
 

Potkani v budovách – jak na to 

St. Gallen, 17.11. 2021. Někteří škůdci jsou častější v letních měsících, jiní hledají útočiště na podzim, často v těsné blízkosti 

lidí. Patří mezi ně hlodavci, jako jsou potkani, krysy a myši. Jak teplota klesá, budovy, garáže, altány, podlahové prostory a 

kanalizace poskytují těmto zvířatům vynikající podmínky pro hledání útočiště. Je to hledání tepla a jídla, co pohání tyto tvory. 

Mít potkany či krysy ve vlastním domě a kolem něj pro mnohé není něco, co by se mělo tolerovat. A z dobrého důvodu. Přenášejí 

nemoci. Někdy způsobují značné škody na konstrukci budovy, nemluvě o nábytku. Potkani se dostanou do útrob budovy i přes 

drobné škvíry a dírky, které si v případě potřeby zvětší a nechávají otevřené pro své přátele. Mohou se prokousat dřevem, 

plastem, cihlou, maltou, zátěrem a dokonce i litinou. 

I když se to nezdá, potkani a krysy jsou extrémně inteligentní, společenská zvířata. Žijí spolu ve smečce. Život ve smečce 

usnadňuje hledání potravy a také nabízí větší ochranu před predátory. Pokud najdete jednu krysu, ostatní nebudou daleko. 

Pokud jsou rozšířeny v domě nebo přístavbě, je čas jednat. Potkani se rychle rozmnožují, samice vrhají až dvanáctkrát ročně 

a v průměru rodí osm až devět mláďat na vrh. Mláďata krys rychle dosáhnou pohlavní dospělosti, takže potom také produkují 

potomky. Ve velmi krátké době se tak může vybudovat velká populace. Jakmile je napadení potkanem objeveno, mělo by se s 

ním co nejdříve bojovat. 

Jak se krys a potkanů zbavíte? 

Zabraňte vstupu  

Nejlepší způsob, jak zabránit krysám dostat se dovnitř, je najít možné vchody a utěsnit je. Ty jsou často ve špatně osvětlených 

rozích nebo průchodech potrubím nebo elektrickým vedením. Jasná svítilna usnadňuje jejich nalezení. Jakékoli díry, praskliny 

a mezery 15 mm nebo větší by měly být utěsněny. K tomu je ideální odolná ocelová vlna Stop hlodavcům od SWISSINNO. Na 

rozdíl od běžných tmelů má tento odolný materiál tu výhodu, že ho hlodavci nemohou rozkousat. Jeho použití je také snadné: 

jednoduše odřízněte kousek a zatlačte jej do otvoru. Je vyrobena z vlny z nerezové oceli a polymerových vláken a vytvoří zcela 

účinnou trvalou bariéru odolnou vůči povětrnostním vlivům uvnitř i venku. 

Vyžeňte potkany a krysy pomocí ultrazvuku 

Někdy se vyskytují otvory, které nelze utěsnit ocelovou vlnou proti hlodavcům – odtoky vody například ve sklepech a 

prádelnách. Za takových okolností je ultrazvukový odpuzovač hlodavců od společnosti SWISSINNO na tento úkol. Toto malé, 

ale výkonné zařízení využívá ultrazvuk k odhánění krys a jiných zvířat. Lidé tyto vysokofrekvenční zvukové vlny neslyší, ale 

zvířatům jsou nepříjemné a vyhýbají se oblastem, kde je tento ultrazvuk. Odpuzovač hlodavců lze jednoduše zapojit do zásuvky 

v blízkosti přístupového bodu. Pokud není v blízkosti žádný zdroj energie, můžete použít ultrazvukový odpuzovač hlodavců na 

baterie. Odpuzovač má životnost baterií 6 až 7 týdnů s jednou sadou baterií a pokrývá plochu 20 m². Bateriový odpuzovač je 

ideální na půdy, zahradní domky a další místa, kde nejsou elektrické zásuvky. 

Chytejte potkany  a krysy pomocí pastí 

Pasti jsou při hubení škůdců používanou možností po celá staletí. Swissinno Solutions AG vyrábí vysoce kvalitní pasti pro 

širokou veřejnost i profesionály. Pasti jsou z výroby osazeny přírodní, netoxickou a vysoce lákavou návnadou. Všechny naše 

pasti jsou velmi uživatelsky přívětivé a snadno se používají. Opakovaně použitelné pasti jsou robustní a s přesnou funkčností. 

U pasti na krysy PRO SuperCat druhově specifická a patentovaná spoušť „Easy Catch“ zajišťuje, že krysy budou chyceny 

pouze za krk. Ty se odlišují od ostatních konvenčních pastí tím, že zajišťují, aby se s krysami zacházelo humánně. Velmi vysoká 

síla úderu a optimalizovaná úderová tyč zajišťují, že jsou usmrceni co nejrychleji a bezbolestně, což eliminuje jakékoli utrpení. 

SWISSINNO: Kvalita dělá ten rozdíl 

Nekvalitní pasti jsou nehumánní a v nejhorším případě mohou dokonce vést k tomu, že populace krys změní své chování tak, 

že je již není možné úspěšně ovládat. Chytré řešení problému s potkany: Produkty SWISSINNO mají tu výhodu, že zvířata 

zbytečně netýrají, ale rychle a efektivně si s nimi poradí. Jsou druhově specifické, takže se zaměřují pouze na tvory způsobující 

problém a nezasahují ostatní volně žijící živočichy, nepoužívají ani toxiny a chemikálie, což je dobré pro životní prostředí, lidi a 

domácí mazlíčky. Ve společnosti SWISSINNO jdou vysoké standardy, inovace, udržitelnost a efektivita ruku v ruce. 



 

Bojujte s potkany a krysami jedem 

Přestože se jed na krysy stále běžně používá a je poměrně účinný, Swissinno Solutions AG nedoporučuje používat jedovaté 

návnady. Jedovaté návnady způsobují, že krysy umírají pomalu a bolestivě. Poškodit je možné i  další zvířata, domácí i divoká.  

Běžně používaným účinným látkám (antikoagulantum) trvá dlouho, než se biologicky rozloží a hromadí se v potravním řetězci. 

Otrávená zvířata často hynou a hnijí na nepřístupných místech, což pak vede k nepříjemným zápachům, zvláště při použití jedu 

uvnitř budov. I když to vyžaduje více úsilí, použití pastí, zejména v domácím prostředí, je lepší volbou. Jed na krysy by měl být 

použit pouze v případě, že použití pastí nemá požadovaný výsledek. 

Kontakt 

SWISSINNO SOLUTIONS AG 

Rosenbergstrasse 22 

9000 St Gallen 

Švýcarsko 

Tel: +41 71 223 4016 

Fax: +41 71 223 4024 

info@swissinno.com 

https://www.swissinno.com 
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