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STANOVISKO ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT 
K PRODEJI LEPÍCÍCH PASTÍ PRO HMYZ 

Ústřední komisi pro ochranu zvířat (dále jen "ÚKOZ") zřizuje podle § 21 odst. 1 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon na 
ochranu zvířat"), ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat, a to 
k plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 tohoto zákona. V souladu s touto svou funkcí přijala ÚKOZ 
na svém 50. zasedání následující stanovisko k prodeji lepících pastí pro hmyz.  
 
 

V České republice se prodávají a užívají nejrůznější typy lepících pastí určených k hubení 
hmyzu na zahradách a v sadech. Zejména jde o lepící pásky či lepící pasty aplikované na kmeny 
ovocných stromů s cílem zabránit přístupu lezoucího hmyzu do korun stromů. Rovněž jde o lepící 
štítky či pásky volně zavěšené v korunách stromů aplikované s cílem likvidace létajících hmyzích 
škůdců.  Vzhledem k tomu, že lepové plochy nejsou nijak zabezpečeny proti kontaktu jiných než 
cílových druhů živočichů, stávají se tyto pasti nebezpečné i pro obratlovce, zejména pro ptáky. Podle 
údajů získaných ze záchranných stanic tyto pasti usmrtí či těžce poškodí minimálně desítky ptáků 
ročně.  

Ústřední komise pro ochranu zvířat konstatuje, že lepící pasti pro hmyz musejí být vyrobené 
a použité tak, aby neumožňovaly přilepení se obratlovců, zejména malých hlodavců a ptáků. Výrobu, 
nabízení, prodej nebo použití takových lepících pastí, které jsou sice dle výrobce nebo prodejce 
určeny pouze pro hmyz, ale ve skutečnosti umožňují přilepení se také obratlovců, je nutné považovat 
za obcházení zákazu lepicích pastí, který je obsažen v zákoně na ochranu zvířat. Výrobce má dále 
povinnost připojit k výrobku podrobný návod ke správnému způsobu používání lepící pasti, který by 
minimalizaci nebezpečí pro ostatní necílové druhy zaručoval. Mělo by být připojeno i důrazné 
varování před možností negativního dopadu lepících pastí na jiné živočichy tak, aby si uživatel toto 
nebezpečí při jejich používání uvědomil. Aplikaci lepících pastí v rozporu s takovým návodem je v 
případě, že způsobí utrpení zvířete, nutné považovat za týrání zvířete ve smyslu zákona na ochranu 
zvířat. 

 
Toto vyjádření Ústřední komise pro ochranu zvířat se vztahuje na lepící pasti pro bezobratlé, 

zejména hmyz. Co se týče lepících pastí určených pro obratlovce, tedy zvířata ve smyslu zákona na 
ochranu zvířat, je v České republice zakázáno jejich nabízení, prodej nebo použití. Zakázán je i jejich 
přesun ze zahraničí na území České republiky. 
 
 
 
Následné fotografie dobře ilustrují možnosti nechtěného přilepení necílových zvířat: 
 



 
 
Sýkora koňadra přilepená na lepící pás proti lezoucímu hmyzu 
 
 

 
 
Vlaštovka obecná sejmutá se stromu spolu s lepící feromonovou návnadou na hmyz 
 
 



 
 
Sýkora koňadra sejmutá s lepícího pásu 
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