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Informace pro zemědělce k možnosti tlumení stavu hrabošů v oblasti výskytu sýčků obecných 

a sov pálených v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Vzhledem ke zvýšenému výskytu hraboše polního vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský (UKZUZ) nařízení, kterým povolil zvýšenou aplikaci rodenticidů Ratron GW (5071-0) 

a Stutox II (5114-0) do nor. V oblasti výskytu sýčka obecného a sovy pálené však platí omezení 

podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a aplikace jakéhokoliv rodenticidu 

zde není možná.  

Sýček obecný a sova pálená jsou noční ptáci zemědělské krajiny, v minulosti hnízdili téměř v 

každé vesnici. Zaměřují se na lov hrabošů. Při hubení hrabošů pomocí rodenticidů mohou být 

tyto sovy ohroženy sekundární otravou, když uloví a zkonzumují přiotráveného hraboše. V 

současnosti jsou tyto sovy již velmi vzácné a jsou chráněné zákonem. V celé České republice 

jich hnízdí pouze kolem 100 párů, proto je každý jedinec důležitý pro zachování a přežití celé 

místní populace. Vzhledem k riziku sekundární otravy v oblasti výskytu a hnízdění sýčků a sov 

pálených není možné aplikovat rodenticid, a to ani do nor.  

Areál výskytu sýčků a sov pálených je zveřejněn na webových stránkách Agentury ochrany 

přírody a krajiny (AOPK): 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=82685927279942ffbae1

8be948d371d9 

Při prohlížení mapy se ujistěte, že v levém sloupečku jsou zaškrtnuty položky:  

 sýček obecný – jádrová a rozletová zóna; 

 sova pálená. 

Pro upřesnění, zda konkrétní půdní blok je umístěn v oblasti sýčků a sov pálených, se můžete 

ozvat s dotazem na následující kontakty:  

Ing. Petra Pašková, petra.paskova@nature.cz , tel. 951 424 314 (AOPK pro oblast Litoměřicko, 

Lounsko, Žatecko) 

Ing. Petr Jiskra, petr.jiskra@nature.cz , tel. 951 424 129 (AOPK pro Chomutovsko, Kadaňsko, 

Podbořansko) 

Ing. Jarmila Jandová, jandova.j@kr-ustecky.cz , tel. 475 657 130 (Krajský úřad, pro celý Ústecký 

kraj) 

Agentura ochrany přírody a krajiny bude pro půdní bloky v oblasti sýčků a sov pálených opět 

poskytovat kompenzace za zničenou úrodu, a to ve výši 2.000 – 20.000 Kč/ha podle procenta 

zničení úrody, bez ohledu na druh plodiny. Další informace ke kompenzacím naleznete na 
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webových stránkách https://www.nature.cz/nahrada-ujmy. Pro další informace se obraťte na 

výše uvedené kontaktní osoby.   

V oblastech mimo areál sýčků je možné aplikovat rodenticid. Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský (UKZUZ) v současné chvíli povolil v ohniscích výskytu hrabošů zvýšenou aplikaci 

rodenticidu až do 10 kg/ha, ale pouze do nor. UKZUZ nebude vydávat povolení pro plošnou 

aplikaci na povrch terénu. Informace o postupu při aplikaci rodenticidu jsou přehledně 

uvedeny na webu UKZUZ: https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-

organismy/hrabos/ . 

Ministerstvo životního prostředí poskytuje zemědělcům dotaci na zvýšené náklady při aplikaci 

rodenticidu do nor ve výši 500 Kč/ha. Další informace k možnosti požádat o tuto podporu jsou 

zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=116 .  

Ústecký kraj podporuje zemědělce prostřednictvím Programu pro rozvoj eko-agro oblastí, ve 

kterém je možné požádat o dotace například na zakládání větrolamů, protierozních prvků, 

doprovodnou zeleň, vytváření tůní, zakládání biopásů na orné půdě. Aktuální termín pro 

podání žádostí o dotace je do 24. 4. 2023, více informací zde: https://www.kr-

ustecky.cz/programove-dotace-regionalni-podpurny-fond-usteckeho-kraje/ds-

99607/p1=275719 .  
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