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Šumperskou ulici Šumavská zamo řují potkani 

Téma 
 
Střední Morava - Deset potkanů denně zaznamenávají v Šumperku zdejší deratizéři. A to v pouhé jedné ulici. 
Šumavské. Podle odborníků začíná být město v této lokalitě potkany zamořené. 
Jak jsou na tom jiná města? Právě nyní je vhodná doba k deratizačním zásahům. Radnice je na podzim 
pravidelně dělají. Letos ale zároveň přiznávají, že na potkany mají méně peněz než vloni. 
„Šumperk začíná být potkany zamořený. V Šumavské ulici jsem ve dne viděl i deset potkanů,“ potvrdil 
pracovník šumperské deratizační firmy Svatomír Jansa. Podle jeho slov lidé posílají stížnosti na radnici i na 
místní hygienickou stanici, potkani však v Šumavské ulici zůstávají. 
„Potkana jsem viděla v popelnici před domem. Sousedka navíc všechny v paneláku upozorňuje, aby dovírali 
vchodové dveře. Z potkanů mám strach,“ potvrdila Eva Tomková. 
V Šumperku to může být problém. Na deratizace má radnice o polovinu peněz méně než vloni. „Město letos na 
deratizaci vyčlenilo 24 tisíc korun, částka ale zahrnuje například i likvidaci mravenců, sršňů,“ uvedla tisková 
mluvčí radnice Andrea Jahnová 
Zvýšený výskyt potkanů na Šumavské ulici souvisí podle Vladimíra Hoška z odboru životního prostředí s 
ukončením výstavby kanalizace na blízké ulici Jiřího z Poděbrad. „Původní kanalizace byla netěsná a 
poskytovala potkanům řadu úkrytů. Teď o ně přišli, takže se snaží hledat úkryty jinde,“ sdělil Hošek. 
Pokračování na straně C3 
 
Šumperskou ulici zamořují potkani 
JAK NA POTKANY Počty potkanů ve městech se podle odborníků zvyšují. Radnice na druhou stranu 
přiznávají, že na deratizace mají letos méně peněz než vloni. Jaká je současná situace v jednotlivých městech 
Olomouckého kraje? 
Pokračování ze strany C1 
Potkani se v původní kanalizaci drželi přesto, že Šumperská provozní vodohospodářská společnost dělá ve 
městě pravidelnou deratizaci. 
„V původní kanalizaci staré desítky let nebylo možné ani deratizací všechny potkany odstranit, protože 
sousedila s řadou různých polorozpadlých šachet nebo zrušených přípojek, kde mají potkani ideální úkryt. Tam 
jsme se nedostali,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Jan Havlíček. 
Podle Hoška je nyní nejlepším řešením plošná deratizace celé lokality. „Tamje ale potřeba shody majitelů domů, 
kde se potkani ve sklepích nejčastěji ukrývají. Podniky města Šumperka provádějí deratizaci objektů patřících 
městu dvakrát do roka a zajišťují i deratizaci potoků. Bohužel mnozí majitelé ostatních domů ale berou výskyt 
potkanů na lehkou váhu,“ sdělil Hošek. 
Podle odborníků připadá celorepublikově na jednoho člověka jeden potkan. I když přesná čísla v Olomouckém 
kraji neexistují, po mírné zimě a parném létu je podle deratizačních firem potkanů více nejen v Šumperku. 
V Olomouci se potkani vyskytují nejvíce v ulici Norská a na Gorazdově náměstí. Mezi problematická místa patří 
i hustě obydlená sídliště Povel, Neředín a Nová ulice. Právě v těchto lokalitách letos olomoucká radnice 
zajišťovala deratizaci. „Město na deratizaci hlodavců v letošním roce vyčlenilo pouze 45 tisíc korun. 
Rozsáhlejší deratizaci bohužel kvůli nedostatku financí nemůžeme provést,“ řekl Petr Loyka, vedoucí odboru 
životního prostředí olomouckého magistrátu. Přitom v roce 2006měl odbor životního prostředí na hubení 
hlodavců k dispozici bezmála 154 tisíc korun. Deratizaci zadávanou magistrátem provádí speciální firma. 
Město reaguje především na podněty Olomoučanů, situace s potkany se tak podle slov Petra Loyky každý den 
mění. 
Pravidelnou likvidaci hlodavců na jaře a na podzim zajišťují i další města v kraji. „Plošnou deratizaci provádíme 
dvakrát ročně. Nikdo ale nehlásil případy většího výskytu potkanů,“ uvedl mluvčí přerovského magistrátu 
Bohuslav Přidal. 
Veřejně přístupná místa, která vlastní město Prostějov, potkanů zbavuje deratizační firma. „Deratizujeme 
pravidelně, i na upozornění občanů,“ sdělila tisková mluvčí města Prostějov Jana Gáborová. 
„Pokud město každého půlroku provádí deratizaci, obvykle s potkany nemá příliš velké potíže,“ potvrdil 
deratizér Lubomír Pěček, který hlodavce hubí na Jesenicku a Bruntálsku. Olomoucký deratizér Karel Netopil 
upozornil na skutečnost, že potkani budou v blízkosti lidí žít vždy a úplně je vyhubit nelze. „Jejich počet můžeme 
regulovat jedině jedy. Potkani si ale časem vytváří obranné látky a vůči některým druhům jsou brzy imunní. 
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Musíme používat nové jedy a často střídat různé výrobky,“ doplnil Netopil. 
Potkani se vyskytují především v kanalizacích, v blízkosti popelnic a u výroben potravin. V ulicích města, navíc 
ve dne, jsou spíše výjimkou. „Vylézají hlavně v noci, kdy je tma a ticho. Pokud se objeví mezi lidmi, jde o 
náhodu. Z potkana omráčeného jedem totiž opadává strach z lidí,“ konstatoval Netopil. Pokud se potkan do 
bezprostřední blízkosti člověka dostane, rozhodně by se hlodavce neměl nijak dotýkat. 
 
„Potkani si časem vytváří obranné látky a vůči některým jedům jsou brzy imunní.“ 
Karel Netopil, olomoucký deratizér 
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