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Výzva vlastníkům lesa k ochraně lesa - zvýšené nebezpečí
výskytu kůrovce

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů (dále jen odbor ŽP) věcně
příslušný podle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
v platném znění (dále jen zákon o lesích) a místně příslušný podle § 11 dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů

vyzývá všechny vlastníka lesa

k provedení opakované kontroly svého lesního majetku z důvodu možného výskytu napadených
stromů podkorním hmyzem (kůrovcem). V případě jeho zjištění je nutno v součinnosti se svým
odborným lesním hospodářem v co nejkratší době napadené stromy vytěžit a vyvézt ihned z lesa,
příp. je odkornit.

Vzhledem k extrémnímu suchu a teplému počasí v uplynulých týdnech a měsících dochází v současné
době v lesích, zejm. smrkových, k šíření kůrovce (Iýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého apod.) a
k vytváření kůrovcových ohnisek. Příznaky napadení kůrovcem jsou rezavění korun smrků a
odumírání celých stromů ve stěnách porostů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni.

Doporučujeme provést kontrolu svého lesa opakovaně (po 7 - 10 dnech) a při zjištění napadených
stromů nebo jen podezření výskytu kůrovce kontaktovat svého odborného lesního hospodáře
(kontakty lze zjistit na odboru ŽP), který doporučí správný postup v ochraně lesa. Stromy je nutno
v co nejkratší době vytěžit a odvézt z lesa nebo je odkornit či chemicky asanovat, jinak se kůrovec
bude šířit dál. Většinou je třeba odstranit nejen stromy s odlupující se kůrou, ale i stromy sousední,
do kterých již kůrovec také mohl "nalétnout". Je vhodné místo výskyto kůrovce dále sledovat a příp.
provést dotěžení napadených stromů, které při první pochůzce nejevili viditelné známky napadení. Je
v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením
kůrovce.

Podle § 33 zákona o lesích je vlastník lesa povinen přednostně provádět nahodilou těžbu tak, aby
nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Vlastník lesa je tedy povinen
učinit rychlá a účinná opatření, aby neohrožoval les svůj ani lesy sousedních vlastníků. Pokud by
v důsledku nahodilé těžby vznikla holina větší než 0,2 ha, je vlastník lesa povinen takovou těžbu
oznámit odboru ŽP. Pokud vlastník lesa nemá protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy, pak
těžbu nad 3 m3 na jeden hektar za rok oznámí odboru ŽP.

Odbor ŽP žádá tímto městský úřad Litomyšl a obecní úřady obcí v rámci ORPLitomyšl o zveřejnění
informace způsobem v místě obvyklým ode dne doručení do 31.10.2015.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru ŽP


