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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou synantropizace mikroorganismů řádu Acari 

(roztočů) se zaměřením na environmentálně významné druhy ve vztahu k člověku a jeho 

zdraví. Práce obsahuje podrobnou morfologii základních skupin roztočů, její součástí je 

přehled významných patogenních druhů.  

 

Klíčová slova: alergie, členovci, imunologie, parazitismus, patogenita, roztoči, senzibilita, 

synantropie 

 

 

Summary 

This thesis deals with synantropizace of microorganisms order Acari (mites), with a focus 

on environmentally important species in relation to the man and his health. The work 

contains a detailed morphology of the basic groups of mites, it also includes a list of major 

pathogenic species. 

 

Keywords: allergy, arthropods, imunology, parasitism, pathogenicity, mites, sensibility, 

synanthropy 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 
 

Cílem bakalářské práce je vymezit v obecné rovině problematiku synantropních 

mikroorganismů řádu Acari (roztočů), kteří přímým způsobem parazitují na člověku nebo 

v jeho blízkosti. Součástí práce je systematický přehled základních synantropních skupin 

se zaměřením na patogenní druhy ve vztahu k lidskému zdraví. 

 

Soudobá medicínská zoologie a ekologie obrací stále větší pozornost k roztočům 

a klíšťatům. Je to pochopitelné, neboť biomedicínský výzkum stále podrobněji objasňuje 

jejich úlohu jako přímých parazitů člověka a přenašečů nebezpečných nákaz. Epidemie 

svrabu v Evropě v šedesátých letech postihla tisíce osob v různých zemích, výjimkou 

nebyla ani naše země. Alergické stavy z prachu v domácnostech, který obsahuje zbytky těl 

roztočů z rodu Dermatophagoides, obtěţují řadu dětí. Klíšťata jako přenašeči klíšťové 

encefalitidy – zánětu mozku a boreliózy – jsou u nás obecně známá, méně však je známa 

trombikulóza, koţní onemocnění vyvolané larvami sametky podzimní. To jsou jen 

nejvýznamnější příklady roztočů jako škůdců lidského zdraví.  
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1. VÝZNAM SYNANTROPIE VE VZTAHU K ČLOVĚKU 

 

 Synantropie je výskyt ţivočichů nebo rostlin v blízkosti člověka. Vazba některých 

organismů na člověka a jeho sídla; řada synantropních druhů, rostlin i ţivočichů, je 

rozšířena po celém světě. Synantropní rostliny jsou druhy cizího původu, podporované 

v šíření a růstu člověkem, ať jiţ záměrně či neúmyslně (např. puškvorec, douška vodní, 

pěťour). Synantropní organismy se přizpůsobily ţivotu v lidských sídlištích, mnohé 

dokonce téměř opustily svá přirozená stanoviště. Důvodem tohoto souţití je zpravidla 

snadná dostupnost potravy, popř. vhodné úkryty a prostory k hnízdění (např. potkan, krysa, 

myš domácí, roztoči, vlaštovka, jiřička, rorýs) [4]. 

 

Z hlediska synantropie lze roztoče rozdělit na několik základních skupin. Vedle 

obligátních synantropů existuje celá řada druhů, které se postupně přizpůsobují ţivotu 

v nejrůznějších objektech. Jsou to především ektoparazité domácích zvířat i druhy hostující 

na synantropních savcích a ptácích, ţijících společně s člověkem v jeho domácnosti. Druhy 

hemisynantropních vyuţívají lidská obydlí, ţijí a mnoţí se v blízkosti člověka, např. na 

půdách domů, chlévech, kurnících, případně stavějí svá hnízda na budovách, římsách, 

ozdobných fasádách, pod přečnívající střechou a potravu hledají mimo lidská obydlí. 

Eusynantropní druhy ţijí společně s člověkem uvnitř jeho obydlí, kde se roztoči mnoţí 

a vyhledávají potravu [1].   

 

1.1. Příčiny synantropie 

 

Důvodem synantropních vztahů organismů k člověku mohou být tyto základní faktory: 

 

- dostatek potravy – k dispozici potrava je člověka, hospodářských zvířat, odpadky jako 

potravní zdroj, ţivočichové uhynulí pod koly aut, zimní krmení člověkem vodních a 

zpěvných ptáků 

http://leccos.com/index.php/clanky/organismus
http://leccos.com/index.php/clanky/puskvorec
http://leccos.com/index.php/clanky/petour
http://leccos.com/index.php/clanky/potkan
http://leccos.com/index.php/clanky/krysa
http://leccos.com/index.php/clanky/mys-domaci
http://leccos.com/index.php/clanky/vlastovka
http://leccos.com/index.php/clanky/rorys
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- vhodné příleţitosti k rozmnoţování a odchovu mláďat – vhodná místa na hnízdění, 

např. domy jako náhrada za skalní lokality a vysoké stromy (rorýs, poštolka), včetně 

aktivního vytváření hnízdišť člověkem  

- vyšší bezpečnost – moţnosti úkrytu, méně predátorů či obtíţnější podmínky pro lov 

[2]. 

 

1.2. Negativní důsledky synantropizace 

 

Synantropizace druhů je přizpůsobování umělým podmínkám vytvořeným lidmi. 

Synantropní druhy ztrácejí původní vlastnosti a instinkty, coţ znemoţňuje jejich návrat do 

původních ekosystému.  

 

1) negativní vliv na zdraví člověka  

Příkladem mohou být synantropní roztoči – osídlují spontánně obydlí člověka, kde se 

přiţivují na potravě shromáţděné člověkem (komenzálové) nebo ţijí v srsti domácích a  

synantropních zvířat (kaprofágní a saprofágní druhy), případně hledají v lidských obydlích 

úkryt. Roztoči pronikají nejen do starších domů, ale také do moderních staveb z nových 

konstrukčních a stavebních materiálů. 

 

2)  ohroţení dosavadních synantropních druhů  

Nově synantropizované druhy jsou predátory dříve adaptovaných druhů, sami ovšem 

nemají v místě predátora. 

 

3)  ztráty původních ţivotních strategií  

Důsledkem dlouhodobé totální synantropie můţe být změna chování a zánik původní 

ţivotní strategie (ztráta diverzity chování, niţší úniková vzdálenost, vyšší dlouhodobá 

rizika apod.) [1]. 
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1.3. Synantropní roztoči 

 

Do této skupiny patří roztoči, kteří mají blízkou spojitost s lidským obydlím; lze mezi 

nimi nalézt i druhy medicínský velmi významné, produkující alergen a působící na člověka 

svým patogenním vlivem. Další skupiny tvoří druhy škodící hospodářským produktům, ale 

také druhy uţitečné, které poţírají škodlivé roztoče, nebo omezují šíření plísní tím, ţe jsou 

zdrojem mykologických nákaz. Všechny tyto roztoče šíří na nová stanoviště především 

člověk a to na vlastním těle (Pyroglyphidae) nebo při přepravě surovin. Některé druhy se 

mohou šířit vzdušnými proudy, jiné jsou přenášeny synantropním hmyzem. 

 

Hlavním alergenem roztočů jsou jejich střevní výkaly, které jsou pokryty obalem 

bohatým na střevní enzymy. 

 

Roztoči vyskytující se v obytných prostorách – významné druhy Dermatophagoides 

farinae a Dermatophagoides pteronyssinus, domácími zvířaty mohou být zavlečeni i 

příslušníci čeledi Cheyletidae [6]. 

 

Zdravotnický a národohospodářský význam roztočů v globálním měřítku čeká dosud na 

své podrobné a kritické zpracování. Všechna fakta, která o roztočích známe, nutí 

k zamyšlení nad jejich úlohou v ţivotě člověka [5]. 
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2. TYPOLOGIE SYNANTROPNÍCH SKUPIN ROZTOČŮ  
 

Výskyt jednotlivých druhů roztočů na určitém území je dán nejen současným 

prostředím, ale i historií rozšíření kaţdého druhu. Oblast rozšíření se přitom můţe výrazně 

měnit. Rozhodující změny fauny ve střední Evropě nastaly po poslední době ledové, kdy 

došlo k oteplení podnebí, ústupu ledovců a šíření lesa. Další změny přineslo usazení 

člověka jako zemědělce. Tehdy započaly přeměny přírodní krajiny na krajinu kulturní, 

později pak došlo k změnám hospodaření a posléze k rozvoji techniky. Všechny tyto 

změny vedou někdy k dočasnému, někdy k definitivnímu vymizení druhu, nebo naopak 

k usazení a šíření druhů dosud v ČR neznámých [9]. 

 

Roztoči žijící v  prachu  

Roztoči jsou součástí tzv. domácího prachu, který je dále tvořen chemickými 

sloučenimani, mikroorganismy, jako jsou bakterie a plísně, lidskými a zvířecími odpady, 

jako jsou lupy, srst, části pokoţky, hmyz a především roztoči. Roztoči patřící do čeledi 

Acarudae a Poryglyphidae jsou z alergologického pohledu nejdůleţitější.  

 

Alergen roztočů je poměrně velký a těţký a vznáší se ve vzduchu pouze několik minut 

po rozvíření. Rozvířit alergeny můţeme paradoxně nejvíce při neopatrném úklidu, 

především při pouţití vysavačů staršího typu bez účinných filtrů. Výskyt roztočů lze 

omezovat vhodnými úpravami interiéru. Roztoče lze hubit i pouţitím látek (akaricidů) 

přidávaných do mokrého čištění koberců a potahových materiálů. Je však nutno si 

uvědomovat, ţe i mrtvý roztoč je alergen[5]. 

 

  
Obr. 1 Roztoči ţijící v prachu (dle Jiří Obr. 2 Roztoči (dle Ondřej 

Štefánek 2008) [15] Mikšovský 2007) [15] 
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Roztoči žijící v lůžkovinách a oblečení 

 

Dalším přirozeným místem výskytu roztočů jsou matrace, lůţkoviny a oblečení. V jedné 

matraci můţe být aţ dva miliony roztočů, další pak v polštáři a přikrývce. Jak uţ název 

napovídá (dermatophagoides znamená v doslovném překladu „koţojed“), roztoči se ţiví 

zejména drobnými částečkami kůţe, také plísněmi, bakteriemi a kvasinkami. Ţivotní 

cyklus roztočů je poměrně krátký (2-4 měsíce), ale produkce jejich exkrementů je 200 x 

vyšší neţ jejich hmotnost. Ideální podmínky pro jejich ţivot jsou teplota mezi 22–26 °C, 

nedostatek světla a vlhkost 60 – 80%. Naopak mráz, teploty nad +55 °C, slunce a méně neţ 

50% vlhkosti jsou limitujícími faktory pro přeţití.  

 

Přirozeným procesem olupování kůţe se roztočům staráme o stálý přísun potravy; k 

udrţení dokonalé pohody slouţí i zvýšená vlhkost vzduchu způsobená odpařováním 

lidského potu. V několik let staré přikrývce můţe být aţ 10% hmotnosti tvořeno z ţivých 

či mrtvých roztočů a jejich exkrementů [10]. 

 

Roztoči žijící v  lidských zásobách  

 

S jevem synantropizace je moţno se setka i u roztočů napadajících skladované zboţí. 

Roztoči napadají skladované produkty nezpracované (obilí, zelenina, ovoce, textilní 

rostliny, seno atd.) i zpracované (mouka, sýry, víno, sušené ovoce a daší.) Nebezpečnými 

škůdci jsou především četní roztoči čeledi Acaridae – skladokazovití, kteří se rychle 

rozmnoţují, snadno se rozšiřují z místa na místo, jejich hypopus přeţívá ve stadiu latence 

aţ několik let, lehce se stává zdrojem nové kontaminace a odolává běţným desinfekčním 

prostředkům a zejména v počátcích výskytu snadno unikají detekci. Tito roztoči svou 

činností sniţují kvalitu skladovaných produktů, ničí je, znečišťují je svými exkrementy a 

sekrety, i uhynulými jedinci a činí je nepoţivatelnými a nebezpečnými pro zdraví lidí i 

zvířat. 

 

Roztoči ţijící v běţných lidských zásobách jsou velmi dobře známí. Jiţ v minulosti byli 

tito skladištní roztoči rozvezeni vlivem obchodu. Nové zaváděné potraviny na trh, globální 
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obchodování i obrovská migrace lidí přispěla k dovozu některých neobvyklých surovin, 

pouţívají se nově zaváděné potraviny (řasy), nebo se dokonce pomýšlí na syntetickou 

výrobu potravin. Člověk svou hospodářskou činností a vlivem vytváří podmínky pro šíření 

zdravotně a ekonomicky závaţných roztočů i na velké vzdálenosti. Jejich pasivní 

rozšiřování lodním, ţelezničním, silničním a leteckým obchodním transportem bylo jiţ 

mnohokrát prokázáno. Doprava potravin a ovoce představuje pro mikroskopické 

příslušníky čeledi skladokazovitých jedinečnou moţnost jejich šíření. Stále rostoucí 

objem mezinárodního obchodu znamená z tohoto hlediska značný problém [1]. 

 

     Zajímavým příkladem výskytu roztočů v lidských potravinách jsou sýrové druhy.  V 

dřívějších dobách byla přítomnost roztočů na starém sýru povaţována za normální. Kdyţ 

sýr zraje, roztoči postupně dokáţí proniknout pod ochrannou vnější vrstvu nebo voskovou 

krustu a zaloţit na povrchu sýru své kolonie. Například v Kanadě ještě ve čtyřicátých 

letech minulého století bylo běţné v letním období koupit 45 kg kolo sýra cheddar a 

spotřebovávat ho postupně během následné zimy. Jakmile v prosinci nebo lednu byl 

kompaktní kus sýra rozkrojen, roztoči na čerstvě ukrojených koncích velice rychle 

vytvořili své kolonie. V posledních zbytcích sýru pak aţ 25 % váhy sýra tvořil roztočový 

prach. 

 

Moderní postupy výroby sýrů společně s lepší hygienou, kvalitnější ochranné vosky a 

filmové zábaly a důkladnější kontrola podmínek zrání sýrů zcela zásadně sníţily výskyt 

roztočů v sýrech. Nicméně, existují důkazy, ţe obnovený rozvoj řemeslné výroby domácí 

sýrů má za následek opětovný nárůst výskytu sýrových roztočů v těchto výrobcích [17]. 
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Obr. 3 Nejčastější druhy roztočů ve vzorcích z uskladněného potravinářského obilí [15]. 

 

Roztoči žijící na zvířatech  

Mimořádně významná je role roztočů jako parazitů ţivočichů. Od mnohonoţek 

a hmyzu aţ po savce není ţivočišné skupiny, která by nebyla roztoči parazitována. Ze 

zdravotnického hlediska nás především zajímají cizopasníci člověka a domácích či jiných 

zvířat. Mezi roztoči jsou především hojní ektoparazité a parazité ţijící v kůţi obratlovců. 

Somatičtí parazité ţijí ve všech vývojových stadiích na hostiteli. Mezi somatické 

cizopasníky patří druhy, které vyvolávají poškození těla člověka (svrab) i hospodářské 

ztráty (prašivina). Pěstování stále většího počtu zvířat v městských i venkovských bytech 

vede i k zvýšení moţnosti výskytu roztočů v domácnostech a v neposlední řadě i moţnosti 

nákazy majitelů zvířat i dalších členů domácností. 

 

Pro zavlečení cizopasných forem do nových biotopů jsou velmi důleţité přesuny jejich 

hostitelů. Epidemiologický a epizootologický význam má zejména přenos klíšťat taţnými 

ptáky, který se můţe uskutečňovat i mezi kontinenty. Tomuto problému se zvláště 

v poslední době je věnována mimořádná pozornost [1]. 
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2.1. Permanentní parazité 

 

Jako permanentní se označují parazité, kteří po celý ţivot ve všech vývojových stádiích 

ţijí na těle hostitele nebo v jeho vnitřních orgánech. U člověka se vyskytují tři druhy těchto 

parazitů z řádu roztočů: Sarcoptes scabiei – zákoţka svrabová a trudník Demodex 

folliculorum a Demodex brevis, působící u lidí roztočovou trudovitost [1]. 

 

Takoví parazité jsou na člověka úzce vázáni a jsou v lidské populaci velmi rozšířeni. 

V podmínkách soudobé vyspělé hygieny zůstává svrab nejdůleţitějším onemocněním 

vyvolaným přímým poškozením člověka roztoči. Trudníci jsou nejrozšířenějšími parazity 

u člověka, ale jejich primární patogenita nebyla dosud přesvědčivě dokázána, na rozdíl od 

některých velmi patogenních druhů trudníků cizopasících u zvířat (např. Demodex canis 

u psů). Negativní význam trudníků spočívá především v tom, ţe umoţňují vznik druhotné 

infekce. 

 

Zákoţky i trudník jsou vysoce přizpůsobeni morfologicky i fyziologicky k parazitnímu 

způsobu ţivota a mimo tělo hostitele přeţívají jen na krátkou dobu. Obzvláště výrazné je to 

u trudníků, jejichţ protáhlý, červovitý tvar, druhotně vnější krouţkování těla a redukce 

končetin je nápadným morfologickým přizpůsobením k parazitnímu ţivotu v mazových 

a vlasových váčcích hostitele a vzhledově je odlišuje zásadně od ostatních parazitních 

roztočů [1].  

 

2.2. Roztoči napadající a obtěţující člověka v přírodě 

 

Lidé ţijící na vesnicích jsou s přírodou v těšné blízkosti. Městský člověk vychází do 

přírody, aby se rekreoval, trávil dovolenou nebo provozoval různou činnost spojenou 

s jeho povoláním nebo zálibami. Zbytky přírodního prostředí obklopují člověka i ve 

velkých sídlištích – zahrádky, travnaté ploch, parky. Zde všude je moţné setkání 

s parazitními roztoči, kteří jej napadají, aby získali potravu nezbytnou pro svůj další vývoj 

- krev nebo tkáňový mok. Jde o temporární parazity, kteří se na člověka přichycují jen po 
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určitou dobu nebo o fázové parazity, kteří parazitují jen v průběhu jedné ze svých 

vývojových fází, a exofilní parazity, kteří přecházejí na člověka při jeho procházení 

zamořenou vegetací. Člověk je však pro tyto parazity jen hostitelem náhodným, který má 

pro udrţení jejich populace v přírodě jen nepatrný význam. Skoro všichni roztoči jsou 

zlikvidováni ještě před koncem sání, a pokud je snad úspěšně završí, je jen malá 

pravděpodobnost, ţe se dostanou zpátky do svého původního ţivotního prostředí. To však 

neznamená, ţe by tato ekologická skupina měla pro lidské zdraví malý význam. Naopak, 

právě sem patří druhy, které v našich podmínkách buď samy vyvolávají nepříjemné 

onemocnění, nebo jsou přenašeči závaţných onemocnění, charakterizovaných tzv. přírodní 

ohniskovostí (v první řadě klíšťové encefalitidy), jeţ mohou v některých letech postihovat 

tisíce lidí. U nás jde o zástupce 2 čeledi: klíšťákovití (Ixodidae) a sametkovití 

(Trombiculidae) [1]. 

 

2.3. Parazité domácích zvířat, napadající člověka 

 

 Mezi parazity savců a ptáků existuje celá řada druhů roztočů, kteří za určitých okolností 

mohou pronikat do lidských obydlí a napadat člověka. Jsou to především parazité 

domácích zvířat, ale i druhy parazitující na synantropních savcích a ptácích ţijících 

v blízkosti nebo společně s člověkem, ať jiţ hemisynantropních (vyuţívajících lidských 

staveb) a nebo eusynantropních ţijících společně s člověkem uvnitř lidských obydlí. 

Většina z nich jsou parazity temporárními - dočasnými, kteří po nasátí krve opouštějí tělo 

hostitele a zdrţují se volně v jeho úkrytu (v hnízdě, kurníku, holubníku nebo na půdě 

budovy), kde také probíhá kladení a líhnutí vajíček a svlékání vývojových stádií. Jde 

o parazity endofilní, kteří se na rozdíl od exofilních parazitů po opuštění hostitele zdrţují 

volně v přírodě, na vegetaci, v zemi jako některá klíšťata, sametky [1]. 

 

Tito parazitní roztoči pronikají do lidských obydlí s domácími zvířaty, a to z různých 

důvodů, nejčastěji však při přemnoţení či nedostatku přirozených hostitelů. K přemnoţení 

roztočů docházíí zejména v období líhnutí a kdy mají parazitičtí roztoči nejvýhodnější 

mikroklimatické i trofické podmínky pro intenzivní reprodukci. Přítomnost mláďat 

v hnízdě vytváří příznivé teplotní i vlhkostní podmínky i vhodnou koncentraci CO2 a jsou i 
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stálým a snadno přístupným zdrojem potravy pro roztoče. Po opuštění hnízda mláďaty se u 

těchto parazitů projevuje nedostatek potravy, proto se roztoči snaţí nalézt nové hostitele a 

začínají migrovat. Stejně tak i odlet ptáků do zimovišť způsobuje u parazitů, setrvávajících 

v hnízdě či letním úkrytu, nedostatek potravy. Pozdní nástup zimy, který dovoluje 

parazitům podrţet si ještě po dlouhou dobu svou aktivitu, nebo náhlé oteplení během 

zimních měsíců, nutí roztoče k migracím a vyhledávání náhradních hostitelů. Také umělá 

redukce populační hustoty hostitelů při deratizaci nebo např. při intenzívnějším hubení 

zdivočelých holubů můţe mít za následek zvýšenou aktivitu [1]. 



 

 

12 

 

3. CHARAKTERISTIKA ROZTOČŮ  

  

3.1. Charakteristika řádů roztočů 

 

Roztoči jsou velmi početnou skupinou bezobratlých, která má nezastupitelnou roli 

zejména v půdních ekosystémech. Řada zástupců je detritofágních, mnozí jsou draví. 

Druhy sající na rostlinách se mohou podílet na přenosu různých onemocnění, zejména 

virového původu, jiné druhy roztočů cíleně vyvolávají u rostlin tvorbu některých typů 

novotvarů (tzv. hálek), ve kterých ţijí sami nebo v nichţ se vyvíjí jejich potomstvo. 

Parazitičtí roztoči škodí jak přímým sáním na svých hostitelích (iritace, ztráta krve, 

poškození kůţe apod.), tak i přenosem různých infekčních onemocnění [2]. V neposlední 

řadě jsou mnozí roztoči téţ významnými škůdci zásob a původci alergií u lidí i zvířat. 

Proto kromě parazitů zmiňujeme i nejdůleţitější neparazitické druhy. 

 

Tělo roztočů splývá v jediný celek, na kterém se však rozeznávají dvě odlišné části. 

Přední část, označovaná jako gnathosoma (část ústní), nese ústní končetiny a slouţí 

zejména k příjmu potravy (obr. 4). Ústní orgány roztočů jsou opatřeny klepítky (tzv. 

chelicery). U řady parazitických zástupců jsou chelicery přeměněny na ozubené či 

bodcovité útvary slouţící k sání krve a dalších tělních tekutin svých hostitelů. Na zadní 

části (tzv. idiosoma) jsou umístěny nohy a popřípadě i oči (pokud jsou přítomny) [2]. 

Trávicí soustava je většinou vakovitého typu s mnoţstvím postranních výběţků. Trávení 

probíhá převáţně intracelulárně, coţ je podstatné pro řadu mikroorganismů, včetně 

přenášených patogenů. Vnitřní prostředí střeva roztočů je při tomto způsobu trávení 

poměrně chudé na proteázy a další trávicí enzymy, které by mohly mikroorganismy 

poškodit. Anální otvor ústí v zadní části idiosomy, pohlavní otvor se naopak nachází v její 

přední části (na břišní straně), (obr. 5).  
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Obr. 4 Acari, Ixodida, Argasidae, Argas reflexus (klíšťák holubí), dospělá samice (dorsální 

a ventrální pohled). GN – gnathosoma, ID – indiosoma (dle Rosický, 1979, upraveno). 

 

Roztoči jsou gonochoristé a jejich vývoj probíhá většinou podle následujícího 

schématu: z vajíčka se líhne šestinohá larva, která se přemění v osminohou nymfu a ta se 

po jednom či více svlékání mění v dospělce. Roztoči dýchají vzdušnicemi ústícími na 

povrch otvory (stigmaty) nebo celým povrchem těla (drobné druhy) [4]. 

 

Ze systematického hlediska patří roztoči do kmene členovců (Arthropoda) a do třídy 

klepítkatců (Chelicerata). Roztoči jsou polyfyletickou skupinou a nejčastěji se rozdělují do 

čtyř podřádů, podle převládajícího charakteru stigmat: Astigmata (stigmata chybí), 

Prostigmata (vyústění stigmat na gnathosomě), Mesostigmata (vyústění na bocích podél 

vkloubení 2. aţ 4. páru nohou) a Metastigmata (vyústění za posledním, tj. 4. párem 

nohou). Zjednodušený systematický přehled řádů roztočů (Acari), z hlediska humánní 

a veterinární medicíny uvádí tabulka 1. Kromě parazitů jsou uvedeni škůdci zásob 

a původci alergií [2]. 
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Acariformes   

Astigmata Sarcoptiformes (zákožkovci) Sarcoptidae (zákožky) 

    Acarididae (skladokazi) 

    Pyroglyphidae 

Prostigmata 
Trombidiformes (sametkovci) (= 
Actinedida) Demodicidae (trudníci) 

  
 

Trombiculidae (sametky 

  Parasitiformes   

Mesostigmata Gemasida (čmelíkovci) Dermanyssidae (čmelíci) 

    Varroidae (kleštíci) 

Metastigmata Ixodida (klíšťakovci) Ixodidae (klíšťata) 

    Argasidae (klíšťaci) 
Tabulka 1 Zjednodušený systematický přehled hlavních skupin roztočů (podle různých autorů 

upraveno) [2] 

 

3.2. Charakteristika podřádů roztočů 

 

3.2.1. Podřád Metastigmata (Ixodida)  

 

Stigmata této skupiny roztočů jsou umístěna za posledním párem nohou (obr. 5). Aţ na 

výjimky musí všechna vývojová stadia sát krev a většina představitelů tohoto řádu jsou 

tedy obligatorní ektoparaziti. Dělí se na dvě velké a druhově početné skupiny – na klíšťáky 

a klíšťata.  
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Obr. 5 Zjednodušená morfologie klíštěte (ventrální pohled), PA – palpy, HY – hypostom, GO – 

genitální otvor, MD – mediální destička, AO – anální (řitní otvor, AD – anální destička, AR – 

anální rýha, SD – stigmální destička, ST – stigma (dle Hoogstraal, 1958, upraveno). 

 

3.2.2. Podřád Mesostigmata (Gamasida)  

 

Dýchací soustava u této skupiny roztočů ústí na vnější straně od vkloubení 2. aţ 4. páru 

nohou. Je to velmi početná skupina s různými způsoby výţivy, včetně aktivního lovu 

jiných bezobratlých, často i roztočů. Právě proto se někteří draví roztoči, zejména čeleď 

Cheyletidae, vyuţívají v biologické ochraně skladových zásob nebo ochraně rostlin 

v sadech a ve sklenících. Z parazitologického hlediska zde patří tu významná skupina 

označovaná jako Gamasoidea, zastoupená zejména krev sajícími čmelíky a savenkami 

z čeledi Dermanyssidae (obr. 6).  Některé druhy jsou zdravotně i hospodářský významné. 

Jiné druhy parazitují na obratlovcích nebo hmyzu [4]. 
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Obr. 6 Dermanyssus gallinae, samička z břišní strany (Smart, 1948) 

 

Z čeledi Varroidae je nejvýznamnější zástupcem Varroa destruktor (kleštík včelí) je 

původcem nebezpečného onemocnění včel zvaného varroáza. Tento poměrně 1,5 mm 

velký a robustní, světle hnědě zbarvený roztoč saje hemolymfu, a to jak u kukel, tak i 

u dospělých včel. Oplozená samička parazita opouští hostitelskou včelu a vniká do 

nezavíčkované buňky plástve obsahující larvu včelí dělnice či larvu trubce ještě před jejím 

uzavřením. Po zavíčkování buňky saje roztoč hemolymfu včelí kukly a na stěnu buňky 

klade svá vlastní vajíčka. Z nich se líhnou šestinohé larvy, které se mění v osminohé 

protonymfy a dentonymfy, které se po dalším svlékání mění v dospělce. Samci po páření 

hynou, oplodněné samice se přichytí na líhnoucí se mladé včely a spolu s nimi opouštějí 

buňku. Vývojový cyklus tohoto roztoče, v buňce plástve trvá přibliţně 12 dní, coţ 

odpovídá průměrné době vývoje včelí kukly (obr. 7). 

 

Roztoč byl do Evropy zavlečen pravděpodobně v roce 1967 a na území bývalého 

Československa se dostal asi v roce 1976 [5]. Ve snaze zastavit šíření parazita byla dříve 

napadená včelstva povinně likvidována (spálena), v současnosti se do napadených úlů 

aplikují různé akaricidní chemické látky např. Taktik, Formidol a další [4]. 
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Obr. 7 Acarina, Mesostigmata, Varroa destruktor. A – dospělá samice, ventrální pohled, B – 

schematizovaný vývoj parazitů v komůrce na včelím plodu (údaje v hodinách): černí roztoči 

představují samice, bílí představují samce; oplodněná samice vniká do komůrky ještě před jejím 

zavíčkováním (0 hod) a klade vajíčka, z nichţ se líhne nová generace roztočů; samci oplodní své 

sestry, které na vylíhlé včele opustí komůrku (A dle Ryšavý a kol., 1988, upraveno; B dle Bower, 

1978, upraveno). 

 

Čeleď Dermanyssidae čmelíci, kteří jsou ektoparaziti ptáků i savců, u nichţ sají krev a 

lymfu pomocí svých dlouhých bodcovitých chelicer. Na hostiteli se vyskytují pouze během 

sání, zbytek ţivota tráví v jejich hnízdech a v blízkém okolí, a do těchto míst také kladou 

svá vajíčka. Někteří z nich, např. Dermanyssus gallinae čmelík kuří, jsou nebezpečni 

v chovech drůbeţe, kde ptáky opakovaným a četným sáním dráţdí, ruší při spánku a 

celkově je vysilují (obr.8). Tito roztoči mohou při přemnoţení nejenom oslabovat své 

hostitele, ale také napadat lidi a způsobovat jim koţní vyráţky [2]. V některých oblastech 

se čmelíci uplatňují jako přenašeči onemocnění domácích zvířat, např. ptačí spirochetózy 

způsobenou bakterií Borrellia anserina.  

 

Mnoho zástupců této čeledi a čeledí příbuzných, například (čmelíkovci) nebo (savenky) 

napadá chovaná zvířata, a to jak v hospodářských a laboratorních chovech, tak i zvířata 

chovaná pro potěšení (včetně plazů). Na člověku však sají jen výjimečně. Nejdůleţitějším 

ze zástupců čeledi Macronyssidae je celosvětově rozšířený Ornithonyssus baccoti 

(čmelíkovec krysí). 
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Obr. 8 Acarina. Mesostigmata, Dermanyssus gallinae (čmelík kuří) dospělá samice, dorsální a 

ventrální pohled. (Dle Rosický, 1979, upraveno; B dle Hirst, 1922, upraveno). 

 

3.2.3. Podřád Prostigmata 

 

U této skupiny roztočů vyúsťuje dýchací soustava na gnathosomě. Většina skupin je 

zcela neparazitických a ţiví se různými organickými materiály, mnohé druhy jsou dravé. 

Někteří zástupci, například svilušky, jsou významnými škůdci polních plodin; škodí 

rostlinám přímým sáním i přenosem virových onemocnění. Kromě trudníků a sametek dále 

patří mezi typické parazity této skupiny také velmi drobný roztoč Acarapis lodi (roztočík 

včelí), který ţije v tracheách včel a při přemnoţení se stává nebezpečným škůdcem 

včelstev [2].  

 

Zástupci čeledi Democicidae jsou vysoce specializovaní roztoči parazitující 

v chlupových a vlasových folikulech a mazových ţlázách svých hostitelů. Díky specifické 

lokalizaci a způsobu ţivota mají charakteristický doutníkovitý tvar těla a zakrnělé 

končetiny (obr. 9) V mazových ţlázách na nose, bradě, čele, ale také na zádech lidí ţije 

poměrně často Demodex folicullorum (trudník tukový). V České republice se udává, ţe se 

vyskytuje u více neţ 10% lidské populace [3]. Zatímco u lidí bývá tento parazit většinou 

neškodný, demikóza u psů působená druhem Demodex canis (trudník psí) představuje u 

některých plemen váţný veterinární problém. Při tomto onemocnění dochází často 

k vypadávání chlupů v postiţených částech kůţe a vzhledem k růţovému zbarvení 
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podráţděné pokoţky bývá toto onemocnění také označováno jako červená prašivina psů 

[2]. 

 

 

Obr. 9 Acarina. Prostigmata, Demodex folliculorum (trudník tukový) dospělec, ventrální pohled.  

 

Čeleď Trombiculidae (zmetkovití) u této čeledi ţijí parazitickým způsobem ţivota 

pouze larvy, zatímco nymfy a dospělci bývají predátory ostatních půdních členovců, často 

jiných roztočů. Velmi drobné bledě oranţové larvy vypouštějí při sání do kůţe hostitele 

lytické enzymy, které vytvoří v jeho tkáni kanálek v podobě sací rourky – hostiosiphon; 

sací rourka umoţňuje larvám získávat potravu, kterou tvoří lyzovaná tkáň hostitele spolu 

s tkáňovým mokem. V našich podmínkách se nejčastěji vyskytuje  druh Neotombicula 

autumnalis (sametka podzimní), která v pozdním létě a začátkem podzimu napadá 

v příhodných lokalitách všechny dostupné teplokrevné obratlovce včetně člověka. U lidí 

nejčastěji parazituje v místech těsného přiléhání spodního prádla, dále pak v podpaţí 

a podkolení. Způsobuje vyráţku označovanou nejčastěji jako „srpnová vyráţka“ 

a projevuje se úporným svěděním, které přetrvává i po odstranění larev. Příčinou svědění 

a vyráţky jsou nejen lytické enzymy larev, ale i imunitní reakce hostitele. Larvy po jednom 

aţ dvou dnech sání samovolně odpadávají, a proto bývá obtíţná jejich identifikace. 

Svědění během několika dní sice ustoupí, u alergických lidí však můţe přetrvávat i několik 

týdnů [4]. 

 

3.2.4. Podřád Astigmata  

 

Roztoči této skupiny nemají na svém těle ţádná stigmata a jejich tracheální soustava 

vyúsťuje na povrch těla pouze porézními políčky nebo dýchají celým povrchem těla. 

Kromě parazitických zákoţek sem patří řada škůdců na zásobách, roztoči působící alergie 

a dále pancířníci (Oribatida), tvořící důleţitou součást půdní fauny [2].   
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Zákoţky z čeledi Sarcoptidae (zákoţkovití) jsou většinou drobní zakulacení roztoči 

mikroskopických rozměrů s charakteristickými kuţelovitými končetinami (obr. 10). Samci 

jsou zpravidla menší neţ samice. Z poměrně velkých vajíček se líhnou larvy, pak následují 

většinou dvě nymfální stadia. Samičky kopulují často jiţ ve stadiu deutonymfy, samci vţdy 

aţ ve stadiu imaga. Celý vývojový cyklus můţe ve vhodných podmínkách trvat pouhé dva 

týdny. Samičky (obr. 10) pronikají rohovitou vrstvou pokoţky a se ţiví tkáňovým mokem 

a buněčnou drtí. Chodbičky, které zde vrtají a do kterých kladou svá vajíčka, jsou 

rovnoběţné s povrchem kůţe a jejich délka můţe dosahovat aţ 5 cm. Samci stejně jako 

nymfy a neoplodněné samice se vyskytují na povrchu kůţe. Zákoţky tráví na svém 

hostiteli celý ţivot a mimo jeho tělo vydrţí pouze několik dnů, maximálně týdnů [2]. 

U svých hostitelů vyvolávají tito roztoči různá koţní onemocnění ale i přes značně 

negativní vliv na své hostitele není popisován ţádný přenos infekční onemocnění. 

Přítomnost zákoţek se prokazuje mikroskopickým vyšetřením postiţené tkáně, která se 

před odběrem lehce maceruje 5 aţ 10% roztokem hydroxidu draselného.  

 

 U člověka se sekáváme s druhem Sarcoptes scabiei (zákoţka svrabová), původcem 

svrabu (scabies), který je stále aktuálním problémem i v naší republice. Nákazy se 

nejčastěji vyskytují v místech se zvýšenou koncentrací lidí, kteří spolu přicházejí do 

častějšího osobního kontaktu, tedy např. v ubytovnách, na studentských kolejích, 

internátech i ve zdravotnických zařízeních, svrab patří do skupiny chorob přenosných 

pohlavním stykem, přenáší se i těsným tělesným kontaktem nebo loţním prádlem [2].  

 

 

Obr. 10 Acarina.  Astigmata, Sarcoptes scabiei (zákoţka svrabová) dospělá samice s vajíčky, 

dorsální pohled a dospělý samec (oproti samici menší), ventrální pohled – dobře patrné 

přichycovací zvony na čtvrtém páru končetin (Rosický, 1979, dle Hirst, 1922, upraveno). 
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Čeleď Acarididae a Pyroglyphidae představuje závaţné hospodářské škůdce, kteří 

poškozují a znehodnocují zásoby potravin, popřípadě i různý další materiál organického 

původu, včetně materiálu stavebního. Mnozí z nich však hrají i významnou roli v humánní 

medicíně, protoţe u lidí vyvolávají různé typy alergií. Klinické projevy se mohou 

projevovat od občasných svědivých vyráţek přes atopické exémy aţ po váţné, ţivot 

ohroţující astmatické záchvaty. Právě výskyt alergenů členovců v potravinách způsobuje 

mnohem větší znehodnocení uskladněných zásob neţ hmotnostní ztráty vzniklé přímým 

ţírem škůdců. Alergeny různých druhů skladištních roztočů jsou si vzájemně podobné 

a působí i obdobné komplikace. Nejběţnějšími skladištními škůdci v České republice jsou 

Acarus siro, Tydeus interruptus, Lepidoglyphus destruktor, Tyrophagus putrescentiae 

a Tarsonemus granarius [2]. 

 

Roztoči z čeledi Pyroglyphidae se běţně vyskytují v domácím prachu a v lůţkovinách, 

kde se mohou ţivit jednak drobnými koţními deriváty a šupinkami kůţe, ale i různými 

houbami vyskytujícími se v tomto prostředí. Nejčastějším z těchto domácích prachových 

alergenních roztočů je rod Dermatophagoides, u kterého působí alergenně především jeho 

trus. 

 

Přítomnost roztočů a jejich počet v domácím prachu lze určit s vyuţitím různých 

specifických testů (Acarex test aj.), které jsou zaloţené na detekci guaninu a dalších 

metabolitů roztočů. Determinace roztočů se většinou provádí přímým mikroskopickým 

pozorováním [2].  
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4. DALŠÍ SYNANTROPNÍ ZÁSTUPCI VYSKYTUJÍCÍ SE 

V PŘÍRODĚ 
 

Roztoči (Acarina) jsou drobní a většinou nenápadní členovci, morfologicky značně 

rozmanití, o velikosti 0,5 – 10 mm; Vývoj probíhá přes šestinohou larvu a osminohou 

nymfu, dospělci mají obvykle 4 páry nohou. Škůdci rostli, cizopasníci ţivočichů i člověka, 

škůdci zásob, ale i druhy uţitečné, predátoři a druhy saprofágní podílející se na koloběhu 

látek v přírodě. U nás známo kolem 1500 druhů. 

 

Klíště obecné (Ixodes ricinus) má velikost 1–3 mm, po nasátí aţ 10 mm. Krev sající 

parazit a přenašeč původců mnoha onemocnění. Charakteristická jsou  drobná larva, nymfa 

a dospělec. Všechna stadia sají krev, na člověku nejčastěji nymfa. Dospělci mají na 

zadečku zřetelný tmavý štítek, který u samce kryje shora celé tělo, u samičky asi dvě 

třetiny [9]. 

 

    

Obr. 11 Klíště obecné (Ixodes ricinus). Obr. 12 Klíště obecné parazitující na člověku. 

[15] 

 

Vlnovník jahodníkový (Fragoriocoptes setiger) je mikroskopický roztoč protáhlého 

tvaru těla, pouze se dvěma páry nohou. Zástupci jsou ýluční cizopasníci rostlin, kteří 

vyvolávají vznik hálek nebo plsťovitých povlaků na listech. Symptomy napadení jsou 

často nápadné a druhově specifické, zatímco vlastní vlnovníky na rostlině najdeme teprve 
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při větším zvětšení mikroskopem. Vlnovník jahodníkový vyvolává červenavé hálky na 

listech jahodníků [9]. 

 

Vlnovník rybízový (Cecidophyes ribis) ničí a deformuje pupeny rybízů a angreštu, ze 

kterých se pak nevyvíjejí listy. Vlnovníci přezimují v pupenech, které se jiţ od podzimu 

zduřují. Brzy na jaře opouštějí hálky a vlastním aktivním pohybem, ale na větší vzdálenosti 

i vzdušnými proudy, jsou zanášeni k  nově se vyvíjejícím pupenům v úţlabích listů, kde se 

intenzivně mnoţí [9]. 

 

  

Obr. 13 Vlnovník rybízový (Cecidophyes ribis) Obr. 14 Detail napadeného pupenu 

Zduřené pupeny na černém rybízu [15]. 

 

Vlnovník révový (Colomerus vitis) vyvolává vznik charakteristických bělavých, mírně 

našedlých nebo narůţovělých plsťovitých skvrn a povlaků na listech révy vinné. Přezimují 

samičky, především za šupinami pupenů. Na jaře opouštějí úkryty a sají na mladých 

letorostech. Po rozvinutí listů sají téměř výhradně na spodní straně listů. Sáním vyvolávají 

vznik hálek a erinea. V něm roztoči ţijí a rozmnoţují se. Postupně hálky na starších listech 

opouštějí a stěhují se do vyšších listových pater [9], [16]. 
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Obr. 15 Vlnovník révový (Colomerus vitis) [15] 

 

 

    Vlnovník lipový (Phytoptus tiliae) původce červenavých hálek na svrchní straně listů 

lip. 

 

  

Obr. 16 Vlnovník lípový (Phytoptus tiliae) [15] 

 

Sametka rudá (Trombidium holosericeum) je červeně nebo hnědočerveně zbarvený 

roztoč sametového vzhledu; larvy cizopasí na hmyzu, dravé nymfy a dospělci pobíhají po 

povrchu půdy a vegetaci. 
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Obr. 17 Sametka rudá (Trombidium holosericeum) [15] 

 

Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) je hojně rozšířený cizopasník rostlin a 

významný škůdce; napadá velké mnoţství druhů bylin i dřevin, má velmi rychlý vývoj (za 

rok 5 – 7 generací, ve sklenících aţ 17) Ţivotní cyklus svilušky chmelové má pět 

vývojových stadií: vajíčko, kladené na spodní stranu listů; larvu; dvě stadia nymfy; 

dospělec. Vývoj od vajíček k dospělcům kolísá podle teploty [9]. 

 

  

Obr. 18 Samička svilušky chmelové (Tetranychus urticae) [15] 

 

Vodule obecná (Hydrachna geographica). 8 mm. Největší známá vodule v ČR. Vodule 

jsou 1 – 8 mm velcí roztoči, často červeně, ţlutě a zeleně zbarvení, někdy s tmavou 

kresbou. Vývoj probíhá na vodních bezobratlých, zvláště na larvách vodního hmyzu. Larvy 

se přichycují např. na končetinách a jsou patrné jako kulovité útvary, nápadné obzvláště 

u červeně zbarvených druhů [9]. Nymfy a dospělci jsou draví, ţiví se drobnými 

bezobratlými. Vyskytují se ve všech typech vod. Ţijí i v prudce tekoucích horských 
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potocích a vodopádech, kde obývají mechy, játrovky a detrit. Vodule obecná má kulovité 

červené tělo s členitou černou skvrnou na hřbetní straně. Ţije ve všech typech stojatých 

vod [16]. 

 

  

Obr. 19 Vodule obecná (Hydrachna geographica) [15]    

 

Kleštík zhoubný (Varroa destruktor) je nebezpečný cizopasník včel zavlečený do 

Evropy v 70. letech 20. století z Indie. Jeho vývoj většinou probíhá na larvách trubců, 

oplozená samička cizopasí na povrchu těla dospělých včel. Menší a nenápadný samec ţije 

jen krátce. Během roku má více generací, přezimuje dospělec [9]. 

  

Obr. 20 Kleštík zhoubný (Varroa destructor) [15] 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id97213/
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5. PATOGENITA ROZTOČŮ 

 

5.1.   Charakteristika patogenity 

 

Patogenita je definována jako schopnost parazita narušovat přímo nebo zprostředkovaně 

fyziologickou rovnováhu hostitele a vyvolávat tedy klinická onemocnění [4]. 

 

Za patogena lez povaţovat organismus (mikroorganismus), který je schopen vyvolat 

u příslušného hostitele onemocnění [4]. 

 

Mikrobi s přirozenou patogenitou jsou schopny vniknout do organismu do té doby zcela 

zdravého a způsobit u něj onemocnění. Také je označujeme jako patogeny primární nebo 

obligátní. Naopak patogeny oportunní (fakultativní) způsobí onemocnění jen za určitých 

podmínek, na příklad při oslabení organismu [8]. 

 

Na ţádné lidské parazitární onemocnění dosud neexistuje účinná vakcína a stále častěji 

se objevuje rezistence na pouţívané léky. Obdobný trend lze zaznamenat i u přenašečů 

nákaz, kteří si vytvářejí rezistenci na insekticidy a díky lidské činnosti a globálním 

změnám klimatu se šíří na nová území. 

 

I kdyţ nemoci působené parazity jsou problémem především v tropických 

a subtropických zemích, jejich studium je často soustředěno do laboratoří v ekonomicky 

vyspělých zemích mírného pásma. Česká pracoviště jsou ve výzkumu parazitů 

a parazitárních infekcí tradičně velmi silným a mezinárodně uznávaným partnerem [2]. 

 

Velká část roztočů a klíšťat přenášených původců vyvolává onemocnění, která jsou 

v přírodě lokalizována do tzv. přírodních ohnisek. Přitom roztoči mají v přírodních 

ohniskách dvojí úlohu. Především jako přenašeči s epidemiologickým významem, 

tj. přenášejí virus klíšťové encefalitidy přímo na člověka. Vedle toho fungují jako 
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udrţovatelé patogenních agens v biocenose přírodního ohniska. Přenášejí nákazu mezi 

rezervoárovými ţivočichy. Na tomto přenose se mohou podílet i druhy, které normálně 

nemají význam ve vlastním epidemiologickém procesu a často ani nenapadají člověka 

nebo domácí zvířata [1]. 

 

5.2. Základní projevy patogenity roztočů 

 

Jedním z nejčastějších projevů patogenity roztočů je vznik alergických reakcí. 

Alergie je onemocnění způsobené reakcí těla na vnější látky, při kterém se uvolňují 

protilátky a vznikají zánětlivé reakce. Běţné symptomy doprovázející alergie postihují 

mnohé části těla. Nejlepším způsobem, jak alergiím předcházet, je posílit imunitní systém 

[10]. 

 

Přestoţe člověk je při takovýchto příleţitostech pouze náhradním hostitelem a sání 

cizopasníků na něm většinou nepostačí k udrţení populace parazita, jsou případy napadení 

člověka cizopasnými roztoči ze zdravotnického hlediska velmi váţné. Jejich sání na 

člověku způsobuje totiţ velmi silnou alergickou reakci, někdy spojenou i s dermatitidou, 

při silnějším napadení dochází i k celkovým příznakům intoxikace produkty slinných ţláz 

parazitů a v neposlední řadě hrozí i nebezpečí přenosu některých závaţných onemocnění 

na člověka [1]. 

 

Alergická onemocnění jsou díky své neustále narůstající prevalenci problémem, se 

kterým se lékař v klinické praxi setkává téměř denně. Nejčastějším projevem alergického 

postiţení horních dýchacích cest je alergická rýma, která je nejčastějším atopickým 

onemocněním, které postihuje 10 – 30% populace [11]. Na alergickou rýmu je vhodné 

pohlíţe jako na moţnou konkomitantní diagnózu u všech pacientů s bronchiálním 

astmatem, rekurující otitidou, chronickou sinusitidou a nosní polypózou [13].  
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Stejně jako v ostatních medicínských oborech, i v alergologií a klinické imunologii 

dochází v posledních letech k prohloubení teoretických znalostí týkajících se podstaty 

imunopatologických dějů, které se dříve nebo později promítají do klinické praxe [11]. 

 

Alergická rýma je onemocnění často podceňované. Není ţivot ohroţující, ale je ţivot 

obtěţující, postiţeným jedincům přináší řadu komplikací. Je příčinou pocitu narušeného 

zdraví a slabé výkonnosti ve škole i v zaměstnání. Ovlivňuje partnerské vztahy a má 

závaţné ekonomické důsledky jak z hlediska jedince, tak i celospolečensky. V rozvinutých 

zemích postihuje 10 – 20% obyvatelstva. Podle studií, které provedla J. Kratěnová ze 

Státního zdravotního ústavu, trpělo u nás v roce 2006 alergickou rýmou na roztoče 16% 

dětí a mladistvých. Ve srovnání s rokem 1996 jde o téměř dvojnásobný nárůst [11]. 

 

Onemocnění 1996 2001 2006 2010 

alergie 16,90% 24,70% 31,80% 35% 

alergická rýma 5,70% 13,70% 16,10% 18,20% 

asthma brochiale 3,30% 6,70% 8,20% 9,60% 

Tabulka 2 Prevalence alergie, alergické rýmy a astmatu u dětí a mladistvých v České republice 

(podle doc. MUDr. Víta Petrů, CSc.)  

 

Alergická rýma vzniká u geneticky predisponovaných jedinců (atopiků) působením 

alergenů zevního prostředí. Po předchozí senzibilizaci opakovaným kontaktem s alergenem 

dochází k rozvoji alergického zánětu ve sliznici nosní a paranazálních dutin (někdy i v oční 

spojivce, bronchiální sliznici a v kůţi). Na vzniku zánětu a jeho perzistenci se podílejí 

různé buňky, mediátory, cytosiny, chemokiny, neuropeptidy a adhezivní molekuly. 

Nejčastějšími alergeny navozujícími vznik klinických projevů jsou alergeny domácího či 

venkovního ţivotního prostředí, obsaţené ve vdechovaném vzduchu. Jejich výskyt je 

sezonní (pyly) nebo celoroční (roztoči domácího prachu, zvířecí alergeny, a další.) [8]. 

 

Předpokládá se, ţe prachoví roztoči jsou zodpovědní za 80 % případů alergického 

astmatu u dětí. Velmi často jsou také příčinou senzibilizace na ostatní alergie, tedy 

vícečetnou senzibilizací (polysenzibilizace) [12]. 
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Graf 1 Přehled vývoje alergických projevů v dětství v závislosti na věku [12] 

 

Alergickou reakci lze rozdělit do dvou fází: 

 časná fáze – projevuje se otokem a  překrvením sliznic, zvýšenou produkcí 

hlenu, stahem hladké svaloviny a  podráţděním nervových zakončení, které má za 

následek svědění a kýchání 

 pozdní fáze – rozvíjí se lokální alergický zánět 

Chronické dráţdění sliznice můţe mít v pozdějších stadiích na svědomí zánětlivé změny 

ve sliznici a jako konečný výsledek chronické potíţe nevratného charakteru.  

Velmi závaţný je rovněţ fakt, ţe alergická rýma je důleţitým a nezávislým rizikovým 

faktorem pro vývoj astmatu [14].  

Roztoči jsou jednou z nejčastějších příčin respiračních alergií [12]. 

 
Graf 2 Podíl alergie na roztoče v celkovém procentuálním měřítku [12] 

 

http://www.ulekare.cz/clanek/ryma-1017
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Hlavními příčinami celoroční alergické rýmy v domácnostech jsou roztoči v domácím 

prachu a domácí zvířata. V případě alergie je vhodné odstranit koberce a ponechávat pouze 

dřevěné podlahy. Pokud není moţné v bytových prostorech zajistit dřevěné podlahy, musí 

být vytipována osoba, která bude pravidelně luxovat, zatímco postiţená osoba alergickou 

rýmou bude venku. Navrácení zpět do prachových prostorů, je moţné aţ po dvou či třech 

hodinách po luxování, tak aby se všechny prachové částice stihly usadit. V případě 

luxování alergické osoby na roztoče, je potřeba nasadit respirační masku a pak dům na 

několik hodin opustit. 

 

5.3. Preventivní opatření 

 

Mezi nezbytně nutná a doporučená opatření v domácnostech, patří především 

upravené postele alergika, včetně zabezpečení lůţkovin. Vzhledem k tomu, ţe se jedná 

o jeden z hlavních zdrojů i rezervoár roztočů je nutné řešit místo spánku pomocí 

následujících opatření:  

 

 uzavřít celé matrace, přikrývky a polštáře do speciálního povlečení, které je nepropustné 

pro roztoče a jejich alergeny; matrace musí být z lůţka vyjímatelná i s povlakem a měla 

by mít snímatelný potah 

 pokrývky a polštáře lze místo speciálního povlečení ošetřovat pravidelným praním, aby 

však byl tento náhradní postup skutečně účinný, je třeba je prát kaţdý týden ve vodě o 

teplotě nejméně 60°C 

 pravidelně a často prát by se mělo také všechno ostatní loţní prádlo 

 je potřeba také odstranit z postele hračky vyrobené z textilu (pokud je v loţnici přece 

jen ponecháme, musíme je také často prát, nejméně na 60°C; samotné vymrazování 

hraček nestačí, jelikoţ z nich neodstraníme alergeny) 

 aby bylo povlečení pro roztoče a jejich alergeny opravdu nepropustné, musí být 

zhotoveny ze speciálního materiálu, který musí mít naprosto pravidelnou ultrastrukturou 

polyesterových mikrovláken, kde velikost mezer nepřesahuje deset mikronů (tyto 

materiály jsou prověřovány řadou vědeckých pracovišť na světě a jsou známy např. pod 

značkami Pristine, Mission Allergy - USA  
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 prospěšná vlhkost v domácnosti, která omezuje mnoţení roztočů, je 40-50%; vlhkost 

lze řídit vysoušečem vzduchu a v létě klimatizací [7]. 

 

Speciální akaricidní chemické přípravky zabíjejí roztoče, avšak nedokáţou eliminovat 

alergen, proto musí být jejich pouţití doprovázeno velmi intenzivním vysáváním [11].  

Obecná pravidla pro zabránění výskytu roztočů v domácnosti jsou zobrazena na obr. 21. 

 

Obr. 21 Obecná pravidla pro zabránění výskytu spouštěčů alergií v  domě, jejichţ přítomnost můţe 

být některým rodinným příslušníkům na obtíţ [10] 
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5.4. Příklad nejznámějších onemocnění významných roztočů 

 

Moderní doba přináší i některé nové epidemiologické pohledy na šíření svrabu. Stále 

více se setkáváme s formami, které nemají klasický klinický obraz, známý z literatury. 

Vznikají subklinické formy svrabu, ovlivňované soustavným mytím mýdlem a nošením 

prádla a oděvů z umělých hmot.  

Zákoţka svrabová (Sarcoptes scabiei) velikost asi 0,3 – 0,5 mm. Svrab patří do skupiny 

chorob přenosných pohlavním stykem, přenáší se však také i těsným tělesným kontaktem 

nebo loţním prádlem. Podáním ruky však dodnes nebyl přenos prokázán [2]. 

 

Projevy svrabu jsou značně individuální a mezi postiţenými se výrazně liší. Svrab se 

zpravidla projevuje svěděním kůţe (zejména v noci po zahřátí pod pokrývkou), zarudnutím 

pokoţky a vyráţkou. Postiţena můţe být kaţdá část těla s výjimkou obličeje, nejčastěji to 

však bývá jemná kůţe mezi prsty na zápěstí, podbřišku nebo genitálu. Inkubační doba 

onemocnění je 14 aţ 21 dní, někdy i déle. Při léčbě se pouţívají různé masti s obsahem 

akaricidních látek v kombinaci se zvýšenou osobní hygienou. Je vhodné léčit současně 

všechny osoby v těšném kontaktu s nakaţeným, a to i v případě, ţe dosud nemají klinické 

potíţe. V ČR je svrab v pořadí čtvrté nejčetnější infekční onemocnění, postiţeny jsou 

všechny věkové skupiny,  nejvyšší výskyt je u mládeţe ve věku 15-19 let [8]. 

 

  

Obr. 22 Zákoţka svrabová [15]. Obr. 23 Postiţená místa svrabem na lidské                         

 kůţi [15]. 
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Tento roztoč uţ v dnešní době dokáţe parazitovat i na zdravé a čisté pokoţce. 

Nepotřebuje k tomu ani mnoho času, stačí mu pouze dvě a půl minuty, aby se přestěhoval 

z infikovaného jedince na zdravého. Po té, co se zavrtá do nejvrchnější části kůţe, začne 

budovat síť tunelu, ve kterých samička tohoto roztoče klade 10 vajíček za den. Jediné 

pozitivní je pouze to, ţe pouze 10% larev se doţívá produktivního věku. Toto vše provází 

nesnesitelné svědění celého těla.  

 

  

Obr. 24 Svrab ţivící se koţními a lymfatickými Obr. 25 Samička svrabu, klade 

buňkami [15]. v pokoţce vajíčka [15]. 

 

U domácích zvířat se nejčastěji vyskytuje Sarcopteles suis, původce svrabu u prasat 

a Sarcopteles canis u psů. Zákoţky jsou vysoce hostitelsky specifické, velmi vzácně 

mohou některé zvířecí druhy dočasně napadat člověka a vyvolávat u něj tzv. pseudosvrab, 

který však po čase samovolně vymizí. 

 

Lupovka kuří (Knemidocoptes mutans) se zavrtává do rohových vrstev kůţe na 

neopeřených částech nohou (běhácích) hrabavé drůbeţe a dráţdí napadenou pokoţku. Na 

povrch pak vytéká značné mnoţství exudátu, který tuhne a zasychá ve vápenitou masu. 

Odtud i lidový název této choroby - vápenka slepic. V současné době se vyskytuje choroba 

zejména v malochovech drůbeţe. Další druhy tohoto rodu napadají nejen nohy různých 

ptáků včetně dravců, ale například také ozobí papoušků Knemidocoptes pilae. 
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Zástupci roztočů z rodu Psoroptes a Chorioptes, vyvolávají u svých savčích hostitelů 

(koně, hovězí dobytek, ovce a kozy, králíci) onemocnění, která jsou označovaná jako 

prašivina. Na rozdíl od předešlých zástupců ţijí pouze na povrchu kůţe, kterou nabodávají 

a sají z ní tkáňový mok, chodbičky nikdy nevrtají. Jsou větší neţ zákoţky rodů Sarcoptes 

a Knemidocoptes, jejich končetiny jsou delší a silnější, uzpůsobené k pohybu na kůţi 

hostitele. V malochovech se na králících častěji vyskytuje druh Psoroptes cunicul), který 

ţije zejména v ušních boltcích a vnějších zvukovodech, projevuje se tvorbou svědících 

strupů.  

 

 

 Obr. 26 Zvětšený roztoč svrabu [15]. 
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ZÁVĚR 
 

Roztoči (Acari) jsou poměrně početnou ţivočišnou skupinou z kmene členovců), 

s kosmopolitním výskytem  a velmi rozdílnou ekologií, zaujímající i v lidské patologii 

důleţitou úlohu. Roztoči tvoří velmi početnou a důleţitou sloţku fauny, jejíţ 

biomedicínský význam byl objasněn teprve nedávno. Jako sloţka ekosystému, mají roztoči 

významnou úlohu v přírodních společenstvech, zejména v biogeocenóze, neboť tvoří 

významnou sloţku edafonu, jejich početnost a různorodé ekologické vztahy od saprofagie 

aţ po parazitismus podmiňují společenstva s výrazným vlivem na procesy probíhající 

v půdě. Roztoči ţijící v půdě mohou být vektory nebo mezihostiteli různých 

choroboplodných zárodků, někteří roztoči jsou přenašeči různých patogenních agens také 

pro člověka [1]. 

 

Významným rysem roztočů, který má dalekosáhlé praktické důsledky, je jejich nepatrný 

rozměr, který je zpravidla mezi 100 aţ 500 µm. Jinou neméně důleţitou vlastností je jejich 

veliká schopnost rozmnoţování, spojená s rychlostí vývoje zvláště u některých 

parazitických i fytofágních skupin. Obecně známé jsou také údaje o počtu vajíček 

kladených jedinou nasátou samičkou klíšťat, který můţe dosáhnout aţ 17 000 [1]. 

 

Málokterá ţivočišná skupina má tolik forem, které se dovedly přizpůsobit 

synantropnímu ţivotu, jako je tomu právě u roztočů. Vedle vyloţených synantropů existuje 

celá řada druhů, které se postupně přizpůsobují ţivotu v nejrůznějších objektech. Jsou to 

především ektoparazité domácích zvířat, ale i druhy hostující na anatropních savcích 

a ptácích, ţijících společně s člověkem. Jedná se o druhy hemisynantropní, vyuţívající 

lidská obydlí, ţijící a mnoţící se v blízkosti člověka, například na půdách domů, chlévech, 

kurnících, nebo eusynantropní druhy ţijící společně s člověkem uvnitř jeho obydlí, kde se 

tito roztoči mnoţí a vyhledávají potravu [1]. 
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