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ANOTACE 

Niesnerová, Tereza. Možnosti řešení kalamitního výskytu komárů při povodních. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2011.  

Diplomová práce se zabývá problematikou řešení kalamitního výskytu komárů při povodních. 

Práce je věnována příčinám kalamitního výskytu komárů a specifikaci kalamitních druhů 

komárů. Charakterizuje moţnosti řešení kalamitního výskytu komárů, kde jsou uvedeny 

nejvhodnější přípravky pro ochrannou dezinsekci a moţnosti ochrany obyvatelstva. Je zde 

popsáno řešení kalamitních výskytů komárů při povodních v Moravskoslezském kraji v letech 

2009 a 2010. Závěr práce navrhuje, jak postupovat při hrozbě kalamitního výskytu komárů při 

povodních v Moravskoslezském kraji. 

 

Klíčová slova: kalamitní druhy komárů, ochranná dezinsekce, ochrana území, ochrana 

obyvatelstva. 

 

ANNOTATION 

Niesnerová, Tereza. Dangerous Possibilities of Coping with the Calamitous Occurrence of 

Gnats in the course of Floods. Thesis. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. 

This thesis deals with dangerous possibilities of coping with the calamitous occurrence of 

gnats in the course of floods. The work is devoted to the causes of calamitous occurrence of 

gnats and specification calamitous species of gnats. Characterizes the possible solutions with 

the calamitous occurrence of gnats which describe the best products for protective 

disinsection and the population protection options. It describes solutions to the calamitous 

occurrence of gnats in the course of floods in the Moravian-Silesian region in 2009 and 2010. 

The conclusion suggests how to deal with the threat of the calamitous occurrence of gnats in 

the course of floods in the Moravian-Silesian region. 

 

Keywords: calamitous species of gnats, protective disinsection, protection of area, protection 

of population. 
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1 Úvod 

Komáři, kteří se pravidelně objevují v enormní míře v inundačních zónách v blízkosti velkých 

řek po kaţdoročním tání sněhu, respektive vzestupu hladiny spodní vody, a hlavně po velkých 

povodních, bývají v podmínkách střední Evropy velkou trýzní pro obyvatelstvo i lesní zvěř. 

Komáři jsou tedy přirozenou součástí mokřadů, luţních lesů, zaplavovaných oblastí i obecně 

údolních niv. Některé druhy komárů ke svému vývoji potřebují, aby byla jejich vajíčka 

zaplavena vodou. Tak jsou povodně jednou z příčin vzniku komářích kalamit. Na zatopených 

plochách, v příznivém ročním období s relativně vysokými teplotami, se tak můţe vylíhnout 

obrovské mnoţství larev. V luţním lese a kolem mokřadů komáři nevadí, návštěvník s nimi 

musí počítat a ochránit se například repelentem. Je třeba vědět, ţe komáři se nelíhnou jen v 

luhu a v mokřadech, ale doslova v kaţdé kaluţi.  

Existují výhradně kalamitní druhy komárů, kteří se objevují po letních záplavách a jejich 

výskyt můţe zcela zastavit hospodářský i společenský ţivot v postiţené oblasti, prakticky 

znemoţňuje jakoukoliv činnost mimo uzavřená obydlí. Pokud nastane komáří kalamita, měla 

by být v okolí postiţených sídel provedena opatření k jejímu ztlumení, protoţe komáři jsou 

pro člověka obtíţní svým bodnutím, mohou přenášet i některé nákazy.  

Boj proti komárům je nelehký. Lze pouţít dva druhy přípravků – insekticidy nebo larvicidy. 

Záleţí na tom, v jakém stádiu vývoje se komár nachází. Škodlivost insekticidů pro ostatní 

ţivočichy závisí na pouţité látce. Proto dnes existují na trhu i prostředky, které, pokud jsou 

pouţity ve vhodném okamţiku, hubí pouze larvy komárů. 

Úplná likvidace komárů je nemyslitelná. Proto je třeba vytvořit taková systémová opatření,  

s jejichţ pomocí se podaří udrţet početnost komárů alespoň na přijatelné úrovni. Nutností se 

stává průběţně sledovat situaci, to znamená monitorovat líhniště komárů v kalamitních 

oblastech a na základě těchto výsledků informovat a aktivizovat zainteresované sloţky 

a pracoviště. 

Cílem diplomové práce je zjistit, porovnat a navrhnout nejefektivnější moţnosti řešení 

moţného kalamitního výskytu komárů při povodních. Tato diplomová práce se bude zabývat 

rovněţ příčinami tohoto jevu, moţnostmi ochrany obyvatelstva a návrhem, jak postupovat při 

hrozbě kalamitního výskytu komárů při povodních v Moravskoslezském kraji. 
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2 Rešerše 

Informace pro diplomovou práci „Moţnosti řešení kalamitního výskytu komárů při 

povodních“ jsem obdrţela především osobním kontaktem s pracovníky Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, Kanceláře hejtmana – Oddělení pro krizové řízení, a Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje.  

Čerpala jsem zejména z jejich interních údajů:  

„Souhrnná zpráva o řešení krizové situace při záplavách na území Moravskoslezského kraje“ 

[6], 

„Vyhodnocení ochranné dezinsekce 2009“ [7],  

„Vyhodnocení ochranné dezinsekce 2010“ [8]. 

 

Pro vypracování této diplomové práce bylo potřeba i odborných publikací věnovaných hmyzu 

především komárům.  

KRAMÁŘ, J. Komáři bodaví – Culicinae. Edice Fauna ČSR, svazek 13. Praha: 

Československá akademie věd, 1958. 285s. 

Publikace je rozdělena na část obecnou a část systematickou. V obecné části je podrobně 

popsána morfologie, anatomie a bionomie komárů. Další kapitoly jsou věnovány sběru, 

preparaci a chovu komárů. V části systematické jsou jednak klíče, umoţňující určení obou 

pohlaví dospělců komárů a larev komárů, a dále popisy těchto stádií. [2] 

 

ROZKOŠNÝ, R. Klíč vodních larev hmyzu. Praha: Československá akademie věd, 1980. 524 

s. 

Praktická příručka pro určování larev ţijících ve vodách ČSSR. Podává přehled 

morfologických vývojových stadií hmyzu, zabývá se podílem a významem larev hmyzu ve 

vodních ekosystémech, seznamuje se sběrem larev, jejich preparací, zhotovením 

mikroskopických preparátů a obsahuje klíč k určování vodních larev a kukel hmyzu, 

sestavený podle jednotlivých řádů. [3] 
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Valent Bio Sciences Corporation [online]. 2011 [cit. 2011-03-21]. Valent Bio Sciences. 

Dostupné z WWW: <http://www.valentbiosciences.com/Index.asp>. 

Webové stránky Valent BioSciences Corporation, Illinois (USA), který je výrobcem 

přípravku VectoBac. Jsou zde informace o přípravku, jeho výhody, základní kroky nezbytné 

k účinnému vyuţití proti komárům. [34] 

 

Při návrhu, jak postupovat při hrozbě kalamitního výskytu komárů při povodních v 

Moravskoslezském kraji jsem vyuţila tyto legislativní předpisy. 

Zákon č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky.  

Vytváří právní rámec pro působnosti a pravomoci státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení. [11] 

 

Nařízení vlády č. 462 ze dne 22. listopadu 2000 k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky.  

Toto nařízení vlády obsahuje vymezení obsahu činnosti a sloţení bezpečnostní rady a 

krizového štábu, popisuje náleţitosti a způsob zpracování krizového plánu, plánu krizové 

připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. [9] 
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3 Kalamitní výskyt komárů 

Po rozsáhlých povodních se obvykle přemnoţí komáři. Při povodních totiţ dochází 

k rozlivům vody do okolí a tvoří se tzv. bezodtokové laguny.  Tyto vodní plochy poskytují 

značně proměnlivé podmínky pro vývoj komárů.  

Komáři způsobují člověku mnohem větší zdravotní obtíţe neţ kterýkoliv jiný druh hmyzu. 

Komáři jsou pro člověka obtíţní svým bodnutím, dochází k porušení integrity kůţe, svědivým 

otokům a drobným rankám a při ztíţených hygienických podmínkách v prostředí, zejména v 

pozáplavových oblastech, můţe dojít k druhotnému zanesení infekčního agens z 

kontaminovaného okolního prostředí a rukou do kůţe. Komár je tedy nejen obtíţným 

hmyzem, ale můţe se stát i nebezpečným přenašečem různých chorob. 

Masivní výskyt komárů způsobuje na mnoha místech váţné problémy především nadměrným 

bodáním. V době kalamit dosahuje počet útoků na osobu za minutu i několika set, coţ můţe 

způsobit, zvláště u citlivých osob i zdravotní problémy. Za kalamitní stav hygienici označují 

případ, kdy komáři útočí více neţ 10x za minutu. Tato hodnota je povaţována za mez 

přijatelné úrovně zátěţe ţivotního prostředí tímto rizikovým faktorem. Pokud je tato mez 

v obytné zástavbě překročena, představuje jiţ významné riziko poškození zdraví lidí a tento 

stav je nazýván ohroţením veřejného zdraví podle § 2 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. [12,33] 

 

3.1 Příčiny kalamitního výskytu  

Příčinou kalamitního výskytu komárů jsou při povodních rozlivy vodních toků. V místech, 

kde voda vlivem krajiny nemůţe odtéci zpět do řečiště, vznikají líhniště komárů. Lze je 

rozdělit na tradiční líhniště, nová líhniště a mimořádná líhniště komárů. 

Líhništi komárů tedy bývají různé periodické i stálé vodní plochy v lesích či na lukách, okraje 

rybníků, louţe, ale i sudy na dešťovou vodu, bazénky a zatopené sklepy, na smetištích 

odloţené pneumatiky plné vody a podobně. Periodické vody vznikají dočasným přísunem 

vody ze sráţek, z tání ledu, z povodní. Trvání periodických vod je většinou dostatečně dlouhé 

pro vývoj larev komárů. 

Vajíčka kalamitních druhů komárů se vyznačují značnou odolností vůči zevním vlivům. 

Vajíčka si uchovávají ţivotnost přinejmenším 6-7 let. Tím lze vysvětlit, proč při vyšších 
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stavech vody a záplavách se objevují larvy i v takových kaluţích, které byly po několik 

předchozích let stále vyschlé. Proto můţeme vysvětlit, proč při vyšším stavu vody dochází 

k líhnutí většího mnoţství larev, neboť se líhnou i vajíčka, která v předchozích letech 

zatopena nebyla.  

Ţivotním prostředím larev komárů je voda, jejíţ vlastnosti fyzikální a chemické spolu 

s ostatní faunou a flórou ovlivňují ţivot larev. Z fyzikálních činitelů je to především teplota 

vody a částečně i světlo. Platí, ţe při vyšších teplotách probíhá vývoj rychleji, při niţších 

pomaleji. Vliv světla na larvy komárů není velký, ukazuje se, ţe larvy z dobře osvětlených 

líhnišť prospívají stejně dobře i při niţší intenzitě osvětlení nebo i ve tmě. Intenzita osvětlení 

líhnišť má význam spíše u samiček, které se podle ní řídí při vyhledávání vhodných míst na 

kladení vajíček. Vyschnutí vody v líhništi larvy komárů nesnášejí, udrţí se však na ţivu, 

pokud je půda vlhká. [2] 

 

3.2 Specifikace ohrožujících druhů komárů 

Čeleď komárovití je řazena v systému bezobratlých ţivočichů v následující Tabulce 1: 

Tabulka 1: Systém bezobratlých živočichů [4] 

Kmen: Arthropoda (členovci) 

Podkmen: Hexapoda (šestinozí) 

Třída: Insecta (hmyz) 

Podtřída: Pterygota (křídlatí) 

Řád: Diptera (dvoukřídlí) 

Podřád: Nematocera (dlouhorozí) 

Čeleď: Culicidae (komárovití) 

Podčeledi: 

Anophelinae – (Anopheles) 

Culicinae – (Aëdes, Ochlerotatus, Culex, Coquillettidia Culiseta, Uranotaenia) 



                                                                                                                                            

 

 

6 

3.2.1 Životní cyklus komárů 

Vývojová stádia komárů: vajíčko, larva, kukla a imago čili dospělý hmyz.  

 

 

Obrázek 1: Vývojová stádia komára [28] 

 

Samičky kladou vajíčka buď na povrch půdy a vajíčka se potom vyvíjejí po zaplavení půdy 

vodou nebo kladou vajíčka přímo na povrch stojatých vod. Larvy komárů se vyvíjejí 

v mělkých stojatých vodách, v dočasných louţích, stálých tůních v níţinách i v horách, na 

okrajích větších vodních nádrţí, v rašeliništích, v dutinách stromů s dešťovou vodou, menších 

umělých nádrţích a podobně. Kukly se zdrţují na stejných stanovištích, většinou u hladiny, 

jen při vyrušení se potápějí ke dnu. [3]  

Vajíčka mají protáhle vejčitý tvar, u tupějšího konce je základna poněkud rozšířená.  

Larvy komárů se celkem čtyřikrát svlékají – jsou čtyři larvální stádia, oddělená od sebe 

trojím svlékáním, po čtvrtém svlékání vzniká z larvy kukla. Jednotlivá larvální stádia se liší 

svou velikostí. Tělo larvy se skládá z hlavy, hrudi a zadečku.  
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Kukly vznikají z larvy po čtvrtém svlékání, tvarem svého těla připomíná notu. Hlavičku noty 

představuje mohutně vyvinutá hlavohruď, noţku štíhlý zadeček. Podle tvaru kukly lze soudit i 

pohlaví budoucího imaga.  

Tělo imaga se skládá ze tří částí: hlava, hruď a zadeček. Krev sají samičky, samečkové 

nebodají, ţiví se jen sladkými šťávami, které sají z květů. Jejich ústní ústrojí je oproti 

samičkám poněkud zakrnělé, a proto bodat nemohou. [2] 

 

3.2.2 Kalamitní druhy komárů 

V České republice jsou nejvýznačnějšími kalamitními komáry Aëdes vexans a Aëdes 

(Ochlerotatus) sticticus [2]. Tyto druhy převaţovaly po povodních v letech 2009 a 2010 

v Moravskoslezském kraji.  

Aëdes vexans 

Téţ záplavový komár. Původce kalamit v záplavovém území řek. Larvy tohoto komára 

nacházíme v lučních tůňkách, na okrajích rákosím zarostlých rybníků a zvláště v kaluţích a 

tůních v inundačním území řek. S první generací larev se setkáváme koncem dubna, 

k dalšímu líhnutí larev dochází po kaţdém dalším zatopení území vodou aţ do podzimu. 

Mnoţství larev bývá zvláště v luţních lesích značné, často 100 i více na 1m
2
 hladiny. V létě 

se velmi rychle vyvíjí i 1 týden. Imaga létají od května do podzimu, v inundačním území 

větších řek často v ohromném mnoţství. Samičky jsou velmi útočné a svým bodáním jsou 

opravdovou trýzní všeho ţivého. Významná je schopnost doletu aţ do vzdálenosti 10km a 

více od líhnišť.  

Je to poměrně drobný druh, délka těla i křídel je kolem 4mm. Samičky jsou charakteristické 

jednak úzkými bazálními prstýnky na chodidlových článcích, jednak úzkými bílými, 

uprostřed zaškrcenými páskami na zadečkových článcích. [2] 
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Obrázek 2: Aëdes vexans [14] 

 

Aëdes (Ochlerotatus) sticticus 

Jeden z nejdůleţitějších kalamitních druhů. Je typickým komárem luţních lesů, ojediněle se 

vyskytuje i mimo ně na lukách zastíněných křovinami a zaplavovaných vodou. Po záplavách, 

které nastaly v květnu nebo i později, se líhne ohromné mnoţství larev (v počtu 800 – 10000 

na m
2 

hladiny). Za teplého počasí proběhne vývoj během 10 - 14 dní, kdy dochází k líhnutí 

hejn imag, která jsou pak původci rozsáhlých komářích kalamit. Opakují-li se záplavy 

například ještě v červenci, dochází k novému rozmnoţení larev. Je tedy pravděpodobné, ţe 

tento druh má více generací do roka, pravděpodobně 2. Samičky nacházíme v přírodě od 

konce května do srpna. Při kalamitním rozmnoţení sají na člověku a zvířatech i za dne.  

Délka těla i křídel je kolem 4 – 5 mm. Chodidlové články má bez bílých prstýnků. Články 

zadečku mají po stranách bílé trojúhelníkové skvrny spojené světlou úzkou páskou. [2]    

 

Obrázek 3: Aëdes (Ochlerotatus) sticticus [29] 
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3.2.3 Sběr larev, kukel a dospělců komárů 

Při kaţdém zákroku proti komárům je třeba vţdy správně určit původce kalamity, zjistit jejich 

líhniště a poučit se z literatury o jejich bionomii.  

Ke sběru larev a kukel se pouţívá cedníků nebo sítek, velmi vhodná je i kruhová vodní síť 

z pevné a husté tkaniny. Ke kvantitativním sběrům se pouţívá plechových rámů určitých 

rozměrů nebo zařízení k výlovu larev z určité části vodního sloupce. [3] 

Odhad početnosti larev komárů na plochu 1m
2
 se vypočítává z průměru nejméně tří odběrů na 

téţe lokalitě. 

 

 

Obrázek 4: Odběrová miska se vzorkem larev a kukel komárů [33] 
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Obrázek 5: Odběr larev a kukel z předpokládaných líhnišť [22] 

 

Dospělci komárů se chytají při sání přímo na člověku nebo na nějakém zvířeti nebo pomocí 

motýlářské síťky. Aktivita dospělých komárů se vyjadřuje počtem útoků hladových samiček 

komárů na osobu během 1 minuty.  

 

Obrázek 6: Odchyt imag do síťky [20] 
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4 Preventivní a ochranná opatření proti výskytu komárů 

K problému kalamitního výskytu komárů je třeba přistupovat s aktivní ochranou. Existují dva 

druhy řešení, a to pouţití larvicidů nebo insekticidů. Preventivní moţností ochrany před 

komáry je pouţití larvicidů. Tyto přípravky však působí pouze na larvy komárů, na dospělce 

komárů nemají vliv. Ochranným opatřením proti jiţ vylíhlým dospělcům komárů je pouţití 

insekticidů. Problémem insekticidů je, ţe nefungují selektivně (jen na komáry) a vyhubí tedy i 

jiný hmyz.  K osobní ochraně jsou doporučovány repelenty. 

 

4.1 Plošná ochrana území 

V první fázi plošné ochrany území je třeba lokalizovat ohniska výskytu komárů určených 

pro dezinsekci. 

Odborníci se zaměří na tradiční místa výskytu komárů s přihlédnutím k rozlivům vodních 

toků po povodni. Terénní šetření probíhá opakovaně se zaměřením na výskyt larev komárů a 

na jiţ vylíhnuté dospělce komárů. Jsou určeny rizikové lokality, které jsou zaneseny do map a 

musí být identifikované v souřadnicovém systému. To znamená, ţe je nutné zpracovat 

podrobné mapy se zakreslením oblastí určených pro zásah. 

 

Ve druhé fázi je navrhnuta potřebná technika a množství použitého přípravku proti 

komárům. 

Pokud se jedná o aplikace přípravku, lze v zásadě uvaţovat o dvou alternativách [23]: 

 aplikace VectoBacu je aplikací specificky účinného (netoxického) prostředku vůči larvám 

komárů. Je úzce selektivní, funguje lidově řečeno jako "klíč a zámek". Aplikaci je moţno 

provádět v průběhu celého dne. Nevýhodou tohoto přípravku je, ţe působí pouze na larvy, 

to znamená, ţe pokud je komár v posledním stádiu - kukly, tak vyletí a přípravek 

nepůsobí.  

 z biocidů proti jiţ vylíhnutým komárům lze v podstatě pouţít jako jeden z mála 

schválených preparátů AQUA K-Othrine. Jedná se o preparát, který je účinný de facto 

proti veškerému hmyzu, můţe se aplikovat pouze po 18 hodině, nesmí pršet. Aplikace 
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musí být ohlášena obcí na úřední desce a místnímu svazu včelařů minimálně 48 hodin 

předem. Není toxický pro teplokrevné ţivočichy, rozkládá se v průběhu hodin. Aplikuje se 

fugací - vytvořením aerosolů, vyvíjených za tepla (termické dýmování). 

Jednotlivé druhy přípravků VectoBacu a AQUA K-Othrinu jsou podrobněji popsány níţe. 

 

Třetí fází je jiţ samotná aplikace postřiku. 

Zajištění postřiku odbornou firmou na základně poptávkového řízení, kdy hlavními kritérii 

pro výběr firmy jsou pouţití určených přípravků, provedení dezinsekce, rychlost provedení 

dezinsekce čili termín dodání zakázky. 

 

4.1.1 Larvicid VectoBac 

VectoBac 12 AS, VectoBac WDG, VectoBac G [15] 

Selektivní biologický přípravek v různých formách k profesionálnímu uţití na hubení larev 

komárů. Neobsahuje ţivé organismy a nemá pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé 

vedlejší účinky. 

Formulace: je uvedena v Tabulce 2  

Tabulka 2: Formulace VectoBacu [15] 

Přípravek Formulace 

VectoBac 12 AS kapalný roztok 

VectoBac WDG rozpustný granulát 

VectoBac G granulát 

 

Účinná látka: Bacillus thuringiensis israelensis 

Působení: Působí poţerově proti larvám komárům ţijícím ve stojatých vodách. Účinnou 

látkou jsou toxiny ve formě bílkovinných krystalů produkované bakterií Bacillus 

thuringiensis israelensis. Pokud larva tyto krystaly pozře, dojde k aktivaci toxinů a k 

poškození střevní stěny larev. Nepůsobí na kukly ani dospělé komáry. Neškodný pro uţitečný 

hmyz, vodní organismy a obratlovce. 
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Oblast použití: Vodní hladina – larvy komárů. 

Způsob aplikace: Aplikuje se v době výskytu larev komárů hrubým postřikem na hladinu 

vodních ploch pomocí tlakových nebo motorových postřikovačů. Moţná je letecká i pozemní 

aplikace. 

Způsob skladování: Přípravek VectoBac 12 AS je nutno skladovat v neotevřených 

originálních obalech, mimo dosah dětí při teplotě 15 – 30 °C. Při skladování za uvedených 

podmínek zaručuje výrobce deklarovanou aktivitu přípravku po dobu 2 let. 

Přípravek VectoBac WDG a Vectobac G se skladuje v uzavřených originálních obalech         

v čistých, suchých a uzamykatelných skladištích, odděleně od potravin a krmiv a prázdných 

obalů od potravin a krmiv. Přípravek je nutno chránit před mrazem a přímým slunečním 

svitem. Skladujte při teplotách 1 aţ 24 °C. Skladovatelnost 2 roky.  

Dávkování: viz Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4 

 

Tabulka 3: Dávkování VectoBacu 12 AS (kapalný roztok) [15] 

Prostředí 
Dávka l/ha 

Larvální instar 1-2 Larvální instar 3-4 

Relativně čisté vody (mělké tůně a 

zaplavené prohlubně terénů, zaplavené luţní 

lesy a louky) 

0,5 l/ha 1 l/ha 

Mírně znečištěné vody a hlubší tůně 1 l/ha 2 l/ha 

Silně znečištěné vody 2 l/ha 4 l/ha 

Letecký postřik 2 l/ha 3 l/ha 

 

Letecky lze aplikovat jako postřik (přípravek se ředí čistou vodou v poměru 1:4 – 100 podle 

typu postřikovače) nebo jako granulát ve směsi s hrubým pískem většinou na líhniště v lesích 

(3 litry přípravku se smíchají s 47 kg hrubozrnného písku a aplikuje se v dávce 50 kg/ ha). 
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Tabulka 4: Dávkování VectoBacu WDG (rozpustný granulát) [15] 

 

Přípravek se nejprve rozpustí v čisté vodě v poměru 400 g přípravku v 1 l vody, po té se 

naředí podle typu postřikovače. Rozředěný přípravek musí být aplikován do 2 dnů. Při 

aplikaci je třeba zajistit mírné míchání aplikační kapaliny a dbát na to, aby aplikace byla 

provedena rovnoměrně. Je doporučeno pouţít hrubé trysky a velikostí kapek 200 μ. V případě 

aplikace na plochu s rostlinným krytem pouţít vyšší dávku aplikační kapaliny. 

 

 

Tabulka 5: Dávkování VectoBacu G (granulát) [15] 

Prostředí 
Rozmezí aplikační dávky kg/ha 

Larvální instar 1-4 

Larvy komárů (L1-L4) v zavlaţovacích kanálech, 

nádrţích/přehradách, jezerech, řekách, kanálech, 

mokřinách, rybnících, záchytných nádrţích, odpadních 

a silničních strouhách, různých přírodních nebo uměle 

vytvořených vodních plochách, ve kterých dochází k 

aktivnímu líhnutí larev komárů. 

2,5 - 10 kg/ha 

Larvy komárů (L1-L4) v odpadních vodách, odpadních 

stokách a kalojemech, septických kanálech, kalojemech 

pro odpad hospodářských zvířat, různých přírodních 

nebo uměle vytvořených vodních plochách, ve kterých 

dochází k aktivnímu líhnutí larev komárů a kde je třeba 

pouţít vyšší aplikační dávku, aby se dosáhlo potřebné 

úmrtnosti larev. 

10 - 15 kg/ha 

Prostředí 
Dávka kg/ha 

Larvální instar 1-2 Larvální instar 3-4 

Relativně čisté vody (mělké tůně a 

zaplavené prohlubně terénů, zaplavené luţní 

lesy a louky) 

0,25 kg/ha 0,5 kg/ha 

Mírně znečištěné vody a hlubší tůně 0,5 kg/ha 1 kg/ha 

Silně znečištěné vody 1 kg/ha 2 kg/ha 

Letecký postřik 1 kg/ha 1,5 kg/ha 
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Velikost, tvar a hustota granulátu sniţují riziko necílové aplikace způsobené případným 

úletem při letecké aplikaci a zároveň tento granulát umoţňuje dobré proniknutí i skrz husté 

přírodní porosty. 

Před aplikací VectoBac G granulátu je velice důleţité správně nastavit aplikační zařízení. Pro 

dané zařízení a dávkování je třeba nastavit mnoţství uvolňovaného granulátu a také šířku 

pruhu a poţadovanou rychlost nebo dráhu. 

Provozovatel letecké aplikace prostředku je zodpovědný za zamezení úletu prostředku mimo 

aplikační oblast. Zásadní vliv na určení moţného úletu má souhra mnoha faktorů 

souvisejících s počasím a druhem pouţívaného zařízení. 

 

Bezpečnostní opatření: Při práci s přípravky VectoBac je třeba pouţívat v případě 

nedostatečného větrání vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů (maska) z důvodu 

zamezení vdechování prachu či rozprášené mlhy a ochranu očí a sliznice, gumové rukavice, 

uzavřené brýle nebo obličejový štít, protichemický ochranný oděv z textilního materiálu, při 

ředění navíc zástěru z PVC nebo pogumovaného textile, čepici se štítkem nebo klobouk, 

gumové nebo plastové holinky. 

 

Nevýhody všech forem přípravku: Pro úspěšné sníţení larev komárů je zapotřebí rychlé 

součinnosti všech zainteresovaných objektů. Líhniště komárů je nutné ošetřit pod dohledem 

odborníků na danou problematiku. V období po vykulení larev z vajíček aţ do doby druhého, 

maximálně pak třetího svlékání larev je přípravek nejúčinnější. Předpokladem úspěšného 

zásahu je tedy rychlost aplikace. Pozdější ošetření vodních ploch, kde se jiţ vyskytují kukly 

komárů, jsou neúčinná. [25] 

 

Shrnutí 

Podle výrobce VectoBacu - Valent BioSciences Corporation, Illinois (USA) [34] je největší 

výhodou přípravku VectoBac jeho selektivnost. VectoBac působí na larvy komárů, aniţ by 

zničil nebo poškodil jiné populace uţitečného hmyzu a jiných organismů. VectoBac zabíjí 

komáry pouze v larválním stádiu svého ţivotního cyklu, je roztroušen na vodní plochy a stává 

se tak součástí potravy larev komárů. Pro larvu je po poţití látka obsaţená v přípravku 

jedovatá a larva umírá dříve, neţ se začne kuklit a nedosáhne tedy dospělosti. 
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Testy výrobce prokázaly, ţe nemá prakticky ţádné neţádoucí účinky na rostliny, ryby nebo 

jiné organismy, které ţijí ve vodě, savce nebo jiné volně ţijící ţivočichy. Vzhledem 

k specifičnosti toho přípravku, je vhodný pro pouţití v líhništích ve městech, předměstí, 

rekreačních místech i v ekologicky citlivých lokacích. 

Existují dvě formy VectoBacu, a to granulovaná forma a kapalná forma, obě formy je moţno 

aplikovat jak pozemně tak letecky.  

Jaké jsou podle výrobce základní kroky nezbytné k účinnému vyuţití VectoBacu proti 

komárům?  

 průzkum v oblasti líhnišť komárů, rozlivů po povodních, stojatých vodách, 

 vzorek vody, který potvrdí přítomnost komárů,  

 vybrat formu VectoBacu (granule vs. kapalina), 

 určit rychlost aplikace (řídit se pokyny výrobce; pouţít největší mnoţství ve vodách 

s hojnou vegetací, ve velmi silně znečištěných vodách, nebo vodách s velkým mnoţstvím 

larev), 

 kalibrace zařízení k aplikaci,  

 aplikovat VectoBac jednotně v celé vodní ploše,  

 určit účinnost VectoBacu u vzorků odebraných 24 hodin po aplikaci. [34] 

 

4.1.2 Insekticid Aqua K-Othrine 

Insekticid Aqua K-Othrine [31] je koncentrát ve formě vodné emulze (olej ve vodě) pro 

profesionální pouţití k hubení komárů a much. Přípravek se aplikuje ve formě prostorového 

postřiku (aerosolu). 

Účinná látka: Deltamethrin – je nejúčinnější pyrethroid s výrazným dráţdivým efektem na 

hmyz. 

Oblast použití: Ošetření tímto přípravkem se pouţívá proti komárům (záplavové oblasti a 

další plochy, kde se vyskytují) a mouchám (hnojiště, skladky odpadu a podobně).  
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Zásahy je třeba provádět v době nejvyšší aktivity hmyzu, kdy je předpoklad, ţe bude zasaţen 

v letu. U komárů je to pozdě odpoledne a večer, případně časně ráno. 

Vhodná aplikační technika: Pouţívají se ULV („ultra low volume“) generátory. Nebo se 

pouţívají termomechanické zamlţovače FOG, kterými lze aplikovat vodné emulze. 

Mikrokapénky přípravku jsou rozptýleny do prostoru, dochází ke kontaktu s dospělci komárů, 

kteří velice rychle hynou. 

Skladování: Skladuje se v suchých, uzamčených prostorách, odděleně od poţivatin, krmiv, 

hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotě 5°C - 30°C. 

Skladuje se v originálních obalech. Neskladuje se jiţ namíchaná směs postřiku. 

Dávkování: Před pouţitím je třeba přípravek řádně protřepat, aby se homogenizoval.            

K ředění se pouţívá pouze voda. Dávkování viz Tabulka 6. 

 

Tabulka 6: Dávkování Aqua K-Othrine [31] 

Způsob 

aplikace 

Dávka 

přípravku 
Ředění přípravek/voda 

Poměr 

ředění 

Aplikační dávka 

postřiku v l/ha 

ULV 

25 ml/ha 
50 ml + 950 ml 1:19 0,5 

50 ml + 3950 ml 1:79 2 

50 ml/ha 
100 ml + 900 ml 1:9 0,5 

100 ml + 3900 ml 1:39 2 

FOG 100 ml/ha 100 ml + 9900 ml 1:99 5 

 

Při aplikaci ULV je třeba pouţít vyšší dávky (50 ml/ha) na plochy s vyšší vegetací (keře, 

stromy). Pro lepší rozptýlení aerosolu při ULV aplikaci je moţno pouţít větší ředění a 

následně aplikovat více dávky postřiku (2 l/ha). 

Bezpečnostní opatření: Při postřiku je třeba pouţívat ochranný oděv, gumovou obuv a 

rukavice, ochranné brýle, respirátor s vloţkou proti organickým parám. 

Nevýhody: Insekticid má řadu nevýhod. Aerosolový mrak funguje pouze ve fázi vznosu. 

Usmrtí však všechen blanokřídlý hmyz včetně včel, nefungují tedy selektivně. Jde o velmi 

razantní „řez do přírody“. V řádu hodin prostor osídlí další nálet bodavých jedinců. Jinými 

slovy, lidem se uleví na několik málo hodin. [21] 
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4.2 Ochrana obyvatelstva – repelenty 

K osobní ochraně se doporučuje nákup repelentů, síťky na okna, odpuzovače komárů do 

zásuvek, speciální spirály na zahradu či svíčky s insekticidy, které jsou dostupné v běţné 

distribuční síti. S tím souvisí omezení pobytu venku v době vysoké aktivity komárů, obvykle 

od setmění do svítání. 

Například v Moravskoslezském kraji byly Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním 

ústavem doporučeny repelenty PREDATOR. Tyto výrobky jsou před uvedením na trh 

podrobeny náročným a dlouhodobým testům pod vedením nejlepších odborníků ze Státního 

zdravotního ústavu Praha - Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci, Centrum 

epidemiologie a mikrobiologie. Ve výrobní praxi se pouţívá nejmodernějších světových 

vědeckých poznatků z oblasti boje a prevence proti nebezpečným nákazám přenášených 

hmyzem. Výrobky jsou testovány dermatologicky a biologicky nejen laboratorně, ale i 

v náročných terénních podmínkách terénu s extrémním výskytem komárů a klíšťat v 

záplavových oblastí luţních lesů. Testy vykazují nejlepší moţné výsledky. Výrobky se 

dodávají do obchodních sítí, lékáren, ale také pro potřeby armády a policie. Výrobek 

PREDATOR patří mezi nejúčinnější prostředky na celosvětovém trhu.  

Účinná látka: Diethyltoluamid (N,N-diethyl-3-metha-toluamid nebo DEET) - tato látka s 

odpuzujícím účinkem působí proti komárům. 

Existují různé druhy toho výrobku, které po aplikaci zaručí nejen ochranu kůţe (aţ 12 hodin), 

ale i ochranu oděvů (aţ 1 týden). [24] 
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5 Řešení kalamitního stavu v Moravskoslezském kraji  

K nejzávaţnějším mimořádným událostem v Moravskoslezském kraji v posledních letech 

můţeme bezesporu zařadit povodně. Po povodních v letech 2009 a 2010 se  Moravskoslezský 

kraj potýkal s mnoha doprovodnými jevy. Jedním z těchto jevů byl kalamitní výskyt komárů. 

Tato kapitola se věnuje stručné charakteristice Moravskoslezského kraje povodňové 

problematice, konkrétním povodním v těchto letech spolu s vyhodnocením ochranné 

dezinsekce v povodněmi postiţených oblastech.  

 

5.1 Charakteristika území Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj tvoří severovýchodní okrajovou část České republiky. Kraj sousedí na 

severu s Polskem (Slezské a Opolské vojvodství) a na východě se Slovenskem (Ţilinský kraj). 

Jiţním sousedem kraje je kraj Zlínský, jihozápadním kraj Olomoucký. Kraj má rozlohu 5 427 

km
2

 a ţije v něm 1 244 172 obyvatel (stav k 30. 09. 2010). [19] 

Moravskoslezský kraj vznikl současně s ostatními 13 českými kraji 1. ledna 2001 na základě 

legislativy přijaté v roce 2000. Region se skládá z celkem 6 dřívějších okresů (od západu 

Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek - Místek) a území 22 obcí s 

rozšířenou působností. V kraji se nachází celkem 5 statutárních měst, 35 měst a 299 obcí. 

Moravskoslezský kraj je na západě, východě a částečně i jihu lemován pohořími. Pohořím s 

nejvyšší horou Pradědem (1 492 m) je Hrubý Jeseník na západní hranici kraje. Na 

jihovýchodě a východě, při hranicích se Slovenskem a Polskem, se nacházejí 

Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšší je Lysá hora (1 323 m), známý je také Radhošť             

(1 129 m). Jihozápadní část kraje tvoří nedotčené oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských 

vrchů. Mezi horami leţí i níţe poloţené oblasti, konkrétně nejjiţnější výběţek Slezské níţiny, 

který je tvořen Opavsko-ostravskou pánví. Na ní dále na jihu navazuje přirozený krajinný 

koridor Moravská brána.  

Převáţná většina území Moravskoslezského kraje náleţí do úmoří Baltského moře, pouze       

z části Nízkého Jeseníku – Rýmařovska a drobných území okresu Nový Jičín odtékají vody 

do povodí řeky Moravy, tedy do moře Černého. Nejvýznamnějším vodním tokem je Odra 

pramenící v Oderských vrších. Na území města Ostravy přijímá Odra své největší         
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přítoky – řeku Opavu, jeţ odvodňuje Jeseníky a Opavsko, a řeku Ostravici, která odvádí vody 

z Moravskoslezských Beskyd. Severně od Bohumína se do Odry vlévá řeka Olše tvořící 

hranici s Polskem a odvodňující Těšínsko. V místě soutoku Odry s Olší dosahuje území kraje 

svého výškového minima – 195 m n. m. Hlavními zdroji pitné vody jsou vodárenské nádrţe 

Šance a Morávka v Moravskoslezských Beskydech a Kruţberk v Nízkém Jeseníku. Vyjma 

menší oblasti na jihovýchodě kraje jiţně od Rýmařova, leţící v povodí horní Moravy, nachází 

se celý kraj v povodí Odry. Součástí Moravskoslezského kraje jsou také místa s významnými 

a cennými přírodními zvláštnostmi, jeţ jsou chráněny v rámci 3 chráněných krajinných 

oblastí, CHKO Beskydy (rozlohou 1 160 km
2
 vč. zlínské části největší CHKO v České 

republice), CHKO Jeseníky a CHKO Poodří. [27] 

 

Obrázek 7: Mapa Moravskoslezského kraje [19]  
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5.2 Povodňová charakteristika území 

Velké povodně patří v České republice k nejčastěji se vyskytujícím přírodním katastrofám, 

způsobujícím obrovské materiální škody a ztráty na lidských ţivotech. Území České 

republiky se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot 

a sráţek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou krátkodobé změny počasí způsobovány 

častými přechody atmosférických front, které od sebe oddělují teplejší a studenější vzduchové 

masy a jsou většinou doprovázeny sráţkami. 

Rozdělení sráţek v průběhu roku má spíše kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny 

sráţek připadají na květen aţ srpen, nejméně sráţek je v únoru a březnu. V letních měsících se 

často vyskytují krátkodobé vydatné sráţky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně 

malá území. Dlouhodobý roční úhrn sráţek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou 

výškou, významně se však projevují orografické (horopisné) vlivy terénu. [16] 

Pro účely vodního zákona č. 254/2001 Sb. v § 64 povodněmi rozumí „přechodné výrazné 

zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém jiţ voda zaplavuje 

území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe 

způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo 

její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

sráţkových vod.“ [13] 

Přirozené povodně vyskytující se v našich podmínkách lze rozdělit do několika hlavních 

typů [16]: 

 zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, převáţně v kombinaci             

s dešťovými sráţkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a 

propagují se dále i v níţinných úsecích velkých toků.  

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se obvykle na 

všech tocích v zasaţeném území, s výraznými důsledky na středních a větších tocích.  

 letní povodně způsobené krátkodobými sráţkami velké intenzity (často přes 100 mm za 

několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoli na 

malých tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých povodích vějířovitého 

tvaru. 
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 zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších 

průtocích. Vyskytují se v úsecích toků náchylných ke vzniku ledových nápěchů a 

ledových zácp.  

Zvláštní povodně jsou povodně způsobené umělými vlivy, tj. situacemi, které mohou nastat 

při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl vzdouvajících vodu, při narušení 

vzdouvacího tělesa, při poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení, nebo při nouzovém 

řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářských děl. Tyto případy bývají 

často spojeny s výskytem přirozené povodně v daném území. Jde většinou o zemní hráze 

malých nádrţí a rybníků, jejichţ výpustné a přelivné objekty nejsou dostatečně kapacitní pro 

bezpečné převedení přítoku do nádrţe. Činnost v průběhu zvláštní povodně se řídí 

příslušnými plány ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, dle zvláštního 

metodického pokynu ministerstva ţivotního prostředí. [16] 

 

5.3 Povodně 2009 

V období od 24. června aţ do 5. července 2009 se na území České republiky vyskytlo několik 

přívalových povodní, z nichţ některé lze charakterizovat jako skutečně mimořádné. Byly to 

zejména povodně dne 24. června na Novojičínsku, povodně v noci z 26. na 27. června na 

Jesenicku a v Rychlebských horách, opakující se vysoké sráţky na jihozápadě Čech vrcholící 

povodní v noci z 27. na 28. června (Blanice, Volyňka) a přívalové povodně počátkem 

července v povodí dolní Ploučnice a Kamenice. Povodně způsobily ztráty na ţivotech a 

rozsáhlé devastace a škody na majetku v zasaţených územích. [26] 

Přívalové povodně („flash floods“) způsobené intenzivními sráţkami se v našich 

podmínkách vyskytují v letním období poměrně často, většinou však jde o lokální události. 

Povodně jsou charakteristické velmi rychlým vývojem (několik desítek minut aţ několik 

hodin), prudkým vzestupem hladiny (často mu předchází plošný odtok po svazích nebo jindy 

suchými údolnicemi) → následuje podobně rychlý pokles. Problémem spojeným s tímto 

jevem je hlavně rychlý a často nečekaný nástup, velká rychlost proudu, unášení velkého 

mnoţství pevného materiálu. Škody vznikají jednak zatopením a jednak dynamickým 

účinkem proudící vody. [18] 
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Obrázek 8: Novojičínsko - lokální malá území v blízkosti malých vodních toků [1] 

 

Meteorologická situace způsobila přívalové povodně ve večerních hodinách dne 24. června 

2009 na Novojičínsku. Podle radarových měření nešlo o výrazně intenzivní bouřky, ale spíše 

o rozměrově malá sráţková jádra. Hlavní příčinou povodní zde byla skutečnost, ţe tyto 

sráţkové buňky se vyvíjely a organizovaly téměř lineárně a opakovaně postupovaly přes 

téměř stejné území zvolna k jihozápadu. Tento proces je v literatuře popisován jako „řetězový 

efekt“. Mimořádná akumulace spadlých sráţek byla způsobena i vysokou sráţkovou účinností 

bouřek. Sráţkové úhrny na Novojičínsku dosáhly intenzity aţ 120 mm za hodinu a hladina 

vody se zvedla aţ o 5 m. [26] 
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Obrázek 9: Plošné rozložení denních srážkových úhrnů ze dne 24. 6. 2009 [26]  

 

V Moravskoslezském kraji byl v pěti obcích s rozšířenou působností vyhlášen stav nebezpečí, 

a to ve velmi krátké době po vzniku mimořádné události (25.6.2009 3:30) v obcích 

s rozšířenou působností Nový Jičín, Bílovec, Odry, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm. 

Vyhlášením stavu nebezpečí byla umoţněna realizace neodkladných opatření za současného 

vyuţití veškerých dostupných zdrojů a prostředků pro záchranu osob a majetku. 

K největším škodám docházelo na dopravní infrastruktuře, byly zničeny lávky a mosty na 

malých vodních tocích, stavby byly silně narušeny – později docházelo k demolicím. Na 

území postiţeném povodní se projevil kalamitní výskyt komárů. [26]  
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5.3.1 Vyhodnocení ochranné dezinsekce v povodněmi postižených oblastech 

Rozhodnutím hejtmana kraje byl komplexním řešením likvidace přemnoţených komárů na 

povodní postiţeném území pověřen Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jmenovitě 

oddělení pro krizové řízení. 

Z důvodu předpokládaného zvýšeného výskytu komárů v povodněmi postiţených oblastech 

Novojičínska a podnětu Krajské hygienické stanice Ostrava bylo dne 3. 7. 2009 svoláno 

jednání v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Na jednání byli přítomni 

pracovníci CHKO Poodří, Zdravotního ústavu Ostrava, Státního zdravotního ústavu Praha, 

Krajské hygienické stanice Ostrava a pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Cílem bylo stanovení míst pro ochrannou dezinsekci – kontrolu (likvidaci) komárů.  

Výsledkem jednání bylo stanovení postupu při likvidaci přemnoţených komárů. Provedla se 

lokalizace ohnisek výskytu komárů určených pro dezinsekci. Odborníci na tuto problematiku 

se zaměřili na tradiční místa výskytů komárů s přihlédnutím k rozlivům vodních toků po 

povodni. Terénní šetření probíhalo opakovaně ve dnech 1. 7. 2009, 3. 7. 2009 a 10. 7 2009,    

a to vţdy ve stejných obcích Studénka, Jeseník nad Odrou, Hladké Ţivotice, Suchdol nad 

Odrou, Polouvsí, Bernartice nad Odrou, Bartošovice, přičemţ bylo zaměřeno na výskyt larev 

komárů. Závěrem šetření bylo konstatováno, ţe „ve srovnání s povodněmi v roce 1997 a 2002 

je území v meandrech řeky Odry a přítocích rozsáhlejší a pro vývoj komárů příznivější. Za 

riziková místa se povaţují extravilán a intravilán obce Jeseník nad Odrou, Bernartice nad 

Odrou a Suchdol nad Odrou. Za velmi významnou lokalitu lze povaţovat Studénku u 

vlakového nádraţí a jeho širší okolí.“ 

Dále se navrhla potřebná technika a mnoţství pouţitého postřiku komárů, přičemţ byl 

doporučen tzv. bariérový postřik pochůzkou a chemikálie Aqua K-Othrine rozprašovaná 

motorovými generátory SOLO.  
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Problémem bylo vyjasnění kompetencí orgánů, příslušných vydávat rozhodnutí k ochranné 

dezinsekci v době vyhlášeného krizového stavu, neboť tuto kompetenci nemá hejtman kraje. 

Po tomto vyjasnění byl v praxi uplatněn následující postup (viz Obrázek 10): 

1. Starosta na základě stíţností občanů a vlastního šetření oslovil Krajskou hygienickou 

stanici Ostrava s ţádostí o kontrolu (likvidaci) komárů. 

2. Krajská hygienická stanice v Ostravě poţádala Zdravotní ústav Ostrava o odborné 

posouzení stavu a provedení terénního šetření s vytýčením lokalit, techniky a chemikálie 

(insekticidu) vhodné pro kontrolu (likvidaci) komárů. 

3. Krajská hygienická stanice v Ostravě vydala ve věci rozhodnutí. 

4. Starosta se s ţádostí o kontrolu (likvidaci) komárů a přiloţeným rozhodnutím Krajské 

hygienické stanice Ostrava obrátil na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje koordinoval činnost spojenou s kontrolou 

(likvidací) komárů, zejména zajišťoval vhodnou firmu pro provedení speciální ochranné 

dezinsekce komárů a její sluţbu financoval z prostředků určených státem nebo z vlastních 

zdrojů, nastavil komunikační mechanizmy mezi vybranou firmou a postiţenou obcí, navrhl    

a zajistil další moţnosti ochrany obyvatelstva (nákup repelentů), provedl vyhodnocení 

realizovaných opatření. 

6. Starosta určil pověřenou osobu, která v době postřiku byla na místě a dohlíţela na 

provádění speciální ochranné dezinsekce. Dále informoval obyvatele obce a včelaře o době a 

místu provedení postřiku. 
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Zajištění speciální ochranné dezinsekce komárů 

v době vyhlášeného krizového stavu

Starosta 

obce

KÚ, 

oddělení 

pro 

krizové řízení

KHS 

ZÚ

1. Vydává zprávu o výsledku šetření s doporučením místa, 

chemické látky a techniky dezinsekce

2. Účastní se provedení dezinsekce na místě

3. Provádí ověření účinnosti (s časovým odstupem)

1. Objednává terénní šetření u ZÚ

2. Vydává rozhodnutí o provedení ochranné dezinsekce

1. Koordinuje komunikaci

2. Objednává firmu (službu)

3. Financuje provedení dezinsekce

1. Žádá o dezinsekci krajskou hygienickou stanici (KHS)

2. Žádá o dezinsekci krajský úřad (KÚ) - po obdržení rozhodnutí od KHS

3. Určuje pověřenou osobu pro dohled a komunikaci s dezinsekční firmou, KÚ,     

zdravotním ústavem (ZÚ)

Zajištění speciální ochranné dezinsekce komárů 

v době vyhlášeného krizového stavu

Starosta 

obce

KÚ, 

oddělení 

pro 

krizové řízení

KHS 

ZÚ

1. Vydává zprávu o výsledku šetření s doporučením místa, 

chemické látky a techniky dezinsekce

2. Účastní se provedení dezinsekce na místě

3. Provádí ověření účinnosti (s časovým odstupem)

1. Objednává terénní šetření u ZÚ

2. Vydává rozhodnutí o provedení ochranné dezinsekce

1. Koordinuje komunikaci

2. Objednává firmu (službu)

3. Financuje provedení dezinsekce

1. Žádá o dezinsekci krajskou hygienickou stanici (KHS)

2. Žádá o dezinsekci krajský úřad (KÚ) - po obdržení rozhodnutí od KHS

3. Určuje pověřenou osobu pro dohled a komunikaci s dezinsekční firmou, KÚ,     

zdravotním ústavem (ZÚ)
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oddělení 

pro 

krizové řízení

KHS 

ZÚ

1. Vydává zprávu o výsledku šetření s doporučením místa, 

chemické látky a techniky dezinsekce

2. Účastní se provedení dezinsekce na místě

3. Provádí ověření účinnosti (s časovým odstupem)

1. Objednává terénní šetření u ZÚ

2. Vydává rozhodnutí o provedení ochranné dezinsekce

1. Koordinuje komunikaci

2. Objednává firmu (službu)

3. Financuje provedení dezinsekce

1. Žádá o dezinsekci krajskou hygienickou stanici (KHS)

2. Žádá o dezinsekci krajský úřad (KÚ) - po obdržení rozhodnutí od KHS

3. Určuje pověřenou osobu pro dohled a komunikaci s dezinsekční firmou, KÚ,     

zdravotním ústavem (ZÚ)

 

Obrázek 10: Schéma dezinsekce [7] 
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V rámci poptávkového řízení bylo osloveno 6 firem (MěPos, Grattis s.r.o., Derek, Derkill 

services s.r.o., Dezis, DDD Servis) s ţádostí o zaslání nabídky.  

Hlavními kritérii pro výběr firmy byly: 

 pouţití prostředku Aqua K-Othrine 20 EW, 

 provedení dezinsekce na předem vytýčených lokalitách, pochůzkou se dvěma aţ třemi 

motorovými postřikovači SOLO, 

 rychlost provedení dezinsekce od data zaslání poptávky e-mailem (termín dodání 

zakázky). 

Poptávkovému řízení nejlépe vyhověla firma DERKILL services s.r.o.. Zástupce vybrané 

firmy obdrţel dne 13. 7. 2009 potřebné ţádosti obcí, rozhodnutí Krajské hygienické stanice 

Ostrava, mapy s vytýčením dezinsekčních lokalit a kontakty na starosty dotčených obcí. Na 

základě doporučení Zdravotního ústavu Ostrava byla na jednání stanovena doba postřiku vţdy 

v podvečerních hodinách (od 18:00 hodin). Vzhledem k dramaticky se rozvíjejícím 

podmínkám výskytu komárů (jejich vylíhnutí a vzlet) byla dohodnuta technologie postřiku 

prostřednictvím rozprašování aerosolu (termodynamickým zamlţováním). Aerosol vytváří 

mrak, který nemusí být viditelný. Zasahuje komáry v letu. Zároveň působí dezinsekčně 

i po dopadu na zeleň. Výhodou této technologie je rychlost a zasaţení většího vymezeného 

území. Nevýhodou je nutnost vhodného počasí.   

První dezinsekce byla provedena v termínu 14. 7. – 16. 7. v následujících lokalitách: Kunín, 

Hladké Ţivotice, Jeseník nad Odrou, Studénka, Kunín.  

V době provádění první dezinsekce byly stanoveny na ţádost starostů a rozhodnutím Krajské 

hygienické stanice Ostrava (pracoviště Nový Jičín) další lokality, ve kterých byl proveden 

postřik v termínu 20.7. –  22.7.: Starý Jičín, Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, 

Suchdol nad Odrou, Bartošovice, Kujavy  

První dezinsekce 5 lokalit byla pořízena za částku 124.000,-Kč. Druhá dezinsekce dalších 6 

lokalit byla pořízena za částku 130.900,-Kč. Celková částka za provedení dezinsekce činila 

254.900,-Kč.  
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje zajistil z důvodu nutnosti další ochrany obyvatel 

Novojičínska nákup repelentů. Na základě doporučení Zdravotního ústavu Ostrava byl vybrán 

výrobek zn. Predator v 500 ml balení, který splňoval všechny poţadavky. Nákup byl zajištěn 

v rámci poptávkového řízení, na jehoţ konci byly učiněny objednávky přímo u výrobce 

(z důvodu nejniţší ceny), a to firmy Leroy cosmetics s.r.o. První objednávka byla na 2000 ks 

za cenu 190.000,- Kč. Tato objednávka byla dodána do skladů Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje územního odboru Nový Jičín. Následnou distribuci k občanům 

zajišťovali pracovníci Městského úřadu Nový Jičín. Druhá objednávka byla na 2500 ks za 

cenu 240.000,-Kč. Následná distribuce byla záměrně směřována do oblastí určených pro 

dezinsekci, viz výše, a byla provedena pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

ve spolupráci s hasiči Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje územního 

odboru Nový Jičín. Celková částka za nákup repelentů činila 430.000,-Kč. 

V rámci vyhlášeného krizového stavu při odstraňování následků povodní, resp. kontrole 

(likvidaci) zvýšeného výskytu komárů, byly vyuţity prostředky za 684.900,-Kč. Celková 

částka byla výrazně sníţena cíleným prováděním dezinsekcí na přesně vymezená území (na 

základě doporučení odborníků) a cílenou distribucí repelentů. [7] 

 

5.4 Povodně 2010 

Povodňové stavy postihly především povodí Odry. V první fázi (13. aţ 19. května 2010) to 

byly na území Moravskoslezského kraje zejména pravostranné přítoky Olše, Ostravice a další 

menší vodoteče včetně některých levostranných přítoků. Postiţeno bylo také povodí Bečvy. 

Ve druhé, méně rozsáhlé fázi (1. aţ 4. června 2010), se v povodí Odry odtoková situace 

opakovala. Vedle Olše a Ostravice byly na rozdíl od 1. fáze zaznamenány povodňové stavy 

rovněţ v povodí Opavy. Opět se tyto stavy projevily částečně v povodí Bečvy a navíc byly 

významněji postiţeny toky v horní části povodí Moravy.  

Sráţky byly zapříčiněny tlakovými níţemi setrvávajícími po delší dobu východně od našeho 

území. V obou sráţkových epizodách se do střední Evropy dostával poměrně vlhký a labilní 

vzduch ze Středozemního a Černého moře. 
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Četnost sráţek v první polovině měsíce května 2010 se projevila neobvykle vysokým 

nasycením půdy zejména na severovýchodě ČR, coţ mělo za následek minimální schopnosti 

přijímat či alespoň dočasně zadrţet další případné sráţky. [6] 

 

 

Obrázek 10: Denní srážkové úhrny od 16.5.2010 08:00 do 17.5.2010 08:00 [17] 

 

Z hlediska dlouhodobého měření sráţek pro měsíc květen (od roku 1961) jsou tyto květnové 

sráţky na Moravě a ve Slezsku rekordní. Při srovnání měsíčních úhrnů sráţek ze všech 

měsíců v roce, se sráţkový úhrn za květen 2010 zařadil ihned za červenec 1997, kdy Moravu 

a Slezsko zasáhly katastrofální povodně. V první sráţkové epizodě 2010 byly zaznamenány 

na několika stanicích 6-ti denní úhrny sráţek 360 aţ 390 mm, coţ jsou úhrny jen o něco niţší 

ve srovnání s podobnou situací v roce 1997 (5-ti denní úhrny sráţek aţ 500 mm). Při druhé 

sráţkové epizodě byly celkové úhrny podstatně niţší. [6] 
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Obrázek 11: Moravskoslezský kraj - části, kde byl vyhlášen krizový stav [1] 

 

Hejtman vyhlásil 18. 5. 2010 stav nebezpečí na období 30-ti dnů pro 13 obcí s rozšířenou 

působností na území kraje. 31. 5. 2010 byl stav nebezpečí rozšířen o další obce s rozšířenou 

působností (celkově 19 obcí s rozšířenou působností z 22). [6] 

Tato povodeň byla provázena sesuvy půdy vlivem silně podmáčeného terénu, polomy v lesích 

vlivem silného větru, vznikaly rozsáhlé laguny, zhoršily se hygienické podmínky pro ţivot 

obyvatelstva (kvalita pitné vody a moţné rozšíření infekčních nemocí). Na území postiţeném 

povodní se projevil kalamitní výskyt komárů. 
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5.4.1 Vyhodnocení ochranné dezinsekce v povodněmi postižených oblastech 

Rozhodnutím hejtmana kraje byl komplexním řešením likvidace přemnoţených komárů na 

povodní postiţeném území pověřen Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jmenovitě 

oddělení pro krizové řízení. 

Po povodních se očekával pravděpodobný výskyt zvýšeného mnoţství komárů v okolí řeky 

Odry na Novojičínsku, v ostravských částech Polanka nad Odrou, Koblov, Antošovice a v 

oblasti Bohumína, na Karvinsku, pak v okolí řek Petrůvka a Olše. Těţiště likvidace 

kalamitního výskytu komárů spočívalo v koordinaci činností spojených s eliminací 

kalamitního rozšíření komárů v zaplavených oblastech a účinném zásahu proti jejich 

líhništím.  

Základem společného úsilí byla koordinační schůzka zástupců Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, Krajské hygienické stanice a Zdravotního ústavu se sídlem 

v Ostravě. Odborní pracovníci Krajské hygienické stanice a Zdravotního ústavu obdrţeli 

mapové podklady pro zakreslení líhnišť larválních stadií komárů. Ihned po opadnutí vody a 

po vytvoření bezodtokých lagun pracovníci Krajské hygienické stanice ve spolupráci se 

starosty postiţených měst a obcí a Zdravotním ústavem v Ostravě začali provádět mapování 

terénu s ohledem na vytipování moţných líhnišť komárů po povodni. Vytipované lokality 

byly zaneseny do map dle GPS souřadnic. Přibliţná lokalizace výskytu komárů vyplývá 

z Obrázku 12. [8] 

Odchytem na lokalitách v zastavěných částech kaţdé obce byl potvrzen nálet krvesajících 

samiček komárů na nekrytou pokoţku v průměrném počtu od 30 do 285 za minutu.  Komáři 

se zdrţují v zastíněném porostu trávy, keřů a stromů a v hejnech napadají obyvatele obvykle 

v celém katastru obce. [5] 
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Obrázek 12: Přibližná lokalizace výskytu komárů [1] 

 

Dále byla neprodleně uplatněna poptávka směrem k DDD firmám (dezinfekce, dezinsekce, 

deratizace) na sluţby orientované na aplikaci larvicidu Vectobac v oblastech taxonomicky 

identifikovaných pracovníky Krajské hygienické stanice Ostrava a insekticidu Aqua K-

Othrine pro aplikaci v intravilánech obcí Moravskoslezského kraje mimo CHKO Poodří.  

Elektronicky byly osloveny 3 firmy, a to Grattis s.r.o., Derkill services s.r.o., Derek. 

Poţadavky na dezinsekci: 

 pouţití prostředku VectoBac – larvální stadium, 

 pouţití prostředku Aqua K-Othrine 25 SC technologií FOG – postlarvální stadium, 

 rychlost provedení dezinsekce prostředkem VectoBac od data zaslání poptávky e-mailem 

(termín dodání zakázky). 
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Dodavatel sluţby byl vybrán především na základě zaslané cenové nabídky a časové 

urgentnosti poptávky. Výběr firem proběhl ve prospěch firmy DERKILL services, s.r.o., která 

jako jediná z oslovených byla schopna splnit poţadavky Moravskoslezského kraje, jak 

dostupností sortimentu, tak i stanovenou dobou plnění, a jeţ představila nejvýhodnější 

cenovou kalkulaci za výše uvedené sluţby. [8] 

Je nutno zdůraznit, ţe asanace komárů z prostředků kraje je prováděna pouze v případě 

kalamitního výskytu komárů v konkrétní lokalitě intravilánu obce v souvislosti se zaplavením 

území a pouze na základě doporučení Krajské hygienické stanice k prostorové aplikaci 

insekticidu, opět ve spolupráci s obcí. Moravskoslezský kraj obdrţel prostřednictvím obcí s 

rozšířenou působností přehled území, na kterém se vyskytují laguny po předchozím rozlevu 

vody a v nichţ je předpoklad vývoje komárů. Všech 73 rozlevů, které byly zaneseny do map, 

byly rekognoskovány parazitology Zdravotního ústavu Ostrava. Pouze v 16 nahlášených a 

zakreslených rozlevech byla zjištěna přítomnost larev komárů, z toho v cca 11 případech bylo 

indikováno mnoţství takové, ţe následně byl aplikován prostředek k jejich zahubení. Poté byl 

prováděn monitoring výskytu dospělců komárů. [32] 

V ostatních případech, kdy není zjištěn kalamitní stav, ale výskyt komárů je v obtěţujícím 

mnoţství, ale i v případech, kdy je mnoţství komárů kalamitní, se obce řídí zákonem č. 

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 35 odst. 2, kde je uvedeno, ţe obec v samostatné 

působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s 

místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku. [10] 

Obce tedy mají moţnost zajistit dle vlastního uváţení postřik území odbornou firmou, 

vlastnící potřebnou koncesi v oboru DDD, případně nakoupit občanům repelenty k ochraně 

před hmyzem.  

Pro cílenou likvidaci larev komárů pouţívala selektivní insekticidní přípravek VectoBac (15 

aplikací). Na lokalitách mimo chráněné přírodní oblasti se prováděl zásah přípravkem Aqua 

K-Othrine. Pro aplikaci bylo vytipováno 62 lokalit ve 26 městech (městských částech) a 

obcích. Aplikace proběhla ve dvou vlnách. 
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Aplikace VectoBacu: 

Vectobac byl aplikován v částech obcí Kujavy, Studénka, Starý Bohumín, Bohumín-Pudlov, 

Karviná, Doly, Petrovice-Pustky, Petrovice-Závada, Albrechtičky. Statutární město Ostrava 

samostatně vyčlenilo prostředky na Vectobac, který byl aplikován na teritoriu okrajových 

částí Ostravy tzv. Poslaneckých luk, Staré Bělé, Košatky, Proskovic, Antošovic, Koblova 

 a Slezskoostravského hradu a dále v lokalitách Odry a částečně i Ostravice.  

Aplikace Aqua K-Othrinu: 

Podle stanovisek odborných pracovníků KHS a ZÚ byl aplikován ve třech fázích insekticid 

Aqua K-Othrine na imaga dospělců komárů na správním území obcí Kunín, Pustějov, 

Albrechtičky, Šenov u Nového Jičína, Mokré Lazce, Hradec nad Moravicí, Bohumín, Suchdol 

nad Odrou, Hladké Ţivotice, Studénka, Jistebník, Velké Albrechtice, Petřvaldík, Karviná, 

Makovice, Bartošovice, Nová Horka, Bravantice, Starý Jičín, Fulnek, Vraţné, Bernatice nad 

Odrou, Kujavy, Rychvald a Havířov. [6] 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje uhradil náklady na likvidaci pozáplavové kritické 

situace v závislosti na kalamitní výskyt komárů ve výši 700. 000,--Kč a statutární město 

Ostrava navíc uhradilo ze svého rozpočtu 200.000,--Kč a nakoupilo a prostřednictvím 

městských obvodů rozdalo osobní spreje proti létajícímu hmyzu ve výši 189.600,--Kč. 

Nutno konstatovat, ţe koordinace prací z centrální úrovně Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje mezi Zdravotním ústavem, Krajskou hygienickou stanicí, starosty 

postiţených obcí a firmou Derkill services, s.r.o. se osvědčila hlavně v rychlosti nasazení 

dostupných likvidačních prostředků na místa postiţení a kladem byla takřka bezchybná 

komunikace a operativní řešení vzniklých problémů mezi zainteresovanými stranami. [8] 
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5.5 Souhrn ochranné dezinsekce 

Prvotní šetření byly zaměřeny na výskyt a počet komářích larev, zejména v tradičních 

líhništích a kromě doporučení dezinsekce poskytly odhad času, kdy se začnou larvy líhnout, 

coţ také umoţnilo zjistit, zda se budou likvidovat larvy nebo komáří dospělci. 

Návrh dezinsekčních lokalit byl proveden s ohledem na minimalizaci škod v CHKO Poodří. 

Dezinsekce komárů byly provedeny po splnění všech zákonných podmínek a na základě 

poţadavků příslušného starosty. Krajský úřad koordinoval zejména komunikaci mezi 

dotčenými subjekty a zajistil v době vyhlášeného krizového stavu firmu pro dezinsekci a její 

financování (viz Obrázek 10).  

Zdravotní ústav Ostrava doporučil provádět opakované postřiky aţ po uplynutí určitého 

časového úseku (cca 14 dnů a více), a to vţdy aţ po srovnávacích terénních šetřeních a na 

základě stíţnosti občanů. 

Závěrem lze konstatovat, ţe je nezbytné: 

 provádět trvalý monitoring tradičních líhnišť (zdravotní ústav) a ve spolupráci se starosty 

zasaţených oblastí je důsledně zmapovat a tyto informace zapracovat do budoucích 

popovodňových opatření; starostové se můţou předzásobit poţadovanou dezinsekční 

látkou a ve spolupráci s dalšími dotčenými orgány provádět průběţnou lokální a přesně 

vymezenou dezinsekci komárů, 

 zajistit informovanost občanů cestou starostů záplavových oblastí o tom, jak se můţou 

chránit před bodavým hmyzem, zejména na ně apelovat bezprostředně po povodni, aby 

odstranili ze svých pozemků mimořádné a potencionální líhniště komárů (obecně cokoliv, 

v čem se po delší dobu udrţí stojatá voda). 

V roce 2009 nebyl pouţit přípravek Vectobac, zaměřený na likvidaci larev komárů. Larvy 

komárů totiţ v době terénního šetření jiţ přecházely do 4. stádia vývoje (4. larvální instar). 

V tomto případě by byl přípravek Vectobac jiţ neúčinný. Pouţil se tedy přípravek  Aqua K-

Othrine, který likviduje dospělce komárů. 

V roce 2010 byl přípravek Vectobac pouţit v 15-ti vytipovaných oblastech, kde byly nalezeny 

larvy komárů. Na ostatních 62 lokalitách ve 26 městech (městských částech) a obcích se 

prováděl zásah přípravkem Aqua K-Othrine. 
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6 Návrh plánu pro řešení kalamitního výskytu komárů 

6.1 Legislativa 

Vzhledem k tomu, ţe v Moravskoslezském kraji jsou povodně velmi častým jevem a 

kalamitní výskyt komárů po povodních se objevil v posledních 2 letech, bylo by proto vhodné 

vytvořit specifický plán, který by se zabýval touto problematikou a usnadnil by postup všech 

účastněných sloţek. Tímto plánem by mohl být operační plán, který obsahuje detaily a 

specifické činnosti řešení konkrétního druhu krizové situace. Informoval by o moţnostech 

řešení krizové situace na daném území včetně způsobů eliminace jejich průvodních jevů.       

Z organizačního hlediska stanovuje potřebu nasazení sil a prostředků pro řešení krizové 

situace a vyuţití dalších lidských a věcných zdrojů pro zvýšení účinnosti ochranných opatření 

vůči obyvatelstvu. 

Determinace operačních plánů vychází ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně 

některých zákonů (krizový zákon), v němţ je vyjádřena povinnost zpracovávat krizový plán. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. pak stanoví, ţe přílohovou část 

krizového plánu tvoří dokumenty nezbytné ke zvládnutí krizové situace – povodňové, 

havarijní a další operační plány, které pro konkrétní druh krizové situace na daném území 

stanoví postupy, zásady, opatření a síly a prostředky pro její řešení, plány jejich nasazení a 

zabezpečení [§ 15 odst. 3 písm. d)]. Tuto definici lze ještě rozšířit o fakt, ţe v operačním 

plánu jsou vyjádřeny reálné moţnosti opatření, zahrnuty metody a zásady činnosti orgánů 

krizového řízení a příslušné rozčlenění lidských a věcných zdrojů. Pro konkrétní druh krizové 

situace se můţe zpracovávat ve více variantách podle charakteru a moţného rozsahu krizové 

situace, většinou na nejhorší variantu. [9,11,30] 

Nová legislativa 

Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). V souvislosti s novelou 

krizového zákona bylo přijato i nařízení vlády k provedení některých jeho ustanovení, a to 

nařízení vlády č. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení   

§ 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. Toto nařízení vlády se jiţ 
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nezmiňuje o operačních plánech, ale § 15 odst. 4 písm. d) se zmiňuje o dalších dokumentech 

souvisejících s připraveností na krizové situace a jejich řešením. Proto navrhuji vytvořit 

takovýto dokument, který by řešil kalamitní výskyt komárů při povodních.  

Nejefektivnější moţnosti řešení kalamitního výskytu komárů při povodních je preventivní 

pouţití přípravků – larvicidů.  Dokument se bude zabývat cílenou likvidací larev komárů 

přípravkem VectoBac, který je úzce selektivní a působí pouze na larvy komárů, nikoliv na 

ostatní blanokřídlý hmyz. Je povaţován za nejúčinnější přípravek a nejšetrnější k ţivotnímu 

prostředí. Odborníci přihlíţejí převáţně k této formě likvidace komárů. 

Navrhovaná opatření v tomto dokumentu vycházejí z předpokladu, ţe existuje trvalá zásoba 

400 kg larvicidu Vectobac pro potřeby Moravskoslezského kraje. Tyto opatření neřeší způsob 

pořízení této zásoby, její financování a mechanismus obměny této zásoby v době mimo 

povodně (v období mimo krizový stav). 

Potřebné mnoţství larvicidu Vectobac vychází z analýzy rozlohy předpokládaných rozlivů a 

bylo doporučeno Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. 

 

6.2 Struktura plánu pro řešení kalamitního výskytu komárů 

Plán je rozdělen do tří částí: A. Informační část, B. Realizační část a C. Přílohová část. [30] 

A. Informační část:  

A-1 Identifikační údaje zpracovatelů  

A-2 Charakteristika krizové situace 

A-3 Rozsah krizové situace 

Ohroţené území 

Ohroţené obyvatelstvo  

a další  

A-4 Předpokládané dopady krizové situace 

Zdraví a ţivoty osob  

Zničení nebo poškození majetku  
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Ţivotní prostředí  

Ekonomika  

Sociální oblast  

Kritická infrastruktura  

Jiné atributy společnosti  

A-5 Organizační schéma systému řízení  

B. Realizační část:  

B-1 Opatření a jejich realizace  

B-2 Síly a prostředky  

B-3 Přehled spojení 

C. Přílohová část:  

C-1 Přehled právních norem  

C-2 Seznam osob, které se podílely na zpracování plánu  

C-3 Další přílohy  

 Mapy a schémata  

 Metodiky činnosti  

 Organizační, řídící aj. předpisy a pokyny pro řešení krizové situace 

C-4 Přehled zkratek 
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6.3 Konkrétní návrh plánu 

A. Informační část 

A-1 Identifikační údaje zpracovatelů  

Zpracovatel - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje         

Adresa: ulice Výškovická 40, Ostrava, 700 30 

Zpracovatel odborné části - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

Adresa: ulice Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00 

Pozn. Kontaktní údaje (kontaktní osoby, telefonní čísla, fax, e-mailové adresy) pro 

zabezpečení vyrozumění jsou zpracovány formou karet vyrozumění.   

 

A-2 Charakteristika krizové situace 

Příčinou kalamitního výskytu komárů jsou při povodních rozlivy vodních toků. V místech, 

kde voda vlivem krajiny nemůţe odtéci zpět do řečiště, vznikají líhniště komárů. 

Vývojovými stádii komárů jsou vajíčko, larva, kukla a imago čili dospělý hmyz. Samičky 

kladou vajíčka buď na povrch půdy a vajíčka se potom vyvíjejí po zaplavení půdy vodou, 

nebo kladou vajíčka přímo na povrch stojatých vod. Larvy komárů se vyvíjejí v mělkých 

stojatých vodách, v dočasných louţích, stálých tůních v níţinách i v horách, na okrajích 

větších vodních nádrţí, v rašeliništích, v dutinách stromů s dešťovou vodou, menších umělých 

nádrţích apod. Za teplého počasí proběhne vývoj během 10 - 14 dní, kdy dochází k líhnutí 

hejn imag, která jsou pak původci rozsáhlých komářích kalamit. Významná je schopnost 

doletu aţ do vzdálenosti 10km a více od líhnišť.  

Nejvýznačnějšími kalamitními komáry jsou tyto dva druhy: Aëdes vexans a Aëdes 

(Ochlerotatus) sticticus.  

Masívní výskyt komárů způsobuje na mnoha místech váţné problémy především nadměrným 

bodáním. V době kalamit dosahuje počet útoků na osobu za minutu i několika set, coţ můţe 

způsobit, zvláště u citlivých osob i zdravotní problémy. Za kalamitní stav hygienici označují 

případ, kdy komáři útočí více neţ 10x za minutu. 
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A-3 Rozsah krizové situace 

 Ohroţené území 

Rozsah krizové situace závisí na velikosti rozlivů vodních toků po povodni. Za ohroţené 

území se předpokládají místa, kde voda vlivem krajiny nemůţe odtéci zpět do řečiště, a 

vznikají bezodtokové laguny, které se stávají líhništi komárů.  

 Ohroţené obyvatelstvo  

Ohroţené je především obyvatelstvo v záplavových oblastech a dále pracovníci Krajské 

hygienické stanice a Zdravotního ústavu při terénních šetřeních v lokalizovaných místech 

líhnišť komárů. A také pracovníci, kteří provádějí dezinsekci komárů. 

 Ohroţená zvěř 

Komáři útočí i na zvěř – daňky, srnky a jeleny. Svým agresivním bodáním dokáţí uštvat zvěř 

aţ k smrti. 

 

A-4 Předpokládané dopady krizové situace 

Zdraví a ţivoty osob  

Komáři způsobují člověku mnohem větší zdravotní obtíţe neţ kterýkoliv jiný druh hmyzu. 

Komáři jsou pro člověka obtíţní svým bodnutím, dochází k porušení integrity kůţe, svědivým 

otokům a drobným rankám a při ztíţených hygienických podmínkách v prostředí, zejména     

v pozáplavových oblastech, můţe dojít k druhotnému zanesení infekčního agens                        

z kontaminovaného okolního prostředí a rukou do kůţe. Komár je tedy nejen obtíţným 

hmyzem, ale můţe se stát i nebezpečným přenašečem různých chorob. Přenos infekčních 

chorob z komárů na člověka je v našich podmínkách nevýznamný. Na komáry pohlíţíme 

spíše jako na obtěţující hmyz. 

Zničení nebo poškození majetku  

Při kalamitním výskytu komárů nedojde k přímému zničení nebo poškození majetku. 
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Ţivotní prostředí  

Ţivotní prostředí bude ohroţeno jen v případě likvidace přemnoţených komárů pomocí 

insekticidů, které hubí nejen komáry, ale i všechen blanokřídlý hmyz. Mělo by to dopad 

především na včelaře, ale hlavně na chráněné krajinné oblasti, kde se nachází mnoho 

chráněných druhů ţivočichů. 

Ekonomika  

Růst nákladů v hygienických sluţbách (odběry vzorků, parazitologická šetření). Zvýšení 

nákladů na preventivní nebo ochrannou dezinsekci. Náklady na odbornou firmu, která bude 

provádět dezinsekci. Náklady na nákup repelentů pro obyvatelstvo.  

Sociální oblast  

Při kalamitním výskytu komárů nedojde k přímému dopadu na sociální oblast. 

Kritická infrastruktura  

Při kalamitním výskytu komárů nedojde k přímému dopadu na kritickou infrastrukturu. 

Jiné atributy společnosti  

Omezení výkonu běţných činností, prováděných ve venkovním prostředí. 

 

A-5 Organizační schéma systému řízení 

Organizační schéma systému řízení je znázorněno na Obrázku 13. 
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Obrázek 13: Organizační schéma systému řízení 
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B. Realizační část 

B-1 Opatření a jejich realizace  

Opatření k likvidaci komáří kalamity jsou zaměřena na likvidaci larválního stádia krvesajícího 

hmyzu. Likvidace larev je povaţována za nejúčinnější opatření a nejšetrnější k ţivotnímu 

prostředí. 

Základním opatřením pro koncepční řešení kalamitního výskytu komárů je existence trvalé 

zásoby larvicidu Vectobac a jeho včasná aplikace. Tento přípravek působí pouze na larvy 

komárů a je nejoptimálnější variantou jak předejít kalamitnímu přemnoţení komárů. Vectobac 

se dováţí z USA a z důvodu dodacích lhůt (6 týdnů), časové omezenosti k jeho nasazení 

(účinný pouze proti larvám komárů, v případě teplého počasí do cca 10 dní, při chladnějším 

počasí do cca 14 dní, od vzniku stagnujících rozlivů v krajině po opadnutí záplavové vody) je 

vytvořena jeho trvalá zásoba pro potřeby Moravskoslezského kraje (zvaţuje se zásoba 400 kg 

Vectobacu). 

Vectobac je uloţen u dodavatelské firmy (Biocont) a jeho výdej v rámci řešení krizové situace 

je podmíněn vydáním pokynu stanovenou osobou (zpravidla vedoucí stálé pracovní skupiny 

Krizového štábu Moravskoslezského kraje). 

Uváděná opatření (viz Tabulka 7) předpokládají předchozí vyhlášení krizového stavu na 

daném území. 
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Tabulka 7: Přehled činností a opatření k zajištění řešení kalamitního výskytu komárů 

činnost / opatření 
zodpovídá / 

provede 

poznámka / 

dokumentace 

 1. fáze – určení lokalit pro likvidaci komáří 

kalamity   

  Predikce lokalit moţného vzniku komáří kalamity. KHS 

Rozlivy s moţným 

výskytem líhnišť 

komárů  

  Průzkum terénu s cílem lokalizace míst rozlivů. obec 
provést do 3 dnů po 

opadnutí vody 

  Vyrozumění KHS – sdělení existence rozlivů. obec   

  

Terénní šetření a odborný průzkum lokalit s rozlivy. 

Verifikace lokalit s rozlivy obsahujícími podmínky 

pro líhnutí komárů (tzv. aktivní rozlivy s potvrzeným 

výskytem larev – lokality určené k likvidaci komáří 

kalamity). 

KHS/ ZÚ 

provést do 3 dnů po 

nahlášení lokalit 

obcí 

  

Vytvoření přehledu aktivních rozlivů obsahující 

místopisné označení (souřadnice) a plochu rozlivu. 

Předání přehledu na KŠ MSK.  

KHS   

  
Předání přehledu aktivních rozlivů na ORP včetně 

avíza o aktivaci opatření k likvidaci komáří kalamity. 
KŠ MSK   

  
Předání přehledu aktivních rozlivů (lokalit určených 

k likvidaci komáří kalamity) na obce. 
ORP   

 2. fáze – distribuce přípravku k likvidaci larev 

komárů  

Návod k pouţití 

Vectobacu 

(dávkování)  

  
Stanovení potřeby přípravku, předání informace na 

KŠ MSK. 
KHS   

  
Poţadavek na výdej potřebného mnoţství přípravku 

ze skladu dodavatele. 
KŠ MSK   

  Přeprava přípravku. HZS MSK   

  

Vytvoření aplikačních dávek (naplnění přípravku 

v dávkách potřebných pro jednotlivé obce do 

vhodných obalů). 

HZS MSK   

  Distribuce dávek na obce – cestou ORP. 
KŠ MSK 

ORP 
  

 3. fáze – aplikace přípravku 
  

  

Aplikace přípravku dle návodu ve stanovených 

lokalitách dle přehledu zpracovaného KHS 

 

obec 

Aplikace musí být 

provedena do 10-14 

dnů (podle teploty) 

po vzniku rozlivů 

  Moţnosti likvidace komáří kalamity: 
obec 

  

  

  

  

dle rozhodnutí obce 

  

  

  

  

  

    DDD firma za úplatu 

    jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce 

    dobrovolníci humanitárních organizací 

    dobrovolníci z řad občanů obce a jiné 
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B-2 Síly a prostředky  

Ke zdolávání komáří kalamity a k likvidačním pracím jsou (dle rozhodnutí Krizového štábu 

Moravskoslezského kraje) předurčeny tyto síly a prostředky: 

Krajský úřad 

 koordinace činností spojených s kontrolou (likvidací) komárů,  

 vyhodnocení realizovaných opatření. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

 průzkum terénu s cílem lokalizace míst rozlivů, 

 vyrozumění Krajské hygienické stanice s ţádostí o kontrolu (likvidaci) komárů na základě 

stíţností občanů a vlastního šetření, 

 předání přehledu aktivních rozlivů (lokalit určených k likvidaci komáří kalamity) na obce, 

 distribuce dávek přípravku na obce, 

 zajištění vhodné DDD firmy pro provedení speciální ochranné dezinsekce komárů, 

 školení pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce o aplikaci ochranné dezinsekce, 

 návrh a zajištění další moţnosti ochrany obyvatelstva (nákup repelentů).  

Krajská hygienická stanice MSK  

 poţádá Zdravotní ústav Ostrava o odborné posouzení stavu moţných líhnišť komárů, 

 vytvoření přehledu aktivních rozlivů obsahující místopisné označení (souřadnice) a plochu 

rozlivů, 

 vydává rozhodnutí o stanovení potřeby přípravku na základně odborného posouzení 

Zdravotním ústavem Ostrava. 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

 odborné posouzení stavu a provedení terénního šetření s vytýčením lokalit a techniky 

vhodné pro kontrolu (likvidaci) komárů, 

 ověření účinnosti ochranné dezinsekce. 
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Hasičský záchranný sbor MSK  

 přeprava přípravku pro ochrannou dezinsekci, 

 vytvoření aplikačních dávek (naplnění přípravku v dávkách potřebných pro jednotlivé 

obce do vhodných obalů). 

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce 

 aplikace přípravku dle návodu ve stanovených lokalitách. 

DDD firma 

 aplikace přípravku dle návodu ve stanovených lokalitách. 

Česká televize, Televizní studio Ostrava  

 zajištění odvysílání informací, potřebných pro likvidaci komáří a informací o vyhlášení 

krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech, 

 poskytnutí nezbytného vysílacího času pro důleţitá a neodkladná oznámení v naléhavém 

veřejném zájmu. 

Český rozhlas Ostrava   

 zajištění odvysílání informací, potřebných pro likvidaci komáří a informací o vyhlášení 

krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech, 

 poskytnutí nezbytného vysílacího času pro důleţitá a neodkladná oznámení v naléhavém 

veřejném zájmu. 
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B-3 Přehled spojení 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

telefon: (+420) 595 622 222          

e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 

internet: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/ 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

Na Bělidle 7, 702 00 0strava 

telefon: (+420) 595 138 111 

e-mail: sekretariat@khsova.cz    

internet: http://www.khsova.cz/ 

 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 

telefon:  (+420) 596 200 111 

e-mail: podatelna@zu.cz 

internet: http://www.zuova.cz/ 

  

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje        

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

telefon: (+420) 950 730 311 

e-mail: podatelna@hzsmsk.cz  

internet: http://www.hzsmsk.cz/ 

 

 

mailto:posta@kr-moravskoslezsky.cz
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.khsova.cz/
http://www.zuova.cz/
http://www.hzsmsk.cz/
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C. Přílohová část 

C-1 Přehled právních norem 

Oblast krizového managementu: 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Oblast konkrétních opatření:  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 

zákonů 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

 

C-2 Seznam osob, které se podílely na zpracování plánu  

Konkrétní jména osob, které se podílely na zpracování a aktualizaci plánu. 

 

C-3 Další přílohy  

Do této části lze zařadit mapy a schémata například rozlivů s moţným výskytem líhnišť 

komárů, návod k pouţití Vectobacu (dávkování) a další organizační, řídící a jiné předpisy a 

pokyny pro řešení krizové situace. 
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C-4 Přehled zkratek 

Tabulka 8: Význam zkratek 

Zkratka  Význam zkratky 

DDD firma firma zabývající se dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KHS Krajská hygienická stanice 

KŠ MSK Krizový štáb Moravskoslezského kraje 

ORP Obec s rozšířenou působností 

ZÚ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, porovnat a navrhnout nejefektivnější moţnosti řešení 

moţného kalamitního výskytu komárů při povodních. Tato diplomová práce se zabývala 

rovněţ příčinami tohoto jevu, moţnostmi ochrany obyvatelstva a návrhem, jak postupovat při 

hrozbě kalamitního výskytu komárů při povodních v Moravskoslezském kraji. 

Likvidace přemnoţených larev komárů je po povodních v letních měsících velmi obtíţná 

(vývoj larev probíhá velmi rychle, jen několik dní, oblasti jsou často špatně přístupné a 

rozsáhlé) a případné finanční náklady jsou vysoké. U nás jsou sice nyní povodně četnější neţ 

tomu bylo dříve, nejsou však zatím pravidelné a nelze je předpovědět, coţ činí přípravu k 

hubení komárů obtíţnou. V případě, ţe se nestihne likvidace larev pomocí mikrobiálních 

larvicidù na bázi Bacillus thuringiensis (která je naprosto ekologická), je v intravilánu 

postiţených měst a obcí moţno provést hubení létajících komárů termickými aerosoly s Aqua 

K-Othrinem. Účinek Aqua K-Othrinu trvá ale pouze několik málo dní, postřiky se musí 

opakovat, a to vyţaduje velké finanční prostředky a také působí neselektivně (negativně 

působí i na jiný hmyz).  

Ukazuje se, ţe asanace líhnišť kalamitních komárů larvicidními přípravky na bázi Bacillus 

thuringiensis nabízí účinné a plně selektivní vyřešení problému s výskytem kalamitních 

komárů. Aplikace přípravku je jednoduchá a provádí se přímým dosazením látky do líhniště 

komárů ve formě granulí nebo roztoku. Obě formy jsou stejně účinné. Rozhoz účinné látky se 

můţe provádět ručně, roztoky jsou aplikované postřikovači. Postačující jsou přenosná 

zařízení, která se nesou na zádech. Dobře pouţitelné jsou i různé postřikovače umístěné na 

automobilech. Při větším rozsahu napadených ploch (zvláště tedy po povodni) je moţné i 

vyuţit leteckého postřiku. Předpokladem úspěšného zásahu je tedy rychlost aplikace. Pozdější 

ošetření vodních ploch, kde se jiţ vyskytují kukly komárů, jsou neúčinná.  

Mělo by být celostátně věnováno patřičné úsilí přípravě vlastního hubení larev pomocí 

selektivně působících larvicidů, aby bylo moţno docílit ošetření všech líhnišť v takovém 

rozsahu, aby se předešlo kalamitním stavům v obcích a plošným aplikacím neselektivních 

chemických insekticidů. To znamená značnou práci s přesným monitorováním polohy a 

rozlohy všech tůní, s přípravou potřebné techniky k pozemní i vzdušné aplikaci, vhodný 

výběr jednotlivých formulací prostředků hubení i zajištění dostatečného počtu 

kvalifikovaných pracovních sil. 
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V této diplomové práci navrhuji specifický dokument, který by řešil situaci, jak postupovat 

při hrozbě kalamitního výskytu komárů při povodních v Moravskoslezském kraji. Dokument 

se zabývá cílenou likvidací larev komárů přípravkem VectoBac. 

Cíle diplomové práce se tímto podařilo naplnit. 

Přínosem diplomové práce je zmapování problematiky kalamitního výskytu komárů při 

povodních, srovnání přípravků VectoBac a Aqua K-Othrin k ochraně území před kalamitním 

výskytem komárů a návrh dokumentu, který by se řadil do pomocné části krizového plánu 

kraje, souvisel by s připraveností na krizové situace, jejich řešením a usnadnil by postup 

všech dotčených sloţek. 
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