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Informace a mapka výskytu klíšťat na území hlavního města Prahy 

 
Na základě četných dotazů na výskyt klíšťat na území hlavního města Prahy a jejich pozitivitu na 
Klíšťovou encefalitidu (KE) a Lymeskou boreliózu (LM) zpracovala Hygienická stanice hlavního města 
Prahy (dále jen „HSHMP“) přehlednou stručnou informaci (infografiku), jejíž součástí je mapa 
s vyobrazením lokalit, kde infikovaná klíšťata byla HSHMP zaznamenána v letech 2017, 2018 a 2019. 

Materiál obsahuje také dva QR kódy, po jejichž načtení jsou uživatelé nasměrováni: 

a/ na internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu s aktuálními předpověďmi stupňů 
aktivity klíštěte obecného - http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-
republika/predpoved-aktivity-klistat  

b/ na internetové stránky HSHMP, kde jsou zobrazeny tabulky s přehledem lokalit, kde HSHMP 
prováděla v letech 2017 – 2019 sběr klíšťat a testovala jejich případnou pozitivitu na LM nebo KE- 
http://hygpraha.cz/dokumenty/tabulka--pozitivita-klistat-na-lymeskou-boreliozu-a-klistovou-encefalitidu-
ve-sledovanych-lokalitach-hlavniho-mesta-prahy-v-letech-2017---2019-4315_4315_448_1.html   

Materiál HSHMP poskytuje MČ HMP k dalšímu volnému využití, například v rámci preventivních 
informačních sdělení pro oblasti zelených ploch – parků, lesů atd. a v jednotlivých komunikačních 
kanálech, které MČ HMP mají k dispozici.  

 
Za optimální HSHMP považuje umístění těchto informací co nejblíže sledovaným lokalitám. 

 
Děkujeme za spolupráci. 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová 
pověřená zastupováním ředitele HSHMP 

 
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“ 

 
Příloha: materiál - Informace a mapka výskytu klíšťat na území hlavního města Prahy 

 
Rozdělovník: 

▪ Úřad městské části Praha 1 - ID datové schránky: b4eb2my 

▪ Úřad městské části Praha 2 - ID datové schránky: y7yb44i  

▪ Úřad městské části Praha 3 - ID datové schránky: eqkbt8g 

▪ Úřad městské části Praha 4 - ID datové schránky: ergbrf7 

 Váš dopis č. j.: - 

 Ze dne: - 

 Naše č. j.: HSHMP 43930/2019 

 Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Boublík 

 Tel.: 296 336 743; 733 673 948 

 E-mail: zbynek.boublik@hygpraha.cz 

 V Praze dne: 22. 8. 2019 

městské části hlavního města Prahy  

 

▪ zástupci samosprávy s kompetencí životní 
prostředí 

 

▪ odbory životního prostředí úřadů MČ 

 

dále dle rozdělovníku 
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▪ Úřad městské části Praha 5 - ID datové schránky: yctbyzq 

▪ Úřad městské části Praha 6 - ID datové schránky:  bmzbv7c 

▪ Úřad městské části Praha 7 - ID datové schránky:  r44b2x7 

▪ Úřad městské části Praha 8 - ID datové schránky:  g5ybpd2 

▪ Úřad městské části Praha 9 - ID datové schránky:  nddbppc 

▪ Úřad městské části Praha 10 - ID datové schránky: irnb7wg 

▪ Úřad městské části Praha 11 - ID datové schránky: nr5bpci 

▪ Úřad městské části Praha 12 - ID datové schránky: ktcbbxd 

▪ Úřad městské části Praha 13 - ID datové schránky: zv6bsur 

▪ Úřad městské části Praha 14 - ID datové schránky: pmabtfa 

▪ Úřad městské části Praha 15 - ID datové schránky: nkybvp5 

▪ Úřad městské části Praha 16 - ID datové schránky: ntsbt5z 

▪ Úřad městské části Praha 17  - ID datové schránky: 4mnbvza 

▪ Úřad městské části Praha 18  - ID datové schránky: 87ubtf2 

▪ Úřad městské části Praha 19 - ID datové schránky: ji9buvp 

▪ Úřad městské části Praha 20 - ID datové schránky: seibq29 

▪ Úřad městské části Praha 21 - ID datové schránky: bz3bbxj 

▪ Úřad městské části Praha 22 - ID datové schránky: 42ebvne 

▪ ÚMČ Praha-Běchovice - ID datové schránky: erdb3s9 

▪ ÚMČ Praha-Benice - ID datové schránky: ftfbtyv 

▪ ÚMČ Praha-Březiněves - ID datové schránky: atzaqa2 

▪ ÚMČ Praha-Čakovice  - ID datové schránky: 87ubtf2 

▪ ÚMČ Praha-Ďáblice - ID datové schránky: dkvbw9b 

▪ ÚMČ Praha-Dolní Chabry - ID datové schránky: ztib27j 

▪ ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy - ID datové schránky: i82bw8s 

▪ ÚMČ Praha-Dolní Počernice  - ID datové schránky: ehpb75m 

▪ ÚMČ Praha-Dubeč - ID datové schránky: bm4bju9 

▪ ÚMČ Praha-Klánovice - ID datové schránky: 2u4aks8 

▪ ÚMČ Praha-Koloděje - ID datové schránky: haiaksg 

▪ ÚMČ Praha-Kolovraty - ID datové schránky: xa2a9sv 

▪ ÚMČ Praha-Královice  - ID datové schránky: z92bva7 

▪ ÚMČ Praha-Křeslice - ID datové schránky:  5z8aktm 

▪ ÚMČ Praha-Kunratice - ID datové schránky: cxnbudp 

▪ ÚMČ Praha-Libuš - ID datové schránky:  u8xaktr 

▪ ÚMČ Praha-Lipence - ID datové schránky:  a4da5ui 

▪ ÚMČ Praha-Lochkov - ID datové schránky: sufanvv 
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▪ ÚMČ Praha-Lysolaje - ID datové schránky:  einbsz9 

▪ ÚMČ Praha-Nebušice - ID datové schránky: 27qb3d8 

▪ ÚMČ Praha-Nedvězí - ID datové schránky: kfnaktv 

▪ ÚMČ Praha-Petrovice - ID datové schránky: wmmbtke 

▪ ÚMČ Praha-Přední Kopanina - ID datové schránky: bndaktz 

▪ ÚMČ Praha-Řeporyje  - ID datové schránky: zb9bzi9  

▪ ÚMČ Praha-Satalice - ID datové schránky: r3taksc 

▪ ÚMČ Praha-Slivenec - ID datové schránky:  7p9bt2g 

▪ ÚMČ Praha-Suchdol - ID datové schránky: 95ibzi3 

▪ ÚMČ Praha-Šeberov - ID datové schránky: r3ibjti 

▪ ÚMČ Praha-Štěrboholy - ID datové schránky: ethakud 

▪ ÚMČ Praha-Troja - ID datové schránky:  9qsbzvx 

▪ ÚMČ Praha-Újezd - ID datové schránky: 2w9bx6s 

▪ ÚMČ Praha-Velká Chuchle - ID datové schránky: nqdbuw2 

▪ ÚMČ Praha-Vinoř - ID datové schránky: m5pbt2p 

▪ ÚMČ Praha-Zbraslav - ID datové schránky: zcmap6w 

▪ ÚMČ Praha-Zličín - ID datové schránky: cnbbtxh 
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