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Informace k průběhu kůrovcové kalamity. Výzva k vlastníkům lesů.
Kůrovcová kalamita pokračuje, kůrovec postupuje Žďárskem od jihozápadu
k severovýchodu. Letošní rok byl srážkově nadnormální a teplotně průměrný, což pro
kůrovce není zdaleka ideální. Takže máme stále naději, že některé lesy na Žďársku odolají,
či že kalamitu výrazně zpomalíme, pokud budou vlastníci lesů zodpovědní.
Pro letošek je aktivita kůrovce více méně u konce, kůrovec na většině území stihl dvě
generace, v některých lokalitách ovšem ani druhou nedokončil. Vylétlo nám tedy méně
kůrovců, než v minulých letech. Využijeme tuto šanci ? Záleží i na tom, zda se budeme
nadále řídit i těmito radami:
1. NEPODCEŇUJTE SITUACI, všechny smrkové porosty nad 30 let jsou ohrožené.
2. NEOTÁLEJTE S TĚŽBOU. Nyní máme možnost napravit chyby a podívat se na
místa, kde víme, že jsme brouka včas nezpracovali. Do 30.3.2022 musíme vytěžit
veškeré rozpoznatelné kůrovcové stromy, a veškeré kůrovcové dříví odvést z lesa.
Ale nečekejme na toto datum, s opadávající kůrou ze stojících stromů se stále
kůrovec dostává do hrabanky, kde rovněž přezimuje. Čím více kůrovcového dříví
z lesa dostaneme co nejdříve, tím méně brouka bude na jaře vyletovat. Z jednoho
napadeného stromu, který není včas vytěžen a asanován, mohou být během jedné
sezony napadeny až stovky dalších stromů. Nezapomeňte, kalamita vzniká na
počátku vždy jen z několika málo nezpracovaných stromů.
3. ZAMEZTE ŠÍŘENÍ. Pokácejte a asanujte včas kůrovcové dříví. Tedy takové dříví, kde
je brouk ještě pod kůrou. Poradí vám odborný lesní hospodář.
4. NEVZDÁVEJTE SE. Stále je o co bojovat, značná část lesů ve vyšších polohách je
ještě zelená a je naděje, že to tak může u části lesů i zůstat, pokud vlastníci lesů
budou zodpovědní a budou reagovat včas.
5. TĚŽTE PRŮBĚŽNĚ. Bylo by nyní chybou čekat se zpracováním brouka až na
předjaří. Mezitím se mnoho stromů oloupe a brouk zazimuje v hrabance. Proto je
důležité odstraňovat kůrovcové dříví průběžně a co nejdříve !!!
6. JEDNEJTE ZODPOVĚDNĚ. Každý vlastník lesa má zákonnou povinnost zamezit
šíření kůrovce. Za nečinnost v ochraně lesa hrozí pokuta až jeden milion korun.
Neriskujte postihy, nebuďte nečinní.
7. PORAĎTE SE se svým odborným lesním hospodářem (OLH). Dbejte jeho rad,
pokynů a stanovených termínů.
8. Ceny dříví jsou téměř na historických maximech, VYUŽIJTE JICH. Nebojte se obrátit
při zpracování dříví na odborníky, nestačíte-li na to sami. Zdravý les za to stojí !

Další zdroje informací ke kůrovcové kalamitě:
https://www.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/pocasi-a-kurovec
www.nekrmbrouka.cz
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/kurovec-upozorneni
https://www.kr-vysocina.cz/kratke-video-k-obnove-lesa/ds-304338/archiv=0&p1=65364
nebo
https://www.youtube.com/watch?v=DsGbKSEGisA&feature=youtu.be

https://www.kr-vysocina.cz/kurovec/ds-304262/archiv=0&p1=99093
Spoty jsou volně stažitelné, vhodné k dalšímu šíření. Nevztahuje se na ně autorské právo, protože
jsou pořízené za veřejné prostředky a patří Kraji Vysočina.

Městské a obecní úřady žádáme o vyvěšení Výzvy na úředních deskách obcí a upozornění
na tuto Výzvu prostřednictvím obecního rozhlasu.
Děkujeme za spolupráci a za přenesení výše uvedených informací do Vašich obcí.
Informace o kontaktech na OLH rádi poskytneme, pokud vám nejsou známy, na vyžádání na
tel: 566 688 340 či na: jaroslav.doubek@zdarns.cz.

Ing. Jaroslav D O U B E K
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník (obdrží): obce správního obvodu – do DS
Na vědomí:

vlastníci lesů s LHP: Kinský a.s., LDO Přibyslav, Město Svratka, Město Žďár
nad Sázavou, Obec Velká Losenice, Obec Herálec, Městys Bohdalov, Obec
Rudolec, Lesy ČR, s.p., LS N.Město n.M., Lesy a rybářství Velké Meziříčí,
s.r.o., Agro Měřín, a.s. – do DS, Ing. Zdeněk Ulrich - doporučeně
pověření OLH (práv. osoby) – do DS
pověření OLH (fyzické osoby) - doporučeně

