
ajitelé psÛ, zejména dlouhodo-
bí, v‰ak tato místa v okolí svého
bydli‰tû obvykle dobfie znají ze

zku‰enosti vlastní a jin˘ch majitelÛ psÛ.
Na vycházkách se psem do pfiírody (ale
i do vût‰ích mûstsk˘ch parkÛ) by se jim
mûli pokud moÏno vyh˘bat, zejména
v dobû, kdy v˘skyt klí‰Èat dosahuje
vrcholu, a to i kdyÏ je pes proti napadení
chránûn nûjak˘m k tomu úãelu urãen˘m
prostfiedkem. Îádn˘ antiparazitární pfií-
pravek nezaruãuje stoprocentní ochranu
psa, neboÈ klí‰tû v kterémkoli stadiu
v˘voje musí ãekat na hostitele mnohdy
velmi dlouho, a proto dostane-li moÏ-
nost nasát se krve, snaÏí se jí vyuÏít za
kaÏdou cenu a napadá ãasto i psy o‰etfie-
né. Pfiesto mají pfiípravky odpuzující
a tlumící klí‰Èata a jiné vnûj‰í cizopasní-
ky velk˘ v˘znam pro ochranu psa pfied
nemocemi, které tito parazité pfiená‰ejí. 
Dojde-li k napadení psa klí‰tûtem mimo
ohnisko v˘skytu, je riziko pfienosu nemo-
ci men‰í, protoÏe tam, kde neexistuje pfií-
rodní spoleãenství tvofiené rozervoárov˘-
mi hostiteli, pfiena‰eãi a pfiíleÏitostn˘mi
hostiteli (psem, koãkou, ãlovûkem aj.), je
men‰í pravdûpodobnost, Ïe bude infiko-
vané. Procento infikovan˘ch klí‰Èat je
v rÛzn˘ch místech (vãetnû ohnisek)
odli‰né, mÛÏe kolísat od zlomkÛ procen-
ta po nûkolik desítek procent.
Po kaÏdé vycházce by mûl b˘t pes, nejen
hrubosrst˘ a dlouhosrst˘, ale i krátko-
srst˘, majitelem dÛkladnû prohlédnut
a to zejména tam, kde je riziko napadení
vysoké. I kdyÏ tfieba vzhledem ke  svojí
velikosti nepatfií mezi bûÏné hostitele
larev a nymf, mÛÏe jimi b˘t nahodile
napaden stejnû tak jako pfiíslu‰níci ple-
men trpasliãích, mal˘ch a stfiednû vel-
k˘ch. Prohlídka musí b˘t dÛkladná,
zejména larvy jsou velmi malé a snadno
pfiehlédnutelné. Zkontrolován musí b˘t,
pfiedev‰ím v ohniscích v˘skytu a v dobû,
kdy je klí‰Èat nejvíce, i pes proti nim
chránûn˘. Majitel musí pfii kontrole dbát
dÛslednû také na vlastní bezpeãí a to jak
pfii odstraÀování klí‰Èat volnû se pohybu-
jících v srsti, tak jiÏ pfiichycen˘ch.
Pfiichycené klí‰tû musí b˘t odstranûno
co nejdfiíve. Je známo a prokázáno, Ïe
pÛvodci nemocí se spolu se slinami klí‰-
tûte dostávají do ranky a tím do tûla psa
(ãi jiného hostitele) postupnû. Klí‰tû
musí napfiíklad v pfiípadû lymské
boreliózy sát nejménû 6 aÏ 8 hodin
(nûkdy se uvádí 12, v USA udávají aÏ 24
hodin), aby se do organismu hostitele
dostalo tolik pÛvodcÛ nemoci, aby vyvo-
lali onemocnûní. Proto platí, Ïe ãím dfií-
ve je klí‰tû  odstranûno, tím men‰í je
nebezpeãí, Ïe pes onemocní.
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Onemocnění 
přenášená klíšťaty (6)
Rozpoznat a vymezit pfiírodní ohnisko v˘skytu klí‰Èat,
kde je riziko napadení psa, ale i ãlovûka nejvût‰í, 
ryze vûdeck˘mi metodami není tak snadné, jak by 
se mohlo zdát. Brání tomu mnoÏství skuteãností. 
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Pfii odstraÀování pfiichycen˘ch klí‰Èat
nemá b˘t cizopasník pfied vytaÏením
z ranky smrcen udu‰ením kapkou oleje,
protoÏe v dobû, kdy pomalu hyne, uvol-
Àuje do ranky mnoÏství slin, a je-li infi-
kován, i velk˘ poãet pÛvodcÛ onemoc-
nûní. O tom, zda k nûãemu podobnému
dochází i pfii rychlej‰ím smrcení cizopas-
níka, napfiíklad nûjak˘m dezinfekãním ãi
kosmetick˘m prostfiedkem s obsahem
alkoholu (jodovou tinkturou, mentolo-
v˘m lihem neboli francovkou apod.),
nejsou k dispozici Ïádné spolehlivé
informace, a proto se zdá, Ïe není-li
vysu‰eno v˘pary éterick˘ch olejÛ, je nej-
vhodnûj‰í odstraÀovat klí‰tû Ïivé. Klí‰tû
se z ranky uvolní opakovan˘m vikláním
do stran nebo vytáãením, nikoli pouh˘m
tahem. K jeho uchopení je tfieba pouÏít
vhodn˘ nástroj, kter˘ musí b˘t dobfie
ovladateln˘, ale nesmí je rozmáãknout.
Volba nástroje je velmi dÛleÏitá, neboÈ ty
jeho ãásti, které se dostávají do kontak-
tu s tûlem parazita, nesmûjí b˘t ostré,
coÏ bohuÏel nesplÀují ani nûkterá zafií-
zení k odstraÀování klí‰Èat vyslovenû
urãená. Vhodná je napfiíklad anatomická
pinzeta (nikoli chirurgická), peán (kter˘
musí b˘t pfii uchycení klí‰tûte uzavfien
jen tak, aby je nerozmaãkal) nebo tzv.
pineta (druh vlásniãky).
Uchopení klí‰tûte musí b˘t dostateãnû
pevné, tah v‰ak smí b˘t jen mírn˘, aby
nedo‰lo k jeho pfietrÏení. Obsah stfieva,
kter˘ by pfiitom unikl, mÛÏe b˘t infekãní
a tudíÏ nebezpeãn˘ pro ãlovûka,  jenÏ je
odstraÀuje. Proto je vhodné chránit ruce
jemn˘mi gumov˘mi (tzv. chirurgick˘mi)
rukavicemi, anebo si je po zákroku aspoÀ
dobfie um˘t teplou vodou s m˘dlem. Ani
odstranûné klí‰tû se nesmí z t˘chÏ dÛvo-
dÛ rozmáãknout, nejlep‰í je usmrtit je na
vhodné podloÏce (kusu papíru, kter˘
bude následnû odstranûn i s cizopasní-
kem) trochou nûjakého dezinfekãního
pfiípravku a ne‰kodnû zlikvidovat. Ne-
doporuãuje se smrtit je zapálením v po-
pelníku, protoÏe cizopasník prudce

praskne a obsah stfieva potfiísní popelník
i jeho okolí a mÛÏe se stát zdrojem ná-
hodné infekce ãlovûka.
K ochranû psÛ pfied klí‰Èaty a ke smrcení
tûchto cizopasníkÛ se pouÏívají rÛzné
prostfiedky, které lze s ohledem na úãin-
né látky v nich obsaÏené rozdûlit do
dvou skupin. První obsahují chemické
slouãeniny ze skupiny biocidÛ – insekti-
cidy, napfiíklad permetrin, amitraz, fipro-
nil aj., které jsou pro ektoparazity toxic-
ké, druhé obsahují nejedovaté pfiírodní
látky rostlinného pÛvodu, éterické oleje
(dfiíve zvané silice), napfiíklad eukalypto-
v˘, citronelov˘, vanilkov˘ aj., které vnûj‰í
cizopasníky hubí fyzikálnû. 
Éterické oleje (anglick˘ termín „Essential
Oil“ b˘vá ãasto pfiekládán do ãe‰tiny ne-
správnû jako „esenciální olej“) jsou neje-
dovaté a nehubí cizopasníky chemicky,
ale vysu‰ením. Jsou i za normálních pod-
mínek (teploty a vlhkosti vzduchu) silnû
prchavé a váÏou na sebe ze vzduchu
molekuly vody. Obsah vody v organismu
roztoãÛ (i hmyzu) je relativnû velmi níz-
k˘, a protoÏe v˘pary éterick˘ch olejÛ, kte-
ré pronikají do tûl cizopasníkÛ vzdu‰ni-
cemi nebo cel˘m povrchem tûla, strhnou
na sebe znaãná mnoÏství vody, záhy je
zevnitfi vysu‰í a tím zahubí. NejenÏe
vnûj‰í cizopasníky vysu‰ují, pÛsobí na nû
i repelentnû. Odpuzují je tím, Ïe vytvofií
v srsti psa pro nû nepfiíznivé mikroklima.
Pro psy jsou tyto látky naprosto ne‰kod-
né, nevadí jim ani jejich vÛnû.

Pokud se velmi hladová klí‰Èata pfiece jen
pfiichytí v prostfiedí pro nû Ïivotu nebez-
peãném, hynou, stejnû jako parazitick˘
hmyz (blechy, v‰i, v‰enky), v závislosti na
své velikosti a dal‰ích okolnostech
(zejména délce doby, která uplynula od
poslední aplikace pfiípravku), nejpozdûji
za 6 aÏ 8 hodin, tj. dostateãnû vãas na to,
aby se do tûla psa nedostalo takové
mnoÏství pÛvodcÛ pfiená‰ené choroby,
které by bylo schopno vyvolat onemoc-
nûní. Úãinkem éterick˘ch olejÛ zevnitfi
usu‰ení cizopasníci se navíc z tûla psa
dají lehce odstranit a pfiípadn˘ zbytek
hypostomu, jehoÏ vrchol mÛÏe zÛstat
uvízl˘ v kÛÏi, se záhy jako úplnû such˘
spontánnû vydrolí.
Z pfiírodních prostfiedkÛ pouÏívan˘ch
v rámci alternativní medicíny proti
vnûj‰ím cizopasníkÛm je pro jeho repe-
lentní úãinek tfieba zmínit ãesnek, bûÏ-
nû povaÏovan˘ za úãinn˘ prostfiedek
proti vnitfiním cizopasníkÛm. Zatímco
o jeho pÛsobení na endoparazity (tzv.
cizopasné ãervy) by bylo moÏno disku-
tovat, o jeho úãinku na ektoparazity
není nejmen‰ích pochybností. Princip
je v podstatû t˘Ï jako u zevnû aplikova-
n˘ch éterick˘ch olejÛ – vÛnû silic obsa-
Ïen˘ch v ãesneku klí‰Èata odpuzuje,
a pokud pfiece jen jako pfiíli‰ hladová
zaãnou potravu pfiijímat, záhy skonãí
a radûji odpadnou. Podobnû jako vÛnû
ãesneku pÛsobí na nû repelentnû také
pach vitaminu B1 (thiaminu). Dok-
ladem, Ïe bylo dosaÏeno v tûle psa hla-
diny látky (ãesnekov˘ch silic, thiaminu)
úãinné proti vnûj‰ím cizopasníkÛm
vãetnû klí‰Èat, je snadno zjistiteln˘
zápach ãesneku nebo vitaminu B1
z ãerstvé moãe psa ãi feny (rozpozna-
teln˘ stojí-li majitel nad moãícím zvífie-
tem). Jak ãesnekem (v podobû speciál-
ního, k tomuto úãelu urãeného
a vhodného pfiípravku – psa nelze
„krmit“ strouÏky ãesneku), tak thiami-
nem lze úãinek insekticidÛ i éterick˘ch
olejÛ v˘znamnû posílit. Ivan Stuchl˘

Majitelé psÛ vût‰inou dobfie znají místa
zv˘‰eného v˘skytu klí‰Èat ve svém okolí
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