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V posledních týdnech dosáhla 
klíšťová aktivita opakovaně na nejvyš-
ší stupně a v červených číslech by se 
měla pohybovat i během nejbližších 
dnů. Stoupá tak i hrozba nákazy. Klíš-
tě může kousnutím přenést na svého 
hostitele klíšťový zánět mozku nebo 
lymskou boreliózu. Před klíšťaty varu-
je Český hydrometeorologický ústav 
(ČHMÚ) i Státní zdravotní ústav 
(SZÚ), podle nějž by lidé raději tento 
týden ani neměli chodit do lesa.

Odborníci na webu SZÚ radí při 
nejvyšším devátém a desátém stup-
ni nevstupovat do lesů, chodit jen po 
zpevněných cestách, užít repelent a 
večer po vycházce a pak znovu ráno 
prohlédnout celé tělo.

Klíšťata bývají nejčastěji v kožních 
ohybech, často také v intimních par-
tiích. Kousnutí klíštěte člověk necí-
tí, vylučuje totiž sliny, které znecitli-
ví okolí vpichu, zabraňují krvácení a 
uvolňují tkáň.

Přisáté klíště radí odborníci opatr-
ně odstranit a místo vydezin� kovat. 
Pokud by člověk v následujících dvou 
až čtyřech týdnech měl potíže připo-
mínající chřipku, musí vyhledat lékaře. 
Lymská borelióza se léčí antibiotiky, 
očkování proti ní není.

Proti klíšťovému zánětu mozku 
očkování existuje, dětem na ně někte-
ré zdravotní pojišťovny přispívají. Jen 
16 procent Češek a Čechů se ale dalo 
očkovat, mezi seniory kolem 10 pro-
cent, přitom u nich je průběh nemoci 
nejtěžší.

Očkovat se dá celoročně, praktiku-

je to tak sousední Rakousko, kde je 
očkováno 86 procent obyvatel. Výskyt 
nemoci je tam minimální, naproti 
tomu nejvyšší v Evropě je právě v ČR 
a Litvě, kde je počet očkovaných nej-
nižší.

Klíšťata žijí v listnatých a smíšených 
lesích a porostech křovin a v porostech 
podél potoků a řek. Jsou i v městských 
parcích a zahradách a na neudržova-
ných plochách zeleně. Výrazně méně 
jich je v jehličnatých lesích a v kame-
nitém prostředí s minimem porostu. 
V obilí, řepce a dalších zemědělských 
plodinách se klíšťata nevyskytují.  

Klíšťata potřebují k životu mírně vlh-
ké prostředí, nejsou na otevřených, 
osluněných suchých místech a také na 
rašeliništích a v trvale podmáčeném 
terénu. S nadmořskou výškou klíšťat 
ubývá, v posledních desetiletích se 
ale rozšířila i do horských poloh až na 
horní hranici lesa nad 800 metrů nad 
mořem, byla nalezena i ve výšce 2000 
metrů nad mořem.  

Klíště klade až 3000 vajíček. 
Nakažený nemusí dlouho o nemo-
ci vědět, inkubační doba je až měsíc. 
Nemoc se projeví vysokými horečka-
mi, bolestmi kloubů a závratí. Každé-
mu desátému zůstanou trvalé násled-
ky.  Odborníci radí vyjmout klíště 
co nejdřív po přisátí, klesá tím riziko 
infekce. Nedoporučují klíště vytáčet 
ani sahat na ně holou rukou. K bez-
pečnému vynětí klíštěte se prodávají 
v lékárnách speciální soupravy s pin-
zetou, nově i speciální háčky, jimiž se 
klíště vytáhne.  -lm-

Pozor na klíšťata


