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MOŽNÁ #EŠENÍ KALAMITNÍHO VÝSKYTU KOMÁR' P#I 
POVODNÍCH 

Libor Folwarczny 

Abstrakt: P"i komplexním "ešení povodní v posledních letech stále $ast#ji vystupuje do 
pop"edí pot"eba komplexního p"ístupu v otázce kalamitního výskytu komár! p"i 
povodních. Je skute$ností, že "ada povodní je tímto jevem v poslední dob# 
doprovázena a je zapot"ebí jej systémov# "ešit. P"edložený p"ísp#vek se proto zabývá 
aktuální problematikou kalamitního výskytu komár! p"i povodních, p"ibližuje jeho 
specifika a možnosti ú$inného "ešení.  

Klí ová slova: Povode , kalamitní druhy komár!, ochranná dezinsekce 
 
1. Úvod 

Jedním s možných doprovodných jev& p i povodních v posledních letech je 
p emnožení komár&. P i povodních totiž dochází k rozlev&m vody do okolí a tvo í se 
tzv. bezodtokové laguny, které v  ad! p ípad& poskytují vhodné podmínky pro jejich 
vývoj. Masívní výskyt komár& m&že zp&sobit závažné problémy p edevším 
v souvislosti s jejich útoky na obyvatelstvo i zv! , p i"emž za kalamitní stav ozna"ují 
hygienici situaci, kdy komá i úto"í více než 10 x za minutu. Dalším d&ležitým 
aspektem je i skute"nost, že se komá i mohou stát p enaše"i r&zných chorob. Z výše 
uvedených d&vod& je zapot ebí se problematikou kalamitního výskytu komár& 
intenzivn!ji zabývat. 

 
2. Kalamitní komá i 

P i povodních vznikají v bezodtokových lagunách líhništ! komár& a p i vhodných 
parametrech t!chto lagun (kvalita a teplota vody, osv!tlení apod.) m&že dojít k jejich 
p emnožení. Komá i procházejí "ty mi vývojovými stádii – vají"ko, larva (4 instary), 
kukla a dosp!lý jedinec (imago) – viz obr. ". 1. 
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         Obr.  . 1: Aëdes vexans 0 
 

         
 

  Obr.  . 1: Vývojová stádia komára 0 Obr.  . 2: Aëdes (Ochlerotatus) sticticus 0 
 
 

V #eské republice jsou nejvýzna"n!jšími kalamitními komáry Aëdes vexans a 
Aëdes (Ochlerotatus) sticticus 0 – viz obr. ". 2 a 3. Tyto druhy p evažovaly po 
povodních v letech 2009 a 2010.  
 
3. Aëdes vexans 

Též záplavový komár. P&vodce kalamit v záplavovém území  ek. Larvy tohoto 
komára nacházíme v lu"ních t&%kách, na okrajích rákosím zarostlých rybník& a zvlášt! 
v kalužích a t&ních v inunda"ním území  ek (tzn. zátopové území). S první generací 
larev se setkáváme koncem dubna, k dalšímu líhnutí larev dochází po každém dalším 
zatopení území vodou až do podzimu. Množství larev bývá zvlášt! v lužních lesích 
zna"né, "asto 100 i více na 1m2 hladiny. V lét! se velmi rychle vyvíjí (1 týden). Imaga 
létají od kv!tna do podzimu, v inunda"ním území v!tších  ek "asto v ohromném 
množství. Sami"ky jsou velmi úto"né a svým bodáním jsou opravdovou trýzní všeho 
živého. Významná je schopnost doletu až do vzdálenosti 10 km a více od líhniš(. 0 
 
4. Aëdes (Ochlerotatus) sticticus 

Jeden z nejd&ležit!jších kalamitních druh&. Je typickým komárem lužních les&, 
ojedin!le se vyskytuje i mimo n! na lukách zastín!ných k ovinami a zaplavovaných 
vodou. Po záplavách, které nastaly v kv!tnu nebo i pozd!ji, se líhne ohromné množství 
larev (v po"tu nap . 800 – 10 000 na m2 hladiny). Za teplého po"así prob!hne vývoj 
b!hem 10 - 14 dní, kdy dochází k líhnutí hejn imag, která jsou pak p&vodci rozsáhlých 
komá ích kalamit. Opakují-li se záplavy nap . ješt! v "ervenci, dochází k novému 
rozmnožení larev. Je tedy pravd!podobné, že tento druh má více generací do roka, 
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pravd!podobn! dv!. Sami"ky nacházíme v p írod! od konce kv!tna do srpna. P i 
kalamitním rozmnožení sají na "lov!ku a zví atech i za dne. 0 
 

5. Preventivní a ochranná opat ení proti výskytu komár(  

Proti možnému kalamitnímu výskytu komár& je zapot ebí aplikovat aktivní 
ochranu. V podstat! existují dva druhy p ístupu, a to použití larvicid& nebo 
insekticid&. Preventivním opat ením ochrany p ed komáry je využití larvicid&, tyto 
p&sobí pouze na larvy komár& a likvidují je ješt! v larválním vývojovém stádiu, tzn. že 
nedochází k ukon"ení vývojového cyklu a vzniku dosp!lého jedince.  

 
Ochranným opat ením proti již vylíhlým dosp!lc&m komár& je aplikace insekticid&. 

Z hlediska ekologického je však jejich velkou nevýhodou skute"nost, že nefungují 
selektivn! (tedy pouze na komáry), ale vyhubí i jiný blanok ídlý hmyz. K osobní 
ochran! osob je doporu"ováno aplikovat repelenty. 

 
6. Využití larvicid( - VectoBac 

Typickým p edstavitelem ú"inných larvicid& je larvicid VectoBac. Jedná se o velmi 
ú"inný a p ísn! selektivní biologický p ípravek ur"ený k hubení larev komár& a 
mochni"ek. VectoBac neobsahuje živé organizmy a nejsou známy žádné p ímé nebo 
nep ímé nep íznivé vedlejší ú"inky. Ú"innou látkou jsou toxiny ve form! bílkovinných 
krystal&, které jsou produkovány bakterií Bacillus thuringiensis israelensis. Pokud 
larva tyto krystaly poz e, dojde k aktivaci toxin& a k poškození st evní st!ny larev a 
následnému odum ení larvy. Tento larvicid nep&sobí na kukly ani dosp!lé komáry, je 
neškodný pro užite"ný hmyz, vodní organismy a obratlovce. Pro ú"inné nasazení 
tohoto larvicidu je proto d&ležitá jeho v"asná aplikace, nejlépe v prvních larválních 
instarech. P ípravek se používá ve form! kapalného roztoku nebo granulátu, možná je 
letecká i pozemní aplikace.  
 

7. Využití insekticid( - Aqua K-Othrine 

#asto využívaným p edstavitelem insekticid& je Aqua K-Othrine. Jedná se o 
insekticidní koncentrát ve form! vodné emulze (olej ve vod!) pro profesionální použití 
k hubení komár& a much. P ípravek se aplikuje ve form! prostorového post iku 
(aerosolu). Ú"innou látkou je Deltamethrin – je nejú"inn!jší pyrethroid s výrazným 
dráždivým efektem na hmyz. Ošet ení tímto p ípravkem je t eba provád!t v dob! 
nejvyšší aktivity hmyzu, kdy je p edpoklad, že bude zasažen v letu, tj. u komár& je to 
pozd! odpoledne a ve"er, p ípadn! "asn! ráno. Pro aplikace se využívají ULV („ultra 
low volume“) generátory, p ípadn! termomechanické zamlžova"e, kterými lze 
aplikovat vodné emulze. Mikrokapénky p ípravku jsou rozptýleny do prostoru a 
dochází ke kontaktu s dosp!lci komár&, kte í velice rychle hynou.  

Hlavní nevýhodou insekticid& je skute"nost, že aerosolový mrak funguje pouze ve 
fázi vznosu a je neselektivní, tj. usmrtí všechen blanok ídlý hmyz v"etn! v"el. Navíc v 
 ádu hodin je ošet ený prostor osídlen dalšími komáry, takže dlouhodobý efekt 
aplikace je minimální. 
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8. Využití repelent( - PREDATOR 

K osobní ochran! obyvatelstva se doporu"uje využití repelent&. P i  ešení povodní 
v Moravskoslezském kraji v minulých letech byly Krajskou hygienickou stanicí a 
Zdravotním ústavem doporu"eny repelenty PREDATOR. Jedná se o ú"inné repelentní 
prost edky ur"ené k boji proti obtížnému a nebezpe"nému hmyzu. Odpuzují a hubí 
klíš(ata, komáry, ovády a další hmyz. Výrobky jsou testovány dermatologicky a 
biologicky nejen laboratorn!, ale i v náro"ných terénních podmínkách záplavových 
oblastí lužních les&. Dle druhu aplikovaného repelentu lze zaru"it ochranu k&že (až 12 
hodin), ale i ochranu od!v& (až 1 týden). 0 Ú"innou látkou je Diethyltoluamid. 
 
9. Záv%r 

Vzhledem k relativn! vysoké "etnosti povodní v posledních letech je problematika 
 ešení kalamitního výskytu komár& vysoce aktuální. Vyhodnocením možných p ístup& 
lze konstatovat, že nejú"inn!jší formou ochrany proti p emnožení komár& je v"asná 
aplikace larvicid&, a to i s ohledem na životní prost edí. Lze p edpokládat, že i v #eské 
republice tento ekologicky šetrný zp&sob boje proti kalamitním komár&m vytla"í 
plošné aplikace aerosol& neselektivních chemických insekticid&. Nutnou podmínkou 
však je zajišt!ní v"asné aplikace, protože larvicid je nejú"inn!jší v prvních larválních 
instarech. Vectobac se dováží z USA a z d&vodu dodacích lh&t (6 týdn&), "asové 
omezenosti k jeho nasazení (ú"inný pouze proti larvám komár& – tj. cca 10-14 dn& od 
vzniku stagnujících rozliv& v krajin! po opadnutí záplavové vody) je zapot ebí 
vytvo it jeho trvalou zásobu. Z t!chto d&vod& by bylo vhodné celou problematiku 
koordinovat v celorepublikovém m! ítku a zvolit optimální p ístup.  
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