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Městský úřad Turnov
odbor životního prostředí

Antonína Dvořáka 335
511 22  Turnov

Naše značka                       Vyřizuje/tel.                             V Turnově
OŽP/16/882/CIJ-221        ing.Čihák/481 366 158           23.3.2016

Výzva k vlastníkům lesa na Turnovsku
k ochraně lesa proti kůrovcům

     Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů 

podle § 47 odst. 1 písm. a) v souvislosti s povinností vlastníků danou ustanovením 

§ 32 téhož zákona tímto vyzývá vlastníky lesa k ochraně proti kůrovci. 

     Loňské suché a teplé počasí po celé České republice přálo kalamitním škůdcům 

v lesích, zejména šíření kůrovců. Kůrovec se v napadených stromech namnoží a 

napadá další stromy. Stromy oslabené mimořádným loňským suchem jsou snadno 

napadnutelné, zdravý strom se částečně může kůrovcům ubránit vyloučením smůly. 

Kůrovec je rozšířen prakticky ve všech katastrech Turnovska. V loňském roce (2015) 

bylo kůrovcem na Turnovsku napadeno cca 1700 m3 smrkového dřeva. Na začátku 

roku 2016 bylo ještě nezpracováno, případně nově objeveno 500 m3 kůrovcového 

dřeva. Ve většině se jedná o napadení smrkového dřeva lýkožroutem smrkovým a 

z malé části lýkožroutem lesklým, který napadá mladší porosty. Zvýšený stav kůrovce 

upozorňuje na možnost, že v roce 2016 může dojít k plošné kalamitě v místech 

smrkových porostů. 

     Zabránit šíření kůrovce lze pouze pečlivou prevencí, která spočívá ve včasném a 

důsledně pravidelném vyhledávání a asanaci napadených stromů i pro kůrovce 

atraktivního dříví, jako jsou smrkové polomy a silnější, v lese ponechané zbytky po 

těžbě. Asanace se provádí pokácením napadených stromů a jejich vyvezením od 

smrkových porostů na vzdálenost minimálně 500 m, nebo odkorněním či chemickou 

asanaci. Dále v případě potřeby je nutné realizovat ochranné opatření spočívající 

v položení smrkových lapáků či instalaci feromonových lapačů na kůrovce. Cílem je 
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pochytat rojící se kůrovce, a tím zabránit napadení zdravých stromů. Rojení kůrovců 

probíhá v několika cyklech, a proto je potřebné ochranné opatření proti kůrovcům 

provádět během roku průběžně.

     Z uvedených důvodů Městský úřad Turnov, státní správa lesů, vyzývá 

vlastníky smrkových porostů, aby co nejdříve provedli kontrolu ve svém 

lese a tuto kontrolu po 10 až 14 dnech opakovali. 

    Smrkový kůrovcový strom lze rozpoznat podle výskytu drtinek (drobných pilin) na 

patě stromu a ronění pryskyřice v okolí závrtů v kůře. U tohoto stromu následně 

žloutne, usychá a opadává jehličí a začne opadávat kůra. Nebezpečné z hlediska šíření 

kůrovce nejsou staré souše. Při zjištění kůrovce ve svém lese je potřebné v ochraně 

lesa postupovat v souladu s platnými předpisy a spolupracovat při realizaci asanace a 

ochranném opatření s místně příslušným odborným lesním hospodářem, kterého zde 

převážně vykonává místně příslušný revírník Lesů ČR. V zájmu vlastníka lesa je 

potřebné upozornit i na kůrovcové stromy v sousedním vlastnictví. 

    Lesní zákon řeší ochranu lesa a povinnosti vlastníka pozemku ve vztahu k eliminaci 

škodlivých činitelů. Majitelé lesů jsou povinni činit opatření proti nebezpečným 

škůdcům, v případě jejich nečinnosti jsou vlastníci vystaveni postihu ze strany orgánu 

státní správy lesů nebo České inspekce životního prostředí. Podle vývoje ohrožení 

okolních stromů je tato činnost nařízena uloženým opatřením a případně i exekučně 

vynucena.

Městský úřad Turnov žádá obecní úřady v obvodu své působnosti o zveřejnění této 

výzvy.

                                        Ing. Miloslava Šípošová

                                                 vedoucí odboru životního prostředí

      

Rozdělovník:

K vyvěšení obdrží obce ve správním obvodu MÚ Turnov
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