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Dobrý den, 
  
Údaj o životnosti porostu není v posudcích přímo obsažen, hodnocení porostu je však vyjádřeno ve 
formě klasifikační stupnice (III‐IV), což prakticky znamená zhodnocení současného stavu porostu i 
předpoklad jeho další  životnosti. Pokud je zde uvedeno, že jsou potřeba razantní a nákladná opatření 
k záchraně porostů nebo úplné smýcení porostů, znamená to, že pokud má dojít ke smysluplnému 
využití daného prostoru, bude potřeba razantní řešení v horizontu několika málo let. Vzhledem k tomu, 
že regenerační schopnost borovic je malá, nedá se předpokládat, že by po razantních zásazích byly 
schopny nového obrostu a další dlouhodobé vegetace, a to vše bez pravidelného ošetřování proti 
chorobám a škůdcům. Vše ale záleží na posouzení a plánech ÚMČ Praha 18. Pokud máte i nadále 
pochyby ohledně hodnocení stavu porostu, můžete se obrátit na Výzkumný ústav krajiny a okrasného 
zahradnictví v Průhonicích (VÚKOZ), který se profesionálně zabývá krajinářskou tvorbou i posudkovou 
činností. 
  
S pozdravem                              Jan Uhlík 
  
  
  
Ing. Jan Uhlík 
Vrchní rostlinolékařský inspektor 
Oddělení integrované ochrany rostlin 
  
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA 
Oblastní odbor Praha 
Ztracená 1099, 161 00 Praha 6 
tel:        +420 235 010 319 
fax:        +420 235 010 363 
gsm:       +420 606 719 326 
  
jan.uhlik@srs.cz 
www.srs.cz 
  
  
  

From: cadek - volny [mailto:cadekv@volny.cz]  
Sent: Friday, September 14, 2012 9:29 AM 
To: Ing. Jan Uhlík 
Subject: Re: Sypavky na borovicích Praha - Letňany 
  
Vážený pane inženýre, 
  
děkuji za Vaši odpověď a současně se velmi omlouvám.  Uznávám, že ani jako naprostému laikovi v 
tomto oboru se mi nemělo stát, abych přehlédl, že znalec p. Novotný uvádí ve svém posudku sypavku 
borovou, zatímco leták ing. Siručkové se týká tzv. červené sypavky borovic. Opravdu mne mrzí, že jsem 
Vám přidělal zbytečnou práci. Ještě jednou se omlouvám. 
  
Posudky obou znalců v tomto směru ani já nezpochybňuji. Výrok o maximální životnosti porostu 3-5, resp. 
5 let let však není obsažen ani v jednom z nich. Znovu bych Vás proto chtěl požádat o názor, zda 
životnost takto napadeného porostu borovic může být opravdu tak krátká a jestli je je proces nezvratný v 
případě, že bude provedeno potřebné ošetření bez použití chemických prostředků, které zřejmě v 
prostředí obytné zástavby nepřichází v úvahu?  
Popřípadě bych uvítal radu, kde potřebné informace nalézt nebo na koho se obrátit. 
  
Děkuji 
  



S přáním příjemného dne 
  
Ing. Václav Čadek 
gsm 734 403 958 
  
  
----- Original Message -----  

From: Ing. Jan Uhlík  
To: cadekv@volny.cz  
Cc: vladislava.sedlakova@srs.cz ; Ing. Zbyněk Škodáček  
Sent: Thursday, September 13, 2012 3:16 PM 
Subject: Sypavky na borovicích Praha - Letňany 
  
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. 

                                                                                              Ing. Jan Uhlík 
                                                                               vrchní rostlinolékařský inspektor 
                                                                                          OIOR OBO Praha 
  
  
  
  
Ing. Jan Uhlík 
Vrchní rostlinolékařský inspektor 
Oddělení integrované ochrany rostlin 
  
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA 
Oblastní odbor Praha 
Ztracená 1099, 161 00 Praha 6 
tel:        +420 235 010 319 
fax:        +420 235 010 363 
gsm:       +420 606 719 326 
  
jan.uhlik@srs.cz 
www.srs.cz 
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