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Vážený vlastníku lesa,
v průběhu letošního roku došlo v lesích na území Plzeňského kraje k dalšímu
výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým
(kůrovec). Množství dříví napadeného tímto škůdcem dosáhlo ke konci měsíce října
téměř 1 000 000 m3. Poškození lesních porostů kůrovcem se vyskytuje na celém
území kraje, nejvíce jsou však zasaženy lesní porosty v územních obvodech obcí
s rozšířenou působností Domažlice, Horažďovice, Nepomuk, Klatovy a Sušice. V této
oblasti je soustředěno téměř 70% veškerého kůrovcem napadeného dříví.
I přes komplikace spojené s touto kalamitní situací (nedostatek těžebních kapacit,
odbytové problémy, propad cen dříví) je nutné proti kůrovci soustavně zasahovat
s cílem zmírnit rozsah jím způsobených škod v příštím roce. Při provádění všech
zásahů proti tomuto škůdci je přitom vždy nezbytně nutné důsledně dbát na jejich
účelnost a účinnost.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy
lesů, Vás proto vyzývá k tomu, aby se Vaše činnosti v ochraně lesa v nadcházejícím
období až do doby jarního rojení kůrovce v roce 2019 (obvykle duben) zaměřily
zejména na to, aby:






bylo vyhledáno a zpracováno maximální množství aktivních kůrovcových
stromů (stromy kůrovcem dosud neopuštěné),
zpracování aktivních kůrovcových stromů bylo zásadně prováděno přednostně
před těžbou kůrovcových souší (stromů kůrovcem již opuštěných) a způsobem
zamezujícím dalšímu šíření kůrovce,
v případě výskytu polomů, vývratů a dříví atraktivního pro rozvoj kůrovce bylo
provedeno jejich zpracování v termínech dle vyhlášky1,
v souladu s vyhláškou (příloha č. 2) byla k zachycení jarního rojení kůrovce
v roce 2019 připravena odchytová zařízení.

vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor
služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
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Na některé činnosti spojené s ochranou lesa proti kůrovci je možné na základě
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, získat finanční prostředky. Podrobnosti o podmínkách
poskytování těchto finančních prostředků, ale i finančních prostředků na další činnosti
související s hospodařením v lesích, lze nalézt např. na internetových stránkách
Plzeňského
kraje
(http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/financni-prispevkyhospodareni-v-lesich).

Ing. Stanislav Polák
vedoucí oddělení lesnictví a myslivosti
podepsáno elektronicky

Přílohy
Příloha č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních
k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

Rozdělovník
vlastníci lesa v Plzeňském kraji
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