
 

 

Klíšťata - encefalitida, borelióza, odborné, chlapské a babské rady. Anketa - 
taky na vás jdou?  
 (18.07.2008, 12659 přečtení)  

Napřed dvě dobré zprávy. Uprostřed léta v největších vedrech je infekcí klíšťaty méně než ve vlhkém počasí 
koncem jara nebo začátkem podzimu. A druhá - čeští vědci objevili jako první na světě vakcínu proti všem třem 
druhům boreliózy. Po testech se má dostat do lékáren asi za pět let.  
 
Dospělé klíště má osm nohou a sosák. Barva a velikost může být různá a dvě vývojová stádia klíštěte - larva a 
nymfa - jsou často velmi malá. Prostě všechen drobný lezoucí hmyz, který neznáme, může být klíště, a když se 

něco přisaje, tak určitě, i když je to malinké a nerozpoznatelné.  

Oplozená a nasátá samička klade až několik tisíc vajíček, ze kterých se líhnou larvy 
a celý vývoj klíštěte trvá asi rok, někdy i více let. Našel jsem i to, že klade 1000 
vajíček a celý vývoj trvá dva roky, v každém ze třech stádií jenom jednou saje 
krev. Všechna stádia - larva, nymfa, dospělé klíště - mohou přenášet infekce. 
Boreliózu snad jen nymfa a klíště. Dříve se za bezpečnou považovala nadmořská 
výška 700 m, dnes jsou až do 1200 m. Souvisí to s jejich přezimováním.  
 
http://eltex.wgz.cz/klistata-a-borelioza ,  
 
Klíště žije průměrně 2 roky a během svého životního cyklu prodělává tři vývojová 
stádia a vystřídá tři hostitele. 

 

 Na jaře se z vajíček vyvinou larvy, které sají krev zejména hlodavců. 

 Druhý rok se larvy přemění v nymfy, parazitující nejčastěji na veverkách, ježcích či ptácích. 

 Za tři měsíce nymfy dospívají v dospělou formu - imago. Dospělá klíšťata napadají hlavně vysokou zvěř. 
Člověk je konečným hostitelem klíštěte, představuje slepou cestu jejich vývoje. 

Klíšťata se vyskytují v přírodě od března do listopadu, a to hlavně na okrajích listnatých a smíšených lesů. Nachází 
se hlavně v travnaté nebo křovinaté krajině se stromy a loukami. Větší nebezpečí je tepla vlhka. Bezpečno před 
klíšťaty je jen v době mrazů a snad hodně vysoko v horách.  
 
 
Odborníci radí  
 
Na internetu radí odborníci o 106 a vyvrací pověry o klíšťatech. Ne vždy se shodnou a pochyby zůstávají. Teorie 
je všude plno, praktických zkušeností méně. 

 Klíště nekouše, ale saje, sosák má zpětné háčky. Točení ve směru nebo protisměru hodinových ručiček 
není podstatné, klíště není na závit. Točením rukou ho spíš rozmáčkneme, což je špatně. Lékárny 
prodávají celou sadu proti klíšťatům - pinzetu a desinfekci. Prý je dobrá jodová tinktura, tu má asi 
každý v autolékárně a vcelku na nic. 

 Klíště je třeba desinfikovat, pak vyviklat pinzetou, a to hned. Dobrá rada, v lese těžko proveditelná, 
hlavně na svých vlastních zádech. Nosím v kapse kousíček nastřižené destičky z PET lahve, která má 
sloužit jako pinzeta. Zatím jsem to nemusel použít, snad je to lepší, než nic. Moc lidí s pinzetou jsem v 

lese zatím nepotkal. Infekce se může do těla dostat i obyčejnou oděrkou - kousek igelitového sáčku se 
najde jistě snadněji, než gumové rukavice. 

 Čím dříve je klíště odstraněno, tím lépe, nižší riziko přenosu je do 4 hodin, snad do 12 hodin. Pak slinami 
přenese do těla infekci. 

 Starý postup je špatně. Klíště potřené tukem se udusí asi tak během 10 minut. Pak stačí lehce bříškem 
prstu (chráněném nějakým igelitový sáčkem) lehce kroužit a čistě odpadne, ránu desinfikovat. 
Jenomže tukem dušené klíště prý zvrací. Hmyzoodborníci tvrdí, že to není pravda, prý by zvracelo naši 
krev. No, třeba si tak nějak uslintne nebo krkne. Vyjde to zřejmě nastejno - infekce se tím přenese. 
Když ho taháte pinzetou za hlavičku, tak je nejspíš v pohodě. 

 Přetržené klíště, kdy desinfikovaná hlavička zůstane v ráně, není zásadní problém, je to prý něco jako 
tříska - sama se časem uvolní. I takto poučen bych to udělal stejně jako několikrát před tím s hlavičkou 
klíštěte i třískou - jehlou bych rozdrápal větší ránu a hlavičku vyndal. 
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 Klíště neskáče ze stromů, dostane se nejvýše do výšky 1 m, většinou je mnohem níž, nymfy docela 

nízko. Ano - gumovky hodně pomůžou. Nechápu ale doporučení, že se mají nosit těsné kalhoty do 
gumovek. Rozumnější mi připadá přetáhnout kalhoty s těsnou gumou nahoře přes gumovky. A tepláky 
gumu dole přímo mají. Je třeba zabránit tomu, aby se klíště dostalo snadno a brzy na tělo. Přisaje se 
většinou až za několik hodin, řekněme i za 4 hodiny. Jenomže někdy se přisaje hodně brzy. Větší 
gumovky a tepláky umožní dítěti v přírodě se i pohybovat, v těsném skafandru a horku ho příroda moc 
netěší. Tepláky je dobré dítěti často "proplesknout". Před odchodem z lesa na suché cestě z dítěte 
úplně všechno sundat, vytřepat velmi důkladně i švy, obrátit a znova vytřást. Prohlédnout i hlavu 
dítěte. Dítě komplet převléct a pytlík s lesním šatstvem dát do kufru auta. Přenosný vysavač vézt v 
autě do lesa, to je asi jako s tou pinzetou. Přes šatstvo, hlavně ponožky, se může klíště dostat až na 
koberec nebo kamkoliv. Přisáté klíště na psovi se ho nepustí. 

 Ani šetrné vyprání šatů v automatické pračce nemusí klíště zahubit. Takže si můžeme představit 
konverzaci mladých klíšťáků o pěkné klíštici: "Hele, támhleta je nová?" "Ne, je vypraná v Perwolu." 

 Babská rada - babské rady národ potřebuje, každý už ví dopředu, čím si bude přilepovat zubní plasty. 
Ženy pracující v lese své pracovní šaty obměňovaly obden a věšely rezervní alespoň na slunce. Prý 
čtyři hodiny na úporném slunci klíště zahubí. Vysavač by měl vytáhnout klíště i ze švů šatů, kde často 
bývá. Na látce tolik nedrží, není přisáté. Vyžehlení na 220°C asi nepřežije. 

 Chlapská rada - lesáci věří na česnek, ráno si dát namazaný chleba s nakrájeným stroužkem česneku. A 
kousek česneku si dát do kapsy. Snad i potírat kůži na rukou česnekem. Cítit to určitě je. 

 Lékárnická rada - koupit si asi za 50 Kč sáček s Pangaminem, 200 tabletek pivovarských kvasnic. Může 
se jich stejně jíst i několik denně, je to přírodě vlastní hmota, ublížit člověku asi nemůže. Nebo si vzít 
B-komplex. Menší kousek se může dát i malému dítěti, které běhat někde musí. Sekání trávníků na 
krátko je velmi účinnou zbraní proti klíšťatům, na přímém slunci celý den nevydrží. Ale kolem plotů 
stejně můžou být a pes je tam chytne snadno. 

 Rada od bezdomovců - pít pivo, jsou z toho cítit kvasnice, které klíšťata odpuzují. Pohled na bezdomovce 
v klidu polehávající s lahváči pod listnatými stromy některé lidi neuklidní, ale spíše naopak. 

 Sesterská rada - zdravotní sestra v době své a lékařovy dovolené se podívala na rudé místo po pozdním 
a hodně násilném odstranění klíštěte (bez mazání tukem) z vlasů hlavy a řekla: "Není tam nic. Červený 
kulatý flek od boreliózy by byl velký 5 až 7 centimetrů, a ukáže se někdy i za několik hodin." Pak mě 
nechala opakovaně udělat násilné předklonění hlavy bradou až na prsa. To prý klíštětem infikovaní lidé 
nesnášejí bez značné bolesti. Celá akce netrvala ani minutu a byl jsem klidnější. Očkovaný jsem tehdy 
ještě nebyl. Říká se, že čím blíže je klíště hlavě, tím případný zánět mozkových blan může být horší. 

 Statistické rady: Až 25 % populace dospělých klíšťat je přenašečem lymské boreliózy, kolem 1-2 % 
klíšťat je přenašečem nebezpečné klíšťové encefalitidy. Uvádí se spíše kolem 12 % nakažení klíšťat 
boreliózou. Dále mohou přenášet nemoci jako je tularemie nebo Q-horečka. 

 
Lékařská věda  
 
Podle http://zdravi.idnes.cz/vyndali-mi-kliste-co-ted-0w0-/zdravi.asp?c=A080623_200028_zdravi_ven  
 
 
Encefalitida  
 
Z odběru krve se encefalitida dá zjistit až po uplynutí 14 dní. Případ, kdy po vytažení klíštěte nemocný přijde k 
lékaři hned v prvním stadiu, po prvních chřipkových příznacích, je nejlepší možnost, ale ne každý se včas k tomu 
odhodlá. Roste množství lidí, kteří si nechají klíště vytáhnout u lékaře, což byla dříve vzácnost. Encefalitida se 
zpočátku projevuje oslabením jako nachlazení nebo chřipka (bez rýmy a kašle), nemusí se ale projevit vůbec 
nijak. Nakaženo encefalitidou je až 5% klíšťat, záleží však na oblastech. Jiní tvrdí, že je to 1-2% nakažených 
klíšťat. 

 Po první fázi, kdy se nemocný cítí, jako by ho přepadla viróza, nastává asi 4-10 dní fáze klidu, během níž 
se zdravotní stav zlepší. 

 Druhé stádium - horečky a postižení centrální nervové soustavy, které se projevuje nejčastěji 
meningitidou nebo právě encefalitidou. Tyto dvě nemoci mohou probíhat i společně - silné bolestí 
hlavy, zvracení, světloplachost, třesavka, závrať a vysoká horečka. 

 Jestliže příznaky nemoci nezačnou lékaři v nemocnici léčit včas, může mít nemocný následky. Patří mezi 
ně například obrna horních končetin, která se objevuje do týdne po ústupu horeček, nebo takzvaný 
postencefalitický syndrom. Mívá ho asi 10 % nemocných a projevuje se poruchami koncentrace, 
paměti, nespavostí, úzkostností nebo snížením pracovního výkonu. Popisují se bolesti hlavy, 
světloplachost, zánět spojivek, poruchy spánku, paměti, koncentrace, dezorientace, obrny až selhání 
center v prodloužené míše a výjimečně smrt. Myslím, že lidé, kteří překonali encefalitidu, nemají 
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nějakou delší dobu chodit na horko a slunce. Nejzávažnější forma encefalitidy postihuje nejčastěji lidi 

starších 60 let. 
Komentář: Jsou to mnohdy staří lidé, kteří v rizikové oblasti dlouho žili. A měli třeba mnohokrát klíště. 
Výzkum byl kdysi prováděn ve vesnici Římov v blízkosti Malše. Ukazuje se, že takřka nikdo z domácích 
nemá v těle dost protilátek, takže riziko onemocnění je srovnatelné s městskými obyvateli blízké 
chatové oblasti. Slabou útěchou může být to, že protilátky po prodělané encefalitidě zůstávají v těle 
trvale. Po očkování nikoli, musí se očkovat a přeočkovávat, jak to určí lékař. 

 Očkování je nejlépe dělat v zimě, kdy není možnost se setkat s klíštětem. V době trvalého zámrazu 
nejsou klíšťata aktivní. Očkuje se jedna dávka, pak další nejdřív za měsíc a pak další do roka. Pak tři 
roky každý rok, pak jednou za 3 roky a dnes snad až za 4 roky se dává tzv. udržovací očkování. Takže 
je třeba si hlídat, aby očkování nepropadlo a nemuselo se začít znovu od začátku. Podle rozhodnutí 
lékaře lze v případě nutnosti provádět i zrychlení prvních očkování. Z lidí nakažených klíšťovou 
encefalitidou umírá 1%-3%, více u starších lidí. Naděje na plné uzdravení mladého zdravého člověka 
jsou vyšší. Očkovat je tedy třeba i starší lidi. 

 
Borelióza  
 
V naší republice je lymskou boreliózou promořeno asi 5-10% klíšťat - to je už třetí a nejnižší údaj, nejvyšší byl 
25%. Boreliózy jsou tři druhy, na jeden druh existuje v USA očkování. Je to zrovna ten druh boreliózy, která je u 
nás zřídka. Vakcína vyvinutá našimi vědci proti všem třem druhům nákazy má být do pěti let dostupná.  
 
Přenašečem lymské boreliózy jsou výhradně nymfy a dospělá klíšťata. Původcem choroby je bakterie Borrelia 
burgdorferi. Přisátí klíštětem, které je nejčastějším přenašečem lymeské boreliózy, uvádí jen 30-50% infikovaných 
pacientů. Možná si drobné nymfy nevšimli a boreliózu může přenášet i jiný bodavý hmyz. Z krve se nemoc jasně 
diagnostikuje většinou až 6 týdnů po nákaze, stojí to asi 3000 Kč a možná zbytečně, antibiotika je třeba nasadit 
preventivně co nejdřív. Darovat krev lze až po 6 týdnech po přisátí klíštěte - zřejmě právě z tohoto karanténního 
důvodu. 

 První fáze - asi do 14 dní se okolo místa kousnutí vytvoří červená skvrna o průměru větším než 5 cm 
(erythema migrans). Skvrna se může zvětšovat a od středu blednout, přidat se mohou i příznaky 
podobné nachlazení - únava, bolest hlavy nebo zvýšená teplota. Je třeba jít hned k lékaři, který nasadí 
antibiotika, která nemoc úplně vyléčí, když se podají včas, tvá to zhruba 14 dní a myslím, že lze i 

chodit do práce. U lidí se silnější imunitou může borelióza po první fázi odeznít i bez léčení, ale nelze 
na to spoléhat, vyšetření krve je rozhodující. 

 Druhá fáze - stává se to zhruba po 2 až 12 měsících po nákaze - může se objevit vyrážka, pálení kůže a 
bolest kloubů. Bakterie může napadnout i srdce a nervy. Tyto potíže se projevují dušností, kašlem, 
nepravidelným tlukotem srdce, trnutím šíje či bolestí hlavy. Po několika týdnech se asi u 60% pacientů, 
kteří nebyli léčeni antibiotiky, objeví příznaky artritidy, tj. bolestivé a oteklé klouby, nejčastěji 
postiženým kloubem je koleno. Příznaky většinou do několika měsíců odezní, avšak u 10 až 20% 
pacientů artritida trvá. Na kůži se druhé stádium projevuje jako tzv. boreliový lymfocytom (jedná se o 
malý modravě červený infiltrát často na ušním boltci či lalůčku, prsní bradavce). Mezi méně časté 
projevy patří neproduktivní kašel, bolest v krku, zvětšení jater, zánět varlat. 

 Třetí stadium nemoci se projevuje až po několika měsících nebo letech, kdy zdánlivě zdravého člověka 
přepadne zánět mozkomíšních blan nebo záněty kloubů. 

 Lidé, kteří se s boreliózou neléčili včas nebo jim v těle pro pozdní léčbu bakterie borrelie zůstala, mají 
potíže - únava nebo bolest hlavy, které je s přestávkami často provázejí celý život. Má je asi 5 % 
nemocných. U pozdní formy onemocnění je prognóza již horší, v některých případech lze pozorovat i 
progresi nervového postižení. Úmrtnost lymské boreliózy je nízká. 

 Laicky lze říci, že v místě přichycení klíštěte se objeví malá skvrna - zarudlá pokožka - podobně jako po 
jiném kousnutí hmyzem. Pokud se během dvou až tří dnů nezvětší, nemusíme se obávat lymské 
boreliózy. Pokud se během tří týdnů zarudlá skvrna zvětšuje, máme zvýšenou teplotu, cítíme se 
unaveni nebo pociťujeme chřipkové příznaky, je potřeba navštívit lékaře. 

 Odborník praví mírně latinsky: Prvním příznakem je tzv. erythema migrans, jde o červený kruh s bílým 
výbledem uprostřed, který se objeví v místě, kde bylo infikované klíště přisáto. Tato skvrna má 
nejméně 5 cm v průměru a lze ji pozorovat za několik dnů i týdnů po napadení klíštětem. Erythema 
migrans provází horečka, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů a únava. Tyto příznaky většinou během 
několika dnů až týdnů vymizí. Léčí se antibiotiky. 

 Proti borelióze nezískáme proděláním nemoci imunitu a můžeme ji dostat znovu. 

 Domácí zvířata (pes) mohou dostat boreliózu, ale nevzniká červený flek. 

 



 

 

JAK SE LIŠÍ ENCEFALITIDA A BORELIÓZA 

  Borelióza Encefalitida 

Počet nákaz v 

roce 2007 
3 559 546 

Původ 

nemoci 
bakteriální (nelze se nechat očkovat) virový (lze se nechat očkovat) 

Jak se 

projevuje 

první fáze: během 14 dní se objeví červená 

skvrna o průměru asi 5 cm, bolest hlavy, 

únava, teplota, bolest kloubů 

první fáze: asi za 7 až 14 dní se objeví malátnost, bolest hlavy a svalů 

Jak se léčí antibiotiky 

Léčí se pouze příznaky, tedy bolest hlavy, teplota, malátnost, 

případně zánět mozkových blan. Nemocný musí mít naprostý klid na 

lůžku, často hospitalizace. Mohou být vysoké horečky. 

Kde si hlavně 

dát pozor 
severní Čechy, jižní a severní Morava jižní Čechy, Vysočina, severní Čechy 

 
 
Moje rady  
 
Statistiky zamořených oblastí je dobré nepodcenit, ale záleží na našem chování. Asi jako při jízdě na dálnici D1, 
které by bylo lepší se vyhnout. Když už tam jsme, tak dávat rozumně pozor. 

 Rozhodující pro aktivitu klíšťat je teplo a současně vlhko (snad nad 80% ve vzduchu). Krátký teplý 
deštíček stačí na jejich nemilé oživení. Za půl hodiny po repelentem ošetřených kalhotách klidně lezou. 
Jestli se kvůli repelentu pustí, to nevím. Chodit jsme tam určitě neměli a rychle pryč. 

 Potenciálním zdrojem klíšťat jsou místa, kde je vlhko, tedy spíše stín. Hlavně kolem vody, různé příkopy 
a hustý, spíše vyšší porost všeho druhu pod kolena a výše - třeba maliny. 

 Klíšťata přezimují například v tlejícím listí, typicky pod duby, břízami a jinými listnatými stromy. Ale také 

v křovinách nebo pod tlejícím dřevem. Dítě, které maminka s obavami pustí na skautský tábor, nemá 
většinou tušení, že za kus napůl zetlelého březového polena ho u táboráku moc nepochválí. Nese 
zapomenuté nahnilé poleno oběma rukama a opírá ho o tričko, které sundá až na spaní a možná ani to 
ne. Druhý den má klíště. A přibalené gumovky a repelent možná dítě nechalo potají doma. Existuje 
speciální OFF repelent pro děti. 

 Nebezpečná jsou místa, kde lehá zvěř, což bývá na okraji lesa. Také pod stromy v borůvčí jsou srnčí 
pelechy vidět. Obvyklá je konverzace chatařů - byli jsme na borůvkách, ale jen na kraji lesa. 

 Jestliže jsme včas ucítili, že po nás leze klíště, tak ho shodit a jít od toho místa dál. Kde přežilo jedno, 
může jich být spoustu. Pár hříbků zase tak moc nepotřebujeme. 

 I na čisté písčité pláži vzdálené kousek od dubů na hrázi jsou často klíšťata a položit se na deku 
nepomůže. Spíš se často koupat. 

 Nikde ve volné přírodě nesedat, hlavně ne do hluboké trávy a na klády s rozpadající se kůrou. Ani deka 
nepomůže, klíště časem přeleze navrch. Klíště reaguje na pachy a oxid uhličitý při dýchání. Z trávy a 
keříků se pouští při otřesu dotykem. Do riskantních míst nepouštět dítě před sebou. Pes půjde vepředu 
rád a ještě v horku určitě zažene možná spící zmiji. Stany stavět na místech hodně suchých s minimem 
trávy a ne pod velkými listnatými stromy. 

 Vytahování klíšťat psům - alespoň igelitový sáček použít jako rukavici. Pes encefalitidu nedostat prý 
nemůže a starý špatný způsob namazání tuku je možná lepší, než si klíště rozmáznout mezi prsty. I 
klidný pes nedá moc šancí tahat klíště opravdu v klidu. Jsou i nějaká očkování pro psy, ale to jsem už 
znova nevyhledával. 

 Dobrými radami, které dáváme svým dětem ohledně klíšťat, je dobré se taky sami řídit. Včetně úplného 
vyklepání veškerého šatstva už někde na cestě v lese. 

 Samozřejmostí je oddělení lesního šatstva od auta a bytu, důkladné osprchování prudkým proudem vody 
a opětovné prohlédnutí, je třeba reagovat na neobvyklé šimravé svědění ještě několik hodin po 
příchodu z lesa. 

Všechny repelenty proti klíšťatům obsahují tutéž látku 7% nebo 14% DEET (N,N-diethyl-m-toluamid), takže je 

dobré si přečíst, kolik této látky tam je, v jakém objemu a kolik stojí. Další látky navíc mohou odpuzovat i hmyz. 

Složení DIFFUSIL Repelent spray 150ml uvádí: Permetrin 0,2%; DEET 14%.  

http://www.docsimon.cz/zbozi/diffusil-repelent-spray-150ml


 

 

 

DIFFUSIL Repelent spray je roztok s repelentními účinky na vlasy a pokožku. Odpuzuje a hubí klíšťata, komáry, 

ovády a muchničky. Při použití proti klíšťatům je nutné preventivně ošetřit celý povrch pokožky, oděvu a obuvi. 

Účinnost přípravku na pokožce přetrvává cca 6 hodin nebo do umytí, na oděvu a obuvi 1 - 3 dny nebo do 

vyprání.  

 

Komentář: Není řečeno, že dlouhá účinnost je i proti klíšťatům, ale možné to snad je, když se opravdu nastříkáte 

na celém povrchu pokožky, ale jak? Alespoň má dvojnásobnou koncentraci účinné látky, než většina repelentů. 

Diffusilu je více druhů i proti vším, je hodně cítit, bude z toho špatně i Vám. Těžká vůně zjevně není ta účinná 

látka proti klíšťatům. DEET (N,N-diethyl-m-toluamid) je i v jiných přípravcích typu OFF pro děti a cítit je málo a 

jinak. Praktik na borůvkách šesti hodinám účinnosti neuvěří. Za 2 hodiny po postřiku rukou mu klíště čiperně leze 

po holých předloktích, ve kterých drží hřeben. Za 2 hodiny, je třeba dát postřik znovu. A všude doporučované 

uzavřené těsné oblečení právě na ty ruce není nic moc, protože lezoucí klíště necítíme. Mozek je nastaven velmi 

dobře a na takové netypické nepříjemné šimrání na holém předloktí okamžitě registruje. A na odcvrnknutí prsty 

stačí vteřina, klíště se přisává mnohem později, někdy až hodiny hledá pro sebe nejvýhodnější místo, často kolem 

pasu a pod rameny. V doporučovaném těsném oblečení na rukou nám bude horko, moc se toho nevyřeší, 

cestičku na kůži si najde a cítit to budeme špatně. Pěkně upocené nás klíště líp najde, reaguje totiž na CO2 a 

pachy.  

 

***  

 

Mám před očima manželskou dvojici velmi příjemných lidí, které v mládí rozdělil kriminál, ale pak až smrt. Paní 

byla o hodně mladší, obětavá a milá, pěkná a trvale středního věku. Na každou práci byla jako vítr, vyjma sběru 

borůvek. Nastříkala repelenty a jednou za rok vyrazila do lesa s obavami, které se naplnily. Skóre měla asi 1:7. 

Jeden kbelík a sedm klíšťat. Její manžel byl sympatický šedovlasý pán se stálým bodrým úsměvem. Kriminál ho 

napravil, zjevně už neorganizoval žádné protistátní spiknutí. Deset let opravdu odseděl, v důchodu si užíval 

přírody a každý den dělal dlouhé procházky. Bez obav prolézal křoviska a přerostlé, dnes už nekosené louky. 

Nalézal tam nějaké vzácné rostliny, kterým se snažil udržet chráněná stanoviště. Nepoužíval nikdy žádné 

repelenty, klidně si sedl na louku nebo v lese na klády, jen si před tím zapálil cigaretu. A skóre měl nula. Ani 

jedno klíště. Nepamatoval si, že by někdy nějaké měl. Prostě na něj klíšťata nešla. Měl rád les a v životě smůlu, 

že se nenarodil před sto padesáti léty, byl by z něho vzorný hajný u Schwarzenberga a jistě by umožnil babičkám, 

aby si sbíraly klacky a šišky na topení. Jenomže žil v době, kdy se naplňovalo stalinské heslo, že když se kácí les, 

tak lítají třísky.  

 

Moudří šedovlasí pánové se mi dnes v hlavě přímo rodí a jedním z nich je pan Sonim. Ano, jméno se píše Sonim. 

Je snad potomkem ruské šlechty, ale zakotvil u nás a vedl výzkum o klíšťatech, dokonce se náhodně při pokusu 

infikovanou krví laboratorní myši nakazil. S Markem Ebenem si dobře rozuměl a mimo jiné řekl, že klíšťata 

nakažená encefalitidou se u nás objevují v podstatě až po válce a byla sem nejspíše zatažena armádou z Asie. Ale 

decentně nejmenoval, že ruskou. Kdysi se psalo o hrdinském budování Bajkalsko-amurské magistrály, která dnes 

rezaví a zarůstá. Komsomolci tam měli na prvních vyměřovacích pionýrských úsecích, než se začalo s buldozery, 

až 600 klíšťat na metr čtvereční. Jak bylo řečeno, jedna oplodněná samička naklade až 1000 vajíček. A larvy a 

nymfy (maličké potvůrky jak čárka nad písmenem na klávesnici) mohou být nakažené a přisát se kamkoliv, ano 

pánové - i tam. Smyslem asi 3500 km dlouhé magistrály do neobydlené a v podstatě nevyužitelné oblasti bylo 

vytvořit další obrannou linii proti Číně, a to ospravedlnilo plánované ztráty. Mluvil jsem kdysi s jedním Lotyšem, 

který tam opravdu byl. Vzhledem ke známé xenofobii mezi Lotyši a Rusy nepřekvapí, že ho nasadili do té první 

linie, kde se prý i kvůli komárům pracovalo v ochranných oblecích. Pořád mi to leží v hlavě, jak na té Sibiři klíšťata 

přežijí a u nás je kosí silnější zima a hodně sněhu. Snad je to tím, že ve světě je 650 druhů klíšťat patřících mezi 

nebezpečné cizopasné roztoče. U nás jich máme 17 druhů, pro člověka nejnebezpečnější je klíště obecné (Ixodes 

ricinus). Rozlišování nebezpečnosti podle červené nebo černé prdelky je asi zbytečné. Kromě člověka může být 

jeho hostitelem také mnoho jiných živočišných druhů, drobní hlodavci, lesní zvěř, domácí mazlíčci i velcí kopytníci. 

S veverkou se asi moc často mazlit nebudeme, ale prý má i spoustu blech - nejspíš se jí musí při skocích mezi 

stromy držet jako to pověstné klíště.  

 

Českých legionářů, kteří statečně drželi Sibiřskou magistrálu, se už asi na tamější klíšťata nezeptáme. Ani na to, 

jak mohli změnit svět. Tehdy by si toho nejspíš svět ani moc nevážil, protože tenkrát nikdo netušil, jaké dílo bude 

ten komunismus a co dokáže. Naše legie byly v dosahu Jekatěrinburku, kde byl vězněn car Mikoláš s rodinou a 



 

 

nabídly mu pomoc. Ten se obával, že je to léčka. Jeho rozhodnutí bylo těžší tím, že měl sebou celou rodinu. A tak 

začalo tvořit dějiny na příkaz nejvyšších složek několik opilých rudých gardistů neruské národnosti. V knize - 

King,G: Poslední carevna, 1999 - je ta národnost uvedena, ale raději jsem ji zamlčel, naši to nebyli. Ruský voják, i 

rudý, měl úctu před carem. Byl to Bůh na zemi. I dnes Rusko potřebuje cara a v podstatě ho má. Hned, jak se 

podepsal radar, se náhodou pokazil ropovod k nám. V srpnu 1968 ho snad na týden zavřeli, ale jinak celkem 

fungoval dobře.  

 

Car Mikoláš byl sympatický člověk příjemného vystupování, byl u vojáků oblíben, považoval za svoji povinnost v 

době války být na frontě se svými vojáky a strádat alespoň ve štábu. Což byla zásadní chyba - posílali depeše do 

Kremlu a zpět nezabezpečené, protože Němci přece neumí rusky. Vše věděla carevna původem z Pruska a mužik 

Rasputin, který se prohlašoval za zachránce Ruska. Carevna na něm lpěla, protože údajně úspěšně léčil mladého 

careviče, který trpěl dědičnou hemofilií. Většina ruských ofenziv byla z dodnes nepříliš objasněného důvodu 

předem prozrazena a stálo to miliony životů dobrých ruských vojáků.  

 

Carská rodina se připravovala v nějaké dřevěné boudě v Jekatěrinburku za letního horka k fotografování, čtyři 

carevny oblékly sváteční šaty, v nichž byly zašity diamanty. Od těch se pak prý střely se záblesky odrážely a v 

dýmu střelného prachu střelci propadli panice. Nakonec carevny zabili bajonety a diamanty se pochopitelně 

ztratily. Ve Švédsku nedávno zemřela žena, která celý dlouhý život tvrdila, že je nejmladší carevnou, které bylo 

umožněno uniknout. Genetické testy, pro něž podklady poskytla snad i pokrevně spřízněná anglická královská 

rodina, to však nepotvrdily. Vrahům carské rodiny, kteří to jako jediní svědci viděli na vlastní oči, někdo brzo 

pomohl od diamantů a aby oči navždy zavřeli.  

 

Boj národů o světovládu je vlastně testem odolnosti proti hmyzu. A tak houževnatí Rusové obsadili Sibiř - v zimě 

mrazivou a v létě plnou komárů - od Čukotky a Vladivostoku až do Karlových Varů, kde našli nakonec své 

zaslíbené město a lidi, kteří umí i rusky. Životní úroveň tam je takřka západní, právní předpisy středoevropské a 

jejich vymahatelnost východoevropská. Mezi tím k nám přinesli dočasně normalizaci, ze které jsme se 

neznormalizovali dodnes. A před tím po válce Armáda osvoboditelka přinesla možná ta infikovaná klíšťata. 

Nemůžeme to ale zazlívat těm sedmnáctiletým chlapcům, kteří jako gardoví vojáci to opravdu vyhráli. Se svým 

"ničevo" a samopalem na krku šli vyčistit ulici nebo les. A dnes se najdou jejich vrstevníci, kteří si myslí, že jsou 

hrdinové, když poničí jejich pomníčky. A tak Češi nevstoupili do historie jako zachránci cara, ale jako národ, který 

musel přežívat za různých režimů nebo emigrovat. Díky budování a přebudovávání naší vlasti se ve světě statisíce 

úspěšných emigrantů stalo genetickými sponzory mnoha jiných států. A genetické ztráty, které tím u nás vznikly, 

už se nikdy nenahradí.  

 

Častěji se nyní objevují cizinci u nás, a tak tu mám ještě slabě související vzpomínku. Je to historka v podstatě 

veselá, jako mnohé, kde se neštěstí netýká přímo nás. V pokračování testu odolnosti národů proti hmyzu to u 

mne nezvládli další světovládci - Angličané. Šlo vlastně jen o jednoho Angličana narozeného v asi třímilionovém 

Birminghamu, který jako jazykový lektor propadl v odolnosti tak, že to nebylo ani na reparát. Sedl si - nic zlého 

netuše - jako ostatní v plavkách na louce u jednoho rybníka, jakých máme tisíce. Netušil že máme i tisíce 

dotěrných ovádů. Nemohl pochopit, co je čeština za jazyk, když hmyz pojmenuje ho-va-do, jak se naučil 

slabikovat a nechal si to i přeložit. Po chvíli si je ve svém jazyce stejně přejmenoval jako létající zvíře. Ovádi brzy 

pochopili, že cizinec nemá potřebné instinkty, a udělali si z něj transfuzní stanici. Lektor měl správný výraz pro 

timing, ale úspěšnost rozplácnutí hovada, které přisedlo na kůži a ještě nestačilo štípnout, měl nulovou. Druhý 

den se už nesvlékal a pojmenování hovado mu už připadalo výstižné. Měl spoustu červených štípanců tvaru 

pamětních medailí a velkých "jako hovado". Této slovní hříčky byl už ušetřen, protože po takřka probdělé noci 

neměl náladu ani na anglické žertíky. Člověk by řekl, jak tak slabě odolní Angličané mohli ovládnout velký kus 

světa, dnes už spíš jen jazykově. Lektor se ospravedlňoval tím, že jeho předkové se nemohli na létající zvířata 

adaptovat. Dušoval se, že v celé Anglii není jediné takové hovado, snad jen mosquitoes, tedy komáři. A jsme 

konečně u těch klíšťat. V Anglii prý klíšťata nejsou, což jsem četl i někde jinde. Britské ostrovy souvisely širokým 

pásem pevniny ve východním směru s Evropou v místě dnešního, stále ještě mělkého Severního moře. K oddělení 

došlo až zvednutím hladiny oceánů táním na konci doby ledové. To je jediné, co mě napadá jako možný důvod, 

že tam klíšťata nejsou.  Britanie má jen 3% plochy pokryté lesy, takže to vypadá na heslo : pokácej  stromy 

zabiješ klíšťata. 

 

Na závěr ještě jeden příběh smutnější. Se spolužákem z jiné vesnice, se kterým jsem pět let seděl v jedné lavici 

obecné školy, jsme jako malí kluci chodili občas na dobrodružné výpravy na ryby. Jeho maminka pak pro nás 



 

 

měla připravenou skvělou tehdy vzácnou domácí zmrzlinu s borůvkami, zahradními jahodami a možná malinami. 

Spolužák měl mladší sestru. Když jí bylo asi 18 let, byla to opravdová krasavice a mohla si vybírat. A vybrala si 

špatně. Šla na okraj lesa na maliny, snad do té skvělé zmrzliny. Chytila tam klíště a dostala těžký zánět 

mozkových blan. Potkal jsem ji náhodně asi za rok ve městě. Byla pořád krásná v černé minisukni a s hustou 

hřívou světlejších vlasů. Byla milá, ale na moje přibližovací manévry moc nereagovala. Pak se podívala hodně 

chladně svýma šedomodrýma očima a řekla: "Kde jste byli vy všichni nápadníci, když jsem ležela v nemocnici v 

horečkách, byla jsem na umření a vypadaly mi vlasy?"  

 

Další otázka je asi zbytečná - nechali jste se už očkovat, když to dnes stojí sotva čtyři stovky? Proočkovanost 

obyvatel je u nás roku 2012 asi 30%, máme stovky případů za rok. Více encefalitidy má za rok v Evropě jen 

Rusko. V Rakousku je očkováno přes 87% obyvatel a mají několik desítek případů ročně.  

 

***  

 

Jdou na vás snadno klíšťata?.  

 

 Ano (mám krevní skupinu A) (hlasů: 28) 

 
 (18.18 %) 

 

 Ne (mám krevní skupinu A) (hlasů: 17) 

 
 (11.04 %) 

 

 Ano (mám krevní skupinu 0) (hlasů: 25) 

 
 (16.23 %) 

 

 Ne (mám krevní skupinu 0) (hlasů: 16) 

 
 (10.39 %) 

 

 Ano (mám krevní skupinu B) (hlasů: 15) 

 
 (9.74 %) 

 

 Ne (mám krevní skupinu B) (hlasů: 6) 

 
 (3.90 %) 

 

 Ano (mám krevní skupinu AB) (hlasů: 6) 

 
 (3.90 %) 

 

 Ne (mám krevní skupinu AB) (hlasů: 7) 

 
 (4.55 %) 

 

 Ano (ale nevím, jakou mám krevní skupinu) (hlasů: 9) 

 
 (5.84 %) 

 



 

 

 Ne (ale nevím, jakou mám krevní skupinu) (hlasů: 25) 

 
 (16.23 %) 

 

 Hlasuj 
 

 

Celkový počet hlasů: 154 
 
***  
 
Další použité a související zdroje:  
 
http://www.ecmost.cz/cd/data/zdravi/prirod_nakazy/kliste.htm 
http://www.chmi.cz/meteo/ok/klistata.html -akutní varování před klíšťaty číselnou stupnicí 
http://eltex.wgz.cz/klistata-a-borelioza 
http://zdravi.idnes.cz/7-nejcastejsich-mytu-o-klistatech-dql-/zdravi.asp?c=A070713_142841_zdravi_bad- zde se 

toho navíc už moc nedozvíme - snad jen, že klíště může být i pod stromem vlašských ořešáků. Jestli listy ořešáku 
působí proti klíšťatům, to nevím, ale odjakživa se dávaly do slamníků proti blechám a účinkovalo to. Na těchto 
stránkách jsem našel i jedinou zmínku o tom, že účinkuje proti klíšťatům B-komplex nebo pivo. Vytažené klíště 
prý se nemá spalovat, mohlo by se rozstříknout. No, když ho hodíme do opravdového ohně zabalené v papírku, 
tak se na nás asi nerozstříkne. 
http://www.klistova-encefalitida.cz/lekari?id=92&confirm_rules=1 zde se dočteme o úspěšnosti očkování proti 
encefalitidě v Rakousku, kde v minulosti bylo onemocnění velmi časté ve srovnání s okolními státy. Od roku 1976 
mají protilátku a roku 2006 je proočkováno asi 87% populace a počet onemocnění jen několik desítek za rok, což 
je nejnižší počet vzhledem k sousedním státům 
http://zdravi.idnes.cz/encefalitida-c9b-/nemoci.asp?c=A071004_113233_nemoci_bad 
Klíšťová encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku způsobené viry přenášenými z klíšťat Kromě tohoto přenosu 
jsou známé také nákazy požitím tepelně nezpracovaného mléka nebo mléčných výrobků, zvláště z kozího mléka. 
http://zdravi.idnes.cz/cesti-vedci-testuji-vakcinu-proti-borelioze-fm8-
/zdravi.asp?c=A080623_093050_zdravi_bad - Čeští vědci vyvinuli a testují jedinečnou vakcínu proti borelióze 
účinnou proti všem třem druhům nákazy u nás najednou. V lékárnách má být za 5 let. 
http://ekonomika.idnes.cz/kliste-potrebuje-na-akci-12-hodin-dnk-/ekonomika.asp?c=2001M182F03B - dobrý 

článek je z roku 2001, radí MUDr. Slavíková - jednoduše a rozumně. Nakazit mohou všechny vývojová stádia - 
larva je skoro průhledná a maličká, že ji skoro nevidíte, druhé stádium nymfa je taky malá a třetí je samotné 
klíště. Přenáší encefalitidu a boreliózu, které jsou tři druhy. Prvotními příznaky nákazy klíštětem jsou bolest hlavy 
a slabost, jako u chřipky a nachlazení (ale bez kašle a rýmy). U boreliózy se ale u většiny případů objeví na kůži v 
místě zakousnutí tmavě červená až fialová skvrna, která se kruhovitě zvětšuje. Uprostřed je často bílá, má ostré 
ohraničení. U 30-40% se skvrna neobjeví. 30-50% nemocných dokonce neví, že byli v kontaktu s klíštětem. 
Nejpodstatnější je prevence. Důkladně se prohlížet, klíště co nejdříve odstranit. Do 12 hodin je riziko nákazy 
menší. 
http://zdravi.idnes.cz/kliste-maly-ale-nebezpecny-predator-dbw-/zdravi.asp?c=A070 
http://eltex.wgz.cz/klistata-a-borelioza  

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/118534-v-laboratori-urci-jestli-bylo-odstranene-kliste-
infikovane.html 
 
***  
 
Všude se píše, jak se internet změní, až bude Web 2.0 nebo vyšší. Google.com to dotáhl až na 434 milionů 
odkazů na WEB 2.0 a pořád není tak nějak nic k vidění. Budou to stránky interaktivní, na jejich tvorbě se bude 
uživatel podílet. V podstatě WEB 2.0 není nic moc tak nového, většinu funkcí a ochrany bezpečnosti systému 
známe už dnes, ale chybí masivní užití. A to ovlivnění uživatelem. Tak to hned zkusíme. Já a moje rodina máme 
krevní skupinu A a klíšťata na nás jdou.  
 
Nejsem schopen odhadnout výsledek výzkumu. Proto se nakonec výzkum dělá. Pokud třeba vyjde, že na lidi 
krevní skupiny 0 klíšťata nejdou, pak pro ochranu svých dětí před klíšťaty mohou mladí lidé hodně udělat tím, že 
si včas vyhlédnou partnera mezi indiány v Peru, kteří mají takřka 100% krevní skupinu 0.  
 
 
Pardal 

 

http://www.ecmost.cz/cd/data/zdravi/prirod_nakazy/kliste.htm
http://www.chmi.cz/meteo/ok/klistata.html
http://eltex.wgz.cz/klistata-a-borelioza
http://zdravi.idnes.cz/7-nejcastejsich-mytu-o-klistatech-dql-/zdravi.asp?c=A070713_142841_zdravi_bad
http://www.klistova-encefalitida.cz/lekari?id=92&confirm_rules=1
http://zdravi.idnes.cz/encefalitida-c9b-/nemoci.asp?c=A071004_113233_nemoci_bad
http://zdravi.idnes.cz/cesti-vedci-testuji-vakcinu-proti-borelioze-fm8-/zdravi.asp?c=A080623_093050_zdravi_bad
http://zdravi.idnes.cz/cesti-vedci-testuji-vakcinu-proti-borelioze-fm8-/zdravi.asp?c=A080623_093050_zdravi_bad
http://ekonomika.idnes.cz/kliste-potrebuje-na-akci-12-hodin-dnk-/ekonomika.asp?c=2001M182F03B
http://zdravi.idnes.cz/kliste-maly-ale-nebezpecny-predator-dbw-/zdravi.asp?c=A070
http://eltex.wgz.cz/klistata-a-borelioza
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/118534-v-laboratori-urci-jestli-bylo-odstranene-kliste-infikovane.html
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/118534-v-laboratori-urci-jestli-bylo-odstranene-kliste-infikovane.html

