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Ochranný systém C.O.D.I.T – úvod do 

problematiky

Obecní úřady 

Pověřené obecní úřady

Obecní úřady s rozšířenou působností (ORP) a další dle zákon č. 114/1992 Sb

Pravomoci těchto orgánů ochrany přírody (OOP)

§ 8 zákona- povolování kácení dřevin

§ 9 zákona- ukládání náhradních výsadeb

§ 46 zákona- vyhlašování památných stromů a alejí



Teze v systému C.O.D.I.T.

Kompartmentalizace je obranný proces stromů, který navozuje 

otevřená rána, která vzniká přírodními vlivy nebo činností člověka 

(řez).Pojem zavedl Alex I.SHIGO v USA v roce 1985.

Tvoří se obranná „hraniční zóna“, která u zdravého jedince zabraňuje 

infekci patogenem.

Model tohoto procesu vychází z anglického 

názvu:“Compartmentalization Of Decay In Tress“. = C.O.D.I.T.



Arboristické zásady v kontextu s obranným 

systémem dřevin C.O.D.I.T.

Tvar a  rozsah infikovaného dřeva se v systému CODIT 

nazývá „stěna“. Vytváří 4 stěny.

I. Reakční zóna (biochemická zóna)

II. Obranná zóna (zabraňuje šíření infekce)

III. Obvodová zóna (zabraňuje obvodovému šíření)

IV. Bariérová zóna (vytváří se v době vzniku 

meristému ) = zřetelné oddělení dřev

V arboristice je nutné tento systém ctít a citlivě postupovat v 

ošetření dutin tak, aby se tyto zóny nenarušily.



Ochranná funkce v dřevě

Názor o fungování systému CODIT byl v ČR zaveden v 

devadesátých letech 20. století. Část odborné veřejnosti 

s ním pracuje, ale obávám se, že v arboristické praxi je 

již méně znám.

Především působí do určité míry v rovnovážném stavu 

dřeviny ve dřevě dutin, kde způsobuje „zadržení“ 

patogena a jeho neproniknutí do hlubších struktur dřeva

Nejde však říci, že systém CODIT je universální. Má 

souvztažnost k celkovému zdravotnímu stavu a vitalitě 

jedince. Působí do určitého stavu. Později dochází k 

destrukci dřeva.



Doporučení

Systém CODIT určitě existuje a funguje. V arboristické praxi je nutné s tímto 

přirozeným obranným systémem počítat a posilovat jej při údržbě dřevin.

Především je nutné rozpoznat, v jakém stádiu se systém CODIT v dutině 

nachází, dokumentovat jednotlivé zóny a pomocí dendrochemie pomoci 

dřevině v zachování fungování tohoto přirozeného obranného systému 

dřeviny.

V určitém čase však dojde k prolomení obranných zón patogenem, pokud 

nedojde rychle k „zavalení“ rány kalusem (hojivý meristém). V tomto 

okamžiku patogen (dřevokazná houba)  svým chemickým působením 

převládne a začne destruovat dřevo stromu.                           



Fotografická příloha

• Komentář k některým poraněním stromů vzniklých 
biotickými nebo abiotickými vlivy

• Řez dřevin = otevřená rána a systém obrany stromu
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