pouze přelézat 

díky speciálně tvarovaným končetinám připomínajícím kleště). Po oplození samička 

klade vajíčka, která následně lepí speciální lepivou hmotou na vlasy asi 3 milimetry 

od hlavy hostitele. Za celý život může naklást až 500 vajíček (vajíček klade zhruba 

50). Přibližně týden od nakladení se z vajíček líhnou larvy, jež potravu ještě 

nepřijímají (potravu musí přijímat i larvy), po dalším týdnu zcela dospívají 

a pravidelně sají hostitelovu krev. Rozšíření tohoto cizopasníka je omezené pouze na 

severní polokouli (rozšíření je kosmopolitní, tedy celosvětové) (Smrž, 2013, Scanni 

a Bonifazi, 2008, Rupeš a Vlčková, 2011, Mazánek, 2016, Votýpka, Kolářová a Horák, 

2018).  

.  

5.3 Pravda a lež  

 O každém z předložených výroků mají žáci rozhodnou, zdali se jedná 

o pravdivé či nepravdivé tvrzení.  

 

1. Štěnice domácí je mezi lidmi obávaným vektorem infekčních onemocnění.  

Řešení: Nepravda. U štěnice doposud nebyl prokázán přenos žádného patogenu mezi 

lidmi (Ledvinka, Rupeš a Vlčková, 2008). 

2. Krví se živí pouze dospělá štěnice, ostatní vývojová stádia sají nektar.  

Řešení: Nepravda. Krev nutně musí přijímat všechna vývojová stádia (Jedličková, 

2011). 

3. Veš dětská je výhradně lidský parazit. 

Řešení: Pravda. Veš dětská je parazitický specialista, jinou, než lidskou krev není její 

organismus schopen strávit (Volf a Horák, 2007). 

4. Klíšťová encefalitida je onemocnění bakteriálního původu. 

Řešení: Nepravda. Klíšťová encefalitida je onemocnění způsobené flavivirem 

(Chmelík, 2008). 

5. Veš velmi dobře skáče.  
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Řešení: Nepravda. Veš ani neskáče ani nelétá, pouze dokáže velmi obratně lézt ve 

vlasech, k čemuž má přímo uzpůsobené končetiny (Volf a Horák, 2007).  

6. Štěnice pobývá na hostiteli pouze po dobu nezbytně nutnou k příjmu potravy.  

Řešení: Pravda. Dlouhodobý pobyt na hostiteli je pro štěnice velmi rizikový. Hrozí 

jejich odhalení a následné usmrcení (Jedličková, 2011).  

7. Štěnice žijí pouze v domácnostech s vysokou úrovní hygieny.  

Řešení: Nepravda. Výskyt štěnic není přímo spojován s hygienou domácnosti. 

V domácnostech s horší hygienou ovšem kolonie štěnic budou pravděpodobně později 

detekovány a budou se moci za tu dobu více rozrůst (Jedličková, 2011).  

8. Klíště má v dospělosti 4 páry končetin.  

Řešení: Pravda. Larvální stádia mají 3 páry končetin, nymfy a dospělci již 4 páry 

(Jírovec, 1948).  

9. Veš dětskou a klíště obecné můžeme zařadit do společné třídy hmyzu (Insecta). 

Řešeni: Nepravda. Pouze veš dětská náleží do třídy hmyzu, klíště obecné musíme 

zařadit mezi pavoukovce (Smrž, 2013).  

10. Klíště vyhledává svého hostitele pomocí tzv. Hallerova orgánu. 

Řešení: Pravda. Hallerův orgán je specifický smyslový orgán určený k vyhledávání 

hostitele.  Obdobná struktura nebyla objevena u žádného jiného živočicha (Carr a kol., 

2017). 

 

5.4 Propojení parazitismu s dalšími výukovými předměty 

5.4.1 Matematika  

 Nakazit nového hostitele či pobývat určitý čas mimo hostitelovo tělo je velmi 

náročnou životní etapou pro většinu parazitů, mnoho jedinců přichází o život. Proto 

tento handicap často řeší cizopasní zástupci nadměrnou plodností.  Zde můžeme dobře 

spojit parazitologii jako vědní obor s matematikou a v rámci početních úloh se zabývat 

přemnožením parazitů (Jírovec, 1948).  
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Příklad: 

Na dětském táboře během hry na dívku přelezla oplodněná samička vši dětské. 

Samička už byla u konce svého životního cyklu, pouze nakladla vajíčka a druhý den 

zemřela. Za jak dlouho bude mít děvče ve vlasech 15 625 dospělých samiček vši 

dětské, když víme, že každá veš během svého průměrně třicetidenního cyklu naklade 

50 vajíček, z vajíček se larva vylíhne po týdnu a dospělý reprodukce schopný jedinec 

z ní bude za dalších 8 dní (Rupeš a Vlčková, 2009)?  

Pro zjednodušení úlohy budeme uvažovat, že se nám z oplozených vajíček líhne stejný 

počet samiček i samečků. Také budeme počítat s tím, že ze všech nakladených vajíček 

se vyvinou dospělci, nebude docházet k žádné úmrtnosti před 30. dnem cyklu a kladení 

vajíček se také vždy uskuteční až den před samotným koncem cyklu, kladení vajíček 

tedy nebude průběžné, jak je tomu ve skutečnosti.  

 

Řešení:  

1. den… 1 dospělá samička  

• samička klade 50 vajíček  

2. den… samička zemřela, 50 vajíček  

7. den… 50 larev 

15. den… 50 dospělců (25 samečků, 25 samiček)  

29. den… 25 samiček, 25 samečků  

• každá samička klade 50 vajíček, 25*50=1 250 vajíček 

30. den…  25 samiček a 25 samečků umírá, 1 250 vajíček  

36. den … 1 250 larev 

44. den … 1 250 dospělců (625 samiček, 625 samečků) 

58. den … 625 samiček, 625 samečků  

• každá samička klade 50 vajíček, 625*50=31 250 

59. den … 1250 dospělců umírá, 31 250 vajíček  

65. den … 31 250 larev  
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73. den … 31 250 dospělců (15 625 samiček, 15 625 samečků)  

Kdyby platila pravidla, která jsme si nastavili v této slovní úloze, měla by dívenka ve 

vlasech 15 625 oplozených samiček vši dětské za pouhých 73 dní.  

 

5.4.2 Dějepis  

 Parazité jsou po boku člověka od nepaměti. Hrozbu a mnoho nepříjemností 

představují i v dnešní době, kdy k hubení existuje řada účinných přípravků. 

V minulosti však příliš možností na eliminaci cizopasníků k dispozici nebylo. Lidé 

jejich působením značně trpěli, museli se ale naučit s těmito obtížemi žít. V důsledku 

infekčních chorob, které někteří paraziti přenášeli a přenáší, docházelo k velkým 

ztrátám na životech (Votýpka, Kolářová a Horák, 2018). 

 

Veš šatní 

Napoleon Bonaparte podnikl v roce 1812 válečné tažení do Ruska, jež pro Francouze 

skončilo obrovským nezdarem. Drtivá většina výpravy přišla o život. Neúspěch byl 

vždy spíše spojován s velmi špatnými klimatickými podmínkami, neúnosnými mrazy. 

Velký podíl viny však nesl i velmi malý členovec jménem veš šatní, přenašeč 

onemocnění skvrnitý tyfus. Vším se ve špinavých vojenských uniformách dobře 

dařilo. U vojáků se postupně začaly projevovat známky této choroby, nedlouho poté 

na ni také zemřeli. Z 500 tisíc mužů se do Moskvy, hlavního cíle tažení, dostala pouze 

pětina z nich. Zbytek pravděpodobně dle nálezů podlehl infekčním chorobám, kam lze 

zařadit i skvrnitý tyfus, jehož původcem je bakterie Rickettsia prowazekii (Měrka, 

Klein, Hlaváčková, 2007, Rupeš a Vlčková, 2015).  

 

Veš dětská  

Jak už napovídá druhové jméno tohoto drobného členovce, jedná se převážně 

o organismus, se kterým se setkáme běžně v dětských kolektivech. Nebylo tomu tak 

ovšem vždy. Dvůr Ludvíka XIV. v 17. století byl tímto cizopasníkem doslova 

zaplaven a rozhodně netrápil pouze děti. Hlavním důvodem byla vysoká popularita 

paruk. Paruky se nevyužívaly pouze kvůli estetickému hledisku, ale také umožňovaly 

svým nositelům skrývat nedostatky, kterými byla pleš či velmi dlouhou dobu nemyté 
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vlasy. V teplém prostředí pod parukou se vším dobře dařilo a díky nízké úrovni 

hygieny na svém hostiteli mohly setrvat opravdu dlouhou dobu. Francouzskou šlechtu, 

panovníky nevyjímaje, tedy parazit zvaný veš dětská provázel prakticky celým jejich 

životem (Stejskalová, 2015, epochalnisvet.cz 2. 7. 2019).  

 

5.4.3 Chemie  

 K úspěšnému boji proti parazitům a obecně proti všem škůdcům v mnoha 

případech nestačí látky přírodního původů. K účinné eliminaci zpravidla vždy dochází 

až po objevení účinné látky chemické. Takovéto přípravky, jež slouží k zmenšování 

populace určitého škůdce, se nazývají pesticidy. Kromě žádoucích kýžených účinků 

se však můžeme při použití pesticidů rovněž potýkat i s velkou řadou účinků vedlejších 

a škodlivých. Tento případ lze velmi hezky demonstrovat na pesticidu DDT 

(Haluzíková, 2013).  

 

DDT 

 

Obecná charakteristika:  

Jedná se o krystalickou látku organického původu s příměsí chlóru. Běžně užívané 

označení DDT je zkratkou k celému názvu dichlordifenyltrichloretan. Sloučenina byla 

poprvé vytvořena na konci 19. století, o jejích účincích se toho však příliš nevědělo.  

Až během 2. světové války švýcarský chemik Paul Hermann Müller objevil její 

insekticidní vlastnosti. Od té doby započalo masivní zneužívání DDT (www.irz.cz 

8. 6. 2019, Neumannová a Patočka, 2005). 

 

 
Obrázek 10: DDT (livertox.nih.gov  8. 6. 2019) 

https://epochalnisvet.cz/ves-ta-mala-priserka-ze-skolnich-saten/
https://www.irz.cz/node/27
https://livertox.nih.gov/Mitotane.htm


 

61 

 

Minulost: 

Během 2. světové války i řadu let po jejím skončení se DDT hojně využívalo a bylo 

velmi opěvováno. Díky jeho působení došlo k ušetření nepřeberného množství životů. 

V našich zeměpisných šířkách se úspěšně potlačil výskyt štěnice domácí a vši šatní, 

čímž bylo výrazně eliminováno onemocnění zvané skvrnitý tyfus. V tropických 

oblastech zase plnilo nezastupitelnou roli v boji s přenašeči malárie. V rámci prvotní 

euforie se však zpočátku zcela opomíjel neblahý vliv DDT na zdraví člověka (Jírovec, 

1948, Neumannová a Patočka, 2005, www.irz.cz 8. 6. 2019).  

 

Současnost:  

V dnešní době se v souvislosti s DDT objevují dva velmi protichůdné názory. 

Zdravotní dopad na obyvatelstvo při nadměrném užívání DDT je zjevný. Působí na 

reprodukční, nervovou i hormonální soustavu, celkově snižuje kvalitu života. Lze se 

domnívat, že patří rovněž mezi karcinogenní látky. V prostředí se nikdy beze zbytku 

nerozloží, čímž dlouhodobě působí prakticky na všechny organismy na Zemi. V drtivé 

většině států světa je jeho používání zakázáno, nicméně zákaz přesto není celosvětový. 

Ustoupení od celosvětového zákazu DDT souvisí s faktem, že rozvojové země, 

trýzněné malárií, doposud nemají za tento pesticid kvalitní náhradu. Účinky DDT jsou 

pak pro jisté státy světa méně zničující než nadměrný výskyt komára rodu Anopheles, 

vektora malárie. Z tohoto důvodů tedy, i přes velkou nevoli, používání omezeného 

množství DDT v určitých oblastech přetrvává (Neumannová a Patočka, 2005, 

www.irz.cz 8. 6. 2019).  

  

https://www.irz.cz/node/27
https://www.irz.cz/node/27
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5.5 Test zjišťující hygienickou gramotnost se zaměřením na parazity  

Následující test je zaměřen na praktické znalosti týkající se hematofágních 

parazitů. Vždy je správná pouze jedna odpověď.  

 

1. V případě, že na sobě nalezneme přisáté klíště:  

a. Počkáme, až se klíště nasaje dostatečně krve a samo odpadne.  

b. Pomocí pinzety klíště bezodkladně odstraníme s užitím kývavých 

pohybů.  

c. Na místo přisátí aplikujeme dostatečné množství mýdla, klíště se pak 

samo pustí.  

d. Klíště se musí co nejdříve odstranit, nejlépe vykroutit. Hlavní roli zde 

hraje čas. Vůbec nám nemusí vadit, když se klíště během odstraňování 

přetrhne.  

(Balašová, 2017) 

 

2. U které z následujících chorob není klíště obecné přenašečem: 

a. Lymská borelióza.  

b. Tularémie.  

c. Skvrnitý tyfus.  

d. Meningoencefalitida.   

(Rupeš a Vlčková, 2015) 

 

3. Kde se s největší pravděpodobností nesetkáme se štěnicí domácí:  

a. Hotelový pokoj.  

b. Elektrické rozvody.   

c. Oblast pod matrací.   

d. Lednice.   

(www.ratex.cz 13. 6. 2019)  

 

4. Kde budeme, v případě podezření na Pedikulózu, hledat ve vlasech veš dětskou a 

její vajíčka (hnidy):  

a. Veš je světloplachá, ve vlasech ji nalezneme obtížně. Hnidy však 

často klade v oblasti šíje a spánků.  

http://www.ratex.cz/dulezite_odkazy.html
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b. Veš spolehlivě objevíme v oblasti temene hlavy.  

c. Musíme prohlédnout celou hlavu, veš nepreferuje žádné konkrétní 

místo.  

d. Hnidy těsně před vylíhnutím jsou vždy přilepené u konečků vlasů.  

(Volf a Horák, 2007)  

 

5. Proti kterému z níže uvedených onemocnění se lze nechat očkovat:  

a. Klíšťová encefalitida.  

b. Pedikulóza.   

c. Lymská borelióza.   

d. Babezióza.  

(Havlík, 2010)  

 

6. Při procházce v parku:  

a. Nemáme se čeho obávat, klíšťata můžeme chytit pouze v lese.  

b. Postačí, když se vyhneme vysoké trávě, kde se klíšťata hromadí.  

c. Pro jistotu se postříkáme repelentem na všech částech těla.  

d. Repelent je vhodné použít, vždy ale před aplikací důkladně čteme 

návod k použití. Nejdůležitější je kontrola na přítomnost klíšťat po 

návratu z přírody.  

(Čechová, 2009) 

 

7. Veš dětská parazituje:  

a. Na všech teplokrevných obratlovcích.  

b. Pouze na člověku.   

c. Na člověku i jeho domácích mazlíčcích.  

d. Na psech, člověka vyhledává pouze ojediněle.  

(Volf a Horák, 2007)  

 

8. Štěnice domácí uhyne když: 

a. Měsíc nebude přijímat potravu. 

b. Bude dlouhodobě vystavena teplotám vyšším než 30 °C.  
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c. Bude umístěna do prostředí s teplotou nižší než -15 °C. 

d. Teplota prostředí klesne pod bod mrazu.  

(Ledvinka, Rupeš a Vlčková, 2008) 

 

9. Který z uvedených členovců není vektorem žádného onemocnění:  

a. Veš dětská.   

b. Veš šatní.   

c. Klíště obecné.  

d. Komár rodu Anopheles.   

(Jírovec, 1948) 

 

10. Když objevím na svém těle charakteristický flek červené barvy, který v průměru 

přesahuje 5 centimetrů a jehož vzhled může vzdáleně připomínat terč, jedná se:  

a. O alergickou reakci, kterou mohlo svým sáním způsobit klíště či 

jakýkoliv krevsající hmyz.  

b. O kožní projev běžný u klíšťové encefalitidy.  

c. O kožní projev běžný u lymské boreliózy.  

d. O zánětlivou reakci, ke které došlo přetržením klíštěte při jeho 

odstraňování.  

(Křupku a kol., 2014) 
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Závěr 

 Hlavní myšlenkou mé bakalářské práce bylo na základě odborné literatury 

blíže charakterizovat soužití vybraných hematofágních členovců s lidským hostitelem. 

Mnoho lidí si ani nemusí uvědomovat, jak závažné důsledky pro nás tito cizopasníci 

mohou znamenat. Proto se v textu snažím na tyto komplikace poukázat. Přítomnost 

parazitů nemá ve většině případů bližší souvislost například s neuspokojivou hygienou 

či špatnou ekonomickou situací rodiny, se zmiňovanými drobnými organismy se 

v určitých životních situacích může setkat každý z nás. Kvůli tomu je vhodné mít 

o těchto zástupcích alespoň základní povědomí, vědět, jak se v rizikových situacích 

zachovat, případně jak se nežádoucím situacím zcela vyvarovat.   

 Ačkoli je výskyt parazitů na vzestupu, stávají se čím dál odolnější vůči mnoha 

objeveným přípravkům, vždy se dá situace určitým způsobem vyřešit či alespoň 

zlepšit. Základním předpokladem je skutečnost, že se lidé nebudou za danou situaci 

stydět, ale udělají vše pro její nápravu. Tento pohled na věc by měl být, dle mého 

názoru, vštěpován i dětem v rámci školní docházky. Mít vši není ostuda, problém 

ovšem nastává, pokud se záměrně zamlčí informace o jejich výskytu a podporuje se 

tak tím další šíření. V práci z tohoto důvodu překládám několik návrhů, jak žáky 

o existenci těchto organismů informovat. Současně se také pokouším touto cestou 

zmenšit stigma, které zmiňovaní zástupci představují.  
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