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    Městský úřad Svitavy 

 
 
 
 
 
 
 
Odbor životního prostředí 
Oddělení ochrany přírody, zemědělského půdního  
fondu, lesního a odpadového hospodářství 
Č.j.: 121789-22/OZP-odm 
Spis. zn.: 25081-2022 
Vyřizuje/linka: Miroslav Odvárka / 461 550 244 
miroslav.odvarka@svitavy.cz 
 
Svitavy dne:  22.12.2022 
 

VÝZVA VŠEM VLASTNÍKŮM LESA 
 

Městský úřad Svitavy, jako orgán státní správy lesů (dále jen „správní orgán“) místně a věcně 
příslušný  

vyzývá: 
 
 Šíření kůrovce v oblasti Svitav není zdaleka u konce, nadále pokračuje. Postupuje 
Svitavskem, kdy nás kůrovci obkličují ze všech stran. Zejména jižní a západní část je již více 
postižena. Rychlost jeho postupu se v roce 2022 mírně zpomalila, to se však může při výskytu 
suchých a teplých měsíců v roce 2023 zhoršit. Významná část lesů je stále zelených, a tak máme 
i nadále naději, že lesy na Svitavsku náporu kůrovce mohou odolat. Potvrzuje se, že včasný zásah 
proti kůrovci má smysl. Neustále však hrozí, že při teplém a pro něho příhodném počasí kůrovec 
posílí. Proto státní správa lesů všem vlastníkům lesů doporučuje: 
1. NEPODCEŇUJTE SITUACI, všechny smrkové porosty nad 30 let jsou ohrožené a je nutné 
nepolevit a sledovat je. 
2. NEOTÁLEJTE S TĚŽBOU. Nyní máme možnost napravit chyby a podívat se na místa kde víme, 
že jsme brouka včas nezpracovali. Do výletu brouka z napadených stromů (závislosti na vývoji 
teplot zhruba květen-červen) musíme vytěžit veškeré rozpoznatelné kůrovcové stromy, veškeré 
kůrovcové dříví odvést neprodleně z lesa a včas asanovat – mechanicky nebo chemicky ošetřit. Ale 
nečekejme na toto datum, jednejme hned, jak kůrovce buď sami nebo s pomocí odborného lesního 
hospodáře rozpoznáme. Vyhledáváme hnědé drtinky na šupinách kůry, na patách kmenů, na 
vegetaci pod stromy, rezavějící koruny, opadávající ještě zelené jehličí… To vše jsou příznaky, že 
ve svém lese máme brouka. Z jednoho napadeného stromu, který není včas vytěžen a asanován, 
mohou být během jedné sezony napadeny až stovky dalších stromů. Nezapomeňte, kalamita 
kůrovce vzniká na počátku vždy jen z několika málo nezpracovaných stromů, ze stejného důvodu 
pokračuje.  
3. ZAMEZTE ŠÍŘENÍ. Kůrovec nerespektuje vlastnické hranice. Dříví z nahodilých těžeb 
zpracovávejte neprodleně a průběžně. Vyhledávejte, pokácejte a asanujte včas kůrovcové dříví. 
Tedy takové dříví, kde je brouk ještě pod kůrou. Poradí Vám odborný lesní hospodář. Nekrmte 
brouka, nestačí jen pokácet, je nutná i asanace! 
4. NEVZDÁVEJTE SE. Stále je o co bojovat, značná část lesů je ještě zelená a je naděje, že to tak 
může u části lesů zůstat, pokud vlastníci lesů budou zodpovědní a potáhnou za jeden provaz.  
5.TĚŽTE PRŮBĚŽNĚ, KONEJTE HNED. Bylo by nyní chybou čekat se zpracováním brouka „až ho 
bude více a vyplatí se do lesa jet“. Nějakou dobu bude také trvat, než seženete firmu s volnou 
kapacitou, která vám pomůže se zpracováním, nestačíte-li na to sami. Mezitím mnoho stromů 
vylétne (brouk dokončí vývoj) a napadne další stromy ve Vašem nebo sousedově lese. Proto je 
důležité odstraňovat kůrovcové dříví průběžně a co nejdříve, každopádně před výletem brouka  
z pod kůry!!!  

 
 
 
Dle rozdělovníku 
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6. JEDNEJTE ZODPOVĚDNĚ. Každý vlastník lesa má zákonnou povinnost zamezit šíření kůrovce. 
Za nečinnost v ochraně lesa jsou udělovány sankce. Hrozí pokuta až jeden milion korun. Neriskujte 
postihy, nebuďte nečinní.  
7. PORAĎTE SE se svým odborným lesním hospodářem. Dbejte jeho rad, pokynů a jím 
stanovených termínů. K výzvě svého odborného lesního hospodáře, nejen na zpracování kůrovce, 
přistupujte se vší vážností, kdy termíny zde uvedené je třeba brát velmi vážně a respektovat. 
8. SLEDUJTE CENY DŘÍVÍ A VYUŽIJTE JICH, chraňte svůj majetek a chovejte se hospodárně.  
9. ZPRACUJTE rovněž kůrovcové souše (suché stromy z kterých brouk už vylétl)!! Příslušné 
ustanovení opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství, kde bylo odloženo 
zpracování této hmoty do 31.12.2022, zaniklo. Tuto hmotu je nutné neprodleně zpracovat v souladu 
se zákonem o lesích. Chraňte svoji osobní bezpečnost i všech ostatních návštěvníků lesa. 
10.ZALESŇUJTE průběžně vzniklé nejenom kalamitní holiny a vyhněte se tak problémům. Lhůta 
k zalesnění kalamitních holin vzniklých na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby je 
opatřením obecné povahy prodloužena ze dvou na pět let od vzniku holiny. Nicméně doporučujeme 
nečekat na konec pětileté lhůty a ušetřit nemalé náklady. Mezitím holina zaroste často vysokou 
buření, která stráví nadzemní humus, který právě sazenice lesních dřevin využívají ke svému 
zdárnému růstu. Plánujte zalesnění dopředu, ať nemáte na poslední chvíli problém opatřit si 
sazenice, kterých může být nedostatek. O volbě dřevin se poraďte se svým OLH.  
 
Další zdroje čerpání informací ke kůrovci a kůrovcové kalamitě:  
Výzva MěÚ Žďár nad Sázavou, ŽP/807/22/JD 
https://www.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/pocasi-a-kurovec  
www.nekrmbrouka.cz  
www.kurovcovamapa.cz 
www.kurovcoveinfo.cz 
www.vuljhm.cz/los 
www.ckolh.cz 
www.lesycr.cz/lesy-pro-budoucnost/ 
www.silvarium.cz 
 
 
Městské a obecní úřady žádáme o spolupráci a o zveřejňování níže uvedeného textu způsobem 
v místě obvyklým, např.: místním rozhlasem, ústní nebo písemnou formou (např.: opakovaně 
v místním tisku, vyvěšením na úřední desce, e-mailem…). 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Antoš 
vedoucí odboru životního prostředí 

 
Rozdělovník (na vědomí): 

- OLH: Ing. Aleš Votava, Družstevní 455, 569 92 Bystré u Poličky (doručenka) 
- LČR, Lesní správa Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy (DS) 
- Obce na ORP Svitavy (Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, 

Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, 
Kukle, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rohozná, Rozhraní, Rudná, 
Sklené, Svitavy, Študlov, Vítějeves, Vendolí, Želivsko) (DS) 

- Města Česká Třebová, Litomyšl, Polička, Město Moravská Třebová (DS) 
- MěÚ Svitavy, OŽP – OPP (IS) 

 


