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V Liberci 12. června 2017 

 

VÝSKYT KLÍŠŤAT  

Meziroční srovnání údajů v LK ukazuje významný nárůst jak u lymeské boreliózy, tak u středoevropské 

klíšťové encefalitidy. U boreliózy se může jednat o následek zlepšení hlášení případů lékaři (tomu 

nejvíce odpovídá situace v okrese Semily).  

U encefalitidy by se dalo uvažovat o postupném šíření ohnisek nákazy na severu Čech ve směru ze 

západu na východ. Jak to ve skutečnosti je ukáže vývoj v následujících letech. V každém případě počty 

onemocnění varují před zvyšováním nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti s pobytem v přírodě od 

obou nákaz.  

U lymeské boreliózy bývá nejzávažnější onemocnění s neurologickými projevy. Těchto forem nákazy 

přibývá. Zdravotní problémy můžou mít charakter trvalý, především v případech, kdy je diagnóza 

stanovena pozdě a aplikovaná léčba již není schopna trvalým následkům zabránit. U klíšťové 

encefalitidy je největší hrozbou postižený mozku a míchy. Nemoc by tak mohla skončit smrtí nebo 

obrnami s trvalými následky. V Libereckém kraji nebyly v letech 2015 a 2016 extrémně závažné případy 

pozorovány.  

ŽIVOT KLÍŠŤAT  

Pro život klíšťat je optimální mírně teplé a vlhké podnebí. Vyskytují se v hájích, lesních mýtinách, 

loukách, listnatých a smíšených lesích, v blízkosti turistických cest a stezek lesní zvěře, v trávě, na 

nízkých keřích do výšky cca 1m, kde uchycena za zadní nohy čekají na svého hostitele – procházejícího 

se člověka či zvíře. Na vyhledávání svého hostitele mají klíšťata vyvinuté specifické smyslové orgány, 

Jakmile se hostitel klíštěte dotkne, okamžitě se reflexivně přichytí a zakotví se pomocí ozubeného 

hypostomu  v kůži. Měli bychom ale počítat s tím, že klíště si můžeme také přinést z přírody domů. Na 

oblečení, na dece, ručníku apod., které jsme použili při pobytu v přírodě a k zákusu klíštěte pak může 

dojít i v domácím prostředí. Nebo může být infikované klíště přinesené v srsti domácích zvířat, 

především psů a koček.  

Vývoji klíšťat nesvědčí mrazivá zima a suché horké léto, preferují vlhko a ne příliš vysoké teploty. Proto 

můžeme teoreticky uvažovat, že průběh zimy sníží, respektive oddálí, jarní výskyt klíšťat v přírodě. Pak 

ale velmi záleží na podmínkách v dalších ročních obdobích. Četnost napadení lidí klíšťaty je vyšší, 

pokud je počasí vhodné pro pobyt v přírodě, rostou houby…apod.  

Klíšťatům se lépe daří v nižších nadmořských výškách, a to proto, že je zde tepleji, zimy jsou mírnější a 

trvají kratší dobu. Oteplování v posledních letech ale způsobilo, že teplotní podmínky pro aktivitu klíšťat 

byly vhodné na větším území republiky, a to umožňovalo jejich šíření i do oblastí, kde byl jejich výskyt 

dříve vzácný. Dokonce je bylo možné najít i v pásmu nad 1000 m nad mořem, což bylo předtím 

nemožné. U klíšťové encefalitidy jsou v ČR z hlediska geografické distribuce velké rozdíly. Platí ale, že 

tam, kde je více infikovaných klíšťat, onemocní i více lidí. Výrazně nejvíce je postižena Jižní Morava a 

Jižní Čechy.  Nákaza se ale postupně šíří i do dalších částí republiky.  

Pokud bylo výše vysloveno, že na severu Čech se klíšťová encefalitida šíří ze západu na východ, tak 

proto, že je patrná její postupná propagace právě z oblasti Ústecka do okolí České Lípy, Liberecka, 

Jablonce nad Nisou. Tomu odpovídá i skutečnost, že v okrese Semily není zatím příliš četná, byť 

nemocnost u lymeské nemoci je podle údajů nejvyšší.  

U boreliózy je tomu trochu jinak. Zde nejsou v ČR tak významné geografické rozdíly. Tato nákaza je  u 

klíšťat (tedy i u lidí) v ČR rozšířena rovnoměrně. Na šíření obou se nejvíce uplatňují migrující ptáci, 

kteří jsou též klíšťaty napadáni, a můžou je snadno přenášet na svém těle i na větší vzdálenosti. Klíšťata 
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pak napadají především divoce žijící zvířata, která tak přispívají k šíření nákazy v místě,  kde  žijí. 

Člověk k šíření nákazy nepřispívá. Dostává se do biotopu, ve kterém nákazy existují, onemocnění dále 

nešíří a stává se tak tzv. slepým článkem.   

 

Počty onemocnění v LK: 

 

Aktualizace počtů onemocnění 4.9.2017 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jaroslav Harman 

zástupce ředitelky odboru protiepidemického KHS LK  

 
Česká Lípa Jablonec n/N Liberec Semily Liberecký kraj 

2016 
k  

1.9.17 
2016 

k  

1.9.17 
2016 

k  
1.9.17 

2016 
k  

1.9.17 
2016 

k  

1.9.17 

LYMESKÁ BORRELIÓZA 82 25 58 27 49 21 110 40 299 113 

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA 6 3 6 2 10 7 2 3 24 15 


