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Zřízena jako organizační složka útvaru ochrany lesa VÚLHM, 
v.v.i. v roce 1995 na základě pověření MZe ČR               
(hlavním důvodem vzniku LOS byly změny vlastnických a 
uživatelských vztahů v LH v první polovině 90. let 20. st.) 

LOS je organizačně členěna na 3 pracoviště:

- ústředí Jíloviště-Strnady (oblast působnosti: Čechy)

- detašované pracoviště Frýdek-Místek (Morava a Slezsko)

- výzkumná stanice Opočno



Aktivity LOS :

• Činnosti pro vlastníky lesů

• Činnosti pro orgány státní správy

• Informační servis pro MZe ČR
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• LOS z pověření MZe ČR zajišťuje:
• bezplatnou poradenskou činnost na úseku ochrany lesa pro všechny subjekty obhospodařující les (odborné posudky, rozbor vzorků 

apod.)

• vystavení stanoviska k žádostem o dotace ve smyslu platné legislativy 

• kontrolu biotických škodlivých činitelů v lesních porostech, sledování zdravotního stavu lesa

• vedení centrální evidence výskytu škodlivých činitelů a jimi působených ztrát

• zpracovávání ročních přehledů výskytu škodlivých činitelů a rámcových prognóz

• metodickou pomoc při rozsáhlých opatřeních proti biotickým škodlivým činitelům

• odborné semináře s tématikou ochrany lesa pro lesnickou praxi a státní správu lesů (školení LOS lze zajistit po tel. domluvě)

• zpracovávání materiálů zaměřených na praktickou ochranu lesa - zpracovávání, tisk a distribuce metodických pokynů

• testování biologické účinnosti pesticidních látek na ochranu lesa 

• ověřování a optimalizaci kontrolních a obranných opatření

• vyhodnocování potřeby, přípravu projektů a vyhodnocování účinků melioračních zásahů

• mezinárodní výměnu informací a spolupráci v ochraně lesa (pravidelná trojstranná setkání pracovníků LOS Česka, Slovenska a Polska, 
pracovní skupina IUFRO WP 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe)



Poradenská činnost:
• Je prováděna bezplatně pro všechny subjekty obhospodařující lesy 

na území Česka!

• Každoročně je v posledních letech zpracováváno cca 400 případů, 
převážně ze sektoru „nestátních“ lesů.

• U terénních šetření převažuje problematika entomologická, 
u laboratorních rozborů problematika fytopatologická.
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Podkladové materiály pro:

Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství ČR

Statistickou ročenku ČR

Statistickou ročenku životního prostředí ČR

a další (např. rozhodovací řízení v lesním hospodářství)
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Mezinárodní spolupráce

Celostátní seminář LOS se zahraniční účastí
letos 6. 5. 2021, minulý 22. 10. 2020 (on line prezentace)

Trojstranné setkání pracovníků LOS Česka, Slovenska a Polska  
(2017 – Polsko, 2018 – Slovensko, 2019 – Česko, 2020 se nekonalo (COVID-19)) (pořádáno 
střídavě v jednotlivých zemích) 

Seminář Aktuálne problémy ochrany lesa (APOL) – LOS Slovenska, leden 2020, letos se uatím
nekonal (COVID-19)

Setkání IUFRO WP 7.03.10
(2010 – Německo; 2012 – Litva, 2015 – Itálie, 2017 – Řecko, 
2019 – Rumunsko)
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Příklady publikační činnosti LOS



Letáky LOS 
(příloha LP)

dosud vydáno

ca 90 letáků

(1997-2020)



Sborník referátů 

z každoročního

celostátního semináře

V roce 2021 se 

seminář koná „on line“ právě nyní 
(6. května 2021)

Příští roky…

„Škodliví činitelé
v lesích Česka“



Zpravodaj 
ochrany lesa 
Supplementum

každoroční zpráva o 
výskytu škodlivých 
činitelů v uplynulém 
roce

www.vulhm.cz/los



V Lesnické práci

(vychází od března 2005)

součástí je kalendář ochrany 
lesa

Rubrika „LOS informuje“



Kůrovcové info) - www.kurovcoveinfo.cz



Hlavní personální zabezpečení LOS:

• Strnady: M. Knížek, J. Liška, F. Lorenc, A. Véle
P. Zahradník,  M. Zahradníková 
T. Čihák, R. Novotný 

• Frýdek-Místek: J. Lubojacký

• Opočno: M. Samek

• technici ve výzkumu: J. Fojtíková, R. Kopáč, M. Boušková, J. Háva



Kontakty LOS
Ústředí Strnady (oblast Čechy (Morava))

Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

tel.: 257 892 222

e-mail: los@vulhm.cz

Detašované pracoviště Frýdek-Místek (Morava a Slezsko)

Na Půstkách 39, 738 01 Frýdek-Místek

tel.: 602 277 596 

e-mail: lubojacky@seznam.cz

Výzkumná stanice Opočno

Na Olivě 550, 517 73 Opočno

tel.: 725 185 390

e-mail: samek@vulhm.cz

viz též www.vulhm.cz/los



Děkuji za pozornost!

LESNÍ OCHRANNÁ SLUŽBA
(LOS)

Miloš Knížek
knizek@vulhm.cz

www.vulhm.cz/los


