
Vzteklina: Pes i pokousaný člověk musí k lékaři 
 
Pokousal vás cizí pes? Je jedno, jestli to bylo ve hře nebo jste byli napadeni, oba vás čeká 
návštěva lékaře. Pokousaný člověk by si měl nechat ránu ošetřit praktickým lékařem 
popřípadě zajít na infekční oddělení nejbližší nemocnice. Zranění je vždy kontaminované 
bakteriemi, které běžně žijí v dutině ústní psa, a proto by se ráně měla věnovat patřičná 
pozornost. Pokud byl pes v doprovodu majitele, je také důležité si na něj vzít kontakt. Majitel 
psa vám totiž v následujících dnech musí dodat potvrzení od veterináře, že pes nemá virové 
onemocnění zvané vzteklina.  
 
Ačkoliv je očkování v České republice povinné a psi se pravidelně vakcinují v intervalu podle 
typu použité vakcíny, musí veterinární lékař kousajícího psa vyšetřit první a pátý den po 
poranění člověka. Důležité je totiž vyloučit klinické příznaky nemoci. Pes nakažený 
vzteklinou může vykazovat zvýšené slinění následkem nemožnosti polykání, dále nápadnou 
ztrátou plachosti, nezvyklou agresivitu a kousavost nebo zvýšenou teplotu. Zajímavý klinický 
příznak je strach z vody, takzvaná hydrofobie. Důležitý je způsob přenosu viru vztekliny. Ten 
se z nakaženého jedince vylučuje ve velkém množství slinami a po kousnutí dojde právě 
k nakažení poraněného jedince. Onemocnět může prakticky jakýkoli teplokrevný organismus. 
Rizikové jsou také kočky, které se volně pohybují a mohou přijít do kontaktu s pozitivním 
zvířetem.  
 
Podle Státní veterinární správy je nákaza v ČR málo pravděpodobná, avšak úplně vyloučit ji 
nelze. Naposledy onemocněl na našem území vzteklinou člověk v 80. letech, poslední 
nakažení psa je známo z 90. let. Později se už vzteklina objevila pouze u lišek nebo 
u netopýrů, naposledy však v roce 2002 na severu Čech.  
Důležité však je, kde pes člověka pokousal. Od roku 2004 je Česká republika vyhlášena za 
území bez vztekliny, pohraničí se Slovenskem a s Polskem je však považováno za rizikové 
území. Proto lékaři na infekčním oddělení mohou napadeného člověka neznámým zvířetem 
podrobit antirabické terapii. 
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