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Závěrečná zpráva z regionálního úkolu 2017 

„Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarském kraji 2017“ 

 
Název regionálního úkolu 

Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarském kraji 2017 (dále jen „monitoring“)  
 
Cíl regionálního úkolu:  

Cílem monitoringu bylo zjistit infekčnost klíšťat ve vybraných lokalitách Karlovarského kraje ve spolupráci 
Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČO: 
71009361 (dále jen „ZÚ Ústí“) a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, Ostrava, 
PSČ 702 00, IČO: 710 09 396 (dále jen „ZÚ Ostrava“) dle metodiky č. j. KHSKV 00056/2017/EPI/Pro ze dne 
03.01.2017, zpracované ředitelkou odboru protiepidemického Ing. Martinou Prokopovou, MBA. 

Pro monitoring bylo v Karlovarském kraji vytipováno 9 lokalit, vždy 3 z jednoho okresu, s ohledem na 
dosavadní výskyt onemocnění Klíšťová encefalitida (dále jen „KE“) a Lymeská borrelióza (dále jen „LB“). 
 
Metodika sběru 

Vlastní terénní sběr klíšťat probíhal tzv. metodou „ vlajkování“ dle metodiky.  
 
Organizační zajištění regionálního úkolu  

Na monitoringu se za Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále 
jen „KHS KK“) podílely pracovnice odboru protiepidemického, a to za oddělení protiepidemické: 

 Karlovy Vary – Ing. Jiřina Vaňová, DiS. (koordinátor), Emilie Veverková a Lenka Visingerová (terénní sběr) 

 Sokolov – Zdeňka Boháčová (koordinátor), Gabriela Boštíková, DiS. a Jana Andresíková (terénní sběr) 

 Cheb – Gabriela Boštíková, DiS. (koordinátor), Bc. Jitka Králíková a Edita Baková (terénní sběr) 

Před terénním sběrem klíšťat, pro pracovnice oddělení protiepidemického Karlovy Vary a Sokolov, zajistil 
zaměstnavatel očkování proti KE, pracovnice oddělení protiepidemického Cheb toto očkování odmítly. Před 
vlastním sběrem klíšťat byly 3 pracovnice očkovány dvěma dávkami vakcíny proti KE (březen a duben 2017) 
s plánovaným dokončením základního očkování na podzim 2017 a 1 pracovnice byla přeočkována 1 dávkou 
vakcíny. 

Při terénním sběru klíšťat byly použity osobní ochranné prostředky – bílé pracovní oděvy, pracovní obuv, 
pinzety (ev. přímý přenos klíštěte z vlajky do zkumavky bez dotyku rukou). Pracovnice KHS KK v okrese 
Karlovy Vary navíc použily hladký jednorázový ochranný overal. Před zahájením terénního sběru i v jeho 
průběhu byly použity repelentní přípravky.  

Transport odebraných vzorků a odběrový materiál zajišťoval ZÚ Ústí – pobočka Karlovy Vary. 

Laboratorní diagnostiku – vyšetření infekčnosti klíšťat zajištoval ZÚ Ostrava v tzv. „poolech“ (1 pool = 1 
vzorek = 10 samic nebo 20 samců nebo 40 nymf). V rámci vyšetření byla u klíšťat zjišťována přítomnost DNA 
Borrelia burgdorferi (původce LB) a RNA viru KE metodou PCR. Infekčnost klíšťat na viry KE byla dále 
testována izolačním pokusem provedeným na sajících myších. 



Harmonogram regionálního úkolu 

Pro monitoring bylo stanoveno období provedení na květen – září 2017.  
 
Výsledky regionálního úkolu 

V období od května do srpna 2017 bylo v Karlovarském kraji celkem odebráno 22 směsných vzorků dle 
jednotlivých vývojových stádií a pohlaví klíšťat. V měsíci září 2017 nebyl terénní sběr klíšťat realizován z 
důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nepodařilo se tak realizovat plánovaný terénní sběr v lokalitě 
Habartov. Oproti metodice byla lokalita Stanovice nahrazena lokalitou Kolová z důvodu těžby dřeva se 
zákazem vstupu do oblasti a lokalita Horní Slavkov za Loket z důvodu výskytu onemocnění KE v Lokti. V 
lokalitě Ostrov ani v její blízkosti, a to v Mořičově a v Horním Žďáru se nepodařilo odchytit žádné klíště. V 
rámci terénního sběru pracovnice KHS KK odchytily celkem 345 klíšťat, z toho 47 samic, 42 samců a 256 
nymf – podrobnosti v tabulce č. 1. V jednotlivých lokalitách trval odchyt klíšťat od 2,5 do 5,5 hodin. Počty 
odchycených klíšťat v mapovém rozložení uvádí příloha č. 1. 
 
Tabulka č. 1 – Terénní sběr klíšťat v Karlovarském kraji 2017 

 

 

V rámci terénního sběru klíšťat byly zaznamenávány významné fyzicko-geografické charakteristiky, a to 
nadmořská výška, průměrná teplota, charakteristika porostu a vodstva – podrobnosti v tabulce č. 2. Ve 
všech lokalitách byla pořízena fotodokumentace. 

Z celkového počtu 22 vzorků byla u 15 vzorků prokázána bakterie Borrelia burgdorferi způsobující LB, 
ostatní výsledky laboratorních analýz byly negativní. V žádném z odebraných vzorků nebyl zachycen virus 
KE. Podrobnosti uvádí tabulka č. 2. 



Tabulka č. 2 – Výsledky vyšetření klíšťat v Karlovarském kraji 2017 



Závěr a vyhodnocení regionálního úkolu 

Regionální úkol byl téměř splněn v rozsahu a časovém harmonogramu stanoveném metodikou pro rok 
2017. V jedné vytipované lokalitě se nepodařilo realizovat terénní sběr klíšťat z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, 2 lokality byly změněny z důvodu technických a epidemiologických souvislostí 
a v jedné lokalitě se přes aktivní přístup pracovnic oddělení protiepidemického Karlovy Vary 
nepodařilo odchytit žádné klíště. V rámci monitoringu byla ověřena infekčnost klíšťat v 7 lokalitách 
Karlovarského kraje, a to v oblastech, kde byl zaznamenán nejvyšší počet infekcí přenosných klíšťaty. 
Celkem bylo odebráno 22 směsných vzorků dle jednotlivých vývojových stádií a pohlaví klíšťat. 
Z výsledků laboratorních analýz lze konstatovat, že ve všech vybraných lokalitách byla odchycená 
klíšťata infikovaná baktérií Borrelia burgdorferi způsobující LB. V žádné z lokalit nebyl u testovaných 
klíšťat zachycen virus KE.  
Osvědčilo se dovybavení pracovnic KHS KK provádějících terénní sběr klíšťat v okrese Karlovy Vary 
hladkým jednorázovým ochranným overalem. I přes použití repelentů a ochranných pracovních 
prostředků došlo u jedné pracovnice oddělení protiepidemického Cheb k přisátí klíštěte. Klíště bylo 
neprodleně řádně odstraněno, rána byla vydezinfikována a byl sledován její zdravotní stav po dobu 30 
dnů. O události byl pořízen záznam. U pracovnice nedošlo k onemocnění KE ani LB.  
Pro terénní sběr klíšťat bylo doporučeno nahradit stávající "vlajky" materiálem s chloupkem pro lepší 
zachycení klíšťat. 

Vzhledem k tomu, že je v posledních letech v Karlovarském kraji zaznamenáván stoupající trend 
výskytu KE a kolísavý trend výskytu LB (viz graf č. 1), je každoročně od roku 2015 realizován regionální 
úkol "Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarském kraji". V uplynulých třech letech bylo odebráno 
celkem 51 směsných vzorků (2015/2 vzorky, 2016/27 vzorků, 2017/22 vzorků) dle jednotlivých 
vývojových stádií a pohlaví klíšťat. V rámci terénního sběru pracovnice KHS KK odchytily celkem 851 
klíšťat, z toho 121 samic, 138 samců, 547 nymf a 45 larev. Počty odchycených klíšťat v mapovém 
rozložení uvádí příloha č. 2. Z výsledků laboratorních analýz lze konstatovat, že ve všech 17 vybraných 
lokalitách (KV/5 lokalit, SO/6 lokalit, CH/6 lokalit) byla odchycená klíšťata infikovaná baktérií Borrelia 
burgdorferi způsobující LB. V žádné z lokalit nebyl u testovaných klíšťat zachycen virus KE.  

Graf č. 1 - Výskyt KE a LB v Karlovarském kraji v letech 2003 - k 16.11.2017 

 



Laboratorní analýza infekčnosti klíšťat byla prováděna ze směsných vzorků jednotlivých vývojových 
stádií klíšťat, a proto není hodnocena infekčnost jednotlivých klíšťat. Ze zjištěných dat není možné 
dělat žádné výzkumné závěry, avšak tento monitoring měl za cíl odhalit možná rizika pro populaci 
pohybující se ve vybraných lokalitách Karlovarského kraje a přispět tak k prevenci onemocnění KE a LB. 
Je však nutné doplnit, že pozitivní nálezy u testovaných klíšťat ještě neznamenají, že došlo k přenosu 
nákazy na člověka a negativní nálezy nevylučují možnost, že došlo k nákaze osoby pohybující se ve 
vybrané lokalitě prostřednictvím jiného klíštěte, které ušlo testování.  

Na základě výše uvedeného doporučujeme všem osobám, které se pohybují v přírodě, a to zejména v 
listnatých a smíšených porostech, zarostlých křovinách, lukách a březích vodních toků, aby dbaly na 
základy prevence přisátí klíštěte či poštípání jiným hmyzem, kterými jsou: 

 používáním repelentů, které je vhodné aplikovat na oblečení, zejména na spodní část nohou (při 
delším pobytu aplikaci repelentu opakovat dle návodu na repelentním přípravku)   

 nošení hladkého, přiléhavého, světlého oděvu (nevhodné je tmavé oblečení s chlupem) 

 nelehat a nesedat si do trávy 

 omezit pohyb v bujné vegetaci, využívat zejména cesty 

 průběžně kontrolovat oděv a odstraňovat lezoucí klíšťata pomocí pinzety 

 kontrolovat i domácí mazlíčky a odstraňovat lezoucí klíšťata pomocí pinzety 

 po návratu z přírody prohlédnout pečlivě celé tělo, zejména podkolenní jamky, třísla, podpaží, za 
ušima, u dětí na hlavě (mezi vlasy), klíšťata se však mohou přichytit kdekoliv, včetně intimních míst  

 při samo/prohlížení použít zrcátka na místech přímo nedosažitelných zrakem (člověka mohou 
napadnout i nedospělá klíšťata, přičemž larva je v průměru jen 0,8 mm a nymfa 1,2 mm velká) 

 kontrolu je nutné zopakovat večer při sprchování a následující den  

 u KE existuje účinná prevence očkováním proti této nákaze 

 v případě přisátí klíštěte či poštípání jiným hmyzem věnovat zvýšenou pozornost svému 
zdravotnímu stavu, a v případě objevení se možných klinických příznaků (u KE – zvýšená teplota, 
únava, slabost, bolesti kloubů svalů a hlavy, u LB – plošné zarudnutí s výbledem v místě přisátí, 
bolesti kloubů a svalů) neprodleně kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Martina Prokopová, MBA 
ředitelka odboru protiepidemického 



Příloha č. 1 – Počty odchycených klíšťat v jednotlivých lokalitách v roce 2017 

 



Příloha č. 2 – Počty odchycených klíšťat v jednotlivých lokalitách v letech 2015 – 2017 

 


