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Upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost - předcházet a bránit vývoji, 
šíření a přemnožení kůrovců v lesích

Městský  úřad  Strakonice,  odbor  životního  prostředí,  orgán  státní  správy  lesů, 
upozorňuje všechny vlastníky lesů (stát, obce, ostatní právnické osoby, fyzické osoby)  na 
zákonnou povinnost předcházet  a  bránit  působení   škodlivých činitelů  (kůrovců)  na  les, 
zejména:

bránit  a  předcházet  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  (odvoz  z lesa,  chemicky,  mechanicky  sloupáním kůry)  veškeré 
stromy a dříví doposud napadené kůrovcem (v průběhu pozdního podzimu, zimy a předjaří 
uchlé a usychající stromy) – do 31.3.2017.

2. Zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2017 
(v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající stromy) – do 30.5.2017.

3. Zpracovali  a asanovali  veškerou nahodilou těžbu (vývraty a zlomy ze zimního období) 
do 30.5.2017.

4. Aktivně a  nejlépe osobně prověřovali  v týdenních intervalech  stav  svých lesů (veškeré 
stromy suché,  usychající,  zrezivělé,  smolící,  s  drtinkami  za  šupinami  kůry,  s  opadající 
kůrou či jehličím, jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno k jejich asanaci, tj. 
pokácení a odvozu z lesa).

5. Kontaktovali  svého odborného lesního hospodáře (případné informace podají  jednotlivé 
obce), který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínu asanace a zpracování.

6. Neprodleně zajistili a realizovali (ať už prostřednictvím svým či třetích osob) nahodilou 
těžbu – tj. likvidaci kůrovcem napadeného dříví  po 30.5. 2017 spočívající v pokácení a 
účinné asanaci,  tj.  odvezení  kůrovcem napadeného dření  hmoty z lesa před ukončením 
vývoje  brouků,  popř.  nelze-li  toto  splnit,  využít  chemické asanance  či  asanace  ručním 
odkorněním.

Vyzýváme tímto veškeré vlastníky lesů,  aby 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.   



Nesplněním  zákonných  povinností  v ochraně  lesa,  daných  ust.  §  32  lesního  zákona,  se 
vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a finančního postihu.

Gradace kůrovců se s ohledem na předchozí dlouhé období významného sucha jeví jako velmi 
vážná. 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  zveřejnění  tohoto  textu  způsobem  v     místě  obvyklým  (v 
místním tisku, vyvěšením na úřední desce apod.).

Děkujeme za spolupráci a za zprostředkování výše uvedených informací do Vašich obcí. 

Ing. Jaroslav Brůžek otisk razítka
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Na doručenku obdrží: obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice – do DS

Na vědomí obdrží: OLH působící v ORP Strakonice

Příloha: „Kůrovec ohrožuje vaše lesy“

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto dne:
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