
Mýty o alergiích na domácí mazlíčky 

Domácí mazlíčci nám přináší radost a potěšení, bohužel však patří k nejčastějším 

původcům alergií. Mnozí z nás jsou však mylně informováni. Uvádíme proto nejrozšířenější 

mýty o alergiích na zvířata. 

Mýtus č. 1: Jsem alergický/á na srst 

Alergii na zvířata nezpůsobuje jejich srst, jak se mnozí mylně domnívají, ale roztoči a alergizující 

protein v jejich moči, slinách a na kůži. 

Mýtus č. 2: "Naháči" alergikům stoprocentně nevadí 

Existují vyšlechtěné druhy zvířat, které nemají srst. Lze se proto domnívat, že tato zvířata nemohou 

být původcem alergie. Protože se však alergeny nacházejí ve slinách, moči a odumřelých částech 

kůže, nikoli v srsti, problém přetrvává. 

Mýtus č. 3: Krátkosrstá zvířata nemohou vyvolat alergickou reakci 

Rozšířeným mýtem je též přesvědčení, že krátkosrsté zvíře alergii vyvolat nemůže. Na délce srsti 

zvířete zde nezáleží. Je proto jedno, zda si pořídíte krátkosrstého jezevčíka nebo kolii. 

Mýtus č. 4: Když jsem alergický na kočku, pořídím si psa 

Nelze tvrdit, že změnou mazlíčka se alergie naprosto zbavíte. Kočky jsou sice největšími přenašeči 

alergenů, avšak máte-li sklony k alergii na určitý druh zvířete, můžete se stát citlivými i na ostatní 

druhy. 

Mýtus č. 5: Jsem alergický na peří, takže nemůžu chovat papouška 

U člověka alergického na klasické peří nemusí být vždy pravidlem, že je alergický též na peří 

papouška. Ti sice alergie mohou způsobit, avšak mají jiný typ peří, než mají husa či kachna. Pokud 

navštívíte alergologa, bude zkoumat reakci právě na tyto dva druhy peří. Alergická reakce je velmi 

individuální. 

Mýtus č. 6: Alergie? Hned pryč se zvířetem 

Projevy alergie na zvířata mohou být značně individuální. Pokud trpíte lehkou alergií projevující se 

rýmou, kašlem, vyrážkou či slzením očí, není nutné hned vašeho domácího mazlíčka stěhovat pryč. 

Dodržujte jen přísná pravidla pro hygienu a péči o srst. Jestliže se ale objeví astma, je na čase se se 

zvířetem rozloučit.  

Mýtus č. 7: Alergenů se nikdy nezbavíte 

Pokud víte, že jste alergický/á na vašeho domácího mazlíčka a ponecháte si ho, budete se muset 

smířit s následky. Alergeny se budou tvořit stále, jejich množství lze však snížit pomocí přípravků, 

které jsou na trhu. Tyto speciální šampony a roztoky však nepůsobí dlouho, je tedy nutné aplikovat je 

minimálně dvakrát týdně. Pečujte pravidelně o srst vašeho domácího mazlíčka.  



 


