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- dle rozdělovníku -

Upozornění pro vlastníky lesů – kůrovcová kalamita

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů v přenesené 
působnosti, věcně příslušný dle ust. § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 3 zák. č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ust. § 154 správního řádu 

upozorňuje

vlastníky lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Semily, v souvislosti 
s předpokládanou gradací kůrovce (lýkožrouti – zejména druhy lýkožrout smrkový, lýkožrout 
severský, lýkožrout menší a další druhy lýkožroutů na smrku) na základní 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 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 (§ 32 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).

 Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. března musí 
být zpracovány nebo účinně 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.).  

Lze předpokládat, že převážná část loňské populace kůrovce úspěšně přezimuje a s jarním 
oteplením dojde k masívnímu rojení. Je proto nutné proti kůrovci soustavně zasahovat 
s cílem zmírnit rozsah jím způsobených škod na lesních porostech. Z tohoto důvodu 
apelujeme na vlastníky lesů, aby činili účinná a účelná opatření při ochraně lesa 
v nadcházejícím vegetačním období roku 2019. Je důležité zejména: 

 Osobně prověřovat stav svých lesů, aktivně vyhledávat, zpracovávat a účinně asanovat 
veškeré aktivní kůrovcové stromy (kůrovcem dosud neopuštěné) ještě před výletem 
dospělců z napadených stromů, a to zásadně přednostně před těžbou kůrovcových souší 
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(stromů kůrovcem již opuštěných). Mezi symptomy napadení smrků kůrovcem patří 
zejména změna barvy jehličí, osmolené kmeny, drtinky (hnědé pilinky) na patě stromů 
a oloupaná kůra.

 Pokud nelze zajistit včasný a plynulý odvoz ke zpracování, bezodkladně účinně asanovat 
veškeré kůrovcové dříví, které zůstává na skládkách v lese i v jeho širším okolí.

 Dle vyhlášky č. 101/1996 Sb. (přílohy č. 2) k zachycení jarního rojení kůrovce v roce 
2019 připravit odchytová zařízení (stromové lapáky, lapače) v zasažených porostech.

Za účinnou asanaci lze považovat:

 Odkornění oloupáním kůry kmene napadeného stromu. 
 Chemickou asanaci postřikem vhodným schváleným přípravkem na ochranu rostlin (dle 

aktuálního „Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa“).
 Balení do insekticidních sítí.
 Přímý odvoz ke zpracování.

Na některé činnosti spojené s ochranou lesa proti kůrovci je možné na základě nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků 
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, získat finanční prostředky. 
Podrobnosti o podmínkách poskytování těchto finančních prostředků, ale i finančních 
prostředků na další činnosti související s hospodařením v lesích, lze nalézt např. 
na internetových stránkách Libereckého kraje, odboru zemědělství a životního prostředí 
https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/lesni-hospodarstvi. 

Vlastník lesa je při hospodaření v lese povinen spolupracovat s příslušným odborným lesním 
hospodářem (dále jen „OLH“) a postupovat podle jeho pokynů. Váš OLH Vám pomůže 
objasnit některá ustanovení lesního zákona, týkající se hospodaření v lese. Informaci 
o kontaktech na OLH pro vlastníky, kteří si nevybrali svého OLH, rádi poskytneme, pokud 
Vám nejsou známy, na vyžádání na shora uvedených telefonních číslech či mailové adrese.

Upozorňujeme vlastníky lesů, že neplněním zákonných povinností se vystavují možnému 
postihu podle lesního zákona, či podle zákona o české inspekci životního prostředí. 

Orgán státní správy lesů žádá obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Semily o součinnost podle ust. § 8 odst. 2 správního řádu a vyvěšení tohoto upozornění 
včetně přílohy na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a dále o zveřejnění informací 
způsobem v místě obvyklým. 

Příloha – informační leták

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Vrabcová 
vedoucí odboru

Rozdělovník 
Obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Semily, prostřednictvím ISDS

Kopie – spis
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