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Lokalita 

 

Datum 

 

Situace na lokalitě 

 

Výskyt komárů 

Stupeň 

nebezpečí 

BŘECLAVSKO 

Horní les, Kančí 

obora 

27. 5. 

 

V Kančí oboře se vyskytují postupně vysychající 

pozůstatky jarního zaplavení lesa. Hladina vody v důsledku 

zvýšeného úhrnu srážek mírně stoupla, ale již opět klesá. 

V oboře Obelisk výskyt lokálně zaplavených míst. Lokalita 

NPR Křivé jezero je na většině území vyschlá.  

V Kančí oboře zjištěn lokálně malý výskyt larev 

nízkých vývojových stádií. Dospělci komárů se 

vyskytují v poměrně velkém množství, dominantní 

je druh Oc. sticticus. Poměrně nízký zde je nyní 

výskyt muchniček. Aktivita dospělců již byla 

zaznamenána a je tedy třeba počítat s výskytem 

komárů i muchniček. Při pobytu v lese a v jeho 

blízkosti se doporučuje použití repelentních 

přípravků. V oboře Obelisk lokalizováno velké 

množství larev, převážně druhu Ae. vexans. Byl zde 

účinně proveden postřik a množství larev se tak 

významně snížilo a zůstala pouze vysoká vývojová 

stádia larev, na které je již postřik neúčinný. 

Dospělci se vyskytují v malém množství, stejně 

jako u larev převážně druh. Ae. vexans. V NPR 

Křivé jezero byl zjištěn malý výskyt dospělců 

komárů, dominantní je zde druh Oc. cantans s. l., a 

velmi malý výskyt muchniček. 

++ 

Polesí Lanžhot 27. 5. V oboře Soutok došlo v důsledku zvýšeného úhrnu srážek 

k lokálnímu zaplavení lesa, zejména podél toku řek Dyje a 

Kyjovky. Vzhledem k předchozímu suchu na lokalitě 

dochází k rychlému vysychání nově zaplavených míst. 

Na lokalitě místy zjištěn výskyt velkého množství 

různých vývojových stádií larev kalamitních druhů 

komárů, dominantní jsou druhy Ae. vexans a  

Oc. cantans s. l. Indikováno provedení postřiku, 

které vedlo k významnému snížení množství larev. 

Výskyt dospělců komárů byl zaznamenán ve velmi 

malém množství. Vyskytují se zde zejména jedinci 

druhu Oc. sticticus. Bylo zjištěno významné snížení 

množství dospělců muchničkek. 

++ 



 
Polesí Tvrdonice 27. 5. Les je převážně vyschlý. Při monitoringu bylo zjištěno 

několik vysychajících mělkých tůní. Nově došlo 

k rozsahově poměrně malému zaplavení na lokalitě Liščí 

kopec. 

Na lokalitě Liščí kopec zaznamenán velmi vysoký 

výskyt larev II. a III. vývojových stádií kalamitních 

druhů komárů, zejména pak druhů Ae. vexans a  

Ae. cataphylla. Indikováno provedení postřiku. 

Výskyt dospělců komárů i muchniček je na lokalitě 

v malém množství, dominantním druhem je zde  

Oc. cantans. 

++ 

HODONÍNSKO 

Hodonín  Loděnice 4. 5. V oblasti mezi řekou Moravou a Očovskými loukami byl 

zjištěn výskyt zaplavených tůní, které jsou částečně 

pozůstatky podzimního zaplavení, a z tohoto důvodu 

nejsou z hlediska líhnutí komárů významné. Tůně, které 

vznikly až v jarních měsících letošního roku jsou však 

významné a jsou pravidelně monitorovány. 

Larvy kalamitních druhů komárů se vyskytují 

v malém množství (méně než 1 larva/dm2), které je 

z pohledu ohrožení obyvatel nevýznamné. Zjištěny 

larvy Oc. cantans s. l. Můžeme se setkávat s druhy 

komárů, kteří v našich podmínkách zimují. Jejich 

výskyt je však zatím spíše zanedbatelný. 

+ 

MVDr. Michaela Němečková, protiepidemický odbor 
Vysvětlivky: 

0  nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný 

+ vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí 

++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost 

+++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo 

kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo 


