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Mucholapky vyráběné v 
centru Židlochovic likvi-
dují nepříjemný hmyz na 
třech kontinentech. 

zuzana klementová

Židlochovice – I v době 
insekticidních sprejů a 
elektrických odpuzovačů na 
mouchy stále platí obyčejná 
mucholapka. K vyhlášeným 
patří lepkavé nástrahy z 
Židlochovic.

„Když jsem v roce 1991 
začal s výrobou mucholapek, 
obával jsem se, že jejich éra 
je už pryč. Za pár let po nich 
začala být poptávka na výcho-
dě, ale i v západní Evropě a v 
Americe, kde se prosazoval 
důraz na ekologii,“ popisoval 
majitel židlochovické spo-
lečnosti specializující se na 
výrobu mucholapek Libor 
Moudrý.

Jeho firma ve městě 
navázala na více než padesá-
tiletou výrobu tohoto zboží. 
Po zániku závodu Brněnských 
papíren se mu podařilo získat 
část výrobních zařízení a na-

jmout zkušené zaměstnance. 
O zakázky dnes nemá nouzi.

„Vloni jsme vyrobili 
rekordních šedesát devět 
milionů mucholapek. Na 
tuzemský trh jde pět procent 
naší produkce, zbytek vyváží-
me,“ nastínil.

Pro výrobce mucholapek je 
pohromou chladné a proprše-
né léto, kdy se obtížný hmyz 
nemůže líhnout. Zároveň ale 
nemůže čekat, jak se rok vy-
daří. Už od září devadesát za-
městnanců vyrábí polotovary, 
které míří na sklad. Expedovat 
je začnou na počátku roku. Na 
jaře už jede výroba naplno.

Čínské padělky
 Ani v obchodech nemá 

židlochovická mucholapka 
vyhráno. 

„Když jsem byl na návštěvě 
u konkurence v Číně, zjistil 
jsem, že mají plné sklady mu-
cholapek s našimi etiketami. 
Dokonce tam přijela i dodávka 
s nápisem Moudrý. Prostě 
si v Číně zaregistrovali mou 
značku,“ vzpomínal ředitel.

Na Ukrajině, kam tyto pa-
dělky často míří, se ale místní 

brzy naučili rozpoznávat české 
mucholapky od méně 
účinných čínských. 
Originál prozradí 
vůně lepidla i použi-
tá stužka. Problémy 
s falzifikáty řeší 
židlochovický závod 
speciálním značením 
výrobků.

„Toto jsou kopie histo-
rických strojů z roku 1937. 
Na začátku podnikání jsem 
koupil čtyři. Támhle vzadu 
stojí novější typ. Je ale velmi 
poruchový, protože je nabytý 
elektronikou. Zatímco ty staré 
stroje jsou téměř bezporucho-
vé,“ provázel Moudrý výrobní 
halou, ve které každý z dva-
nácti strojů za směnu namaže 
lepidlo na dvanáct až třináct 
tisíc papírových pásků a ty 
namotá do papírové dutinky. 

Pravým uměním je namí-
chat nevysychající lepidlo. 
Srdcem výroby je proto nevel-
ká varna, kde zaměstnanci v 
kotlích o obsahu téměř sedmi 
set litrů smíchávají kaučuk, 
pryskyřici, olej a další přísady. 
„Pozor, ať se nepřilepíte,“ 
varoval Moudrý a už směřoval 

do příjemně vyhřáté sušárny.
V té se vypařuje 
voda z dutinek, do 

kterých namo-
távají lepové pás-
ky.  Odpočívají 
tam po nástřiku 

také polotovary 
mucholapek. Pak 

putují do vedlejší 
dílny, kde dostanou 

etikety.

Kupují kukly
„Ještě tu máme jednu za-

jímavost,“ mířil ředitel k ne-
nápadným dveřím s nápisem 
insektárium. V místnůstce za 
nimi se testují tři roky staré 
mucholapky. Jejich účinnost 
ověří samotné mouchy, které 
se mají brzo vylíhnout. „Kukly 
kupujeme na Slovensku,“ 
prozradil Moudrý.

Jeho ambicí je přijít s 
lapačem, který by likvido-
val komáry. Dosud se totiž 
nepodařilo zjistit, na co by je 
bylo možné nalákat. Na vývoji 
„mucholapky“ na komáry ži-
dlochovický závod již několik 
let spolupracuje se zahranič-
ními vědci.

Vyvíjí mucholapku na komáry

Replika prvorepublikového stroje, který do papírových dutinek namotá lepící pásek (vlevo) a balení hotových mucholapek do krabic po sto 
kusech (vpravo). Foto: Michal Nicák (2x)

krimi

Krádeže utnula past
Tišnov – Fotopast ve sběrném 
dvoře v Tišnově ukončila noční 
výlety sourozenecké dvojice pade-
sátníků, která tam kradla materiál. 
Bezpečnostní zařízení muže zvěč-
nilo, když dovedně překonávali 
poměrně vysoký plot. Tišnovským 
policistům nedala identifikace 
vytrénované dvojice zlodějů moc 
práce. Vyklubali se z nich známí 
recidivisté, kteří mají na kontě již 
několik trestů za krádeže.  (zuk)

Zloděj šel po krůtách
Medlov – Z areálu bývalého 
zemědělského družstva v Medlově 
na Pohořelicku přes noc zmizelo 
dvacet krůt. Zloděj se do haly, 
kde se drůbež nacházela, musel 
propracovat přes řadu překážek. 
Majitel ocenil ukradené opeřence 
na dvacet tisíc korun. (zuk)
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Obec ozdobí světelná fontána
Drásov - Velkou proměnu 
náměstí plánují v městyse 
Drásov na Tišnovsku.

„Chtěli bychom v centru 
obce vytvořit prostor, kde by 
se lidé mohli shromažďovat. 
Podle projektu by měl být oz-
vláštněný zajímavým vodním 
prvkem – světelnou fontá-
nou,“ prozradila starostka 
Drásova Martina Bočková a 
dodala, že již na jaře by obec 
měla vybrat firmu, která 
centrum upraví.

Místní chtěli úpravy 
prostranství před obecním 
domem původně stihnout 

ještě vloni, hodně času ale za-
brala příprava návrhu, který 

by vyhovoval všem požadav-
kům.  (zuk)

Prostranství v Drásově, které čeká zkrášlení. Foto: Michal Nicák
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Děje se ve Vašem okolí něco zajímavého? 
Redakce týdeníku 5+2 dny se těší na Vaše tipy 

a postřehy. Zasílat je můžete na e-mail  
zuzanaklementova@agfmedia.cz,

či telefonovat na 601 392 578. 


