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SOUHRN

Koutule skvrnitá (Clogmia albipunctata) je tropický a subtropický zástupce z řádu dvoukřídlí (Diptera), čeledi koutulovití (Psycho-
didae), který postupně osídluje oblasti mírného podnebného pásma. V České republice byly potvrzeny dvě nové lokality jejího vý-
skytu ve Zlínském kraji. Přestože se jedná o krev nesající druh koutule, představuje tato tzv. „koupelnová muška“ určitá zdravotní 
rizika i pro člověka. Může se podílet na mechanickém přenosu různých patogenů, v nemocničním prostředí byly na koutuli skvrnité 
prokázány i rezistentní druhy mikroorganismů, které hrají roli v přenosu nozokomiálních nákaz. Mimo to se tato muška řadí mezi 
myiázotvorný druh hmyzu. V tomto ohledu můžeme C. albipunctata považovat za nového škůdce v oblasti ochranné dezinsekce. 
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SUMMARY

The species Clogmia albipunctata is a tropical and subtropical representative of  the order Diptera, family Psychodidae, which is 
gradually colonizing areas of  the moderate climatic zone. There were recorded two new locations of  occurance in the Zlín Regi-
on. Although it is a non-hematophagous organism, this so-called “Moth Fly” presents specific health risks also for humans. It can 
participate in the mechanical transmission of  various pathogens, on the drain flies in the hospital environment there has been con-
firmed the presence of  resistant species of  microorganisms that play a role in the transmission of  nosocomial infections. Further-
more, C. albipunctata belongs to the insect species causing myiasis. In this respect the drain fly can be considered to be a new insect 
pest in the field of  protective pest control.
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Úvod

Clogmia albipunctata (Williston, 1893) je velmi rozšíře-
ný tropický a subtropický druh koutule, který postup-
ně osídluje oblasti mírného podnebného pásma. Pasiv-
ní šíření C. albipunctata v mírném podnebném pásmu do 
nových území se předpokládá pomocí větrných prou-
dů nebo dopravními prostředky (1). Protože se jedná  
o tropický až subtropický druh, je výskyt C. albipuncta-
ta ve střední a západní Evropě vázán především na od-
padní vodu v urbánním prostředí. Nejčastější nálezy tak 
pocházejí zejména z domácího prostředí kuchyní, toalet  
a koupelen, ale i z prostředí nemocnic (2–5). Díky své-
mu hojnému výskytu ve výše zmíněném prostředí se 
této koutuli o velikosti 3–4 mm lidově říká koupelno-
vá muška (v anglofonních zemích je časté označení to-
hoto hmyzu drain fly, moth fly anebo bathroom moth-
midge). V antropogenním prostředí může C. albipunctata 

přežívat klimaticky nevhodné podmínky a zůstat aktivní  
i v zimních měsících (1). Zajímavostí je potvrzený výskyt 
koutule C. albipunctata v jediné známé přírodní lokalitě 
(neantropogenní prostředí) mírného podnebného pásma 
Evropy z okolí Prievidze na západním Slovensku, kde se 
koutule C. albipunctata objevila v dutině stromu naplně-
né vodou. Koutule zde zimu sice nepřečkaly, ale dutinu 
stromu v několika po sobě následujících letech opětov-
ně kolonizovaly z nedalekého města (6). Výskyt C. albi-
punctata na území České republiky byl poprvé potvrzen 
v Brně a v Praze roku 2011. V Brně šlo o hromadný vý-
skyt na devíti lokalitách, povětšinou velkých sídlištích 
(1). V následujících letech byly zaznamenány dva případy 
masivních invazí do obytných domů v Olomouci, které 
byly řešeny speciální ochrannou dezinsekcí (7). Postup-
ná kolonizace této teplomilné koutule do urbanizova-
ných oblastí tuzemska tak unikla pozornosti odborné  
i laické veřejnosti, přestože se jedná o nápadný druh (1). 
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Proto se lze domnívat, že se tento druh může vyskyto-
vat i v dalších lokalitách v České republice, a to i s ohle-
dem na námi náhodně objevených dvou místech výskytu 
C. albipunctata v Uherském Hradišti a v Ostrožské Nové 
Vsi. Koutule nalezené v Uherském Hradišti byly odchy-
ceny dne 28. 9. 2018 na vstupních dveřích do sklepních 
prostor rodinného domu. Místo nálezu je situováno na 
stinné části domu a těsně před prahem dveří je kanali-
zační mříž napojená na jímku odpadních vod. Na dve-
řích světle šedé barvy bylo pozorováno několik desítek 
jedinců. Majitelé domu uvádějí, že takto hojný výskyt to-
hoto druhu hmyzu zaznamenali poprvé. Další nález ně-
kolika jedinců C. albipunctata pochází z obce Ostrožská 
Nová Ves, kde byly koutule nalezeny dne 29. 9. 2018 na 
vstupních dveřích rodinného domu, jehož majitelé ne-
měli doposud problémy s nadměrným výskytem tohoto 
hmyzu. Vstupní dveře jsou bílé barvy, rovněž situová-
ny do stínu. Odchycený hmyz byl v plastové vzorkovni-
ci přepraven do laboratoře parazitologie Státního veteri-
nárního ústavu Olomouc, kde po jeho usmrcení v mra-
záku proběhla identifikace ve stereomikroskopu Nikon 
SMZ 1500 (obr. 1). Jedinci byli identifikováni na zákla-
dě morfologických znaků recentního entomologické-
ho klíče (8). S ohledem na zmíněná fakta, je cílem pří-
spěvku přiblížit odborné veřejnosti tento druh koutu-
le tak, aby v případě hromadného výskytu C. albipuncta-
ta v obytných domech či nemocničním prostředí byla 
problematika jejího výskytu řešena odpovídajícím způ-
sobem, a to s důrazem na epidemiologické riziko, které 
tento druh koutule představuje.

Taxonomie C. albipunctata 

Historie taxonomie koutulovitých je komplikovaná; 
pro stejný druh vzniklo mnoho synonym. Clogmia albi-
punctata byla poprvé popsána Willistonem roku 1893 
jako Psychoda albipunctata. Tento druh se stal typickým 
zástupcem rodu Clogmia (Enderlein 1937). Po dlouhou 
dobu byla Clogmia považována za synonymum pro rod 
Telmatoscopus (Eaton 1904). Většina zástupců rodu Clog-
mia pak byla řazena do nově definovaného rodu Telma-
toscopus (Vaillant 1972). V současnosti se ve většině lé-
kařských, toxikologických a ekologických literárních 
zdrojů uvádí pro tento druh koutule název Telmatosco-
pus albipunctatus, přesto taxonomové preferují pojme-

nování Clogmia albipunctata, a toto označení je platné 
i podle Fauna Europaea (9), i když na oficiálních we-
bových stránkách Fauna Europaea je uveden název  
s gramaticky chybně uvedenou koncovkou druhového 
jména – Clogmia albipunctatus (3). Čeleď koutulovití se 
dělí do 6 podčeledí, přičemž na území České republiky  
a Slovenska byl do roku 2016 potvrzen výskyt pouze  
3 zástupců těchto podčeledí: Psychodinae, Sycoracinae a Tri-
chomyiinae (1, 7). V roce 2016 byl však na Slovensku po-
tvrzený první nález krev sající koutule z čeledi Phlebo-
tominae: Phlebotomus mascittii (10). Druh Ph. mascittii je ši-
roko rozšířený nejen v oblasti Středomoří, ale jeho vý-
skyt byl potvrzen i v Evropě (11, 12). Zdravotní riziko 
pro humánní, ale i veterinární medicínu této krev sají-
cí koutule spočívá v přenosu různých druhů patogenů 
např. Leishmania spp. (10, 12). 

Bionomie C. albipunctata 

Clogmia albipunctata je jedním z nejznámějších zástupců 
čeledi Psychodidae. Zástupci čeledi Psychodidae jsou převáž-
ně akvatickým druhem hmyzu, který je závislý na vod-
ním prostředí (13). Larvy C. albipunctata se vyvíjí v měl-
kých nádržích s odpadní vodou nebo ve vlhkém orga-
nickém materiálu, který larvy rozmělňují pomocí svých 
mandibul. Základem potravy larev je v přírodních bi-
otopech především tlející rostlinný materiál. Během 
zkoumání materiálu z kanalizačního systému panelo-
vého sídliště v Brně-Bystrci, kde došlo k hromadnému 
výskytu larev i dospělců, bylo zjevné, že hlavní součást 
potravy tvořily kuchyňské odpady, tlející zbytky syro-
vých i tepelně zpracovaných potravin, smíchané s kous-
ky mycích houbiček, drátěnek, plastů, papírů, polystyre-
nu a hlíny. Stejní autoři, Šuláková a kol. (2014), provádě-
li další pokusy, kdy připravili larvám čistě masovou di-
etu (směs syrového vepřového, kuřecího a rybího masa  
a hovězích jater), do vodního výluhu masové směsi umís-
tili larvy, které vykazovaly zcela normální vývoj. Vzhle-
dem k tomu, že v nádobách s masovým macerátem ne-
byly žádné pevné částice, autoři předpokládají, že larvy 
mohou pravděpodobně přijímat potravu pouze absorpcí 
živin z výluhu (1). Clogmia albipunctata prodělává svůj vý-
voj od vajíčka po dospělce přes 4 larvální stadia a kuk-
lu. Délka životního cyklu se v závislosti na teplotních  
a vlhkostních podmínkách může lišit. Při 25 °C trvá vý-
vojový cyklus C. albipunctata 27 dní (14). Dále bylo pozo-
rováno, že se tento druh úspěšně rozmnožuje v rozmezí 
teplot 18–30 °C (1). Nově vylíhlí dospělci se stávají po-
hlavně zralými asi za 9 hodin, obě pohlaví se mohou re-
produkovat s více než jedním protějškem a samičky mo-
hou klást několik desítek až sto vajíček (15, 16). 

Rozšíření C. albipunctata 

V tropických a teplých oblastech se tento druh vy-
skytuje v přírodě v mělkých nádržích nebo vodou na-
plněných dutinách stromů, zatímco v urbanizovaných 
oblastech se často nachází v odpadních vodách (17, 18), 
a může tak působit obtíže také v obytných budovách  
a nemocnicích (7, 19, 20). Koutule C. albipunctata se může 
snadno šířit činností člověka např. prostřednictvím od-
padků, podzemních odpadních systémů nebo malých 

Obr. 1: Detail těla koutule pod stereomikroskopem (zvětšení 60krát).

Autor: M. Pijáček
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zásobníků vody. Popsaný druh se rovněž může šířit sa-
movolně ve volné přírodě, kde se také rozmnožuje, ze-
jména v letním období (1, 2).

Zdravotní rizika související s výskytem  
C. albipunctata 

Mezi zdravotní rizika, která souvisí s výskytem dru-
hu koutule C. albipunctata můžeme řadit: – mechanic-
ký přenos různých patogenů (synantropní prostředí), 
– přenos rezistentních druhů bakterií (prostředí ne-
mocnic), – alergie u oslabených jedinců, – vznik myi-
áz (lidé, zvířata). Vzhledem k tomu, že druh C. albi-
punctata je v našich podmínkách vázán na lidská obyd-
lí, množí se a přežívá v kuchyňských odpadech nebo 
splaškových vodách, představuje pro člověka potenci-
ální riziko v mechanickém přenosu různých patogenů 
fekálně-orální cestou. V nemocničním prostředí bylo 
schopno koutuli C. albipunctata kolonizovat až 45 dru-
hů bakterií (21). Mimo výše zmíněná rizika se v litera-
tuře uvádí také vznik alergie u citlivých jedinců vyvo-
lané setřenými šupinkami z křídel koutule (22). I když 
C. albipunctata není původcem klasických myiáz, tak 
larvy této mušky mohou příležitostně osídlovat těles-
né otvory a dutiny lidí. Podle dostupné literatury mo-
hou u člověka larvy koutule C. albipunctata způsobovat 
střevní, urogenitální nebo nosohltanové myiázy (23, 24, 
25). Většina popsaných případů myiáz u lidí byla za-
znamenána v tropických oblastech a to u osob pochá-
zejících ze špatného hygienického prostředí nebo s níz-
kou úrovní osobní hygieny, ačkoli se uvádí i podezře-
ní na urogenitální myiázu získanou z prostředí luxus-
ního hotelového resortu (24, 26, 27). Přestože nebyly  
v České republice potvrzeny konkrétní případy nákaz 
či myiáz spojených s výskytem této mušky, tak pode-
zření na onemocnění způsobené koupelnovou muškou 
již bylo zaznamenáno a vhodně konzultováno se spe-
cialistou entomologem. Konkrétně se jednalo o pode-
zření na gastrointestinální myiázu (po entomologickém 
určení bylo zjištěno, že se jedná o larvy koutule skvr-
nité). Tyto larvy pacient zpozoroval v záchodové míse  
a domníval se, že pochází z jeho stolice (28). S ohledem 
na výskyt těchto mušek a larev v domácím prostředí se 
lze domnívat, že obdobných případů bude přibývat. Po-
dobnou problematiku (podezření na humánní myiázu 
způsobenou larvami koutule skvrnité) řešila v roce 2018  
i parazitologická laboratoř Státního veterinárního ústa-
vu Olomouc a to ve formě dotazu od pacientky pomo-
cí fotografické dokumentace objevených larev.

Prevence a ochrana před C. albipunctata 

Prevence před výskytem koutulí v obytných plochách 
spočívá především v ochranné dezinsekci. V tomto pří-
padě se jedná o dobrý technický stav budov, tak aby se 
nikde nezadržovala a neprosakovala splašková voda, ve 
které by se koutule mohly množit a dostávat se násled-
ně, např. skrz praskliny ve stěnách do bytových pro-
stor, tak jak tomu bylo v obytném domě v Olomouci (7).  
V domácím prostředí je nutno udržovat hygienicky čis-
té prostředí, pravidelně provádět údržbu odtokových 
zařízení koupelen a kuchyňských dřezů, tak aby dochá-

zelo k odstranění biofilmu – vhodného substrátu, kte-
rý slouží jako zdroj potravy larvám koutulí. V oblastech 
mírného podnebného pásma lze využít také skutečnos-
ti, že C. albipunctata zde nenalézá zcela optimální pod-
mínky a její hromadný výskyt zpravidla umožňuje pří-
tomnost trvalých kaluží, jak dokazuje situace v bystrc-
ké lokalitě, kde postačila oprava netěsného svodu od-
padní vody v šachtě, aby populace koutulí vyhynula (1).  
S ohledem na vazbu na vytápěná antropogenní prostře-
dí však mohou některé kolonie C. albipunctata zůstat ak-
tivní i přes zimní období, zatímco mimo celoročně vy-
hřívané (teplé) lokality bylo pozorováno líhnutí dospěl-
ců v České republice od května do října (1).

Ošetření obytných prostor od C. albipunctata 

Koutule C. albipunctata patří mezi nežádoucí a po-
měrně obtížně hubitelný hmyz vyskytující se v lidských 
obydlích. Její larvy se líhnou v usazeninách nečistot vý-
levek a všude tam, kde mají dostatek potravy a přízni-
vých podmínek k líhnutí (vlhká antropogenní prostře-
dí se silným organickým znečištěním). V případě oje-
dinělého výskytu lze koutule při spatření zlikvidovat 
mechanicky (ručně, mucholapka). Při hromadném vý-
skytu se jeví jako vhodné použití různých insektici-
dů. Proti dospělcům lze použít insekticidy na bázi py-
retroidů (4), proti larvám C. albipunctata např. metopren 
a z něho odvozené sloučeniny a preparáty na bázi hyd-
razonu (29). Při masivním výskytu je vhodné zkontak-
tovat zkušenou deratizační, dezinsekční a dezinfekční 
firmu (DDD firma) nebo problém masivního výsky-
tu koutulí konzultovat s KHS. Vzhledem k vývojové-
mu cyklu koutule, se při jejím hubení pracovníci DDD 
firem řídí obecně platnými pravidly pro provádění dez-
insekce. Mimo to je důležité, aby při přemnoženém vý-
skytu pracovníci těchto firem dohledali také místo vý-
voje larev a zaměřili se i na technický stav budov. Ne-
zbytností je tak dohledat příčinu výskytu C. albipunctata 
a provést její nápravu (7).

Závěr 

Koutule skvrnitá (C. albipunctata) patří mezi teplo-
milné a krev nesající koutule. S postupnou změnou kli-
matu se však rozšiřuje i v nepůvodní oblasti přiroze-
ného výskytu, kde osidluje lidská obydlí. Ta jí poskytu-
jí vhodné podmínky k přežití i v zimním období. Bě-
hem migrace koutule skvrnité na území České repub-
liky došlo k dalšímu rozšíření areálu jejího výskytu do 
lokalit Zlínského kraje. Vzhledem k svému způsobu ži-
vota může její výskyt v lidském obydlí nebo v prostře-
dí nemocnic představovat pro člověka zdravotně-hy-
gienická rizika. V tomto ohledu je pak nutné zabývat 
se ochrannou dezinsekcí tak, aby tento druh nenalézal  
v antropogenních oblastech vhodné podmínky pro své 
množení a přežívání. 
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