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Žáby a plazy nelíbejme 

Nadpis tohoto článku je samozřejmě malou nadsázkou. Je však pravdou, že stále 

častěji mezi domácí mazlíčky patří obojživelníci (žáby) a plazi (želvy, hadi, ještěři). 

Jejich chov bývá pro obdivovatele těchto zvířat potěšením, ale může způsobit 

nečekané zdravotní potíže. 

Při manipulaci mohou zvířata chovatele poškrábat, pokousat nebo uštknout. 

Postižené místo musí být okamžitě ošetřeno a raněný by měl podle druhu poranění 

vyhledat lékařskou pomoc. Kromě vnějších poranění mohou tito mazlíčci způsobit 

rovněž zažívací potíže. I když vypadají zdravě, mohou se na jejich tělech a hlavně v 

trusu vyskytovat různé bakterie. Často se jedná o známou salmonelu. Někoho však 

možná překvapí, že počet druhů salmonel dosahuje přibližně 2500. U obojživelníků a 

plazů se vyskytují salmonely s neobvyklými názvy jako S. Apapa, S. Kokomlemle, 

S. Bongori, S. Agoueve a jiné. V poslední době prošetřovali epidemiologové Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve spolupráci 

s Krajskou veterinární správou pro Moravskoslezský kraj několik případů 

onemocnění , vyvolaných těmito atypickými salmonelami. 

 

 
Zdroj: https://hobby.instory.cz/mazlicci/2387-chcete-netradicniho-mazlicka-s-timhle-budete-hodne-

originalni.html 

K přenosu salmonelly na člověka může dojít při manipulaci se zvířaty, při úklidu jejich 

terárii od trusu, výměně substrátu nebo vody během čištění akvárií. Vždy je nutné si 

po kontaktu s obojživelníky nebo plazy a čištění jejich příbytků pečlivě umýt ruce. 
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Použít můžeme bakteriální mýdlo, které lze zakoupit v drogerii nebo lékárně. K úklidu 

terárií a akvárií je vhodné použít ochranné rukavice. 

Nedoporučuje se nechat tato zvířata volně pohybovat po domácnosti, hlavně 

v místech, kde se připravují nebo skladují potraviny. 

 

Zdroj: https://blog.petcenter.cz/leguan-zeleny-maly-drak/ 

K salmonelózám od těchto živočichů nedochází často, což potvrdí zkušení chovatelé. 

Ale přesto je nutné dbát zvýšené opatrnosti. K onemocnění jsou náchylnější děti, 

které se rády mazlí se zvířaty. Proto by rodiče měli dohlédnout na své děti, které se 

teprve učí správným hygienickým návykům, jako je mytí rukou. Z výše zmíněných 

důvodů se nedoporučuje chovat obojživelníky a plazy v domácnostech, kde žijí malé 

děti a imunitně oslabení jedinci. 
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Zdroj: https://www.veselebydleni.cz/magazin/jak-zaridit-terarium-pro-hada 

 

O správně hygieně rukou pojednává článek s názvem „Už po dvanácté si 

připomínáme Světový den mytí rukou“. 

 

http://www.khsova.cz/
http://www.khsova.cz/docs/01_aktuality/files/den_myti_rukou_2019.pdf
http://www.khsova.cz/docs/01_aktuality/files/den_myti_rukou_2019.pdf

