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Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa

Odbor životního prostředí Městského úřadu Znojmo, jako věcně a místně příslušný orgán státní 
správy lesů (dále jen OSLSL) podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 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), se obrací na všechny vlastníky lesa v obvodu působnosti ORP Znojmo s 
následující výzvou: 

Z důvodu dlouhodobě trvajících mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (sucho a
vysoké teploty) došlo k výraznému oslabení lesních porostů, převážně smrkových a následně       
k velkému rozvoji kůrovců, čímž dochází k vytváření kůrovcových ohnisek zejména 
v porostních stěnách lesních porostů, ale i kdekoliv jinde uvnitř lesních porostů. 

Vzhledem k tomu, že systém ochrany proti uvedeným škůdcům je založen především na 
prevenci, je nutné v souladu se zněním lesního zákona provádět zejména tato opatření: 

1. důsledně vyhledávat, evidovat a včas likvidovat veškeré pro kůrovce atraktivní dřevo, 
které je vhodné pro jejich namnožení (vývraty, zlomy, silně oslabené a usychající jedince)

2. průběžně vyhledávat a včas vhodným způsobem asanovat dřevo již kůrovci napadené 
(nejlépe okamžité vytěžení a odvoz stromů z lesa, popř. provést chemické ošetření 
nebo odkornění a spálení kůry) 

3. dočišťovat ohniska žíru pomocí lapáků, otrávených lapáků, nebo feromonových lapačů 

Včasné vyhledávání stromů, u nichž se teprve začínají projevovat příznaky napadení 
podkorním hmyzem, je spolu s realizací shora uvedených opatření zásadní pro další 
zamezení šíření škůdců a odvrácení kůrovcové kalamity. 

Vlastník lesa, případně pachtýř, je dle ustanovení lesního zákona povinen zajišťovat 
hospodaření v lese v součinnosti s odborným lesním hospodářem (dále jen „OLH“). OLH 
zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lesích podle lesního zákona a 
právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných ustanovením §32 lesního zákona, se 
vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a finančního postihu.



Tímto žádáme obecní úřady obcí ve správním obvodu ORP Znojmo o předání této výzvy
vlastníkům lesa způsobem v místě obvyklým, tzn. vyvěšením na úřední desce obce, s vyhlá-
šením informace o vyvěšení v místním rozhlase, nebo zveřejněním v místním tisku. Prosíme o 
umístění výzvy na úřední desce po dobu minimálně 60 dnů od počátku vyvěšení. Potvrzení o 
vyvěšení není potřebné zasílat. Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                        Ing.Jana Stará
                                                                                       vedoucí odboru životního prostředí
                                                                                                         MěÚ Znojmo

Rozdělovník:
Všechny městské a obecní úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města 
Znojma
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