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Vážený vlastníku lesa,
v souvislosti s probíhajÍcÍm kalamitním přemnožením lýkožrouta smrkového
(kůrovec) v lesích nejen v Plzeňském kraji si vás Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, opětovně dovoluje upozornit
na potřebu trvalého a důsledného provádění zásahů v ochraně lesa proti tomuto
škůdci.
I přes komplikace spojené s touto kalamitní situaci (nedostatek těžebních kapacit,
odbytové problémy, propad cen dříví) je nutné proti kůrovci soustavně aktivně
zasahovat s cílem zmírnit rozsah jim působených škod v lesních porostech. Při
prováděni všech zásahů proti tomuto škůdci je přitom vždy nezbytně nutné důsledně
dbát na jejich účelnost a účinnost.
Vaše činnosti v ochraně lesa proti kůrovci v nadcházejícIm období je třeba proto
zaměřit zejména na to, aby:
·
·
·

byly soustavně aktivně vyhledány kůrovcem nově napadené stromy a tyto byly
v maximálni možné miře včas zpracovány způsobem zamezujÍcÍm dalšímu
jeho šíření,
v maximálním možném rozsahu byla prováděna včasná a účinná asanace1
veškerého kůrovcového dříví',
zpracováni aktivních kůrovcových stromů (stromů kůrovcem napadených, ale
ještě neopuštěných) bylo zásadně prováděno přednostně před těžbou
kůrovcových souší (stromů kůrovcem již opuštěných); těžbu kůrovcových
souši je možno odložit?

' Včasnou a účinnou asanací je úkon, kterým se zamezí, aby lýkožrout v kůrovcovém dřIvI dokončil
vývoj nebo toto dříví opustil a napadl další stromy. Včasná a účinná asanace může být provedena
mechanicky nebo chemicky s využitím insekticidů. Za včasnou a účinnou asanaci se nepovažuje
pouhý odvoz kůrovcového dřiví.
' Kůrovcovým dřívím jsou stromy, vyrobené dříví odpad a zbytky dřeva po těžbě, které jsou napadeny
lýkožrouty a umožňuji jim dokončit vývoj až do stadia brouka.
' Na základě opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne
3.4.2019
(http://eaAri.cz/pub|ic/web/fi|e/620548/ 18918 2019 MZE 16212.pdf)
lze
těžbu
kůrovcových souši odložit až do 31.12.2022; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové
stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována
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Na včasnou a účinnou asanaci kůrovcového dříví je možné na základě nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytováni finančních příspěvků na
hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
čerpat finanční příspěvky. Podrobnosti o podmínkách poskytováni těchto finančních
příspěvků, ale i finančních prostředků na další činnosti související s hospodařením
v lesích, lze nalézt např. na internetových stránkách. Plzeňského kraje
(http://www.p|zensky-krai.cz/cs/kateAorie/financni-prispevkY-hospodareni-v-|esich).

Ing. Stanislav Polák
vedoucí oddělení lesnictví a myslivosti

Rozdělovník
vlastníci lesa v Plzeňském kraji
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