Krtci zabrali fotbalistům hřiště. Ti na ně
půjdou se skákací nohou a žábou.
Krtci místo fotbalistů rejdí na hřišti v Oldřichově v Hájích. Na začátku března pokryly trávník stovky
krtinců. Nejde často o hromádky, nýbrž o kopečky s průměrem půl metru a výškou skoro třicet centimetrů.
Krtci vyznávají fotbalovou modernu - „hrají“ většinou po stranách hřiště, střed vynechávají a ve velkém počtu
pronikají do velkého vápna. Jeden zoral půdu u bílého puntíku označujícího penaltu.

„Krtci na hřišti škodili i v minulých letech, ale letos je krtinců extrémně mnoho,“ říká oldřichovský starosta
Jaromír Tichý. „Zdá se, jakoby se tam seběhli všichni tito černí hmyzožravci z okolí.“Nedaleko od hřiště
stojí Ekocentrum Oldřichov v Hájích. „Na našich pozemcích není krtinců tolik jako loni. Asi se
zvířata opravdu přestěhovala na hřiště,“ podotýká ředitelka ekocentra Jana Maryšková.
Na oldřichovském hřišti hraje svá utkání B mužstvo z blízkého Mníšku. „Krtci vyryli na hřišti tolik hlíny, že
by se musela odvézt malým nákladním autem,“ upozorňuje Tichý. „Dali hřišti pokoj po povodni v roku
2010, kdy jsme hřiště museli rekonstruovat. Trávníkář ho tehdy hodně prohnojil, což krtkům nevonělo. Za
několik let se ale na hřiště vrátili.“

Skákací noha, žába a plašiče
Fotbalisté mužstva Mníšek B vyrazí v sobotu na brigádu, při níž zlikvidují krtince s pomocí stavební
techniky. „Kopečky s hlínou udusáme takzvanou skákací nohou a ještě ji uvibrujeme takzvanou žábou,“
prozrazuje Lukáš Ptáček z klubu v Mníšku. „Pak hlínu prohrábneme a osijeme travním semenem.“
Fotbalisté z Mníšku koupili na krtky šest plašičů. „Ale moc nepomáhají, máme je spíš pro naše klidné
svědomí,“ dodává Ptáček. „Na krtky platí prý i dráty s pet lahvemi. Tak uvidíme. Jak jsme zjistili krtci dělají
chodbičky asi dvacet centimetrů pod zemí a žijí v komůrce v hloubce asi půl metru.“
V Oldřichově v Hájích bydlí Jiří Hušek, regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny. „V
posledních letech je tady krtků hodně a letos ještě o něco víc. Blízko hřiště teče říčka Jeřice a ve vlhké
měkké hlíně se krtkům daří. Najdou tam dost žížal a další havěti, kterou potřebují jako potravu,“ vysvětluje
Hušek. „Nemá žádnou cenu krtky hubit a ani se to nesmí. Mezi škůdce nepatří. Nejlepší je si na krtky prostě
zvyknout.“
Jak vyplývá ze zkušeností starousedlíků, na krtky v Oldřichově platí, když se při záplavách rozlije na louky
kolem Jeřice a voda vytopí podzemní labyrint i se „škůdci“.
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