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Všem vlastníkům lesa v ORP
Vysoké Mýto

VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY LESA
PŘED KŮROVCOVOU KALAMITOU
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů
věcně příslušný dle § 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 dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,
vyzývá všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Vysoké Mýto k důkladným a opakovaným kontrolám
k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou.
Důvodem této výzvy je značný rozvoj podkorního hmyzu (lýkožrouta smrkového,
lýkožrouta lesklého - tzv. kůrovce), který byl zapříčiněn extrémním suchem a
vysokými teplotami v minulém roce. V mnoha lokalitách tak došlo k vytvoření četných
kůrovcových ohnisek. Rozvoj kůrovce lze očekávat i v následujících měsících.
Vlastník lesa je povinen v souladu s ust. § 32 lesního zákona provádět taková
opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les.
V případě vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese je povinen
činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a zmírnění jejich následků. Dále je
povinen hospodařit tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.
Vlastníci lesů proto v rámci pochůzek zkontrolují zdravotní stav lesa a tyto
kontroly budou provádět v pravidelných intervalech (nejlépe 7 - 10 dní) až do
doby, než nebezpečí kůrovcové kalamity pomine.
V případě výskytu kůrovce je nutné zkontaktovat odborného lesního
hospodáře (OLH) a zajistit, aby napadené stromy byly bezodkladně vytěženy a
správně asanovány. Je důležité, aby kůrovcové dříví bylo co nejrychleji
odvezeno z lesa a tím se zabránilo dalšímu šíření kůrovce. I po zpracování
napadených stromů je důležité les nadále sledovat, jelikož se mohou objevit
další ohniska, která nejsou v době zpracování napadených stromů patrná.
Zjistí-li vlastník lesa výskyt kůrovce v sousedních porostech, je v jeho zájmu,
aby upozornil tohoto vlastníka na výskyt kůrovce a s tím spojená nebezpečí.
Příznaky napadení stromů kůrovcem: rezavění korun stromů, odumírání celých
stromů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty ve kmeni.
Asanace kůrovcového dříví: odkornění na místě za současné likvidace kůry, odvoz
z lesa, okamžité zpracování nebo chemické ošetření (pouze dodavatelsky)
1

čj.: MUVM/16294/2016/OŽP

Vlastník lesa je povinen oznámit 14 dní předem orgánu státní správy lesů provádění
těžby nahodilé, pokud v důsledku této těžby vznikne holina větší než 0,2 ha. To
neplatí v případě vzniku mimořádných událostí a nepředvídaných škod.
Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez
protokolárně převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem OLH. Má-li těžba
překročit 3m3/ha/rok, musí ji vlastník předem oznámit orgánu státní správy lesů a k
tomu doložit vyjádření OLH.
Kontakty na OLH pro vlastníky lesů, jež si svého OLH sami nevybrali:
Lesy ČR, s.p., lesní správa Choceň – Jindřich Vrabec, tel. 724 524 300 (pro lesy
v k.ú. Běstovice, Bošín u Chocně, Brteč, České Heřmanice, Domoradice, Doubravice
u Leštiny, Dvořisko, Džbánov u Vysokého Mýta, Hemže, Hrušová, Janovičky u
Zámrsku, Javorníček, Javorník u Vysokého Mýta, Koldín, Kosořín, Leština, Lhůta u
Vysokého Mýta, Libecina, Loučky, Mokrá Lhota, Mostek nad Orlicí, Nořín,
Oucmanice, Pěšice, Podhořany u Nových Hradů, Popovec u Řepníků, Pustina,
Radhošť, Řepníky, Sedlec u Vraclavi, Sedlíšťka, Skořenice, Slatina u Vysokého
Mýta, Stradouň, Střihanov, Svařeň, Svatý Jiří, Tisová u Vysokého Mýta, Vanice,
Vinary u Vysoého Mýta, Vraclav, Vračovice, Vysoké Mýto, Zádolí u Vysokého Mýta,
Zálší u Chocně, Zámrsk, Zářecká Lhota).
Lesy ČR, s.p., lesní správa Choceň – Ing. Lenka Baloušková, tel. 725 257 538 (pro
lesy v k.ú. Nové Hrady u Skutče)
Lesy ČR, s.p., lesní správa Choceň - Ing. Miroslav Krčil, tel. 724 623 874 (pro lesy
v k.ú. Bučina)
Lesy ČR, s.p., lesní správa Choceň – Ing. Aleš Erber, tel. 724 524 303 (pro lesy
v k.ú. Dobříkov, Choceň, Plchovice, Plchůvky, Rzy, Sruby, Újezd u Chocně, Zámrsk)
Lesy ČR, s.p., lesní správa Choceň – Martin Lacina, tel. 724 524 298 (pro lesy
v k.ú. Radhošť, Týnišťko)
Lesy ČR, s.p., lesní správa Lanškroun – Ing. Zdeněk Leschinger, tel. 724 524 291
(pro lesy v k.ú. České Heřmanice, Chotěšiny, Koldín, Mostek nad Orlicí, Nasavrky u
Chocně, Němčí, Oucmanice, Seč u Brandýsa nad Orlicí, Sudslava, Svatý Jiří, Turov,
Vračovice)
Lesy ČR, s.p., lesní správa Lanškroun – Václav Jiráček, tel. 724 524 290 (pro lesy
v k.ú. České Heřmanice)
Lesy ČR, s.p., lesní správa Rychnov nad Kněžnou – tel. 724 524 323 (pro lesy v k.ú.
Plchovice, Sudslava)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů
žádá všechny obce ve svém správním obvodu o zveřejnění této výzvy na svých
úředních deskách ode dne doručení do 30. 09. 2016.
(otisk úředního razítka)

Ing. Veronika Richtrová, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
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