
lí‰Èata patfií mezi roztoãe (Acari)
a dûlí se na dvû skupiny. První je
ãeleì klí‰Èatovit˘ch (Ixodidae), do

které patfií druhy anglicky v˘stiÏnû zva-
né Hard Ticks („tvrdá klí‰Èata“), druhá je
ãeleì klí‰Èákovit˘ch (Argasidae), do níÏ
náleÏejí druhy anglicky stejnû v˘stiÏnû
naz˘vané Soft Ticks („mûkká klí‰Èata“). 
Z hlediska moÏnosti pfienosu nejrÛznûj-

‰ích onemocnûní na psa jsou ve stfiedoev-
ropském prostoru v˘znamné pfiedev‰ím
ty druhy klí‰Èat, které patfií ke „klí‰ÈatÛm
tvrd˘m“ - klí‰tû obecné (Ixodes ricinus),
klí‰È luÏní (Haemaphysalis concinna),
klí‰È stepní (H. punctata), klí‰È lesostep-
ní (H. inermis), piják luÏní (Dermacentor
reticulatus), piják stepní (D. marginatus)
a piják psí (Rhipicephalus sanguineus).

Dokonalí vnûj‰í cizopasníci 
Tûlo klí‰Èat má pfii pohledu shora ováln˘
aÏ vejãit˘ tvar, je shora dolÛ zplo‰tûlé
a neãlánkované, dokonale pfiizpÛsobené
k pohybu a pfiichycení na tûle hostitele.
Klí‰tû obecné, pfiedstavitel tvrd˘ch klí‰-
Èat, má na svrchní stranû tvrd˘ chitinov˘
‰títek, kter˘ zakr˘vá u samcÛ tûlo celé
a u samic, pokud nejsou nasáté krví hos-
titele, zhruba jeho pfiední polovinu
(v nasátém stavu pouze jeho malou pfied-
ní ãást). Na dotek je tûlo tûchto ÏivoãichÛ
opravdu pevné a pomûrnû dobfie vzdoru-
je tlaku. Je opatfieno tfiemi (u larev) nebo
ãtyfimi (u nymf a dospûlcÛ) páry konãe-
tin, které klí‰ÈatÛm umoÏÀují pohyb
(lezení) po vegetaci i po tûle hostitele.
Konãetiny jsou ‰estiãlánkové a jednotlivé
ãlánky jsou opatfieny ostr˘mi chitinov˘mi
v˘bûÏky, zuby a ostny, které slouÏí k za-
chycení v srsti hostitele. Chodidlo konãí
pfiísavkou a dvûma drápky. Pfiísavky jsou
v˘razné zejména u druhÛ hledajících del-
‰í dobu na tûle hostitele místo vhodné
k pfiichycení (napfiíklad u klí‰tûte obecné-
ho), uplatÀují se v‰ak patrnû i pfii v˘stu-
pu na rostlinstvo. 
Ústní ústrojí, slouÏící nejen k pfiíjmu po-
travy, ale také k pfiichycení na tûle hostite-
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le, je na hlaviãce. Sestává z nûkolika ãástí –
nepárového hypostomu, páru chelicer
a páru makadel. Mohutná makadla kryjí
v klidu hypostom a chelicery a jejich úko-
lem pfii pohybu cizopasníka na tûle hosti-
tele je vyhledat místo vhodné k pfiichyce-
ní a pfiíjmu potravy. Chelicery jsou
klí‰Èkovité a na nalezeném místû nafiíznou
pokoÏku a vytvofií tak ranku, do níÏ se
zanofií hypostom. Hypostom má zhruba
tvar na vrcholu lehce zaoblené lancetky
(kopíãka) a je posázen drobn˘mi vzad
smûfiujícími v nûkolika fiadách uspofiáda-
n˘mi zoubky, které nebrání jeho pronik-
nutí do ranky v kÛÏi, ale zabrání spolehli-
vû jeho snadnému (z hlediska cizopasníka
neÏádoucímu) uvolnûní. Zaruãují pevné
pfiichycení parazita. Pfii zanofiení hyposto-
mu do tûla hostitele se makadla roztáh-
nou ‰iroce do stran a uchycení tím upev-
ní. Parazit je pfiichycen tak pevnû, Ïe
hostitel se ho dokáÏe zbavit jen stûÏí, pes
napfiíklad na pfiíhodném místû tûla vykou-
sáním nebo vy‰krábáním. 
Nûkterá klí‰Èata jsou pokládána za slepá,
i kdyÏ na svrchní stranû hlaviãky mají za
prvními ãlánky makadel dva útvary ozna-
ãované nûkdy jako „políãka smyslov˘ch
bunûk“ a jindy jako „oãi“, jiná orgány zra-
ku prokazatelnû mají a to buì ploché,
nebo sférické. Dal‰í mají oãi po stranách
‰títu. Zvlá‰È dobfie vyvinuté zrakové orgá-
ny mají pou‰tní druhy klí‰Èat. Na chodi-
dlech prvního páru konãetin jsou sloÏité
a pro Ïivot klí‰tûte velmi dÛleÏité Hal-
lerovy orgány, které zachycují s mimofiád-
nou citlivostí podnûty mechanické, tepel-
né a chemické. Klí‰tû ãekající na hostitele
sedí na vegetaci, pfiidrÏuje se jí zadními
konãetinami a konãetiny prvního páru
má do‰iroka roztaÏené. Pomocí Halle-
rov˘ch orgánÛ rozpozná hostitele podle
otfiesÛ, vyzafiovaného tepelného vlnûní
a vydechovaného kysliãníku uhliãitého.
V pfiíhodnou chvíli, jakmile ho na zákla-
dû tûchto informací lokalizuje, na nûho
pfieleze nebo „spadne“.
Na tûle hostitele pak vyhledá nejpfiíhod-
nûj‰í místo, kde je kÛÏe relativnû tenká

a hojnû krvená, a pfiichytí se. ZaÏívací
ústrojí zaãíná dutinou ústní, do níÏ ústí
v˘vody mohutn˘ch slinn˘ch Ïláz. Sliny,
které do ranky zpÛsobené chelicerami
stékají podéln˘m Ïlábkem na hypostomu,
obsahují sloÏky s anestetick˘m úãinkem,
aby parazitace hostitele co nejménû hos-

titele dráÏdila, a sloÏky zabraÀující sráÏe-
ní krve, aby klí‰tû mohlo pfiijímat tekutou
potravu. V rance se vytváfií louÏiãka z krve
a lymfy, kterou cizopasník ústy nasává.
Tekutá potrava prochází trubicovit˘m
hltanem, kter˘ se pfii sání v˘raznû roz‰i-
fiuje, do krátkého jícnu a stfieva, které sice
není roz‰ífieno v Ïaludek, ale vybíhá
v mnoÏství postranních slep˘ch lalokÛ,
jeÏ jí dokáÏou pojmout relativnû obrov-
ské mnoÏství. Pfii plném nasátí se u samic
roz‰ífií tak, Ïe vyplní cel˘ prostor idiozo-
my. Samice klí‰tûte obecného tím mno-
honásobnû (více neÏ 300krát) zvût‰í svÛj
objem. Nenasátá mívá délku kolem 4
mm, po nasátí b˘vá dlouhá 11 aÏ 12 mm
a ‰iroká asi 7 mm. Povrch idiozomy je
potom napjat˘ a leskl˘. 

Kde Ïijí 
Nejvíce druhÛ klí‰Èat Ïije v tropick˘ch
a subtropick˘ch oblastech, ale hojná jsou
i v mírném pásmu. V podmínkách stfied-
ní Evropy dávají pfiednost lesÛm s níz-
k˘m podrostem, zvlá‰tû jejich okrajÛm,
pastvinám s kfiovinami nebo s vy‰‰ím
bylinn˘m krytem. Vyh˘bají se zejména
rozsáhl˘m polím a zemûdûlsky obhospo-
dafiovávan˘m loukám i parkov˘m plo-
chám s ãasto seãenou trávou. Vût‰inou
jim vyhovují biotopy o vy‰‰í vlhkosti
vzduchu (kolem 70 %), ale existují i step-
ní a pou‰tní druhy sná‰ející niÏ‰í i velmi
nízkou vzdu‰nou vlhkost. Druhy dávající
pfiednost vy‰‰í vlhkosti vzduchu b˘vají
hojné zejména kolem vodních tokÛ
a nádrÏí. Klí‰Èata Ïijí pfieváÏnû v níÏin-
n˘ch oblastech, nechybûjí ale ani
v nadmofisk˘ch v˘‰kách kolem 800
m a tam, kde nacházejí vhodné podmín-

ky (zdroje potravy, odpovídající klima), se
vyskytují i ve v˘‰kách kolem 2000 m n. m.
V̆ skyt klí‰Èat je také vázán na místa, kde
jsou relativnû hojné zdroje potravy –
pastviny s pasoucím se dobytkem, místa
kde hledají potravu volnû Ïijící zvífiata
(napfiíklad srnãí zvûfi) apod. ProtoÏe se
dokáÏou pohybovat nejen vertikálnû
(vzhÛru po vegetaci), ale i horizontálnû
(po povrchu pÛdy - dokáÏou „ujít“ i nûko-
lik metrÛ), stahují se v lesích k stezkám,
loÏím a brlohÛm zvûfie, k cestám, po
nichÏ ãasto chodí lidé se psy, k okrajÛm
m˘tin, kde se obvykle pase zvûfi nebo kde
se zdrÏují psi a lidé. Klí‰Èata vût‰inou
nejsou, pokud jde o hostitele, pfiísnû dru-
hovû specifická (i kdyÏ existují v˘jimky),
jin˘mi slovy – nejsou zpravidla vybíravá,
coÏ je dáno tím, Ïe na hostitele musejí
ãekat mnohdy velmi dlouho. Proto také
dokáÏou na svoji velikost a vysokou úro-
veÀ metabolismu aÏ neskuteãnû dlouhou
dobu hladovût - urãitû rok dva, ale prav-
dûpodobnû aÏ pût let.
Podle druhové pfiíslu‰nosti je hojnost
v˘skytu klí‰Èat v rÛzn˘ch roãních obdo-
bích rozliãná. U nûkter˘ch druhÛ se zfie-
telnû bûhem roku stfiídají jednotlivá v˘vo-
jová stadia, u jin˘ch se v teplé ãásti roku
vyskytují v‰echna souãasnû. Tak je tomu
napfiíklad u klí‰tûte obecného. To má
v prÛbûhu roku dva vrcholy v˘skytu.
První pfiíslu‰níci druhu se objevují na
vegetaci ãastû zjara, pfii teplotách od +8°
C, nejhojnûj‰í jsou pak v kvûtnu, ve vy‰-
‰ích polohách v ãervnu. V ãervenci a po-

ãátkem srpna se vyskytují pomûrnû málo,
koncem léta a zaãátkem podzimu dosa-
huje jejich v˘skyt druhého vrcholu v roce.
Piják stepní se objevuje zjara uÏ pfii tep-
lotách +5 °C, ve vrcholném létû kulminu-
je v˘skyt klí‰tû luÏního, na podzim, v fiíj-
nu a listopadu, klí‰tû lesostepního, kter˘
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je ãasto aktivní i za snûhové pokr˘vky.
Klí‰Èata ale nejsou ani ve v‰ech oblastech,
které jim vyhovují vegetací, klimaticky
a zdroji potravy, stejnû hojná. V nûkte-
r˘ch jsou velmi ãastá, v sousedních, rela-
tivnû stejnû pfiíhodn˘ch, jsou mnohem
vzácnûj‰í nebo prakticky chybûjí. Existují
totiÏ tzv. pfiírodní ohniska v˘skytu klí‰Èat
(nûkdy se hovofií o mozaikovém v˘skytu
tûchto cizopasníkÛ), v nichÏ dochází
k pfienosu infekãního agens z rezervoáro-
vého hostitele na klí‰Èata a z nich na dal-
‰í hostitele vãetnû psa, koãky a ãlovûka.
PÛvodci nemocí se v pfiírodním ohnisku
nepfiená‰ejí na dal‰í klí‰Èata jen pfii pfií-
jmu potravy na rezervoárovém nebo
jiném hostiteli, ale i transovariálnû. Viry,
bakterie i prvoci (protozoa) se v tûle klí‰-
tûte mohou mnoÏit (aniÏ by mu to nûjak
‰kodilo) a dostávají se nejen do jeho slin-
n˘ch Ïláz a z nich potom spolu se slina-
mi do ranky, kterou zpÛsobí pfii pfiíjmu
potravy, ãímÏ infikují dal‰ího hostitele,
ale i do vajeãníkÛ (ovárií), v nichÏ proni-
kají do vznikajících vajíãek. Z tûch se
potom líhnou jiÏ infikované larvy, které
prodûlávají normálnû dal‰í v˘voj, coÏ
znamená, Ïe z nich po sání a svlékání
vznikají infikované nymfy a z nich poslé-
ze i infikovaní dospûlci. Klí‰tû vylíhlé
z infikovaného vajíãka je infekãní po cel˘
svÛj Ïivot. V ohnisku tak probíhá v pod-
statû nepfietrÏit˘ kolobûh pÛvodcÛ
nemocí mezi rezervoárov˘mi hostiteli,
klí‰Èaty a dal‰ími hostiteli, jako je pes
nebo ãlovûk. 

Jak Ïijí 
Z vajíãek nakladen˘ch postupnû samicí
v celkovém poãtu 600 aÏ 2000 (ale tfieba
i 10 000) ks mimo tûlo hostitele, na zemi,
na rÛzn˘ch místech, v pÛdû, vût‰inou
v nûjakém úkrytu v trávû, se líhnou larvy
se tfiemi páry konãetin. Ty se (naleznou-li

hostitele) po nasátí a svlékání mûní
v nymfy se ãtyfimi páry konãetin, které se
od dospûlcÛ li‰í pouze tím, Ïe jim chybí
pohlavní (genitální) otvor. Nymfy se po
nasátí a svlékání mimo tûlo hostitele
mûní v dospûlce se ãtyfimi páry konãetin
a pohlavním otvorem. V̆ vojové schéma
vajíãko – larva – nymfa – imago (dospûlec)
je typické pro v‰echna klí‰Èata, ale v˘voj
mÛÏe probíhat na jednom hostiteli, ale
také na dvou nebo tfiech hostitelích. Po-
dle toho se rozeznávají druhy jednohosti-
telské, dvojhostitelské a trojhostitelské.
Klí‰tû obecné je trojhostitelsk˘ druh.
V prÛbûhu v˘voje napadá kaÏdé jeho sta-
dium (larva, nymfa i dospûlec) jiné nebo
ponûkud jiné hostitele a po kaÏdém nasá-
tí odpadá, svléká se a mûní ve stadium
následující (larva v nymfu, nymfa v do-
spûlce). KaÏdé stadium saje (není-li pfií-
jem potravy násilnû pfieru‰en) pouze jed-
nou s v˘jimkou dospûlcÛ samãího
pohlaví – ti krev jiÏ nesají.
·estinohé larvy klí‰tûte obecného vystu-
pují vertikálnû na vegetaci jen do v˘‰ky
kolem 10 cm, kde je je‰tû pomûrnû vyso-
ká vlhkost, a napadají drobné hostitele –
je‰tûrky, hlodavce, z nich nejãastûji norní-
ky rudé, my‰ice kfiovinné a my‰ice lesní,
ale také koãky a trpasliãí a malá plemena
psÛ, nûkdy i ãlovûka. Nymfy vystupují do
v˘‰ek od 10 do 50 cm a napadají jiné hos-
titele - jeÏky, veverky, ptáky, ale také malé
a stfiednû velké psy a ãlovûka. Dospûlci se
dostávají na vegetaci mnohem v˘‰, kolem
jednoho metru, a napadají vût‰í savce -
srnãí zvûfi, domácí zvífiata (ovce, kozy
atd.), psy vãetnû velk˘ch a obfiích plemen,
ãlovûka. Prakticky nikdy se nevyskytují
v korunách vy‰‰ích stromÛ a tvrzení, Ïe
se „z korun stromÛ“ vrhají na své hostite-
le, je pouhá báchorka. 
V̆ voj klí‰tûte obecného trvá v na‰ich
zemûpisn˘ch ‰ífikách s ohledem na pod-
mínky prostfiedí (teplotu a vlhkost vzdu-
chu, moÏnosti získání potravy, dostatek
vhodné vegetace) od jednoho a pÛl roku
do tfií nebo dokonce do ãtyfi a pÛl aÏ pûti
let, protoÏe v jeho prÛbûhu mÛÏe dochá-
zet (z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ) ke krat‰ím,

ale i del‰ím prodlevám. Ty pfiekonávají
klí‰Èata díky svému dokonalému pfiizpÛ-
sobení (jsou to v˘vojovû stafií cizopasníci)
bez nejmen‰í újmy na zdraví. V zimû je
jejich aktivita minimální, v‰echna v˘vojo-
vá stadia pfiezimují ukryta v pÛdû, pod
rostlinami, v listí apod. 
Larvy, které pfiezimovaly, vystupují na
jafie vertikálnû na vegetaci, napadají hos-
titele, po nasátí ho opou‰tûjí, svlékají se
a mûní na nymfy. Nymfy vylezou na rost-
linstvo, a pokud najdou hostitele, nasají
se krve, odpadnou, svléknou a pfiemûní
v dospûlce, kter˘ - je-li samicí - mÛÏe je‰-
tû na podzim vystoupit na vegetaci, po
oplození napadnout dal‰ího vhodného
hostitele a po nasátí a odpadnutí naklást
na zemi v travním krytu vajíãka.
Nenajdou-li nymfy vhodného hostitele,
mohou pfiezimovat. Samci po promûnû
z nymf vyhledávají samice, pfiichytí se na
nû (proto lze nûkdy na psu zastihnout
vût‰í sající samici a jí se pfiidrÏujícího
malého samce), oplodní je, odpadnou

a hynou. Nenajde-li samici, mÛÏe samec
pfiezimovat a pokusit se „o ‰tûstí“, tj.
o uplatnûní sv˘ch vloh neboli genÛ, pfií‰-
tí rok. Samici je schopen oplodnit i bez
pfiíjmu potravy. Samice, které pfiezimova-
ly, vystupují na jafie do patfiiãné v˘‰ky na
rostlinstvo a ãekají na hostitele. Pokud ho
najdou, nasají se, opustí ho, nakladou
vajíãka a hynou. JestliÏe ho nenaleznou,
mohou znovu pfiezimovat.
Z uvedeného popisu plyne, Ïe larvy,
nymfy i dospûlci jsou aktivní, tzn.
mohou napadat hostitele, jak na jafie,
tak v létû i na podzim. Dále z aktivity
klí‰tûte obecného v prÛbûhu roku vy-
pl˘vá, Ïe nejvhodnûj‰ím obdobím pro
oãkování (vakcinaci) psÛ proti nemo-
cem, které pfiená‰ejí, napfiíklad proti
lymské borelióze, je zima, protoÏe tehdy
je riziko, Ïe dojde k vakcinaci zvífiete jiÏ
infikovaného (nacházejícího se v inku-
baãní dobû) a k následn˘m komplika-
cím, relativnû nejmen‰í.

Ivan Stuchl˘

Piják psí Rhipicephalus sanguineus
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Klí‰tû obecné, samice

Klí‰tû obecné, tzv. tvrdé klí‰tû, samec
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