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TZ ALDP: Poučme se v sousedních zemích
Kůrovcová kalamita zasáhla většinu krajů České republiky a škody se počítají na miliardy.
Trh se dřevem se zhroutil a majitelé lesů se potýkají s nedostatkem finančních prostředků
k budoucí obnově lesa. Zatímco v Německu či Rakousku už systém podpor dávno běží, u
nás se na pravidla stále čeká.
Stav českých lesů patří k nejhorším v Evropě. Asociace lesnických a dřevozpracujících
podniků (ALDP) sleduje situaci i v dalších zemích, které také zasáhla kůrovcová kalamita.
Z dostupných informací lze vyvodit, že stupeň postižení je u našich sousedů přibližně stejný,
nicméně k problému přistupují se vší vážností a zodpovědněji než Česká republika. Jeden
z rozdílů spočívá v objemu finanční podpory ze strany státu, který je u nás nedostatečný.
Už řadu měsíců se hovoří o uvolnění prostředků na dotace nestátním vlastníkům lesů, které
napadl lýkožrout. Letos by mělo být k dispozici 1,5 miliardy korun, zbývající miliarda během
příštího roku. Stále ale nejsou jasná pravidla. Přitom v okolních zemích dotační programy už
řadu měsíců běží.
Stovky milionů eur hodlá v příštích letech poskytnout na zmírnění kůrovcové kalamity a na
pomoc vlastníkům lesů německé ministerstvo zemědělství. Systém pomoci je v jednotlivých
spolkových zemích podobný.
V Bavorsku představují soukromé lesy asi poloviny celkové rozlohy lesů, přitom 90 procent z
nich vlastní rozlohu do pěti hektarů. Bavorské ministerstvo pro lesnictví přijalo na podporu
vlastníků lesa, lesního personálu a lesních podniků balíček opatření, který obsahuje mimo
jiné finanční příspěvky na odkornění, štěpkování a zřízení skládek dřeva mimo les. Peníze
jsou vyčleněny také na posílení práce s veřejností a na komunikaci, pořádají se cílené
vzdělávací semináře a školení, do kterých se zapojují státní lesníci. Finanční a personální
podporu dostávají i lesnické úřady: ve všech hlavních regionech poškození se dodatečně
najímá odborný personál, nebo jsou podporou práce úřadů pověřeni podnikatelé.
Samozřejmou službou na účet bavorské vlády je monitoring kůrovce a zveřejňování denní
aktuální situace napadení na internetu.
V Bavorsku je možno získat i grant na zpracování kůrovcem napadeného dřeva, a to ve výši
až 6000 eur na hektar. Není také problém získat povolení k uložení dříví na zemědělské půdě
až do dalšího výsevu.
V Sasku (a podobně i v Bavorsku) jsou některé vytipované oblasti, kde je státní pokladna
velmi štědrá. Jde o počáteční první zalesnění (podpora výdajů za nákup listnatých i
jehličnatých stromů, kompenzace ztrát příjmů z lesní produkce nepředvídatelnými
událostmi), přírodě blízké lesní hospodářství (výsadba a vylepšování kultur, vápnění porostů
atd.), rozvoj infrastruktury lesního hospodářství (stavba, údržba, obnova lesních cest,
zřizování lesních skladů, skladování, konzervování dříví po kalamitách).

Další podpory se poskytují například na insekticidní postřiky, zpracování kalamitního dříví,
dopravu na externí sklady či skladování na takovém skladu.
V Rakousku, kde tři čtvrtiny lesů patří soukromým vlastníkům, se nedává podpora na těžbu,
zpracování ani na kompenzace nižších koncových cen díky snížené kvalitě dřeva vlivem
kalamity. Stát ale poskytuje lesnicko-dřevařskému sektoru už od roku 2014 ročně 40 milionů
eur a v letošním roce uvolnil dalších 20 milionů právě na řešení kůrovcové kalamity. Vedle
toho směřuje podpora do výstavby infrastruktury (např. stavby lesních cest) a na prevenci a
obnovu lesa. Vlastníci lesů mohou také získat podporu na účast na seminářích a školeních či
na lesnické aktivity v oblasti genetického rozvoje.
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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.

