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Přítomnost sypavek na borovicích v porostu na protihlukovém valu v Praze - Letňanech 

Státní rostlinolékařská správa (SRS) obdržela dne 10. 9. 2012 Váš podnět – podezření z výskytu 
původce červené sypavky borovice (Mycosphaerella pini E. Rostrup ap. Munk) v porostu 
borovice černé a borovice lesní na protihlukovém valu podél ulice Malkovského v Praze –
Letňanech. Podnět byl doplněn odkazem na internetový článek k místní situaci a na znalecké 
posudky ke stavu vegetace, vyskytující se na zmíněném protihlukovém valu, které zadával 
k realizaci Úřad městské části Praha 18. 
  

Po prostudování odkazových materiálů (článek a znalecké posudky) musíme konstatovat, že se 
v žádném případě nejedná o regulovaný (karanténní) škodlivý organismus, který podléhá 
oznamovací povinnosti. Ve znaleckém posudku z oboru dendrologie (Petr Kubal) je uvedeno
napadení borovic houbou Sphaeropsis sapinea, která působí reznutí jehlic a následné prosychání 
koruny. Ve znaleckém posudku z odvětví zahradnictví (Ing. Jiří Novotný) je uvedeno, že 
borovice lesní je napadena sypavkou borovou (Lophodermium pinastri) a borovice černá trpí 
prosycháním koncových výhonů (Sphaeropsis sapinea). Jedná se tedy o jiné druhy sypavek 
borovic, které se vcelku běžně vyskytují v přehoustlých a neudržovaných porostech a které 
nepodléhají oznamovací povinnosti SRS. 

Pro informaci a srovnání zasíláme informační materiály ke zmíněným sypavkám. Pouze však 
sypavky způsobované původcem červené sypavky borovice Mycosphaerella pini (= Scirrhia 
pini) a původcem hnědé sypavky borovice Mycosphaerella dearnessii jsou škodlivými 
organismy regulovanými v rámci EU směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 
Sb. V souladu s legislativou jsou pak proti nim v ČR uplatňována úřední opatření. Ostatní 
sypavky borovic legislativní regulaci v ČR nepodléhají. 

Předpokládáme, že odborné posudky na stav vegetace na protihlukovém valu v Praze -
Letňanech byly zpracovány se vší odpovědností a nemáme důvod je zpochybňovat. Pokud by se 
ohledně uvedeného případu objevily nové skutečnosti nebo poznatky, lze se s nimi obrátit na 
pracoviště Oblastního odboru SRS Praha. 
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                                                                               vrchní rostlinolékařský inspektor 
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