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ALDP: Vichřice zvýšila naléhavost urychleného řešení kůrovcové
kalamity
Vichřice Mortimer, která se minulý týden prohnala Evropou, napáchala značné škody i v českých
lesích. To nadále zkomplikovalo už tak vážnou situaci způsobenou kůrovcovou kalamitou. Podle
členů Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) se dále zvýšila naléhavost přijmout
některá opatření, kterými lze důsledky alespoň zmírnit.
Podle posledních odhadů Lesů České republiky (LČR) poničila vichřice Mortimer v ČR celkově si 600
tisíc metrů krychlových dřeva, z toho zhruba polovinu právě v lesích státního podniku LČR. Největší
škody byly zaznamenány ve středních Čechách, ale ušetřený nezůstal žádný kraj.
Větrné pohromy nejsou v České republice něčím zcela mimořádným, stačí vzpomenout na orkán
Kyrill (leden 2007) nebo nedávný orkán Eberhard (březen 2019). Přestože tentokrát budou přímé
škody po sečtení menší, důsledky vichřice mohou být velmi vážné. Vývraty a zlomy, které je potřeba
zlikvidovat, totiž ještě více zatíží trh se dřevem, který je už nyní zahlcený mimořádnou kůrovcovou
těžbou. Velký objem dřeva bude v danou chvíli dokonce neprodejný.
Vytěžené dřevo, které se nestihne prodat nebo zpracovat, znamená pro subjekty podnikající
v lesnictví stále větší náklady na jeho skladování. Navíc se potýkají s celkovým nedostatkem vhodných
skladovacích ploch. ALDP je toho názoru, že by některými jednoduchými opatřeními mohl pomoci
stát – ať už krytím části nákladů na skladování ze státního rozpočtu či vytipováním ploch, kde by
mohli soukromí vlastníci dřevo po určitou dobu umístit zdarma.
Mohlo by jít například o nevyužívané plochy, které jsou dnes v majetku některých státních orgánů,
například ministerstva obrany. V úvahu připadají také nevyužívané plochy na řadě českých a
moravských nádraží. Zapojit do jednání o možnostech skladování by se podle ALDP měly kromě už
zmíněného ministerstva obrany zapojit také České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad a další instituce.
Skladování dřeva je jen jednou z oblastí, kde by mohl účinně pomoci stát. Vlastníci lesa by také uvítali
urychlené schválení metodiky, na jejímž základě by mohli žádat o kompenzace ztrát z prodeje
kůrovcového dřeva, aby měli prostředky na obnovu porostů.

Pro další informace kontaktujte:
Ing. Ivan Ševčík
Výkonný ředitel ALDP
+ 420 724 095 844
ivan.sevcik@aldp.cz

O Asociaci lesnických a dřevozpracujících podniků
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) sdružuje významné lesnické společnosti a
největší zpracovatele dřeva v České republice. Firmy sdružené v ALDP obsluhují více než 80 %
komplexních lesnických zakázek státního podniku Lesy ČR a zpracují přes polovinu dříví vytěženého
v České republice.
Asociace vyvíjí činnost na celém území České republiky. Spolupracuje přitom s ostatními profesními
svazy a dalšími občanskými sdruženími lesnicko-dřevařského sektoru, stejně tak i se všemi orgány
státní správy ČR a EU s cílem prosazení oprávněných zájmů svých členů.

