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Doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji
Vážení,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
Vás touto cestou informuje o možnostech řešení enormního výskytu napadení dřevin jmelím, ke kterému
v posledních letech dochází na území celého Moravskoslezského kraje. Důsledkem působení poloparazitického
jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin a následně pak
k samotnému odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zmírnění šíření jmelí, krajský
potřebná opatření vedoucí k jeho odstranění
jmelím, a jeho včasnou likvidací pak zabránit
s trsy jmelí. Vylamováním jmelí se nezabrání
za tři roky jmelí opět naroste.

úřad doporučuje vlastníkům, aby na svých pozemcích prováděli
- především prováděním kontrol dřevin zamřených na napadení
dalšímu šíření. Jedinou dosud nejúčinnější metodou je ořez větví
jeho dalšímu šíření, kořenový systém ve větvi zůstává a zhruba

V případech napadení více než 50 % objemu koruny je vhodné přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde
o významné stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto je nutné přednostně ošetřovat. Při odborných
ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tedy postupem dle § 8 odst. 1 zákona, kdy ke
kácení dřevinje nezbytné povolení orgánu ochran přírody. Zvýšený výskyt jmelí, lze tak vyhodnotit v souladu
s výše uvedeným ustanovením jako závažný důvod, čímž ale není dotčena povinnost vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřeviny.
Ve výjimečných případech, pokud stav a rozsah napadení jmelí výrazně ohrožuje okolní dřeviny, je možné
uplatnit postup v souladu s § 8 odst. 2 zákona, kdy povolení ke kácení dřevin není třeba z důvodu zdravotních.
V tomto případě je nutné kácení dřevin oznámit 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je následně může
pozastavit, omezit, nebo zakázat.
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V příloze Vám zasíláme podrobnější informace týkající se problematiky napadení dřevin jmelím a zároveň Vás
žádáme o její zveřejnění širší veřejnosti na internetových stránkách, vývěskách, zpravodajích, apod.

„otisk razítka“
S podzravem

Ing. Monika Ryšková
pověřena zastupováním funkce vedoucího oddělení
ochrany přírody a zemědělství

Příloha: Jak a proč odstraňovat jmelí
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