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V luzích podél Moravy a Dyje jsou zaplavené louky, rá-
kosové porosty, stará říční ramena, lužní lesy a dokonce i 
pole a okraje cest potenciální líhní komárů. V nejhorším 
případě jde o 2000 hektarů (při zatopení veškerých 
ploch všech devíti obcích), což je ohromné území, které 
je možné dostat pod kontrolu jen s velkými obtížemi a 
vysokými finančními náklady.
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Projekt „Biologická regulace komárů podél Dyje a Moravy“ 
má nehledě na nutné zlepšení kvality života obyvatel 
podstatně přispět k rozvoji daného regionu. Profesionální 
regulace komárů při zachování všech právních podmí-
nek ochrany přírody představuje základní předpoklad 
rozvoje regionu jako oblasti pro volný čas a rekreaci v  
blízkosti města. Opatření za účelem regulace komárů
podpoří rozhodujícím způsobem místní ubytovací a 
stravovací podniky, kulturní, sportovní a volnočasová 
zařízení, zprostředkovatele, maloobchodníky a jiné 
poskytovatele služeb, kteří profitují z rozvoje turistického 
ruchu. 

CÍL



Ideální rozmnožovací podmínky pro domácí komáry

Obyvatelé obcí podél Dyje a Moravy sužuje po mnoho 
let vždy na jaře a v létě nespočet komárů, díky kterým je 
pobyt venku často nesnesitelný. To negativně ovlivňuje 
nejen kvalitu života, ale i možnost trávení volného času 
ve volném prostoru. Tito neodbytní živočichové jsou 
přemnožení často po celé měsíce, a způsobují tak i 
rozsáhlé finanční škody provozovatelům v turistické a 
gastronomické oblasti.

PROBLÉM S KOMÁRY

Použitá biologická účinná látka k regulaci komárů se nazý-
vá Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) a získává se z bak-
terie žijící v půdě. V této bakterii se tvoří proteinový krystal, 
jehož složení specificky pro komáří larvy ve vodě působí po 
pozření toxicky a následně vede k jejich smrti. Použití Bti 
je nasazeno v mnoha zemích po celém světě jako jediná 
ekologicky obhajitelná metoda regulace komárů pískla-
vých (komárů).
Aby byla tato látka účinná, musí komáří larva pozřít pro-
tein (bílkovinu). Bti je tak neúčinná proti zámotkům, které 
nepožívají žádnou potravu, i proti létajícím dospělým jedin-
cům – komárům. Bti je zcela neškodná pro člověka, domácí 
zvířata, ryby či jiné živočichy a v přírodě se zcela a beze 
zbytku odbourá během 24 hodin.

Za účelem úspěšné realizace regulace komárů spočívá 
projekt na třech pilířích:

1. HUBITELÉ KOMÁRŮ jsou školené osoby jako 
zaměstnanci obce nebo dobrovolníci, kteří pomocí 
zádových postřikovačů šíří tekutý BTI do vodních ploch 
v luzích napadených larvami – jsou to tak říkajíc pěší       
jednotky projektu. Příslušné obce koordinují nasazení 
hubitelů komárů, použité metody a prostředky stejně 
jako dávkování a vybavení jsou pro všechny stejné a 
standardizované.

2. Vyskytnou-li se po silných záplavách velké, hranice 
obcí přesahující a obtížně dostupné líhně komárů, je na-
sazen druhý pilíř, a to regulace pomocí VRTULNÍKŮ, k níž 
dochází vhledem k nadměrně vysokým nákladům a ad-
ministrativním nařízením jen v nejhorším

3. Třetím pilířem je BOJ PROTI DOMÁCÍM KOMÁRŮM, 
který je důležitý především na počátku léta, protože mnoho 
komárů má své líhně v obytných územích, v nádobách 
na dešťovou vodu, ptačích napajedlech, vodních bio-
topech bez ryb, starých automobilových pneumatikách, 
studních a dešťových odvodních kanálech. Celkově tak 
vznikají značné rozmnožovací plochy a zátěž v obytných 
zónách se stává nesnesitelnou. Jednotlivé obce bojují 
proti domácím komárům na vlastní odpovědnost a spo-
lek je v jejich úsilí podporuje BTI-tabletami a veřejnou 
propagací. Za součinnosti obyvatel lze i zde dosáhnout 
pozitivních výsledků.

V souladu s úředními předpisy podléhá projekt biologické 
regulace komárů přísným nařízením o ochraně životního 
prostředí a povinnosti „monitoringu“ (kontroly). V této 
souvislosti jsou prováděny kontroly ve čtyřech různých

 

1. V nezávislé laboratoři jsou realizovány rozsáhlé 
výzkumy lužních vod, aby bylo možné zjistit, jestli 
regulační opatření poškozují vodu nebo tamní žijící or-
ganismy (kromě komářích larev).

2. U přímého rozsevu Bti do vodních ploch s komáří-
mi larvami (pěšky prostřednictvím hubitelů komárů 
nebo pomocí vrtulníků) je nutné ochránit stávající hníz-
diště zřídka se vyskytujících a ohrožených druhů velkých 
ptáků. Další program zkoumá potenciální dopady, které 
může vyvolat nepřítomnost komárů jako potravy pro 
malé ptáky hnízdící v rákosí.

3. Spolek převzal kontrolu létajících komárů (monito-
ring). K tomu se používají pasti vyplněné suchým ledem 
(CO2). Četným vyhodnocováním nálezů, ale také přes-
ným určením chycených druhů komárů je možné for-
mulovat zásadní logické následky úspěšnosti regulačních 
opatření.

4. Další důležitý bod monitoringu představuje dokumen-
tace dosažených úspěchů opatření regulujících populace 
komárů, a tím také dopadů na kvalitu života obyvatelstva, 
jakož i hospodářského i turistického vývoje regionu.

MONITORING

V letech 2006 až 2010 byly dosaženy veškeré právní 
předpoklady pro realizaci biologické regulace komárů, 
odpovídající současně zákonu na ochranu přírody. Ná-     
sledně byl v roce 2012 založen spolek „Biologická regulace 
komárů podél Dyje a Moravy“. V tomto spolku se spojilo 
devět obcí. Za pomoci angažovaného zkušeného diplo-
movaného biologa se členové spolku společně zasazují 
o odbornou realizaci projektu. Jeho cílem se stala redukce 
masového rozmnožování komárů na snesitelnou úroveň 
pomocí ekologicky obhajitelných, biologických metod, 
aby mohla být zaručena kvalita života obyvatelstva a 
umožněna turistika orientovaná na přírodu. Projekt „Bio-
logická regulace komárů“ je v celém Rakousku uznáván 
jako jedinečný pilotní projekt.

SPOLEK

ÚCINNÁ LÁTKA ˇ

Komári predstavují ohromnou zátež a trápeníˇ ˇˇ Hubitelé komáru pri aplikaci Btiˇ˚ Vrtulník s aplikacním prístrojemˇ ˇ Odborný monitoring za úcelem ochrany prírodyˇ ˇ

TRI PILÍRE PROJEKTUˇˇ

oblastech životního prostředí, které musí spolek financovat:


