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  Věc:  Monitoring výskytu populací potkana obecného (Rattus norvegicus)             
na území MČ Brno - Bohunice; 
Návrh zabezpečení a cenová nabídka lokální plošné deratizace veřejných  
ploch a zeleně na území MČ 

V minulých letech byla prováděna lokální plošná deratizace vybraných území MČ. Byly
cíleně vyhledávány především prostory s aktivním výskytem kolonií  potkana obecného (Rattus
norvegictus) a dalších synantropně vázaných druhů hlodavců. Na takových lokalitách byly potom
zvoleno buď terčové ošetření nalezeného ohniska a jeho blízkého okolí rozložením deratizačních
nástrah přímo do norních systémů. V případech nalezení rozptýleně žijící populace byla volena
spíše barierová metoda ošetřením celé lokality – většinou část nebo celá ulice. 

V  průběhu  podzimu  2013  a  jara  2014  probíhala  průběžná  kontrola  prostoru  MČ
pracovníkem frmy Deratizace Ratajský a byla vyhodnocována aktuální situace. Podle nalezených
sekundárních stop činnosti hlodavců potom byly vybrány lokality, které je nutno ošetřit. 

• Doporučení

 Vzhledem k dobrým zkušenostem s prováděním kombinovaných zákroků ve formě lokální
plošné i ohniskové deratizace z minulých let i s přihlédnutím k pozorovatelnému efektu těchto
zákroků,  doporučujeme plynule  navázat  na  osvědčený postup a  provést  takový kombinovaný
zákrok na území MČ.  

     Ve sledovaných  lokalitách dochází  k navyšování  počtu juvenilních jedinců z letošních
jarních vrhů.  Za aktuálně poměrně velmi zasaženou lokalitu patří okolí ulice Běloruské. 

Průběžně prováděný monitoring pomohl s výběrem lokalit určených k ošetření vhodnými
rhodenticidními  preparáty.  Výsledky monitoringu jsou  shrnuty  v  následující  části  dokumentu
včetně doložených mapových a obrazových podkladů.



• Výsledky monitoringu MČ Bohunice

 

 Areál Rolnická – Souhrady 

- na ulici Rolnická i spodní se neustále projevuje vliv stavební činnosti v blízkém okolí. Vstupy do
norních systémů se nachází především v travnatých plochách poblíž kanalizačních šachet  



Areál Souhrady

- v tomto prostory se projevuje souhra hned několika faktorů. Ze směru od ulice El.Přemyslovny
dochází  k  rušení  intenzivní  stavební  činností,  ve  spodní  části  ulice  se  potom  projevuje  vliv
blízkého koryta potoka a možnost pravidelného přístupu ke zdroji vody. Zelená zóna užívaná jako
výběh pro psy a přilehlá pole nabízí hlodavcům nepřeberné množství zdrojů potravy a prostorů k
zasídlování.   



Areál Švermova

- poměrně rozlehlá oblast ulice Švermovy byla ošetřena více než před rokem. Situace zde není
plošně kritická, ale ohniska výskytu by mohla být základem dalšího šíření juvenilních generací
do okolních lokalit     

Areál Pod Nemocnicí - Vedlejší



Areál Arménská – Gruzínská - Běloruská



Areál Uzbecká



• Řešení

       1) V nejbližším možném termínu provést deratizaci veřejných ploch a veřejné zeleně               
       na území MČ Bohunice kombinovaným zákrokem:

 a – lokální plošná deratizace barierová – v místech s rozptýleným výskytem

 b – ohnisková deratizace – místa se silným lokálním zamořením

   2) Věnovat  zvýšenou  pozornost  lokalitám,  kde  lze  díky  zvýšenému  pohybu  obyvatel  
předpokládat  i  zvýšený  výskyt  potenciální  potravy  pro  škodlivé  hlodavce  (obchody,  
restaurace, školy)  

       3) Bude vypracována mapa rozložení nástrah v obci, která bude tvořit přílohu výkazu prací. 
Objednateli budou dány k dispozici bezpečnostní listy užitých preparátů. Ošetřené oblasti 
budou viditelně označený výstražnými štítky.       

       4) Bude vypracována odborná informační zpráva o průběhu a výsledcích deratizačního 
zákroku

ulice rozsah

Arménská celá

Běloruská celá

Gruzínská celá

Moldavská část (ohniska)

Pod Nemocnicí část (1-11, 27-39)

Rolnická celá

Souhrady celá

Spodní celá

Švermova část (1-7, 21-25)

Uzbecká celá

Vedlejší celá



• Navrhovaný technologický postup lokální plošné deratizace MČ Brno-
Bohunice; Užité metody a prostředky

1. Monitoring  probíhal  průběžně  podzimu  2013  a  jara  2014  -  byl  orientačně  sledován  výskyt
a migrace populací potkana (Rattus norvegictus) v lokalitě městské části.

2. Zvolení  vhodných  účinných  přípravků  -  nástrah,  v případě  potřeby  i  speciálních  technologií
hubení  hlodavců  (metoda  pulsní,  terčová,  bariérová  atd.).   Pokládání  malých  dávek  nástrahy
na velké ploše zajistí širokou možnost přístupu k nástraze mnoha jedincům. Aktivní látka tedy
bude  přijata  větším  množstvím  hlodavců.  Stejně  tak  bude  umožněno  opakované  požití,
což účinnost deratizace zvyšuje.  

3. V  dohodnutém  termínu  bude  zahájeno  rozkládání  zvolených  nástrah  tak,  aby  toto  prvotní
rozložení proběhlo současně na největší možné ploše a v co nejkratším časovém úseku

4. Aktivním prvkem moderních deratizačních přípravků jsou látky zamezující srážení krve. Dávka
aktivní  látky  v  nástraze  zajišťuje  požadovaný  účinek  na  hlodavce,  stejně  tak  její  atraktivita
je  cílená  na  hlodavce.  Obsah  vysoce  hořkých  látek  nástrahu  činí  nezajímavou  pro  necílové
organismy.  
Účinnost antikoagulačních nástrah se projeví úhynem zasažených jedinců v horizontu 3 až 4 dnů.
Ostatní  jedinci  v  kolonii  pokračují  v  přijímání  nástrahy.  V tomto termínu je  již  možno  nelézt
následkem  deratizace  uhynulé  hlodavce.  Odklizení  a  předepsaná  likvidace  tohoto  odpadu
je  nedílnou  součástí  deratizačního  zákroku.  V této  fázi  může  rovněž  dojít  k doplnění  čerstvé
nástrahy, v případě jejich špatného přijímání cílovými hlodavci dojde k obměně druhu nástrahy.

5. Kontrolní  činnost  bude  realizována  ve  dvou  týdnech  následujících  po  datu  položení  nástrah.
V místech stálé konzumace proběhne případné dokládání nástrah a odklízení uhynulých hlodavců.
Závěrečná etapa deratizace, která spočívá v odstranění nástrah resp. deratizačních staniček, bude
zahájena až v době, kdy v dané lokalitě nastal zřejmý úbytek, případně úplná eliminace výskytu
škodlivých hlodavců.

6. Bezpečnost  práce.  Jako  odborná  frma  vyvíjející  činnost  v oblasti  DDD  pracujeme  podle
schválených  technologických  postupů.  Speciální  deratizace  v souladu  se  zákonem  o  veřejném
zdraví č. 258/2000 Sb. prováděna odborně způsobilými pracovníky. Při deratizaci budou nástrahy
odpovídajícím  způsobem  zabezpečeny  před  pozřením  necílovými  organismy.  Na  otevřených
prostranstvích budou použity speciální nástrahové staničky. 

7. Ošetřené  plochy  budou  označeny  výstražnými  nálepkami.  Zákrok  bude  dokladován  Výkazem
o provedení práce s vyčíslením spotřebovaného materiálu. Rozmístění jednotlivých nástrah bude
uvedeno v mapových podkladech jako příloha protokolu  o provedení deratizace.

8. Bude zpracována odborná závěrečná zpráva o provedeném zákroku. 

V Brně dne 12.5.20144 Mgr. Jiří Páč, Ph.D. 
Deratizace Ratajský
722 480 048


