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 Vlastníci lesů 

 

 

 

 
Upozornění pro vlastníky lesů 

 

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen „orgán státní 
správy lesů“) podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  
znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů  
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích  
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a místně 
příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(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 roce 2018 a s ohledem na možné opakované nepříznivé rozložení 
atmosférických srážek v průběhu roku vlastníky lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Opava, 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) 

 Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení 
škodlivých činitelů na les, zejména provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů 
podle zvláštních právních předpisů (§ 32 odst. 1 písm. c) 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) 
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 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.) 

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 vlastníku lesa zabezpečuje 
odbornou úroveň hospodaření v lesích podle lesního zákona a souvisejících právních předpisů.  

Ve smyslu výše uvedeného je nezbytná permanentní kontrola zdravotního stavů lesních porostů 
jejich vlastníky a vyhledávání napadených stromů, včasné vytěžení, zpracování a odvoz kůrovci 
napadené dřevní hmoty či její asanace a úzká spolupráce vlastníka lesa s vybraným nebo pověřeným 
odborným lesním hospodářem, který mu doporučí obranná opatření a postup ochrany lesa proti 
škodlivým organismům. Další informace je možno získat bezplatně na Útvaru lesní ochranné služby, 
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., http://www.vulhm.cz/los, Ing. Bc. Jan 
Lubojacký, Ph.D., tel.: 602 277 596, e-mail: lubojacky.j@seznam.cz. Informace k uvedenému je možno 
najít rovněž na stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz a portálu www.kurovcoveinfo.cz. 

Dne 22.11.2017 nabylo účinnosti Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ze dne 7.11.2017, které 
nařizuje vlastníkům lesa na území České republiky zpracování těžeb nahodilých (tj. kůrovcem nebo jinak 
poškozené dříví), vzniklých ke dni účinnosti opatření, do 31.3.2018. Plnění nařízení je samozřejmě nutné 
posuzovat objektivně podle reálných podmínek. V případech, kde dodržení termínu brání objektivní okolnosti 
(sněhová pokrývka v lesích v horských a podhorských oblastech nebo překrytí původní kalamity později 
poškozeným dřívím), je nicméně třeba trvat na zpracování nahodilé těžby nejpozději v termínech 
stanovených právními předpisy, tj. do 31.května v lesích do nadmořské výšky 600 m n. m. a do 30. června 
v lesích nad 600 m n. m. V těchto termínech je zároveň nutné vytěžit a ošetřit i veškeré pozdější polomy, 
vývraty a ostatní hmotu atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklou do 31.3.2018. 

Kůrovci (zejména lýkožrout smrkový - Ips typographus a lýkožrout severský - Ips duplicatus) se kvůli 
suchému počasí v roce 2015 přemnožili především na Moravě a ve Slezsku, ale také v jižních Čechách. 
V roce 2016 začal plošný rozpad smrkových porostů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, na 
jihozápadní Moravě a v jižních Čechách. V loňském roce se plošná kalamita v Moravskoslezském a 
Olomouckém a Zlínském kraji rozšířila i do podhůří Jeseníků a Beskyd, pokračovala na jihozápadní Moravě 
a dále se šířila do podhůří Šumavy a Českého lesa v Jihočeském a v Plzeňském kraji. 

Současná kůrovcová kalamita je svým rozsahem největší v novodobé historii českého lesnictví. V roce 2015 
bylo zpracováno více než 2 mil. m3 smrkového dříví napadeného kůrovci. V roce 2016 to bylo již přes 4 mil. 
m3 a v loňském roce bylo zpracováno více než 5,5 mil. m3. Ve druhém pololetí loňského roku bylo navíc 
dalších cca 4 mil. m3 převážně smrkového dříví poškozeno (vyvráceno nebo zlomeno) větrem, přičemž část 
těchto polomů může být živnou půdou pro další množení kůrovců. Situace s kůrovcem tak bude v roce 2018 
opět značně nepříznivá a bude vyžadovat mimořádnou aktivitu vlastníků lesů při správě svého majetku.  

Při napadení lesních porostů kůrovcem by se měli vlastníci lesů hned obrátit na své odborné lesní 
hospodáře, popř. na místní orgány státní správy lesů (obecní úřady obcí s rozšířenou působností), kde jim 
sdělí jméno příslušného odborného lesního hospodáře a jeho kontaktní údaje. Pro lepší informovanost 
vydalo Ministerstvo zemědělství leták s názvem „Kůrovci – vážná hrozba pro smrkové lesy!“ V něm jsou 
popsány tři hlavní druhy kůrovců, identifikace napadených stromů a zásady ochrany lesních porostů. Využít 
je možné i postupů obsažených v normě ČSN 481000 - ochrana lesa proti kůrovcům na smrku. 

http://www.vulhm.cz/los
http://www.vulhm.cz/index.php?p=lide&site=default&id=158
http://www.vulhm.cz/index.php?p=lide&site=default&id=158
mailto:lubojacky.j@seznam.cz
http://www.eagri.cz/
http://www.kurovcoveinfo.cz/
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Vlastníci lesů jsou podle lesního zákona povinni se o svůj majetek starat. Ministerstvo zemědělství České 
republiky jim poskytuje odbornou podporu. Financuje odborné lesní hospodáře, kteří majitelům lesů do 50 
hektarů zdarma radí, mimo jiné i s postupem proti kůrovci.  

Pro ty vlastníky, kteří si nevybrali svého odborného lesního hospodáře, jsou pověřenými odbornými lesními 
hospodáři ve smyslu § 37 odst. 6 lesního zákona ve správním území obce s rozšířenou působností Opava, 
tito: 

 Opavská lesní a.s., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, IČ: 451 93 177, provozovna: Masarykova třída 
28, 746 01 Opava, tel: 553 759 595, odpovědný zástupce: Ing. Tomáš Bittner, pověřená osoba:  
Ing. Marek Berkus, berkus@tiscali.cz, tel: 731 421 306 

pro lesy v k.ú. Benkovice, Bohdanovice, Bohučovice, Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice  
u Opavy, Deštné, Domoradovice, Držkovice, Filipovice, Hlavnice, Hořejší Kunčice, Hrabství, Hradec 
nad Moravicí, Jakartovice, Jaktař, Jakubčovice, Jamnice, Jarkovice, Jezdkovice, Kamenec, Kateřinky 
u Opavy, Košetice ve Slezsku, Lipina u Opavy, Loděnice, Malé Heraltice, Medlice u Budišova nad 
Budišovkou, Milostovice, Neplachovice, Nový Dvůr u Opavy, Otice, Palhanec, Sádek u Opavy, 
Skrochovice, Skřipov, Slavkov u Opavy, Stěbořice, Štáblovice, Štemplovec, Tábor Ve Slezsku, Úblo, 
Uhlířov, Vávrovice, Velké Heraltice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy, Žimrovice. 

 Robert Salva, Melč 166, 747 84 Melč, Rsalva@seznam.cz, tel: 733 279 841 

pro lesy v k.ú. Dolní Životice, Kerhartice u Budišova nad Budišovkou, Lhotka u Litultovic, Litultovice, 
Mikolajice, Mladecko. 

 Ing. Jozef Vlček, U Hliníku 1542/2, 746 01 Opava, jozefvlcek@seznam.cz, 603 703 909 

pro lesy v k.ú. Hlubočec, Chvalíkovice, Komárov u Opavy, Kylešovice, Podvihov, Raduň, Suché 
Lazce, Vršovice u Opavy. 

 Ing. Jan Stuchlík, Na Úsoší 50, 747 92 Háj ve Slezsku, fastuchlik@seznam.cz, tel: 602 485 601 

pro lesy v k.ú. Chabičov ve Slezsku, Hrabyně, Lhota u Opavy, Smolkov. 

 Ing. Václav Šrámek, Nad Mlýnkem 564, 72526 Ostrava - Krásné Pole, sramek.ova@seznam.cz,  
tel: 606 781 849 

pro lesy v k.ú. Budišovice, Mokré Lazce, Pustá Polom. 

 Ing. Jan Šrotek, 74715 Šilheřovice 9, info@moraviales.cz, tel: 777 111 071 

pro lesy v k.ú. Hněvošice, Chlebičov, Jilešovice, Kyjovice ve Slezsku, Malé Hoštice, Nové Sedlice, 
Oldřišov, Služovice, Šttina, Těškovice, Velké Hoštice, Vrbka u Opavy. 

 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Bruntál, Partyzánská 13, 792 01 Bruntál, ls103@lesycr.cz, 
tel: 956 103 111 

pro lesy v k.ú. Sosnová. 

Orgán státní správy lesů vyzývá odborné lesní hospodáře ke zvýšené aktivitě v ochraně lesa při 
výkonu své činnosti. 

Orgán státní správy lesů upozorňuje vlastníky lesů, že neplněním zákonných povinností se mohou 
vystavit riziku možného postihu podle lesního zákona, či podle zákona o české inspekci životního 
prostředí. 

Orgán státní správy lesů žádá obce ve správním území Magistrátu města Opavy o součinnost podle  
§ 8 odst. 2 správního řádu a vyvěšení uvedeného upozornění na úřední desce po dobu nejméně 15 - ti dnů  
a dále o zveřejnění informací způsobem v místě obvyklým.  

 

 

 

 

Ing. Jindřich Hrbáč 

veducí oddělení ochrany přírody a krajiny 
odbor životního prostředí 
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Příloha:  

Rizikové oblasti kůrovcové gradace pro rok 2018 

Leták „Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy“ 

 

 

Zasílá se: 

Obce ve správním území obce s rozšířenou působností Opava, prostřednictvím DS 

Opavská lesní a.s., Na Poříčí, 110 00 Praha 1,  IDDS: i4kfhsh 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Bruntál,  Partyzánská 13,  792 11 Bruntál, IDDS: e8jcfsn 
Ing. Václav Šrámek, Nad Mlýnkem 564, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 
Robert Salva, Melč 166, 747 84 Melč 
Ing. Jan Šrotek, Šilheřovice 9, 74715  
Ing. Jozef Vlček, U Hliníku 1542/2, 746 01 Opava 
Ing. Jan Stuchlík, Na Úsoší 50, 747 92 Háj ve Slezsku, IDDS: 2rqpmcv 

 
 
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Horní náměstí 69, 746 26 Opava (k založení do spisu) 
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