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V ý z v a  vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa 
 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Rosice, jako věcně a místně příslušný orgán státní 

správy lesů (§ 48 odst. 3 lesního zákona), se v obvodu působnosti ORP Rosice obrací na všechny 

vlastníky lesa s následující výzvou: 
  

Z důvodu dlohodobě trvajících mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (sucho a 

extrémní jarní a letní teploty) došlo v lesních porostech k velkému rozvoji kůrovců, což vytváří 

další nebezpečí rozsáhlé kůrovcové kalamity. 
 

Proto je třeba provádět důsledné kontroly lesních majetků za účelem zjištění výskytu a 

rozsahu napadení stromů kůrovci, a to v intervalu minimálně každých 10 - 14 dnů.  
 

Vzhledem k tomu, že systém ochrany proti uvedeným škůdcům je založen především na 

prevenci, je nutné v souladu se zněním lesního zákona provádět zejména tato opatření: 

1. průběžně evidovat a včas likvidovat veškeré pro kůrovce atraktivní dřevo, vhodné pro 

jejich namnožení (zlomce, vývraty, oslabené a usychající jedince) 

2. průběžně vyhledávat a včas vhodným způsobem asanovat dřevo již kůrovci napadené 

(nejlépe okamžité vytěžení a odvoz stromů z lesa, popř. provést chemické ošetření 

nebo odkornění a spálení kůry) 

3. dočišťovat ohniska žíru pomocí lapáků, otrávených lapáků, nebo feromonových lapačů 
 

Je nezbytně nutné, aby vlastníci lesů postupovali i podle pokynů svých odborných lesních 

hospodářů, neboť včasné vyhledávání stromů, u nichž se teprve začínají projevovat příznaky 

napadení podkorním hmyzem, je spolu s realizací shora uvedených opatření zásadní pro další 

zamezení šíření škůdců a odvrácení kůrovcové kalamity. 
 

Současně upozorňujeme, že Ministerstvo zemědělství ČR podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) 

lesního zákona nařizuje opatřením obecné povahy MZe ČR č.j.: 66595/2017-MZE-16212 ze dne 

7.11.2017 vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke 

dni účinnosti opatření, tj. k 7.11.2017, a to nejpozději do 31. března 2018. 

 
 
 

otisk razítka 
 

 

 
 
 

Ing. Miroslav Malimnánek, v.r. 

zástupce vedoucího odboru ŽP 
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Přílohy:  

-  leták „KŮROVCI vážná hrozba pro smrkové lesy“ 

 

 

 

 

Pozn.: Tímto žádáme adresáty o informování vlastníků lesa způsobem v místě obvyklým - vyhlášením 

rozhlasem, nejlépe s  opakovaním ve cca 14 denním intervalu, a vyvěšením výzvy na úřední desku včetně 

informačního letáku o povinnosti asanovat v lesích dříví napadené kůrovci. Potvrzení o vyvěšení není 

potřebné zasílat! Děkujeme za spolupráci. 
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