
Jak na letní hmyz 
 
Hmyz v lét ě může obt ěžovat kon ě kdekoliv. Mouchy, muchni čky, 
komáři, ovádi a jiný letní hmyz obt ěžují kon ě ve výb ěhu, ve 
stáji, na pastvin ě i p ři práci pod sedlem. N ěkte ří kon ě snáší 
dot ěrný hmyz se stoickým klidem, v ětšina koní reaguje 
podrážd ěně. Hmyz p ůsobí nejen na psychiku kon ě, ale p ředevším 
poran ění zp ůsobená hmyzem se dlouho hojí a mohou být i 
pří činou vleklých kožních onemocn ění. Možností jak se letnímu 
hmyzu bránit je více. Žádná z metod není však samos pasitelná, 
a tak je ideální kombinovat více zp ůsob ů ochrany. 
 
Mechanické ochranné prost ředky 
Deky p ředstavují mechanickou ochranu proti hmyzu. Oblíbené  
jsou sí ťované deky.  
Sí ťované deky prošly v posledních letech velkým vývoje m, tedy 
především se zm ěnil jejich materiál. P ůvodní sí ťované deky 
byly vyráb ěny z bavlny. Záhy po vybalení z igelitového sá čku 
se za čaly podivn ě vytahovat do všech sm ěr ů, na koni byly 
velice neforemné, jejich barevnost byla nestálá a m echanická 
odolnost nízká. Zkrátka deky na koni nesed ěly, ztrácely barvu 
a snadno se trhaly. Nyní jsou v nabídce stále čast ěji sí ťované 
deky ze syntetických materiál ů. Polyesterová vlákna jsou 
trvanlivá a pevná, stálobarevná a nevytahují se. De ky z t ěchto 
materiál ů na koni dob ře sedí a jsou velice reprezentativní.  
Často je vedena diskuse o nejlepší velikosti ok na d ekách. 
Deky „plaší“ hmyz  p ředevším mechanicky, zt ěžují usednutí 
hmyzu na srst kon ě, eventuáln ě zhoršují možnost sání jeho 
krve. Velikost ok (samoz řejm ě nejsou-li extrémn ě malá či 
naopak neúm ěrn ě velká) je patrn ě druho řadá, d ůležité je 
splývavé vln ění deky p ři pohybu kon ě. Sí ťované deky nejsou 
z podstaty materiálu ur čeny pro trvalé nošení, tj. nejsou 
vhodné do výb ěhu nebo do stáje.  
Klasické sí ťované deky chrání kon ě pouze částe čně, celé b řicho 
zůstává nekryto a je tudíž vystaveno obtížnému hmyzu.  N ěkte ří 
výrobci se zam ěřili i na ochranu b řicha, krku, citlivých 
očních partií a uší. Nap říklad jeden z model ů sí ťovaných dek 
irského výrobce Bucas poskytuje koni maximální ochr anu nejen 
proti hmyzu, ale díky reflexnímu povrchu i proti sl unečnímu 
záření. Vzhledem k tomu, že je vyrobena z odolného mat eriálu, 
je pln ě prodyšná a poskytuje koni možnost volného pohybu, je 
možné ji použít i jako deku výb ěhovou.  
Deky s tímto reflexním povrchem se používají v zemí ch 
s vysokou intenzitou slune čního zá ření a kon ě chrání p řed 
škodlivými ú činky slune čních paprsk ů. Tyto deky jsou zpravidla 
vyrobeny z membránového, tj. prodyšného materiálu a  kon ě je 
mají na sob ě mnohdy i n ěkolik dní. Samoz řejm ě, že tyto deky 
chrání kon ě i p řed hmyzem. 
Běžnou sou částí ochrany uší kon ě jsou tzv. uši neboli čabraky, 
které se často užívají jako letní sou část uzd ění. Čabraky 



chrání uši kon ě p řed hmyzem velice dob ře, okolí o čí je již 
chrán ěno mén ě, a tak kon ě zpravidla pohazují hlavou ve snaze 
zahnat hmyz pomocí kštice. Je-li kštice krátká, je možné 
použít čelenku s t řásn ěmi. T řásn ě p ři pohybu hlavy odhání hmyz 
od o čí. Pro nejcitliv ější kon ě je vhodné použít sí ťovanou 
masku na o či. Taková je vyrobena z velice jemné sí ťoviny a 
chrání uši stejn ě jako čabraka, navíc i celou citlivou oblast 
očí. 
Ceny sí ťovaných dek se pohybují u výrobk ů z bavln ěného 
materiálu od  450 K č, deky ze syntetických materiál ů bývají i 
v základním provedení dražší. Absolutn ě špi čkové modely, 
chránící také b řicho a krk, stojí i n ěkolik tisíc korun. 
Klasické há čkované uši s t řásn ěmi po řídíte již za 200 - 300 
Kč. Je ovšem nasnad ě, že se zdobností a „zna čkovostí“ cena 
stoupá. Sí ťovaná maska chránící mimo uší i o či kon ě stojí 
v obchodech s jezdeckými pot řebami od 200 K č a je dobrou 
investicí pro kon ě ve výb ězích. 
 
Chemická ochrana 
Druhou možností jak se chránit p řed hmyzem je použití chemické 
ochrany - repelentu. Velmi moderní je používání rep elent ů na 
přírodní bázi, které obsahují jako ú činné látky výtažky 
z aromatických rostlin, jež odpuzují dot ěrný hmyz. Tyto 
biopreparáty zpravidla obsahují extrakty z citronu,  máty 
peprné, cedru, h řebí čku, oleje eukalyptu a tea tree. V Evrop ě 
jsou povoleny z ekologických d ůvod ů pouze repelenty 
jednosložkové. Avšak ú činnost jednosložkových repelent ů je 
nižší než u repelent ů s více ú činnými složkami. Obvyklá 
koncentrace pro kon ě je 3 - 5 % ú činné látky, což zpravidla 
zaru čuje dostate čnou ochranu proti hmyzu na n ěkolik hodin a 
neohrožuje kon ě ani p ři dlouhodobém používání. N ěkteré 
repelenty mohou mít problematický dopad na ovzduší,  které 
zamořují chemickými látkami, což m ůže mít za následek i 
zvýšenou rezistenci hmyzu v ůči chemickým prost ředk ům. 
Účinnost repelent ů je časov ě omezená a nikdy nep řekro čí 
několik hodin. Zdá se, že repelenty v gelové form ě lépe ulpí 
na srsti kon ě a jsou ú činn ější než repelenty tekuté. Gely se 
také snáze nanášejí pomocí houbi čky, takže odpadá st říkaní a 
tudíž i pro n ěkteré kon ě nep říjemný zvuk rozprašova če. P ři 
aplikaci repelentu je nutné dbát zvýšené opatrnosti , vyvarovat 
se o čím, nozdrám a všem poran ěním k ůže. Pro aplikaci na hlavu 
či okolo ran jsou vhodné repelenty v balení roll-on (kuli čky), 
kdy je možno repelent aplikovat tiše, velice p řesn ě a bez 
rizika nadm ěrné dávky či zasažení citlivého místa. Cena 
repelent ů není nízká, liší se samoz řejm ě podle výrobce a typu 
repelentu. Za p ůllitru repelentu lze po čítat s cenou 300 - 600 
Kč.  
 
Přirozené odpuzování hmyzu a nutná hygiena      
Krmné p řísady s obsahem česneku mají p řirozený repelentní 
účinek.  P ři dlouhodobém zkrmování takovéhoto dopl ňku vzr ůstá 



obsah česnekových aromatických silic v krvi kon ě (ty 
mimochodem p ůsobí blahodárn ě mimo jiné i na cévy a srdce) a 
z jeho potu je pak cítit slabý česnekový zápach, který 
odpuzuje hmyz. P řed nástupem ú činku je pot řeba krmit tyto 
přísady v dostate čném množství alespo ň 2 - 3 týdny a 
pokra čovat v podávání p řísady tém ěř po celou dobu výskytu 
letního hmyzu. Nespornou výhodou je 24 hodinový ú činek, který 
se zesiluje p ři pocení.  
Pro odpuzení obtížného hmyzu se osv ědčuje pravidelné, co 
nej čast ější mytí kon ě. Sta čí pouze čistou vodou osprchovat a 
smýt ne čistoty a hlavn ě pot. Takto umytý k ůň p řitahuje hmyz 
méně než k ůň neumytý. Samoz řejm ě je vhodné kon ě pravideln ě 
šamponovat, kdy šampon bezpe čně odstraní i mastné zbytky 
repelent ů a jiných p řípravk ů. Zvýšená hygiena je nutná i 
z d ůvodu ochrany p řed možným zanesením ne čistoty do ranek po 
štípnutí hmyzem. Zvlášt ě po napadení muchni čkami vznikají 
velké, oteklé a mokvající plochy, které jsou mimo řádně 
citlivé, špatn ě se hojí a jsou ideálním semeništ ěm pro kožní 
infekce. M ějte na pam ěti, že podrážd ěná a poštípaná k ůže se 
snadn ěji od ře než zdravá pokožka. Tudíž v letních m ěsících 
dbejte správného nasedlání, aby se zabránilo zbyte čnému od ření 
od podb řišníku za p ředními nohami kon ě. 
 
Další prost ředky 
Ve stájích pomohou elektrické lapa če hmyzu, které jsou 
založeny na tom, že hmyz je lákán na modré sv ětlo a p ři letu 
za ním dovnit ř p řístroje musí prolet ět elektrickou sí ťkou, kde 
ho usmrtí výboj. Jedná se o ú činné za řízení. Problematické je 
však v prašném prost ředí, kde m ůže dojít ke vznícení prachu 
elektrickým výbojem a následnému požáru. P řestože mi není znám 
žádný konkrétní podobný  p řípad, varuji p řed ním, a proto toto 
zařízení rad ěji nedoporu čuji. 
Celkem ú činnou ochranou jsou chemické post řiky proti hmyzu v 
interiéru stájí, které nabízejí specializované firm y. 
 
Letnímu hmyzu se není možno ubránit definitivn ě. Deky, ochrana 
hlavy, repelenty atd. to vše p ůsobí částe čně. Ale p řiměřená 
snaha ze strany nás lidí a  úprava denního režimu k oní, 
především pokud jde o jejich pobyt ve výb ěhu, pom ůže udržet 
nepříjemné „mouchy“  v dostate čné vzdálenosti od našich koní. 
A za to léto v sedle p řece stojí. 
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