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POHYB V LESÍCH VYŽADUJE Z DŮVODU KŮROVCOVÉ KALAMITY 

ZVÝŠENOU OPATRNOST A OHLEDUPLNOST 
  
  
V České republice se v důsledku sucha rozvinula největší kůrovcová kalamita v historii. Jediným 
zákonným opatřením je těžba a následná asanace kůrovcem napadených stromů. Proto je nezbytné, 
aby veřejnost v místech, kde dochází k těžbě a dopravě dříví dbala zvýšené míře opatrnosti. 

 
-          V případě, že uvidíte (uslyšíte) dřevorubce nebo harvestor (těžební stroj), nikdy se nepřibližujte blíže 

než dvojnásobek délky káceného stromu (nejméně cca 50m)! 

 
-          Pokud probíhá těžba v blízkosti lesních cest, vždy vyčkejte, než si vás dřevorubec nebo operátor 

harvestoru všimne a dá vám pokyn k bezpečnému průchodu nebo průjezdu místem kalamitní těžby! 

 
-          Zásadně se nepřibližujte k dřevorubci nebo harvestoru, který právě kácí strom, nelze vyloučit pád 

stromu různými směry! 

 
-          Na lesních cestách, které jsou v majetku vlastníků lesů a jsou primárně určené pro obsluhu lesů, 

probíhá zvýšený provoz lesnické techniky včetně odvozních souprav pro přepravu dříví. Na všech 
lesních komunikacích počítejte s možností pohybu techniky a přizpůsobte tomu zejména při jízdě na 
kolech rychlost a pozornost! 

 
-          V případě těžby u lesních cest nebo v turisticky intenzivně navštěvovaných oblastech může dojít k 

dočasnému uzavření cest. Prosím respektujte tato omezení a v žádném případě nevstupujte do 
prostoru těžby! 

 
-          Zejména v kalamitních oblastech vznikají časté skládky dříví. V žádném případě na tyto skládky dříví 

nevstupujte, hrozí nebezpečí jejich zřícení! 

 
-          V boji s kůrovcem jsou používány také insekticidní sítě, insekticidní postřiky a další přípravky pro 

ochranu lesa. I když se jedná o schválené prostředky pro ochranu lesa, přesto není vhodné se skládek 
dotýkat (skládky pokryté šedými sítěmi, textiliemi nebo barevně zbarvené)! 

 
-          Doporučujeme nevstupovat do suchých porostů, hrozí zde zvýšené riziko pádu větví i kmenů! 

 
-          Vjezd a parkování v lesích a na lesních komunikacích je zakázáno lesním zákonem! V žádném případě 

neparkujte u lesů tak, aby vozidla bránila pohybu lesní nebo i hasičské techniky!  
  

Lesníci jen za rok 2018 v boji s kůrovcovou kalamitou zpracovali celkově o 60 % více dříví, něž je 
dlouhodobý průměr. Navýšení tohoto výkonu není dáno státní podporou nebo přílivem zahraničních 
dělníků, ale intenzivní prací stávajícího personálu, který s kůrovcovou kalamitou bojuje, a to často na 
hranici fyzických i technologických možností. Prosíme chovejte se v lesích ohleduplně a respektujte 
pokyny vlastníků a zástupců vlastníků lesů. Tím nejlépe oceníte jejich práci pro budoucí existenci 
našich lesů.  



 

 

Ing. Jan Příhoda 

Předseda CZECH FOREST TT, z.s. 

T: 604 211 167 

E: info@czechforest.cz 

 

 

 

mailto:info@czechforest.cz

