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 Na zelených plochách, v budovách 
i v kanalizaci pod celou Jihlavou opět 
proběhla celoplošná deratizace. Ma-
gistrát města Jihlavy každoročně ne-
chává položit na tisíc nástrah s látkou, 
která hlodavce bezbolestně usmrtí. 

 „Dobře provedená deratizace, tedy 

rychle provedená a na co největším úze-
mí, má až devadesátiprocentní úspěš-
nost. V Jihlavě se to daří,“ uvedl Ol-
dřich Bubrinka, ředitel fi rmy Deratex, 
která na základě výběrového řízení 
deratizaci v Jihlavě provádí. 

 Denně na pokládání nasadil dvanáct 
pracovníků, aby proces pro-
běhl co nejrychleji. Za jeden 
až dva týdny se místa znovu 
kontrolovala, zda potkani ná-
strahy sebrali. Další celoploš-
ná pokládka se podle potřeby 
provádí i na podzim. Ročně 
město Jihlava za redukci hlo-
davců platí 300 tisíc korun. 

 Populaci potkanů je důleži-
té stále držet zkrátka, má to-
tiž mimořádné reprodukční 
schopnosti. Samice je březí tři 
týdny, může přivést na svět až 
10 mláďat, tříměsíční jedinec 
je schopen dalšího rozmnožo-
vání. Odhaduje se, že v ideál-
ních podmínkách se může pár 
potkanů za rok rozmnožit na 
osm set jedinců. Potkan je ne-
bezpečný jednak poškozová-
ním majetku, ale také přeno-
sem infekčních nemocí.

  Jihlavský magistrát pravi-
delně vyzývá ke spolupráci 
na deratizaci také organizace 
a prostřednictvím médií ve-
řejnost. „Velice oceňujeme pří-
stup veřejnosti a fi rem, které se 

Nástrahy na potkany jsou položeny

NÁSTRA HY proti hlodavcům se umístily také v 
jihlavském podzemí. Foto: archiv MMJ

zapojují. Zásluhou odpovědného 
přístupu města i dalších organizací 
jsme v Jihlavě už mnoho let neměli 
problém s přemnožením hlodavců,“ 
ocenila Kateřina Kadlecová z od-
boru správy realit, která deratizaci 
organizačně zajišťuje.

 Celoplošná deratizace se pro-
vádí v kanalizačních sítích, škol-
ských zařízeních, topenářské sí-

ti, všech závodech, výrobnách, 
obchodech, prodejnách, stravo-
vacích provozech, obytných do-
mech i na volných prostranstvích. 
Objekty, ve kterých v současné 
době není zaznamenán výskyt 
hlodavců, je nutné také ošetřit, 
protože hlodavci vyhnaní z ošet-
řených míst hledají nová neošet-
řená teritoria. -lm-

Tiskové konference města

PRA VIDELNĚ po jednání městské rady pořádá vedení města tiskové konfe-
rence, na kterých informuje novináře o projednávaných bodech.
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