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Injektáž jírovcové aleje na nábřeží Míru
Český Těšín se zařadil mezi 
první města v České republice, 
která se snaží nasadit novou 
metodu v boji s klíněnkou jírov-
covou. Cílem injektáže kmenů 
je zachránit nádherné reprezen-
tativní aleje v centru města.

Tato technologie byla zakoupe-
na v  roce 2013 firmou SAFE TREES 
s.r.o., která pro město provádí od-
borné ošetření stromů a z Itálie po-
prvé přivezena do Česka. Zde byla 
podrobena testování na Lesnické 
a dřevařské fakultě Mendelovy uni-
verzity v  Brně. Využití v  praxi při 
injektáži jírovcové aleje na nábře-
ží Míru v  Českém Těšíně tak patří 
mezi pilotní projekty. 

Bylo zde ošetřeno 54 stromů in-
sekticidem VERTIMEC 1,8 EC za 
účelem zamezit poškozování těch-

to stromů klíněnkou jírovcovou. 
Tato alej byla v  minulých letech 
pravidelně silně poškozována hou-
senkami tohoto hmyzu, což mělo 
za následek hnědnutí a  opad listů 
již v  pozd ních letních měsících. 
Toto poškození nebylo pro dřeviny 
akutně smrtelné, ale pravidelně je 
chronicky vyčerpávalo, což vedlo ke 
zhoršování vitality a snižování život-
nosti této aleje. Proto bylo rozhod-
nuto ochránit tyto stromy pomocí 
injektáže, která by měla tato poško-
zení do budoucna výrazně omezit. 

Jedná se o  technologii, pomocí 
které se do transportních pletiv 
ošetřovaného stromu vpraví účin-
ná látka (v případě ochrany hmyzu 
systémový insekticid, u  hub fun-
gicid). Tuto látku následně strom 
transportuje do všech svých orgá-
nů. Díky tomu jsou všechny části 

ošetřené rostliny chráněny proti 
poškození, přičemž samotnou 
rostlinu látka nijak neohrožuje. 
Účinnost tohoto ošetření je jeden 
až dva roky. Poté musí být dřevina 
přeinjektována. Největší výhodou 
této technologie je vpravení účinné 
látky přímo do pletiv rostliny. Díky 
tomu je použití ve městě napros-
to bezpečné z  hlediska ohrožení 
lidského zdraví a  cílené pouze na 
konkrétní druhy škodlivého hmyzu 

a hub. Samotný strom je při aplika-
ci poškozený pouze minimálně. Do 
rostliny se navrtají dva až čtyři ot-
vory velké 3,8 mm a hluboké 4 cm, 
do kterých se vloží speciální ventil, 
jehož povrch je ošetřen fungicidem. 
Tento ventil zajistí, aby z  rostliny 
neunikaly životně důležité látky, 
a  zároveň umožní bezpečné vpra-
vení účinné látky do vodivých pletiv 
rostliny.  L V, 

   

Klíněnka jírovcová
C  D  D, 

Tento hmyzí druh poškozující listy jírovce maďalu byl objeven a po-
psán v 80. letech minulého století v Makedonii v blízkosti Ochridského 
jezera. Od místa původního výskytu je odvozen odborný název klíněn-
ky. Od té doby se rozšířil prakticky po celém území Evropy.

V podmínkách ČR byl tento škůdce poprvé zaznamenán v roce 1993 
na Valticku. V současné době je tímto druhem ohrožen prakticky kaž-
dý jedinec jírovce na území ČR. Škodícím stadiem tohoto druhu jsou 
housenky, které se vyvíjejí uvnitř listu a přitom spotřebovávají mate-
riál mezi spodní a  svrchní stranou listu. Toto poškození je nazýváno 
„minováním“. Zpočátku je housenka velká cca 1 mm. Na konci svého 
vývoje dosahuje délky cca 5 mm. Úměrně jejímu růstu také stoupá ve-
likost poškození listové plochy, která může dosáhnout až 100 procent. 
Významným činitelem, který mluví v neprospěch jírovců a naopak ve 
prospěch klíněnky, je také to, že tento škůdce má minimálně dvě, často 
i tři generace do roka. 

Příběh klienta poradny Modrého kříže v České republice 
Nedávno mi bylo třicet šest 
let. Alkohol mě doprovázel 
přes půlku života. Dělal mi 
problémy už řadu let, a proto 
jsem se rozhodl s tím něco 
udělat. 

Nejdřív jsem zkoušel přestat sám, 
to se mi nedařilo. Nakonec jsem se 
rozhodl říct všechno rodině, nej-
bližším kamarádům a  udělal jsem 
dobře. Jeden z kolegů mě po práci 
posadil do auta a zavezl do porad-
ny Modrého kříže. Popovídal jsem 
si s  terapeutem, ten mě vyslechl 
a pochválil za rozhodnutí a odvahu 
vyhledat pomoc. Bylo mi doporu-
čeno, abych nastoupil na tříměsíč-

ní léčbu v Psychiatrické nemocnici 
v Opavě. Vysvětlil mi, že po takové 
léčbě je mnohem jednodušší vydr-
žet abstinovat. 

Po několika týdnech jsem se tedy 
rozhodl nastoupit do ústavní léčby. 
Léčbu jsem úspěšně ukončil a v po-
lovině července to budou přesně 
dva roky, co jsem neměl ani kapku 
alkoholu. Už v  Opavě nám připo-
mínali, že alkoholismus je problém 
na celý život, a proto jej nezvládne-
me bez další následné péče. Pomoc 
jsem nalezl v Modrém kříži ve sku-
pinové terapii, která se schází jed-
nou za dva týdny. Bez ní bych to asi 
nezvládl. Modrý kříž mě motivuje 
do dalšího boje se závislostí. 

Po léčení v Opavě nebo jiném lé-
čebném zařízení je člověk pozitiv-
ně naladěn. Věří, že se mu podaří 
závislost překonat. Pak ale přichází 
normální život. Alkohol je k dostá-
ní v každé restauraci, obchodě, na 
každé akci a na benzince je k dostá-
ní 24 hodin denně. Když přicházím 
na setkání naší skupiny, vím, že 
dělám něco pro sebe. Potkám lidi, 
kteří mají stejný problém jako já. 
Vyslechnou mě, já si vyslechnu je 
a navzájem si předáme zkušenosti 
s  abstinencí. Pro mne to už není 
terapeutická skupina, ale skupi-
na dobrých přátel. Člověk se před 
nimi může otevřít více než před 
kolegy v práci nebo před rodinou. 

Mezi přáteli není lež, nelžeme si. 
Alkoholikovi rozumí nejlépe druhý 
alkoholik. Kdo si to nezažil, nikdy 
neuvěří. 

Modrý kříž mi především dobí-
jí baterky. Na skupině se setkám 
s přívalem energie, která mi pomů-
že překonat další dva týdny v boji 
se závislostí, alkoholem a sama se-
bou. Protože ten boj se závislostí 
nikdy nekončí. 

Služby následné péče jsou finan-
covány z  Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a  zaměst-
nanost a ze státního rozpočtu ČR.
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