
Informace o štěnicích 

 

ZNÁMKY VÝSKYTU ŠTĚNIC 

 
1) Probudili jste se s malými červenými 

pupínky, připomínajícími kousnutí od 

komára či "kopřivku"? Sání štěnic 

vyvolává dosti značné kožní reakce a 

vznik tzv. cimikózy, která bývá velmi 

často lékaři zaměňována za reakci na 

kyselé apod. a tím zůstává pravý původ 

déle neodhalen. 

 

2) Máte na ložním prádle skvrny nebo 

černé tečky? Někteří lidé na bodání 

štěnic nereagují. Hledejte tedy jiné 

důkazy na postelích a v jejich okolí.  

 

3) Hledejte živé, dospělé štěnice a jejich 

nymfy. Zkontrolujte záhyby matraci, rám 

postele, deky a polštáře. Štěnice mají 

velikost a barvu jako semínko jablka, 

dívejte se pozorně. 

 

4) Na stejných místech, kde hledáte živé 

štěnice, hledejte jejich výkaly a svleky. 

Pokud je napadení  masívnější, pak 

naleznete jejich trus - malé černé tečky, 

(viz. fotogalerie).  

JAK SI PŘINÉST ŠTĚNICE? 

 
Štěnice jsou ostražití a vynalézaví 

parazité. Přežijí až třičtvrtě roku bez 

potravy a jsou schopni přemisťovat se za 

zdrojem potravy, pokud není ihned k 

dispozici. 

 

V dobách minulých trápily štěnice hlavně 

"nižší třídy" obyvatelstva, ale dnes 

mohou být zasaženy všichni, bez ohledu 

na čistotnost a úroveň pořádku v 

obývaných prostorách. 

 

Můžete je najít kdekoliv, kde je větší 

pohyb obyvatel - ve vozech taxi, v 

kancelářích, v restauracích, v hotelech... 

Mohou se při hledání potravy pohybovat 

v rámci objektu po zdech, i fasádách, 

mezi místnostmi, ve stoupačkách, po 

chodbách, projdou otvory kolem 

teplovodního vedení atp. 
 

Ačkoliv přetrvává představa, že má-li 

doma někdo štěnice, jedná se jistě o 

občana se špatnými hygienickými 

návyky, není tomu tak V dnešní době 

můžete mít doma štěnice I VY!!!  

JAK SE BRÁNIT PROTI NIM?  

 
Ostražitost a znalost jsou vaší nejlepší 

obranou. 

 

Cestujete-li a ubytováváte se v hotelech a 

podobných zařízeních, nevkládejte 

cestovní zavazadla pod postele a do jejich 

blízkosti, ale uzavírejte do skříní nebo 

pokládejte na ně. 

 

Po návratu domů, nepokládejte zavazadlo 

na postele, všechno přivezené prádlo ihned 

vyperte na co nejvyšší teplotu a osušte 

nejlépe v sušičce či na horkém slunci. 
  
Zjistíte-li výskyt štěnice ve vašem bytě či 

provozovně, nikdy nepoužívejte komerční 

přípravky z drogerie. Jsou neúčinné a 

jediné, co s nimi dosáhnete je to, že štěnice 

rozeženete do dalších míst (či bytů).  
  
Štěnice je vlastními silami nevyhubitelná, 

vždy požádejte o pomoc odbornou 

deratizační firmu. Dnes používané 

prostředky k hubení štěnic neohrožují 

teplokrevné živočichy (člověka, domácí 

zvířata). 

HLEDÁTE ODPOVĚDI NA OTÁZKY O ŠTĚNICÍCH? 
Štěnice-postelni.cz je stránka věnovaná informacím o tom, jak řešit stresující situaci po zjištění výskytu tohoto hmyzu, jak se 

vyhnout nákladným a neúčinným pokusům o hubení a naopak jak se štěnic zbavit. Poradíme, jak zamezit jejich zavlečení do bytu 

a na fóru vám nabídneme podělit se s ostatními o tuto nepříjemnou zkušenost. 
 


