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Poskytnutí informací dle § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upřesnění
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), obdržela dne 12. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí
informací o asanaci kůrovcem obsazených stromů v NPR Rejvíz, konkrétně:
1) kolik stromů bylo v roce 2018 na území NPR Rejvíz pokáceno?
2) kolik pokácených stromů bylo chemicky ošetřeno?
3) o jaký typ chemického přípravku se jedná?
4) jaké celkové množství chemických látek bylo v r. 2018 v NPR Rejvíz použito k asanaci kůrovcových stromů?
Agentura Vám, na základě žádosti, podle ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, k výše uvedeným dotazům sděluje následující údaje, opravené na základě
dodatečných terénních šetření s vyloučením nedopatřením započítaných stromů odkorněných nastojato, které se nachází v ochranném pásmu Rejvíz:
Ad 1) V roce 2018 bylo na území NPR Rejvíz pokáceno 171 kůrovcem obsazených stromů s celkovým objemem 180,49 m3.
Ad 2) Všechny tyto pokácené stromy byly chemicky ošetřeny proti kůrovci.
Ad 3, 4) Jednalo se o přípravek Vaztak Active v koncentraci 1% v množství 9,03 l a smáčedlo
Scolycid C v koncentraci 1% v množství 9,03 l.
K tomu Agentura dodává, že na území NPR Rejvíz bylo v roce 2018 dle dosavadních zjištění LČR,
s. p. a Agentury napadeno kůrovcem celkem 1989 stromů, z toho výše uvedených 171 bylo pokáceno a ošetřeno insekticidem a 96 bylo odkorněno nastojato. Celkem tedy 1722 stromů, tj. 86,6%
všech kůrovcem napadených stromů, zůstalo bez zásahu.
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