
yt opustil a nechal spreje pÛsobit.
Dvefie i okna pfiedtím samozfiejmû
peãlivû uzavfiel. Veãer horkého let-

ního dne následovala ohromná rána: V̆ -
bu‰ná smûs plynu se vzduchem se vzÀala

pravdûpodobnû velk˘m horkem, které
panovalo v jeho podkrovním bytû. De-
tonace vyrvala ohromnou díru do stfiechy
domu a byt zcela zpusto‰ila. 
Inu, má‰-li ‰kodu, o posmûch se nestarej.

Vzhledem k razantnímu rozvoji ble‰í po-
pulace se v‰ak nemÛÏeme postupu toho
ãlovûka divit. Jedna samiãka blechy Ïije
zhruba ãtyfii mûsíce. Bûhem této doby kla-
de dennû dvacet aÏ padesát vajíãek.
Celkem je to tedy za její krátk˘ Ïivot dva
tisíce ãtyfii sta aÏ ‰est tisíc dvû stû vajíãek.
Z vajíãek se rychle líhnou larvy - a jejich
vajíãka samozfiejmû nepoãítáme. Vajíãka
mají hladk˘ povrch, a proto ve psí srsti
nedrÏí. Padají na zem a zÛstávají ve ‰tûr-
binách podlahy, v pol‰táfiích, ve psím
pelí‰ku a ve vlasu kobercÛ. 

Blechy se vyvíjejí rychle
Larvy se vylíhnou bûhem dvou aÏ pûti
dnÛ - záleÏí na momentálních podmín-
kách prostfiedí. Zakuklí se na jeden aÏ
dva t˘dny a pak jsou z nich dospûlé ble-
chy. Skoãí na nejbliÏ‰ího savce, aby se
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Skok a SKOK
Bylo to vloni v ãervenci. Jeden ãlovûk z Weselu se
chtûl zbavit doma blech – a podafiilo se mu vyhodit 
do povûtfií cel˘ byt! Tento dvaatfiicetilet˘ muÏ chtûl
zlikvidovat blechy, které v jeho bytû zanechal pes jeho
pfiítele. Pfiesnû podle hesla kdyÏ uÏ, tak uÏ vystfiíkal 
ve svém bytû hned nûkolik balení spreje proti hmyzu. 

B

KdyÏ se pes
ãasto drbe,
kou‰e a ‰krábe,
mûli bychom
dÛkladnû
prozkoumat
jeho srst 
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napily krve a mohly se rozmnoÏovat.
V podstatû platí, Ïe blechy, které vidíme
na psovi, tvofií pouze pût procent celko-
vé populace blech. V teplém podkrovním
bytû nalezly blechy ideální podmínky
k rozmnoÏování. Následkem toho mohlo
dojít k masivnímu zamofiení bytu ble-
chami jiÏ bûhem dvou t˘dnÛ. 

Byt je tfieba odmofiit
Pro tyto pfiípady existují také speciální
automaty k vystfiíkání místností. Nikdy
ale nepouÏívejte bûÏn˘ sprej proti hmyzu
(insekticidní sprej), sáhnûte radûji k od-
bornému produktu. PouÏijete-li ho podle
návodu, mÛÏete si b˘t jisti, Ïe dostanete
ble‰í pohromu brzy pod kontrolu. Au-
tomat na vystfiíkávání místností se odjistí
a postaví se do bytu. Dvefie a okna se
samozfiejmû zavfiou, aby insekticid dosáhl
potfiebné koncentrace a mohl pÛsobit. Po
pfiedepsané dobû byt dÛkladnû vyvûtrá-
me. Pak samozfiejmû následuje pofiádn˘
úklid bytu. DlaÏdiãky musíme om˘t hor-
kou vodou, koberce a ãalounûní nábytku
dÛkladnû vysát a vyãistit (sáãek z vysava-
ãe ihned zlikvidovat), pol‰táfie a podu‰ky
vypereme pokud moÏno v horké vodû.
Tento postup je tfieba v t˘denním rytmu
nûkolikrát zopakovat. Nejlépe pûtkrát.
Abychom úãinnû zniãili i dorÛstající
generaci blech, doporuãuje se kromû
toho druhá dezinfekce následující jeden
nebo dva t˘dny po té první. Vysávání pra-
chu má dvojí úãinek. Zachytíme nejen
dospûlé blechy. Tahem vzduchu se
povzbudí larvy k okamÏitému vylíhnutí
a vysavaã je také hned vysaje i s prachem.

Blechy jsou houÏevnatí
bojovníci o pfieÏití
Nejlep‰í je samozfiejmû pfiedcházet invazi
blech do bytu. To ale neb˘vá vÏdycky
snadné. Blechy jsou vyslovenû houÏevna-
tí bojovníci o pfieÏití. VÏdy jsou schopny
pfiizpÛsobit se v‰em klimatick˘m pod-
mínkám na této zemi. Jedno v‰ak je jisté:
ãím dusnûj‰í, teplej‰í a vlhãí je klima, tím
razantnûji pokraãuje roz‰ifiování ble‰í
populace. Psi se infikují blechami kontak-
tem s jin˘mi psy, koãkami i volnû Ïijícími
zvífiaty jako jeÏky nebo ptáky. Blecha je
schopna skoãit aÏ 40 cm daleko. A psi
patfií mezi oblíbené hostitele blech.
Blecha kousne psa v prÛmûru jednou za
hodinu. Pfiesto je schopna vydrÏet a pfie-
Ïít po jediném nasycení krví psa v jeho
okolí aÏ dva mûsíce! 

Nutná prevence
Musíme poãítat s tím, Ïe nechránûn˘ pes
bude vÏdy napaden blechami. Pak se
nevyhneme masivnímu chemickému 

o‰etfiení psa i jeho prostfiedí. Proto je
naprosto odÛvodnûné pouÏívat mírné
prostfiedky, které pÛsobí preventivnû pro-
ti invazi blech. Invaze blech postupuje
rychlostí exploze, a jakmile ji zjistíme,
musíme rychle a úãinnû zasáhnout.
K akutnímu o‰etfiení se doporuãuje psa
nejdfiíve dÛkladnû vykoupat a k mytí pou-
Ïít ‰ampon proti blechám. Tím se usmrtí
dospûlí cizopasníci v srsti psa a v˘hodou
je, Ïe jsme zaruãenû o‰etfiili cel˘ povrch
tûla psa. U dlouhosrst˘ch plemen psÛ to
totiÏ neb˘vá vÏdy tak snadné. Chceme-li
dosáhnout dlouhodobého úspûchu,
musíme pfieru‰it rozmnoÏovací cyklus
blech. Pfiíslu‰né pfiípravky proti vnûj‰ím
parazitÛm proto musíme aplikovat opa-
kovanû v pfiimûfienû stanoven˘ch interva-
lech. K potírání a prevenci invaze blech
existují kromû ‰amponÛ také spreje, pud-
ry, obojky, koupele a pfiípravky spot-on
(k aplikaci mezi lopatky psa). 

Pudr nevhodn˘ 
u plavajících psÛ
JestliÏe se pes rád koupe, úãinek pudrÛ
nebo obojkÛ rychle pomine. V takovém
pfiípadû nabízejí bezpeãnou ochranu psa
spreje a pfiípravky spot-on. U pfiípravkÛ
spot-on se nûkolik kapek preparátu naka-
pe pfiímo na kÛÏi psa. V souãasnosti se
v podobû tablet nebo past prodávají také
moderní pfiípravky, které brání rozvoji
larev blech. Tyto pfiípravky se psovi podá-
vají v krmení a jejich mnoÏství se stanoví
podle hmotnosti psa. Pfiípravky podává-
me pravidelnû kaÏd˘ mûsíc a úãinné látky
v nich obsaÏené zpÛsobují, Ïe blechy se
stanou sterilními a vyhynou. Proti jiÏ
dospûl˘m blechám tedy tyto pfiípravky
nepÛsobí - nejvhodnûj‰í proto je pouÏívat
uvedené prostfiedky v kombinaci s jin˘mi.
Uvedené prostfiedky nenabízejí ani ochra-
nu proti alergii na ble‰í kousnutí: blechy
psa kou‰ou a sají, aÏ zhruba po ãtyfiech
nebo pûti mûsících koneãnû vyhynou. 

Jak najdeme blechy?
U dlouhosrst˘ch psÛ je to ve skuteãnosti
pomûrnû obtíÏné. JestliÏe se pes ãasto
drbe a ‰krábe, protoÏe pociÈuje svûdûní,
mûli bychom dÛkladnû prozkoumat jeho
srst. Mezi chlupy mu ãasto najdeme ãer-
né drobeãky, které se vzhledem podobají
mleté kávû. JestliÏe je rozetfieme na bílém
kapesníku, zãervenají. Jde o v˘kaly blech.
KdyÏ blecha saje krev psa, vût‰inou pije
tak nenasytnû, Ïe velkou ãást nestrávené
krve opût vylouãí. Tento trus blech tedy
slouÏí jako bezpeãn˘ pfiíznak invaze
blech. JestliÏe pes trpí ekzémy, hubne
nebo se postupnû zhor‰uje jeho zdravot-
ní stav, mûli bychom ho rovnûÏ vy‰etfiit,
zda netrpí invazí blech. 
JestliÏe chytíme blechu, b˘vají pokusy
o její rozmáãknutí marné. V takovém pfií-
padû se doporuãuje pfiipravit si pfiedem
misku s m˘dlov˘m roztokem. Do té
ponofiíme hfieben i s blechou. To je úãin-
né a zcela dostaãující. 

Blechy pfiená‰ejí nemoci
Blecha je mezihostitelem tasemnice.
Pevnû se zakousne psovi do kÛÏe a ze
vzniklé rány saje krev. Aby nedocháze-
lo ke sráÏení krve, aby krev zÛstávala
co nejdéle tekutá, vyluãuje blecha do
krevního fieãi‰tû psa látky sniÏující
sráÏlivost krve. 
S tûmito látkami ke sníÏení sráÏlivosti
krve hostitele putují do jeho krevního
obûhu i zárodky tasemnic. Proto by
k dÛkladnému boji proti blechám mûlo
vÏdy patfiit také dÛkladné odãervení
psa. Blechy navíc zpÛsobují anémii, kte-
rou poznáme podle bled˘ch sliznic
postiÏen˘ch zvífiat. Psi pÛsobí apaticky,
jsou bez zájmu o okolí a hubnou. Ble‰í
kousnutí se také mÛÏe zanítit a zhnisat.
Kromû toho se u psÛ pomûrnû ãasto
projevuje alergie na ble‰í kousnutí. Pes
reaguje na ble‰í sliny alergicky, svûdící-
mi ekzémy. KÛÏi si ‰krábe aÏ do krve.
Pfieru‰it tento cyklus a zabránit trvalé-
mu po‰kození kÛÏe psa je velmi obtíÏ-
né. Proto bychom vÏdy mûli vûnovat
dostateãnou pozornost pfiimûfiené pre-
venci invaze blech.

Welt
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Blecha neb˘vá sama
Jedna samiãka blechy Ïije zhruba
ãtyfii mûsíce. Bûhem této doby klade
dennû dvacet aÏ padesát vajíãek.
Celkem je to tedy za její krátk˘ Ïivot
dva tisíce ãtyfii sta aÏ ‰est tisíc dvû 
stû vajíãek. Z vajíãek se rychle líhnou
larvy - a jejich vajíãka samozfiejmû
nepoãítáme. Larvy se vylíhnou 
bûhem dvou aÏ pûti dnÛ - záleÏí na
momentálních podmínkách prostfiedí.
Zakuklí se na jeden aÏ dva t˘dny 
a pak jsou z nich dospûlé blechy.
Skoãí na nejbliÏ‰ího savce, aby se
napily krve a mohly se rozmnoÏovat.

Kde blechy Ïijí
Ideální prostor nacházejí blechy
u domácích zvífiat. S oblibou 
se ale usidlují také v kobercích,
pol‰táfiích, matracích a na 
v‰ech tepl˘ch a vlhk˘ch místech. 
âím teplej‰í a vlhãí je klima, ãím 
dusnûj‰í je prostfiedí, tím razantnûji
pokraãuje roz‰ifiování ble‰í populace.
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