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lnformace k ochraně lesa před hmyzími škůdci
Vichřice Emma, která ve dnech 1. a 2. března letošníhoroku zasáhla Českou repub|iku, postih|a
i |esy v kraji Vysočína.Vznik|y sice škody menšíneŽ orkánem Kyril|' nicméně pro v|astníky a
SpráVce |esŮ Vznik|a zákonná povinnost - Včas zpracovat ka|amitní dřevo. Sp|nění této
povinnosti by|o komp|ikováno dopady vyp|ývajícími ze zpracovávání ka|amitního dřeva po
orkánu Kyri|l. Situaci AěŽuje i pokles cen dřeva na trhu.
Podrobnosti o opatřeních k ochraně |esa proti škod|ivým činite|ům'zejména hmyzím Škůdcům'
jsou stanoveny Ve vyhlášce č. 10111996 sb., ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení $ 4
citované vyh|ášky, vyp|ývají mimo jiné nás|edující povinnosti:
- předcházet vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdcůzejména odstraňováním materiá|u
vhodného pro rozmnoŽování hmyzích škůdcůa soustavným vyh|edáváním a včasným
zpracovánim všech napadených stromů, ošetřováním lesních porostů, zjišt'ováním výskytu a
hubením škůdců
- veškerépolomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdcůvznik|é do 31. března
zpracovat nebo asanovat nejpozději do 31. května, v|esních porostech, které zasahují
do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. června běŽného roku.
Způsob zpracování nebo asanace stromů usychajících či napadených hmyzími škŮdci je třeba
konzultovat s odborným |esním hospodářem, intenzivně s ním spolupracovat a dbát jeho
pokynů. Kontakt na odborného lesního hospodáře |ze získat na odboru Životního prostředí
(státní správa |esů) přís|ušnéhoobecního úřadu obce s rozšířenou působností.
V souvis|osti s výše uvedeným Vám v pří|oze zasí|áme informačnímateriá|y týkajícíse
prob|ematiky kŮrovců a žádáme o vyvěšenítéto |istiny na úřednídesce obce a na poŽádání
předloŽit k prostudování přiloŽené materiá|y.
Děkujeme za spo|uprácí a věříme, Že společným úsi|ímse podaří
oji |esŮ v kraji
Vysočina.
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