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Štěnice domácí (The Bed Bug)

Štěnice domácí (Cimex lectularius) je v současné době rozšířena po celém světě. V posledních 10
letech se stala velkým problémem i v rozvinutých zemích. Tohoto krvežíznivého členovce si
můžete přinést domů v osobním zavazadle jako trofej z ubytoven či hotelů v tuzemsku i zahraničí. 
Může se k vám též přistěhovat nábytkem. Štěnice se ukrývají se ve škvírách, skulinách a spárech, v 
nábytku, matracích, za obrázky, pod lištami podlah apod. Mají v oblibě spíše sušší prostory. Jejich 
přítomnost obvykle prozradí kromě typických svědivých štípanců též tmavě zbarvený trus se zbytky 
nestrávené krve a specifický pach. Dospělá štěnice domácí je červenohnědá, měří asi 4-8 mm.
Vývoj od vajíčka po dospělce obvykle trvá asi 2 měsíce, záleží na podmínkách – především na 
teplotě. Při optimální teplotě 25-30°C může celý vývoj proběhnout již za 1 měsíc. Samička klade za 
život až 500 vajíček. Dospělá štěnice saje asi 10-15 minut, nymfy 3 minuty. Lidé jsou napadáni 
většinou za soumraku a v noci – štěnice však může útočit i ve dne, pokud lidé usnou. Kořist musí 
být v relativním klidu, aby nebyly při jídle rušeny. Sají krev na nezakrytých částech těla – na 
pažích, nohách, zádech či obličeji. Typická jsou pro ně 2-3 bodnutí v nepravidelné řadě za sebou, na 
kůži se posléze objeví zarudnutí, někdy pupínky a ojediněle u citlivých osob rozsáhlejší reakce. V 
současné době není známo, že by štěnice přenášely nějaké infekční onemocnění. 

HUBENÍ ŠTĚNIC
Tento hmyz je rezistentní na některé insekticidy, proto nikdy nepoužívejte dezinsekční přípravky 
běžně dostupné v prodejní síti. Nutno provést speciální ochrannou dezinsekci školenými pracovníky 
DDD firmy. 
Po dezinsekčním zásahu doporučujeme vyprat všechno prádlo a povlečení z postelí při teplotě 
minimálně 60°C, prádlo poté přežehlit nebo usušit při teplotě 45°C. 
Opravit škvíry, odchlíplé lišty, prostory v sádrokartonových příčkách apod., které by mohly sloužit 
jako potenciální úkryty štěnic.

PREVENCE ZAVLEČENÍ ŠTĚNIC DO BYTU
Ubytováváte-li se v hotelu, ubytovně či jiném podobném zařízení, prohlédněte místa
pravděpodobného výskytu štěnic – odhrňte prostěradlo,zkontrolujte švy matrací, matrace
nadzvedněte, prohlédněte obě strany čela postele (na těchto místech můžeme objevit živé jedince,  
jejich svlečky nebo trus). Zavazadla či jiné osobní předměty, které by mohly sloužit štěnicím jako
úkryt, nepokládejte blízko postele, ani na zem. Nevozte s sebou různé polštářky a plyšové hračky,
které by mohly štěnicím sloužit jako dopravní prostředek. 
V České republice žijí celkem 4 druhy štěnic - do bytů mohou též proniknout štěnice z hnízd ptáků 
(např. jiřiček a rorýsů) nebo štěnice netopýří. 



KOMPETENCE HYGIENICKÉ SLUŽBY
Orgán ochrany veřejného zdraví postupuje v rozsahu ustanovení daných platnou legislativou (zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění). Dle ustanovení § 57 odst. 2 citovaného zákona speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a 
deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je 
podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu 
škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde- li o obytné 
místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má tuto povinnost 
vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky 
organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní. Ve smyslu § 
61 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., orgán ochrany veřejného zdraví může z vlastního nebo jiného 
podnětu rozhodnutím provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nařídit, 
pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění nebo šíření 
škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.
Rozsah prací a případné opakování zásahu posuzuje a vyhodnocuje pracovník provádějící speciální 
DDD činnost. 




