
INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESNÍCH POZEMKŮ 
k povinnosti vytěžit kůrovcové souše 
 
Dne 2. dubna 2020 vydalo Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany 
lesů veřejnou vyhlášku (ve formě opatření obecné povahy), kterou stanovilo, že v lesích na 
území České republiky (s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných 
pásem) se na kůrovcové souše až do 31. prosince 2022 nevztahuje zákonná povinnost 
vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou. Důvodem bylo přemnožení hmyzích 
škůdců a na to navazující vzniklá kalamitní situace, kdy docházelo k poškození rozsáhlých 
lesních komplexů napříč celou ČR. Dle této vyhlášky ministerstva tedy mohly neaktivní 
kůrovcové souše do 31. prosince 2022 zůstat stát v lese a nemusely být pokácen a odstraněny. 
(Povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu 
a účinnou asanaci zůstala zachována.)  
Jelikož Ministerstvo zemědělství předně uvedený termín neprodloužilo, měly být veškeré 
kůrovcové souše, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (druh pozemku 
– lesní pozemek), vytěženy do konce roku 2022.  
V porostech stojící souše jsou velice nebezpečné – představují riziko pádu a tím možnost 
vzniku škody na majetku vlastním i sousedním a bohužel v extrémních případech mohou 
způsobit i újmu na zdraví. Nejrizikovější jsou souše, které stojí v blízkosti lidských obydlí, 
místní zástavby, silnic, důležité infrastruktury apod. Čím déle v porostech stojí, tím větší 
rizika představují. Souše jsou velice snadno rozpoznatelné a viditelné ze širokého okolí 
(stromy jsou suché, bez zeleného jehličí, kůra je většinou opadaná).  
Vyzýváme proto vlastníky lesů, aby souše z porostů odstranili co nejdříve. Nemusíte se 
obávat toho, že by toto dřevo bylo neprodejné, neboť poptávka po dříví stále je a ceny jsou 
příznivější než v letech minulých, kdy byl dřeva nadbytek, a ceny klesaly.  
Orgán státní správy lesů situaci na území obce s rozšířenou působností Světlá nad 
Sázavou monitoruje a upozorňuje všechny vlastníky lesa, kteří souše ze svých porostů 
doposud neodstranili, že v rámci dozorové činnosti budou takovým vlastníkům ukládána 
nápravná opatření či peněžité sankce. 
Podle lesního zákona je vlastník lesa povinen zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti s 
odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou 
úroveň hospodaření v lese podle zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. 
Problematiku spojenou s jakoukoliv činností v lese (zejména těžbou a obnovou porostů) je 
nutné řešit s odborným lesním hospodářem. Pokud neznáte kontakt na tuto kvalifikovanou 
osobu, obraťte se na MÚ Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, státní správu lesů 
(telefonický kontakt 569 496 643), kde Vám kontaktní údaje na Vašeho zákonem či úřadem 
přiděleného odborného hospodáře předáme a zodpovíme případné dotazy k výše uvedenému. 
Náklady na činnost  zákonem či úřadem přiděleného odborného lesního hospodáře pro drobné 
vlastníky lesa hradí stát. 
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