
Informace pro vlastníky lesa o vydaných nařízeních města Jeseníku 

Rok 2015 představoval pro smrkové porosty na Jesenicku významný stresový faktor, který se 

již v druhé polovině roku projevil nárůstem napadených stromů a porostů podkorním 

hmyzem, především lýkožroutem smrkovým (kůrovcem). Dlouhodobý srážkový deficit 

negativně ovlivňuje vitalitu lesních porostů, zejména pak smrkových, protože mají plochý 

kořenový systém, který proniká pouze několik decimetrů do půdy. Takto je snížena 

obranyschopnost smrků proti různým škodlivým organismům. Dlouhotrvající extrémní 

teploty v loňském roce výrazně urychlily vývoj kůrovců a umožnily navýšení počtu generací. 

Na základě toho je více než pravděpodobné, že i v letošním roce, případně i v následujících 

letech bude přemnožení kůrovců na Jesenicku pokračovat. Je tedy třeba přijmout opatření  

k eliminaci jejich dalšího namnožení. 

Město Jeseník proto vydalo nařízení o opatřeních k ochraně lesa, které specificky upravuje 

povinnosti vlastníků lesa v oblasti ochrany lesa. Nařízení se vztahuje na celý správní obvod 

obce s rozšířenou působností (území celého okresu Jeseník). Obsah nařízení je zveřejněn na 

úředních deskách všech obcí okresu Jeseník. V případě nesplnění uložených opatření hrozí 

poškození dalších lesních porostů a vznik hospodářských škod.  

Dále Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesa, že bylo 

započato s přípravou zpracování nových lesních hospodářských osnov, které budou platné od 

1. 1. 2018. Osnovy se zpracovávají pro zjištění aktuálního stavu lesních porostů a pro výkon 

státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a 

právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. Zpracovávají se 

obvykle na období 10 let. Osnovy mimo jiné obsahují podrobné údaje o stavu lesa (druhové 

složení, věk, porostní zásobu, návrhy hospodářských opatření atd.).   

Město Jeseník v této záležitosti vydalo nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních 

hospodářských osnov. Vlastníci lesa mají tedy nyní možnost uplatnit u Městského úřadu 

Jeseník, odboru životního prostředí své hospodářské záměry a požadavky na zpracování 

osnov nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti výše uvedeného nařízení, tzn. 

nejpozději dne 8. 8. 2016. Je vhodné, aby vlastník lesa své záměry konzultoval se svým 

odborným lesním hospodářem. Každý vlastník lesa obdrží osnovu týkající se jeho lesa 

bezplatně. Obsah nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

je opět zveřejněn na úředních deskách všech obcí okresu Jeseník. 

 
 

 

 

 


