HASIČI RADÍ OBČANŮM
Nebezpečná návštěva: Jak se zbavit vos a sršní!

Kdo z nás by je neznal, a na vlastní kůži se s nimi alespoň jednou za život nesetkal! Ano, řeč
je o vosách a sršních, výstražně zbarveném černožlutém hmyzu, který nás děsí především
svým žihadlem. Vosy dorůstají do velikosti 1,5 až 1,9 cm jsou velmi otravné a bývají útočné.
Sršeň je ve srovnání s vosou pořádný obr – může mít i 3,5 cm a její bzučení jen tak
nepřeslechnete. Na rozdíl od své menší příbuzné není nijak zvlášť agresivní, málokdy by vás
bezdůvodně napadla. V létě se velmi často stávají nezvanými obyvateli našich zahrad
a návštěvníky našich domácností. Velmi rády se zabydlují v „papírových hnízdech“ pod
střechou, ve starých kůlnách, na půdách. Často si své hnízdo přilepí klidně i k vaší terase.
Usídlují se i v dutinách stromů, pařezech nebo v zemi. Nejčastěji útočí, pokud budou mít pocit,
že jejich hnízdo jakkoli ohrožujete. Ještě, než se rozhodnete zlikvidovat každého příslušníka
vosího či sršního národa, který se objeví na vaší zahradě či v domácnosti, pamatujte, že oba
druhy hmyzu patří k těm užitečným, jež mají v přírodě důležité místo.
Pro případ, že nechcete likvidovat hnízdo, ale pouze se chránit před nezvanými návštěvníky,
používejte zejména profesionální přípravky určené k odpuzování tohoto hmyzu. Odpuzujícími
přípravky jsou repelenty, lapače a pasti, ale i například makety vosího hnízda. Často využívané
jsou i „babské rady“, např. natření rámů dveří a oken octem, zapálení aromalampy či svíčky
s citrusovou vůní, vyrobení jednoduché pasti na vosy s pomocí lahve od piva, kde necháte
část tohoto nápoje.
A jak postupovat, rozhodnete-li se pro likvidaci hnízda?
•
•

Povolejte specializovanou firmu zabývající se dezinfekcí, dezinsekcí
a deratizací, která zajistí odbornou likvidaci hnízda.
V případě, že hnízdo ohrožuje veřejný prostor, volejte hasičský záchranný sbor na
telefonní lince 150 nebo 112.

V případě, že se rozhodnete hnízdo zlikvidovat sami, uvědomte si, že se jedná o poměrně
nebezpečnou činnost. Dodržujte následná doporučení:
•
•
•
•
•

Likvidaci hnízda realizujte nejlépe velmi brzy ráno nebo pozdě večer, kdy není hmyz
výrazně aktivní.
Pracujte rychle, abyste nedali vosám a sršním čas na vás zaútočit.
Vždy mějte připravenou „únikovou cestu“.
Buďte oblečení od hlavy až k patě, ideálně v pevných, neprodyšných a silných
materiálech, nezapomeňte chránit také obličej a oči.
Používejte pouze specializované přípravky, které jsou přímo určené pro likvidaci
hnízd, vždy si pečlivě nastudujte návod a postupujte v souladu s ním.

•
•

Nechcete-li vosy či sršně zabíjet, můžete volně visící hnízdo (např. na větvi či trámu)
odříznout a uzavřít do pytle či krabice. Následně jej odvezte na odlehlé místo mimo
civilizaci, kde hnízdo zanechte.
V případě, že vás poštípe více vos nebo sršní nebo vás štípnou do rizikového místa
(např. krk, dutina ústní), vyhledejte rychlou lékařskou pomoc.

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
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