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Zvýšený výskyt komárů 

V současné době můžeme pozorovat ve svém okolí zvýšený výskytu komárů, což je 
dáno zejména ideálními podmínkami pro jejich množení. Chladnější deštivější období 
s vydatnými srážkami vytvářející místa se stojatou vodou přechází do období se 
slunečnými dny a rostoucími teplotami. To vše přispívá ke vzniku lokálních líhnišť 
komárů, která často vznikají i v blízkosti lidských sídel, kde komáři nacházejí 
dostatek potravy. Ke klasickým líhništím v podobě vlhkých oblastí lesů, luk se 
stojatou vodou mohou patřit i sudy s dešťovou vodou na zahradách či prázdné 
květináče se zadrženou vodou. Místa s neodtékající či pomalu vysychající stojatou 
vodou jsou ideální pro jednotlivá vývojová stádia a vylíhnutí velkého počtu komárů.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminace nadměrného množství komárů je v běžném stavu plně v kompetenci 
místně příslušných měst a obcí a to v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění.  

Obce jsou rovněž v souladu s požadavky § 57 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů povinny provádět běžnou ochrannou dezinsekci, do které spadá 
i období, ve kterém je možno aplikovat larvicidní přípravky, čili ty, které eliminují 
komáry v larválním stádiu. Tento postup je žádoucí i z hlediska minimalizace 
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negativního zásahu do přírody, kde tento typ přípravků působí pouze na larvální 
stádia komárů a nepůsobí na jiné organismy.   

V případě, kdy se nepodaří situaci s množením komárů eliminovat v larválním stádiu, 
tj. dojde k vylíhnutí a vzletu dospělých jedinců, je možno k eliminaci těchto komárů 
použít prostorový insekticid, který je oznámen podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb., o 
biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o biocidech).  

Aplikace prostorového insekticidu spadá již do povinností dle § 57 odst. 2 zákona 
č. 258/2000 Sb., kdy obce musí tuto aplikaci zajistit prostřednictvím osoby odborně 
způsobilé.  

Ochrana před poštípáním komáry je základem prevence onemocnění jak na území 
České republiky, tak v zahraničí.  

Obecná doporučení ochrany před poštípáním hmyzem zahrnují pro občana použití 
vhodných repelentů, nošení vhodného oděvu zakrývající maximum těla, použití sítí 
do oken, moskytiér či používání insekticidů v místnosti (elektrické odpařovače).  
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