
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Strnady 2022  

Věc: Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2021 

Vážení kolegové, 

stejně jako v letech minulých se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí údajů o výskytu lesních 

škodlivých činitelů v uplynulém roce na Vašem (Vámi spravovaném) lesním majetku. Za tímto účelem 

přikládáme formulář (hlášení o výskytu škodlivých činitelů v roce 2021), ale přijmeme i informace 

podané v jiné formě. Údaje prosím zašlete do 15. 2. 2022 na adresu útvaru Lesní ochranné služby. 

Žádáme Vás o zaslání vyplněného formuláře na doručovací adresu uvedenou v hlavičce tohoto dopisu, 

nebo po naskenování, či vyplnění formuláře v počítači prostřednictvím e-mailové služby na adresu: 

los@vulhm.cz. Formulář je v elektronické podobě přístupný na webových stránkách LOS: 

www.vulhm.cz/los. Prosíme, uveďte i svůj e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat i elektronicky. 

V případě nejasností můžete kontaktovat Ing. M. Knížka, Ph.D. na tel. č. 602351910, nebo e-mailu: 

knizek@vulhm.cz, nebo Ing. Jana Lišku na tel. č. 602298804, nebo e-mailu: liska@vulhm.cz. 

Pokud od nás ještě nedostáváte Zpravodaj ochrany lesa, na vyžádání Vám jej budeme zasílat. 

Podrobnější obecné informace o evidenci lesních škodlivých činitelů najdete na druhé straně tohoto 

listu. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci! 

S přáním všeho nejlepšího v novém roce a s pozdravem Lesu zdar, 

Ing. Miloš Knížek, Ph.D. 

vedoucí útvaru  
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Výzkumný útvar Lesní ochranná služba (LOS), zřízený v rámci VÚLHM, v. v. i., každým rokem 

eviduje a vyhodnocuje výskyt lesních škodlivých činitelů na území Česka. Na základě údajů obdržených 

z lesního provozu, doplněných o vlastní šetření pracovníků LOS, je zpracováván přehled o výskytu 

lesních škodlivých činitelů v uplynulém kalendářním roce a rámcová prognóza na rok následující.  

Tato činnost má již dlouholetou tradici. Proto Vás žádáme touto formou o poskytnutí 

vybraných údajů o výskytu lesních škodlivých činitelů na Vašem (Vámi spravovaném) lesním majetku.  

 Hlavním výstupem činnosti spojené s evidencí výskytu lesních škodlivých činitelů je každoroční 

zpráva publikovaná v časopise Zpravodaj ochrany lesa – Supplementum, vydávaném útvarem Lesní 

ochranná služba VÚLHM, v. v. i. a ve zkrácené podobě také v časopise Lesnická práce (obvykle v 5. nebo 

6. čísle běžného ročníku). Výsledky jsou rovněž prezentovány na každoročním celostátním semináři 

„Škodliví činitelé v lesích Česka“ (avizovaném v Lesnické práci a na webových stránkách 

www.vulhm.cz/los), kde jsou doplněny aktuality výzkumu a další zajímavosti z oboru ochrany lesa. 

Přestože některé z námi požadovaných údajů podléhají každoroční sumarizaci ve smyslu vyhlášky 

č. 101/1996 Sb. v jejím platném znění, nechceme se dovolávat povinností, které v ochraně lesa tato 

vyhláška stanovuje. Záleží nám na odborné stránce – na zajištění kontinuity dlouhodobého sledování 

škodlivých činitelů v našich lesích v co největším rozsahu. Získané dílčí údaje neposkytujeme žádnému 

kontrolnímu nebo inspekčnímu orgánu, námi zveřejněné informace o výskytu škodlivých činitelů se 

vždy váží pouze na správní členění ČR, tedy na území okresů a krajů. V tomto smyslu předpokládáme 

Váš souhlas se zveřejněním zaslaných údajů. 

 Uvítáme, když údaje obdržíme nejpozději do 15. února 2022, abychom byli schopni je včas 

zpracovat a zahrnout do připravovaných publikací. 

 

Za kolektiv  

Ing. Miloš Knížek, Ph.D. – vedoucí útvaru LOS 

 

 


