
 
Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016, 

o opatřeních k ochraně lesa 

 

Rada města Frýdlant dne 18. dubna 2016 usn. č. 918//2016 vydala na základě § 32 odst. 3 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:  

 

Čl. I. 

Důvody uložení opatření 

  

Důvodem pro uložení opatření uvedených v čl. III. je mimořádná situace vzniklá v důsledku 

působení dlouhodobě trvajícího horka a sucha v roce 2015 a následné gradace podkorního 

hmyzu na celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant. 

 

V případě neuložení, resp. nesplnění v čl. III. uložených opatření hrozí poškození dalších 

lesních porostů, tedy poškození životního prostředí a vznik hospodářských škod, tedy vznik 

vážné újmy. Z tohoto důvodu se účinnost tohoto nařízení stanovuje na den jeho vyhlášení 

v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 

 

 

Čl. II. 

Výklad pojmů 

 

Za účinnou asanaci ve smyslu tohoto nařízení se považuje:  

a. Odkornění, které se provádí oloupáním kůry kmene napadeného stromu; v případě, 

že se pod kůrou již vyskytují kukly, světlí brouci popř. dospělí jedinci kůrovce, lze 

účinnou asanaci odkorněním provést pouze pomocí odkorňovací frézy – např. adaptér 

na motorovou pilu; 

b. Chemickou asanaci postřikem; chemická asanace může být provedena vhodným 

schváleným přípravkem na ochranu rostlin (dle aktuálního Seznamu povolených 

přípravků na ochranu lesa), vždy s přimíchaným barvivem (pomocná látka v současné 

době pouze Scolycid), aby bylo možné provedení aplikace vizuálně zkontrolovat. 

Postřik musí být proveden po celém obvodu ležícího dříví (i zespodu - kmeny je nutné 

pootočit). O provedení postřiku na konkrétní skládce musí být vedena evidence 



minimálně v rozsahu: datum provedení aplikace, použitý přípravek a aplikovaná dávka. 

Postřik je účinný 6-8 týdnů, pokud je předmětné dříví po uplynutí této doby stále 

atraktivní pro vývoj kůrovců, je nutné postřik opakovat nebo skládku asanovat jiným 

způsobem. 

c. Balení do insekticidních sítí (viz např. Ochrana skládek dřeva před napadením 

lýkožroutem smrkovým. Zahradníková, M., Zahradník, P., Lesnický průvodce - 

Certifikovaná metodika, 7/2015); 

d. Přímý odvoz ke zpracování, pokud v něm vývoj kůrovce nedosáhl stádia kukly a 

mladého brouka. V opačném případě, kdy hrozí při manipulaci a odvozu toto dříví 

odpadávání kůry a disperze kůrovce, toto dříví neodkladně chemicky asanovat 

postřikem, popř. zabalením insekticidní sítí.  

 

Čl. III. 

Uložená opatření 

 

V celém správním obvodu obce s rozšířenou působností se ukládá: 

1. Podle § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona: 

Veškeré polomy, vývraty a ostatní hmotu atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklé do 31. března 

vytěžit, zpracovat a odvézt z lesa ke zpracování nebo asanovat nejpozději do 31. května; 

v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 800 m nadmořské 

výšky, do 30. června běžného roku. 

2. Podle § 32 odst. 2 písm. b) lesního zákona: 

Pokud nedochází k včasnému a plynulému odvozu ke zpracování nebo lze takový stav 

důvodně očekávat, bezodkladně účinně asanovat veškeré kůrovcem napadené (popř. také 

pro kůrovce atraktivní) dříví, které zůstává na skládkách v lese. 

3. Podle § 32 odst. 2 písm. b) lesního zákona: 

Při kalamitním stavu lýkožroutů (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., v platném znění) 

disponibilní kapacity přednostně soustředit na důsledné vyhledávání nově napadených 

stromů a jejich včasnou a účinnou asanaci.  

4. Podle § 32 odst. 2 písm. b) lesního zákona:  

Nemanipulovat s napadeným dřívím, pokud v něm vývoj kůrovce dosáhl stádia kukly a 

mladého brouka (reálná hrozba odpadávání kůry a šíření kůrovce při manipulaci a odvozu 

toto dříví). Toto dříví neodkladně chemicky asanovat postřikem nebo zabalením insekticidní 

sítí. 



5. Podle § 32 odst. 2 písm. d) lesního zákona: 

Vést evidenci výskytu a pohybu kůrovcového dříví. Zjištění vyplývající z evidence výskytu 

a pohybu kůrovcového dříví využívat také pro stanovení počtu obranných opatření pro další 

série (rojení) lýkožroutů v roce 2016 v lokalitách s nižší početností škůdců. 

 

Čl. IV. 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a účinnosti pozbývá dne 31. prosince 2016. 

 
 
 
 Jiří Stodůlka, v. r. Ing. Dan Ramzer, v. r.
 místostarosta starosta 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  
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