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Vyjádření k nutnosti řešení problematiky napadení dřevin biotickými škodlivými činiteli
Na základě vaší žádosti o vyjádření k připravovanému návrhu novelizace § 7 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb. ve věci řešení problematiky napadení dřevin biotickými škodlivými činiteli sdělujeme:
Při napadení dřevin biotickými činiteli je účinnost opatření pro zamezení dalšího šíření vázána na
včasné provedení vhodného zásahu.
Příkladem biotického činitele způsobujícího poškození dřevin je zejména na severní Moravě
aktuálně jmelí. Zatímco obvykle se jmelí na území České republiky vyskytuje spíše ojediněle,
v Moravskoslezském kraji má výskyt místy až kalamitní charakter. Expanze je záležitostí nejvíce
posledního desetiletí, dle dosavadního průběhu se dá očekávat její další rozvoj.
V důsledku strategie šíření semen jsou napadány nejčastěji stromy rostoucí rozptýleně, včetně
stromořadí, parků, zeleně v zástavbě, tedy často stromy ve frekventovaných prostorech. Snížení
provozní bezpečnosti stromů následkem napadení je zvlášť v takových územích vážným
problémem.
Ošetření stromu při napadení jmelím spočívá především v odstranění napadené části. V případě
včasného zásahu je opatření velmi účinné. S rozvojem napadení účinnost ošetření klesá a běžně
ani po nákladných opatřeních stromy nakonec nelze než skácet. Bez ošetření jsou stromy s plodícími
keříky zdrojem nákazy pro své okolí. K šíření semen dochází spíše jen na malé vzdálenosti,
včasným ošetřením proto lze lokálně šíření jmelí zastavit. Ošetření dřevin je nyní výhradně věcí
vlastníků, není možno za současného právního stavu ze strany orgánů ochrany přírody tuto situaci
efektivně řešit.
Podobnou situaci co se týká zajišťování ochrany dřevin lze v budoucnu potenciálně očekávat i
v případě napadení jinými biotickými faktory. Navrhovaná novelizace § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb. možnosti v tomto směru výrazně rozšiřuje, považujeme její přijetí proto za velmi žádoucí.

Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

