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Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji,
šíření a přemnožení kůrovců v lesích
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, se
na Vás obrací – v souvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a probíhající
kůrovcovou kalamitou - s následujícím upozorněním:
Vlastníci lesů (stát, obce, ostat. právnické osoby, fyzické osoby) jsou dle § 32 z.č. 289/95 Sb.
o lesích (dále jen „lesní zákon“) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů
(kůrovců) na les, zejména:
• bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i
jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců
(lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, atd.),
vyskytujících se především na smrku.
Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby jednotliví vlastníci lesů:
1. zpracovali a asanovali (chemicky, mechanicky sloupáním kůry) veškeré „kůrovcové
stromy“ a dříví s dosud přítomnými vývojovými stádii kůrovce (v průběhu
pozdního podzimu, zimy a v předjaří uschlé a usychající stromy), tj. „kůrovcové dříví“
– do 31.3. 2019, nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených
stojících stromů či ležícího dříví. Za „kůrovcové stromy“ se nepovažují suché stromy
lýkožroutem zcela opuštěné tzv. kůrovcové souše.
2. zpracovali a asanovali kůrovcové dříví napadené v období měsíců dubna a
května 2019 (v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající stromy či napadené dříví)
- do 30.5. 2019 (v polohách nad 600 m n.m. do 30.6.2019), nejpozději však prokazatelně
před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví
3. zpracovali a asanovali veškerou nahodilou těžbu (vývraty a zlomy ze zimního
období vzniklé po 1.11.2018) – do 30.5.2019, nejpozději však prokazatelně před
výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.
4. aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesů (veškeré
stromy suché, usychající, zrezivělé, smolící, s drtinkami za šupinami kůry,
s opadávající kůrou či jehličím jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno
k jejich asanaci, tj. pokácení a chemickému ošetření či mechanickému odkornění –
včetně vršků a špalků paliva)
5. vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem (případné informace podají
jednotlivé obce), který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a
zpracování
6. neprodleně zajistili a zrealizovali (ať už prostřednictvím svým či třetích osob) likvidaci
kůrovcových stromů a kůrovcem napadeného dříví po 30.5.2019 spočívající
v pokácení a účinné asanaci před ukončením vývoje brouků, k tomu využít chemické
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asanace (např. insekticidní sítě, fumigace, celoplošné povrchové
schválenými insekticidy) či asanace ručním odkorněním (do stádia kukly).

ošetření

Vyzýváme tímto tedy veškeré vlastníky lesů, aby aktivně a v součinnosti s odborným lesním
hospodářem realizovali shora uvedené kroky a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních
škůdců, kteří jinak způsobí další významné škody na jejich lesích i lesích sousedních
vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných právě ust. § 32
lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu.
Současná gradace kůrovců se s ohledem na předchozí dlouhé období významného sucha
jeví jako potencionálně vážná, neboť dospělé smrkové porosty jsou i přes zimní srážky
významně oslabeny. Orgán státní správy lesů proto považuje za vhodné využít možností
měst, městysů a obcí k upozornění na výše uvedené skutečnosti. Z tohoto důvodu se na
Vás obracíme s žádostí o spolupráci a o OPAKOVANÉ zveřejnění níže uvedeného
textu způsobem v místě obvyklým, např.: místním rozhlasem či ústní nebo písemnou
formou (např.: opakovaně v místním tisku, vyvěšením na úřední desce po dobu min. tří
měsíců).
Příklad textu pro opakované vyhlášení rozhlasem (opakovaně v průběhu měsíce ledna až
března):
„Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím
vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním
hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či
jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně
vyvézt z lesa nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených
termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy
s vývojovými stádii kůrovce, je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března tohoto
roku. Dříví napadené kůrovcem po 31.3. je nezbytné zpracovat do 31.5.2018, nejpozději
však před výletem dospělců z napadeného dříví, což platí obecně v průběhu celého
roku. Vylétlé opuštěné souše bez kůry netřeba přednostně zpracovávat“.
Závěrem připojujeme odkaz na instruktážní film o kůrovci:
https://www.youtube.com/watch?v=B9F6_un8TTg&feature=youtu.be

Děkujeme za spolupráci a za přenesení výše uvedených informací do Vašich obcí.
Informace o kontaktech na OLH rádi poskytneme, pokud vám nejsou známy, na vyžádání na
tel: 566 688 340 či na: jaroslav.doubek@zdarns.cz.
Ing. Jaroslav D O U B E K
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník (obdrží): obce správního obvodu – do DS
vlastníci lesů s LHP: Kinský a.s., LDO Přibyslav, Město Svratka, Město Žďár
nad Sázavou, Obec Velká Losenice, Městys Bohdalov, Obec Rudolec –do DS
Lesy ČR, s.p., LS N.Město n.M. – do DS
Na vědomí:
Příloha:

pověření OLH (práv. osoby) – do DS
pověření OLH (fyzické osoby) - doporučeně
„Kůrovec ohrožuje vaše lesy“
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