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Upozornění pro vlastníky lesů – kůrovcová kalamita
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů (dále jen „orgán státní
správy lesů“) podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)
a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 154 správního řádu
upozorňuje
vlastníky lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov, v souvislosti
s předpokládanou gradací kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý a další
druhy lýkožroutů na smrku), na povinnosti v ochraně lesa, vyplývající z lesního zákona a souvisejících
právních předpisů:
 Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo
působení škodlivých činitelů na les, zejména preventivně bránit vývoji, šíření
a přemnožení škodlivých organismů (§ 32 odst. 1 písm. b) lesního zákona)
 Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity,
přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen
činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků (§ 32 odst. 2
lesního zákona)
 Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy
sousedních vlastníků (§ 33 odst. 6 lesního zákona)
 Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu,
šíření a přemnožení škodlivých organismů (§ 33 odst. 1 lesního zákona)
 V souladu s vydaným opatřením obecné povahy Č.j.: 66595/2017-MZE-16212 Ministerstva
zemědělství bylo nařízeno vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb
nahodilých, vzniklých ke dni 22. 11. 2017 (účinnosti tohoto opatření), a to nejpozději
do 31. března 2018.
 Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. března musí
být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, popř. v lesních porostech, které
alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. června běžného roku
(§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 101/1996 Sb.)
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Orgán státní správy lesů tímto vyzývá vlastníky lesů, aby sami aktivně kontrolovali situaci
ve svých lesích a dřevní hmotu atraktivní pro vývoj kůrovce (polomy, vývraty, poškozené
stromy..) , popř. již napadenou dřevní hmotu kůrovcem zpracovali a účinně asanovali. Hlavními
příznaky napadení smrků kůrovci je zejména prosychání a rezivění korun spojené s opadem jehličí,
rojením pryskyřice, výskyt drtinek ze závrtů za šupinami kůry, odpadaná kůra z kmenů stromů
s viditelným požerkem.
Orgán státní správy lesů dále upozorňuje, že za účinnou asanaci dříví se považuje:
 odkornění, které se provádí oloupáním kůry kmene napadeného stromu; v případě, že se
pod kůrou vyskytují kukly, světlí brouci či dospělí jedinci kůrovců, lze asanaci odkorněním
provést pouze pomocí odkorňovací frézy.
 chemickou asanaci postřikem po celém obvodu napadeného kmene (dříví) vhodným
přípravkem na ochranu rostlin (dle aktuálního Seznamu povolených přípravků na ochranu
lesa) vždy s přimíchaným barvivem pro možnou vizuální kontrolu aplikace. (O aplikaci
chemických přípravků je nutno vést evidenci v min. rozsahu: datum aplikace, použitý
přípravek, aplikovaná dávka).
 přímý odvoz ke zpracování, pokud kůrovec nedosáhl stádia kukly a mladého brouka.
(V opačném případě je možná pouze chemická asanace, manipulovat s napadeným dřívím
již není možné s ohledem na další šíření kůrovců.)
Vlastníci lesů mají povinnost ve smyslu § 37 odst. 1 lesního zákona hospodařit v lesích v součinnosti
s odborným lesním hospodářem, který vlastníku lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření
v lesích podle lesního zákona a souvisejících právních předpisů. Ve smyslu výše uvedeného je
nezbytná úzká spolupráce vlastníka lesa s odborným lesním hospodářem, který mu doporučí obranná
opatření a postup proti škodlivým organismům. Doporučujeme hlídat i sousední lesy, popř. nelesní
pozemky s výskytem kůrovce a vzájemně se o napadených stromech informovat (kůrovec hranice
a druh pozemku nerespektuje!).
Pro ty vlastníky, kteří si nevybrali svého odborného lesního hospodáře, je v souladu s ustanovením
§ 37 odst. 6 lesního zákona odborným lesním hospodářem ve správním území obce s rozšířenou
působností Prostějov – spol. Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451, sídlem Přemyslova
1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Prostějov, Riegrova 24, Prostějov 796 01
(revírník p. Petr Šmíd tel. 702 021 419, revírník p. Bohumil Mánek tel. 724 523 768).
S případnými dotazy se můžete rovněž obracet přímo na pracovníky odboru životního prostředí
(Ing. Michal Pojezný – tel. 582 329 405, Ing. Pavel Tesařík – tel. 582 329 404).
Orgán státní správy lesů upozorňuje vlastníky lesů, že neplněním zákonných povinností se
mohou vystavit riziku možného postihu podle lesního zákona, či podle zákona o české inspekci
životního prostředí. Orgán státní správy lesů vyzývá rovněž odborné lesní hospodáře ke zvýšené
aktivitě v ochraně lesa při výkonu své činnosti.
Orgán státní správy lesů žádá obce ve správním území Magistrátu města Prostějova
o součinnost podle § 8 odst. 2 správního řádu a vyvěšení uvedeného upozornění včetně
přiloženého letáku ,,Kůrovci vážná hrozba pro smrkové lesy! na úřední desce po dobu nejméně
15-ti dnů a dále o zveřejnění informací způsobem v místě obvyklým.
S pozdravem
Otisk razítka

Ing. Martina Cetkovská, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
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