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Upozornění pro vlastníky lesů - kůrovec
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako orgán státní správy lesů,
věcně příslušný dle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) a jako místně příslušný podle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“) v souladu
s § 154 správního řádu
upozorňuje
v souvislosti s předpokládanou gradací kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout
menší a další druhy lýkožroutů na smrku) v letošním roce, která je důsledkem snížené odolnosti
smrku ztepilého v návaznosti na nedostatek atmosférických srážek, mírný průběh zimy atd. a
s ohledem na možné nepříznivé rozložení srážek v průběhu roku, vlastníky lesů ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí na povinnosti v ochraně lesa, vyplývající
pro ně 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)
 Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. března
musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, 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.)

Jak lze bezpečně poznat kůrovcem napadené stromy:
1) Stromy jsou zelené, ale loupe se jim kůra (nejprve ve výšce cca 10 až 20 metrů)
2) Stromy jsou zelené, kůra se neloupe, ale na kořenových nábězích jsou hnědé drtinky –
piliny, pod korunou stromu na kmeni jsou vidět třpytivé kapky pryskyřice
3) Napadené stromy se objevují zpravidla kolem kůrovcových souší (rezaté stromy) ve
vzdálenosti do 30 metrů, především na osluněných místech a v porostních okrajích lesa.
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.)
Orgán státní správy lesů dále upozorňuje vlastníky lesů na jejich povinnost ve smyslu § 37 odst. 1
lesního zákona hospodařit v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který
doporučí obranná opatření a postup ochrany lesa proti škodlivým organismům.
Ve smyslu výše uvedeného je nezbytná průběžná kontrola (1 x týdně) zdravotního stavu
starších (mýtních) lesních porostů se zastoupením smrku jejich vlastníky a vyhledávání
napadených stromů. Kůrovcem napadenou dřevní hmotu je třeba co nejdříve, nejpozději do
10 dnů vytěžit, zpracovat a odvést, případně asanovat. Pouhé pokácení napadených stromů
není řešením, protože brouk svůj vývoj dokončí na pokácených stromech a napadne okolní
zdravé. Doporučujeme hlídat i sousední lesy a vzájemně se o napadených stromech informovat,
protože kůrovec hranice neuznává!
Komplexní informace k problematice je možno získat na webových stránkách Útvaru Lesní
ochranné služby, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.:
http://www.vulhm.cz/los.
Průběh rojení lýkožrouta smrkového v reálném čase monitoruje projekt KŮROVCOVÉ INFO na:
http://www.kurovcoveinfo.cz.
Odpovědi na nejčastější dotazy vlastníků lesa jsou k dispozici na webových stránkách
Lesů ČR, s.p.: http://www.lesycr.cz/odborne-rady.
S případnými dotazy se můžete rovněž obracet přímo na Městský úřad v Kostelci nad Orlicí,
stavební úřad - životní prostředí (Ing. Pavel Kotyza – tel. 494 337 214).
Orgán státní správy lesů vyzývá odborné lesní hospodáře ke zvýšené aktivitě v ochraně lesa při
výkonu své činnosti.
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Dále upozorňujeme vlastníky lesů, že neplněním zákonných povinností, především nedodržením
přednostního zpracování těžby nahodilé, se mohou vystavit riziku možného postihu podle lesního
zákona, či podle zákona o české inspekci životního prostředí. Těžba nahodilá je těžba prováděná
za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených nebo poškozených.

otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí
Bc. Lucie LÉDROVÁ

Rozdělovník:
Obce ve správním území obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí, prostřednictvím DS:
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Obec Bolehošť, čp. 10, 517 31 Bolehošť
Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek
Obec Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
Obec Čestice, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Čermná nad Orlicí, č.p. 6, 517 25 Čermná nad Orlicí
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Obec Hřibiny-Ledská, Hřibiny 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Chleny, 517 45 Chleny
Obec Kostelecké Horky, Kostelecké Horky 58, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Krchleby, Krchleby 32, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Lípa nad Orlicí, čp. 23, 517 21 Týniště nad Orlicí
Obec Nová Ves, čp. 70, 517 21 Týniště nad Orlicí
Obec Olešnice, Olešnice 63, 517 36 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou
Obec Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
Obec Vrbice, čp. 14, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Zdelov, Zdelov 44, 517 21 Týniště nad Orlicí
Obec Žďár nad Orlicí, Žďár nad Orlicí 133, PSČ 517 23
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., IČ 648 26 121, Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno
Lesy České republiky, s. p, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Lesní správa Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň
Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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