
V průběhu měsíce května 2010 bude v našem městě prováděna velko-
plošná deratizace, zaměřená na hubení potkanů. Celou akci bude zabez-
pečovat zlínská fi rma Deratex, spol. s. r. o.. 
Použita bude chemická aplikace, což je dnes nejspolehlivější a nejrozšířenější 
způsob boje proti hlodavcům. Nástrahou budou jednorázové antikoagulanty, 
které budou kladeny do kanalizační sítě, do nor a do vybraných objektů. Tyto 
nástrahy se vyznačují vysokou účinností vůči hlodavcům - 2,5 gramu spoleh-
livě zahubí potkana do hmotnosti 250 gramů, zatímco ostatní necílená zvířata 
by musela spotřebovat podstatně větší množství, aby došlo k jejich otravě (pes 
- cca 350 gramů, slepice až 1kg, kočka až 2kg).
Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidské-
ho zdraví. Potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění, 
přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti 
a k nejvýznamnějším z nich patří mor, leptospirozy, a Salmonelozy. Na dru-
hém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují 
na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech 
apod.

Efektivnost celé akce je závislá na komplexnosti, což se neobejde bez 
spolupráce ostatních fi rem ve městě a samotné spolupráce občanů. 
Proto se tímto na Vás obracíme s žádostí o pomoc a spolupráci při 
vyhledávání ohnisek výskytu hlodavců a zejména, abyste sami upo-
zornili buď prostřednictvím městského úřadu anebo kontaktováním 
pracovníků provádějící fi rmy na výskyt hlodavců ve svém nejbližším 
okolí.

Ukončením velkoplošné deratizace práce fi rmy ve městě nekončí. Firma bude 
provádět čtvrtletní kontroly míst nejvyššího výskytu hlodavců s položením dal-
ších nástrah. Rovněž v těchto termínech očekáváme spolupráci občanů.
V širším vědomí lidí je ochrana před hlodavci pojímána pouze jako jejich hube-
ní. Nutno ji však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci 
a udržení jejich populace na co nejnižší úrovni. Proto pro zajištění co nejvyš-
šího efektu, je třeba provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat pre-
ventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva.
Smyslem těchto preventivních opatření, je co nejvíce ztížit životní podmínky 
hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě, do objektů, obydlí, znesnad-
nit jim hnízdění apod.
Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení se smetím a odpadky, likvi-
daci černých skládek, vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného 
materiálu, kde všude by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodav-
ců. Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetono-
vat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části 
dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, 
ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí. Pravidelná kontrola a samotný 
zájem obyvatel, zabrání zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provede-
ní represívního zásahu. Dodržujeme-li tyto zásady prevence, můžeme výskyt 
hlodavců podstatně snížit.
Represivní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potka-
na, který dospívá po 3 měsících, samice je březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 
7krát do roka 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů, může mít teoreticky až 800 
potomků za rok.
Abychom žili ve zdravém a hygienicky nezávadném prostředí, musíme považo-
vat boj s hlodavci za trvalý úkol, kde je nutná vzájemná spolupráce mezi pro-
vádějící fi rmou, odpovědnými institucemi i samotnými občany.

Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice



Město Velké Pavlovice oznamuje všem organizacím působícím na úze-
mí katastru města Velké Pavlovice, že bude na základě rozhodnutí rady 
ze dne 15. dubna 2010 prováděna v termínu od 21. května 2010 do 
3. června 2010 celoplošná deratizace, kterou zajišťuje odborná 
fi rma Deratex spol.s r.o. Zlín. Provádění celoplošné deratizace je 

            v souladu se Zákonem č. 258 / 2000 Sb. 
       O ochraně veřejného zdraví.

Z důvodu co největší efektivnosti 
celé akce a zabezpečení komplex-

ního ošetření města, Vás žádá-
me - jako vlastníky či provozo-
vatele objektů nacházejících 
se na území města o provede-
ní ochranné deratizace svých 
objektů, a to ve shora uvede-
ném termínu.

Za tímto účelem vejděte ve styk s 
vašimi smluvními partnery a do-

hodněte si s nimi termín provedení deratizace, anebo můžete kontak-
tovat přímo provádějící fi rmu Deratex spol.s r.o. Zlín na telefon 
577 431 128,  fax  577 218 701 , e-mail deratex@deratex.cz, 
mobil 603 480 025.

Věříme, že pochopíte důležitost a význam tohoto opatření 
a svým aktivním přístupem se budete podílet na celkovém 
úspěchu samotné akce. Předem Vám děkujeme spolupráci! 

Ve Velkých Pavlovicích dne 16. dubna 2010

Ing. Pavel Procházka, 
starosta města Velké Pavlovice


