Všem vlastníkům lesů

Věc: Upozornění vlastníkům lesů
Jako odborný lesní hospodář, vykonávající v lesích soukromých vlastníků Vašeho
katastrálního území odborný dohled, si Vás dovolujeme upozornit na změny vyplývající z vyhlášky
76/2018 Sb.
o opatřeních v ochraně lesa…, která vstoupila v platnost 11.5.2018.
Jedná se zejména o důsledky stavu lesa v návaznosti na sucho, které je nejen v našem
regionu důvodem zhoršeného stavu lesních porostů a zvýšeného stavu hmyzích škůdců. Vyhláška
76/2018 je pro Vás, jako drobné vlastníky lesů, stěžejní zejména v následujících bodech:
-

§4 odst. 1:
Vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdců se předchází na základě zjišťování výskytu
snižováním populační hustoty hmyzích škůdců, a to zejména odstraňováním materiálu
vhodného pro rozmnožování hmyzích škůdců, ošetřováním lesních porostů a soustavným
vyhledáváním a včasným zpracováváním všech napadených stromů.

-

Příloha č.2
Kůrovcovým dřívím jsou stromy, vyrobené dříví, odpad a zbytky dřeva po těžbě, které jsou
napadeny lýkožrouty a umožňují jim dokončit vývoj až do stadia brouka.
Základem ochrany je aktivní vyhledávání stromů aktuálně lýkožroutem napadených, ale
lýkožroutem ještě neopuštěných, tzv. kůrovcových stromů, a jejich včasná a účinná
asanace. Výskyt kůrovcových stromů je v lesních porostech zjišťován celoročně. Za kůrovcové
stromy se nepovažují suché stromy lýkožroutem zcela opuštěné, tzv. kůrovcové souše.
Včasnou a účinnou asanací je úkon, kterým se zamezí, aby lýkožrout v kůrovcovém dříví
dokončil vývoj nebo toto dříví opustil a napadl další stromy. Včasná a účinná asanace může
být provedena mechanicky, například odkorňovacím adaptérem na motorovou pilu, nebo
chemicky s využitím insekticidů. Za včasnou a účinnou asanaci se nepovažuje pouhý odvoz
kůrovcového dříví.

Vaší prioritou, jako vlastníka lesa, i nadále zůstává celoroční aktivní vyhledávání napadených
(kůrovcových) stromů a jejich včasná a účinná asanace!! Prevencí přemnožení hmyzích škůdců je
udržování čistoty lesa i odstraňováním zbytků dřeva po těžbě (např. štěpkováním).
Doporučujeme Vám, jako vlastníkům lesů, kteří nesou zodpovědnost za hospodaření v lese,
se blíže s Lesním zákonem, prováděcími vyhláškami a vyhláškou 76/2018 Sb. seznámit.

Realizaci opatření v celém rozsahu je vlastník lesa povinen zabezpečit buďto vlastními silami a
prostředky, nebo smluvně zajištěnými dodavatelskými kapacitami, a to na vlastní náklady. Měl by dle
lesního zákona i v tomto případě postupovat po dohodě se svým odborným lesním hospodářem
(OLH), který zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lesích. Pokud si vlastník lesa nevybere
vlastního OLH, hradí tuto funkci stát a vykonává ji podnik Lesy ČR, s.p., ve Vašem katastrálním území
pak Lesní správa Znojmo, Ing. Soňa Světlíková – tel. 725 257 606, e-mail: sona.svetlikova@lesycr.cz .
Pro účely vedení lesní hospodářské evidence nám, pokud byla již těžba dříví uskutečněna, nebo po
jejím provedení, množství vytěženého dříví, prosím, oznamte (nejlépe e-mailem), obracejte se s
dotazy. V případě vzniku holiny k zalesnění Vám na Vaši žádost budeme nápomocni např. se
zpracováním projektu zalesnění.

S pozdravem,

Ing. Soňa Světlíková v.r.
Revírník OLH – Lesní správa Znojmo

