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Vás srdečně zve na odborný seminář: 
 

 
 
 

Klíště – zbytečná panika nebo reálná hrozba  

v lesích? Výskyt, ochrana a onemocnění 
 

 

 
Pořádáno za podpory  

 
Ministerstva zemědělství, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské 

univerzity v Praze a Lesů České republiky  

 

   

                     
                   

 

 

 

Termín: 12. dubna 2022 (úterý) 

Místo konání:  Zámek – sál Smiřických, nám. Smiřických 1,  
 Kostelec nad Černými lesy  

 

mailto:cesles@cesles.cz


ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.  
 

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68  
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz 

IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB 

 
Anotace akce:  
 
Klíště obecné (Ixodex ricinus) je v ČR jedním z nejvýznamnějších přenašečů patogenů. 

Mezi nejzávažnější onemocnění, které tento krevsající členovec šíří, patří lymeská 

borelióza, klíšťová encefalitida, anaplazmóza, babezióza, rickettsióza, tularemie a mnohé 

další. Přičemž téměř 30 % klíšťat je přenašečem některé z výše zmíněných onemocnění. 

V posledních letech však dochází ke změně v jeho geografické distribuci a k nárůstu 

abundance, a to i ve vyšších nadmořských výškách, kde se dříve nevyskytoval. Navíc se v 

ČR začínající vyskytovat i nové druhy jako klíšť lužní (Haemaphysalis concinna) a piják 

lužní (Dermacentor reticulatus). Příčinou tohoto nárůstu jsou jednak změny ve využívání 

krajiny a hospodaření v lesích, ale zároveň i změny klimatu. S tím úzce souvisí i změna 

druhové skladby lesů. Tento jev má za následek každoroční narůstající počet nakažených 

osob, ale i domácích mazlíčků. Cílem odborné akce je účastníky detailně seznámit s druhy 

vyskytujících klíšťat v ČR a jejich aktivitou, faktory ovlivňující abundanci klíšťat, možnostmi 

prevence a onemocněními přenášenými klíšťaty včetně jejich léčby. V závěru semináře 

bude představena nově vyvíjená mobilní aplikace „KlíšťApka“.  

 

 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení 
o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod 

číslem AK/l-4/2019. 
 
 

 
 
 

Odborní garanti:  

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
vědecký pracovník FLD ČZU v Praze 
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz  

Ing. Jan Cukor, Ph.D. 
vedoucí Útvaru Myslivosti VÚLHM, vědecký pracovník FLD ČZU v Praze 
tel.: +420 725 970 771, e-mail: tajemnik@cesles.cz  
 
 
 

Organizační garant: 

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
tajemník ČLS 

tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz  
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Program semináře 

(změna programu vyhrazena) 

 

8:30 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:10 Zahájení odborné akce  
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita) 

9:10 – 9:40 Klíšťata v České republice, životní cyklus a aktivita 
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

9:40 – 10:10 Repelenty a další preventivní opatření před klíšťaty 

Ing. Martin Kulma, Ph.D. (Státní zdravotní ústav) 

10:10 – 10:40 Klíšťaty přenášená onemocnění a jejich léčba 
RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D. (Státní zdravotní ústav) 

10:40 – 11:00 Přestávka na kávu 

11:00 – 11:30 Vliv krajinných parametrů prostředí na distribuci klíšťat 
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) 

11:30 – 12:00 Vliv struktury a druhové skladby lesů na abundanci klíšťat  

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., Ing. Jan Cukor, Ph.D.  
(Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) 

12:00 – 12:30 Mobilní aplikace „Klíšťapka“ – první verze k diskuzi  
doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita) 

12:30 – 13:00 Diskuse a ukončení semináře 
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita) 

13:00 – 14:00 Oběd 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 12. 4. 2022 v Kostelci nad Černými lesy, nám. Smiřických 1, na 
zámku v sále Smiřických.  

2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického 
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději  
do 10. 4. 2022. 

  Adresy:  e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz  

on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí) 
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!) 

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a 
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a 
účastníka/ů. 

4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):  

A1 – základní vložné placené bezhotovostně ............................................ 590,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě .................................... 650,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS a studenty placené bezhotovostně ................... 440,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

Při přihlášení uveďte slevový kód „CLS“. 

S2 – vložné pro členy ČLS a studenty placené v hotovosti na místě ........... 500,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 10. 4. 2022 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo 
vaše IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 2203, k. s. 0308.  

  Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka! 

6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. Je možné 
provést platbu i v hotovosti na místě. 

7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.  

8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale 
zašleme sborník. 
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