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V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j. 

Doporučeně do vlastních rukou 

starostové obcí
dle rozdělovníku

Vážená paní starostko, pane starosto,

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně opakovaně obdržela podněty občanů na 
prošetření používání ježčích kůží na Sv. Mikuláše. Jak známo, při lidové tradici obcházení Mikuláše 
mají  čerti  v řadě obcí  na Valašsku na  své  masce  ježčí  kůži  (na kožichu,  na  hlavě  apod.),  kterou 
samozřejmě používají k popíchání lidí bodlinami.  

Ačkoli na používání ježčí kůže jako doplňku lidové masky není nic nelegálního, přesto považuji za 
vhodné  touto  formou  zdůraznit  a  informovat  veřejnost,  že  uvedené  počínání  sebou  nese  nemalá 
zdravotní rizika, která by si měli uvědomit nejen občané (jistě nadšení z uchovávání lidových tradic 
v jejich obci), ale zejména ti, kteří masku čerta na Sv. Mikuláše oblečou a budou ji používat. 

Při  tradičních  zvycích  na  Sv.  Mikuláše  dochází  k používání  ježčích  bodlin,  které  fakticky  mají 
charakter  jehly,  jež  snadno proniká  lidskou kůží.  Pokud  by při  popíchání  bodlinami  došlo  až  ke 
krvavému  poranění  člověka,  což  se  samozřejmě  může  stát,  mohou  být  bodliny  ježčí  kůže 
kontaminovány  biologickým materiálem popíchaného  člověka  a  stát  se  tak  potenciálním zdrojem 
nákaz přenosných krevní cestou. 

Při krvavém poranění může dojít k přenosu biologického materiálu na jiné osoby. Biologický materiál 
lidského  původu  s sebou  nese  riziko  nákaz  infekčních  onemocnění,  a  to  zejména  onemocnění 
žloutenkou typu B a C, onemocnění HIV/AIDS.

Žloutenka typu B je také nazývána sérová hepatitida. Virus má tendenci přetrvávat v organismu a 
navozovat  vznik chronické  žloutenky s následnou cirhózou jaterní  a  hepatocelulárního  karcinomu. 
Rovněž žloutenka typu C  má tendenci přecházet do chronického stádia s postupným rozvojem cirhózy 
a později s vývojem hepatocelulárního karcinomu. 

Onemocnění HIV/AIDS je onemocnění, které se rovněž přenáší krevní cestou a přechází později do 
selhávání imunitního systému, kdy vzhledem k nedostatečnosti imunitního systému dochází k rozvoji 
oportunních infekcí s velmi těžkými průběhy. 
Zatím naše medicína dokáže pouze částečně tlumit vedlejší příznaky těchto onemocnění, ale nedokáže 
je vyléčit.

Při kontaminaci biologickým materiálem je nutno podstoupit celou řadu krevních vyšetření, jejichž 
cílem je zjistit možnosti onemocnění u této osoby. Zároveň se zjišťuje i možnost zdroje nákazy, tj.  
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v tomto případě osoba, která je nemocná, či je nosičem onemocnění a cesta přenosu onemocnění, tj. 
jakou cestou se nákaza přenesla na osobu, která onemocněla. 

Po  zjištění  těchto  epidemiologických  souvislostí  nelze  vyloučit  i  možnost  následných  právních 
důsledků od nakažené osoby. 

Neopatrné používání ježčí kůže jednoduše představuje nemalé epidemiologické riziko, a byť se jedná 
o zažitou lidovou tradici, je třeba apelovat na její uvážlivé praktikování.     

Na základě shora uvedených údajů se na Vás obracím s žádostí o předání shora uvedených informací 
občanům obcí našeho regionu, zejména pak těm občanům, kteří na Sv. Mikuláše tuto tradici provozují, 
a to např. zveřejněním na úřední desce obce či jinou vhodnou formou. 

V případě zájmu o další písemné informace k této problematice či o nějakou formu přímého sdělení 
občanům, nás prosím kontaktujte.

      MUDr. Jana Hošková
vedoucí protiepidemického oddělení

Rozdělovník:
starosta obce Ústí u Vsetína
starosta obce Leskovec
starosta obce Seninka
starosta obce Valašská Polanka
starosta obce Prlov
starosta obce Pozděchov
starosta obce Lužná
starosta obce Lidečko
starosta obce Horní Lideč
starosta obce Střelná
starosta obce Lačnov
starosta obce Francova Lhota
starosta obce Valašská Senice
starosta obce Valašské Příkazy
starosta obce Študlov
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