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třeba pro každé plynování vytopit celý
plynovaný prostor a ten vytápět po ce-
lou dobu plynování. V našem případě
se musela vytápět celá prázdná budo-
va. Tyto náklady několikanásobně pře-
sahovaly náklady samotné asanace a je
nutné je připočítat k nákladům na hu-
bení. Při klasickém postřiku tyto extra
náklady odpadají. V jiných případech
fumigaci značně prodražuje nutnost
vyřazení celé plynované budovy
z provozu. Pro tyto problémy je nutno
fumigaci štěnic stále považovat za
možnou alternativu reziduálním po-
střikům pouze v určitých výjimečných
případech.
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Domnívám se, že monitorování výskytu štěnic je
při praktickém výkonu DDD v boji proti štěnicím
věcí zásadního významu. Začali jsme letos prová-
dět monitoring štěnic v komunální sféře poměrně
jednoduchým způsobem. Prostřednictvím jedno-
stranně lepicí pásky. 

Používáme pásku o šíři 5 cm a nalepíme ji na podlahu, na
lišty kolem stěn, kolem postelí v ložnici a td Jako nejvhod-
nější se jeví páska Schuller Eh’klar a délce role 33 metrů.
Páska má tu výhodu, že štěnice pod ní nemůže podlézt. Na
tuto pásku nanášíme lepidlo Slom lep vytlačované pod mír-
ným tlakem z tuby. Po ukončení aplikace se dá páska jed-
noduchým odvinováním navíjet, takže na podlaze nezůsta-
nou žádné stopy. Jedna role pásky pokryje potřebu jedné
středně velké místnosti.

Samosebou, že použití lepové pásky je podpůrným a dopl-
ňujícím prostředkem, který ovšem poskytne pravdivý obraz

o výskytu štěnic při rozhodování o rozsahu před vlastním cí-
leným zásahem, ale i po něm, navíc dokáže zdokumentovat
i stav v místech, která jsou nějakým způsobem diskutabilní.

Mohu potvrdit, že zejména v penzionech a bytových do-
mech se použití této lepové nástrahy setkává u klientely
s velkým pochopením, protože lepová past jim poskytne od-
pověď na otázku jak to s výskytem opravdu je a dokáže od-
halit i jinak nepostižitelné migrující samice, případně rezi-
stentní jedince, kteří nenesou znaky žádné intoxikace. Na-
konec i prováděcí firmě poslouží k nalezení hlubšího obrazu
o situaci společně s pocitem vyššího stupně zadostiučinění,
že pro klienta udělal co mohl.
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