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 Co je úřední průzkum a jeho význam
 Jak průzkum probíhá a co vše se sleduje
 Co následuje po zjištění výskytu
 Vybrané škodlivé organismy sledované 

průzkumem
 Koncepce rozvoje průzkumu ŠO v ČR

Obsah prezentace
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zkratka použitá v prezentaci:
ŠO = škodlivý organismus



Sledují se:
 Regulované (karanténní) ŠO 

stanovené fytosanitárními 
předpisy EU a ČR 

 Nové neregulované 
nepůvodní, 
často invazní ŠO

Co je úřední průzkum ŠO
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 Úřední detekční průzkumy ÚKZÚZ 
 Zjišťování karanténních a nových ŠO při jiných úředních 

činnostech ÚKZÚZ (dovozní rostlinolékařská kontrola, 
rostlinolékařský dozor na vnitřním trhu aj.)

 Informace od výzkumných pracovišť či jednotlivých 
odborníků a od veřejnosti

 Údaje z vědeckých a odborných časopisů a dalších 
publikací

 Informace předávané v rámci mezinárodní komunikace 
(EU, EPPO aj.)

Systém sledování ŠO ve fytokaranténě
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 Postupy podle právních 
předpisů EU a ČR a 
mezinárodních standardů
IPPC a EPPO

 Zodpovídají národní (státní) 
organizace ochrany rostlin 
(NPPO) – v ČR ÚKZÚZ

 Detekční průzkum: cílem je 
zjistit, zda se určité ŠO na 
území daného státu nebo jeho 
části vyskytují či nikoliv

Co je úřední průzkum ŠO
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 Včasné zjištění nově zavlečených ŠO
 včasné přijetí opatření – vyšší pravděpodobnost eradikace, 

omezení dopadů ŠO, snížení nákladů na fytosanitární opatření
 neregulované ŠO – hodnocení rizika a potřeby přijmout opatření

 Vymezení ohnisek výskytu

 Ověřit rozsah rozšíření ŠO
 např. pro rozhodování o potřebě či změnách regulace v EU

 Ověřit nepřítomnost ŠO na území ČS/EU
 deklarace oblasti prosté daného ŠO pro dovážející třetí zemi
 v rámci EU také udržování statusu tzv. chráněných zón

K čemu je úřední průzkum
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Cílený detekční průzkum vybraných ŠO:
 povinné průzkumy předepsané legislativou EU 

(mimořádná opatření EU, chráněné zóny aj.)
 další karanténní ŠO – v přílohách vyhlášky č. 215/2008
 další ŠO podle aktuálního rizika nebo potřeby ověřit 

status výskytu
 podle podmínek pro finanční příspěvek EU na průzkumy

Které ŠO se sledují
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Korová nekróza 
kaštanovníku 
(Cryphonectria parasitica) 
– příklad ŠO povinně 
sledovaného v ČR jako 
chráněné zóny v EU



 Nařízení EP a Rady (EU) č. 652/2014 o řízení výdajů z 
rozpočtu EU

 Finanční příspěvek členským státům na průzkumy
 Podmínky: sledování určitých ŠO, finanční pravidla
 Roční odborná a finanční zpráva o programu průzkumu
 Roční rozpočet EU na průzkumy: 10 až 20 miliónů EUR
 Členské státy - příspěvek nejčastěji stovky tisíc EUR
 Od 2015 včetně ČR
 ČR 2016: příspěvek 137 000 EUR (75 % z celkových 

uznatelných nákladů)

Finanční podpora průzkumů ŠO v EU
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 Každoroční plánování průzkumu - aktualizace výběru 
ŠO k průzkumu – ročně 30 až 40 ŠO

 Metodická příprava: 
• biologie ŠO, příznaky napadení rostlin, metody 

odběru vzorků a laboratorní diagnostiky (standardy 
ISPM a EPPO, interní metodiky ÚKZÚZ)

 Školení:
• interní v ÚKZÚZ
• pořádané Komisí 

pro inspektory 
členských států

Jak průzkum probíhá: 
metodická příprava ÚKZÚZ
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 Vlastní terénní šetření: 
vizuální prohlídky 
hostitelských rostlin, odchyty 
do lapačů, odběr vzorků z 
rostlin, dřeva, půdy, vody aj.

Jak průzkum probíhá: 
terénní šetření a laboratorní diagnostika
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Navazující činnosti: 
 oznámení výskytu 

regulovaných/nových ŠO 
Komisi a členským 
státům

 analýza rizika ŠO (Pest 
Risk Analysis – PRA) pro 
nové neregulované ŠO

 rozhodování, zda přijmout 
fytosanitární opatření

Postup po zjištění ŠO: 
komunikace, hodnocení rizika, opatření
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Sledují se:
1) rostliny a rostlinné produkty v 

obchodním řetězci, se kterými 
může být daný ŠO do ČR 
přenesen a zavlečen

Nejrizikovější komodity:
 výpěstky okrasných listnáčů
 dřevěný obalový materiál

Hostitelské rostliny/komodity 
sledované při průzkumu ŠO v ČR (1)

12



Sledují se:
2) Rostliny a rostlinné produkty, které se na území ČR 

pěstují nebo vyrábějí a mohou být zavlečeným ŠO 
ohroženy

Nejohroženější:
 Lesní a okrasné dřeviny

 Ovocné dřeviny a réva vinná
 Brambory

Hostitelské rostliny/komodity 
sledované při průzkumu ŠO v ČR (2)
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Fytoplazma žloutenky jilmu
Candidatus Phytoplasma ulmi

 regulovaný ŠO
 výskyt v ČR potvrzen v r. 2015 při 

detekčním průzkumu ÚKZÚZ 
spolufinancovaném EU

 také ve školce – nařízena opatření
 také v přenašeči 

– mera Cacopsylla ulmi
 2016 – další výskyty
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Červená sypavka borovice
Dothistroma septosporum (Mycosphaerella pini)
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 regulovaný ŠO
 v ČR již rozšířen
 úřední detekční průzkum 

do r. 2014
 mezinárodní projekt 

DIAROD
 analýza rizika Evropského 

úřadu bezpečnosti potravin
 kandidát na regulovaný 

nekaranténní ŠO, zvažuje 
se i možnost ukončení 
regulace
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http://arcgis.mendelu.cz/monitoring/



Háďátko borovicové
Bursaphelenchus xylophilus
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 regulovaný ŠO
 hlístice žijící ve dřevě borovic
 přenašeči: kozlíčci rodu 

Monochamus
 ČR: bez výskytu háďátka, vyskytuje se 

potenciální přenašeč, kozlíček 
sosnový (M. galloprovincialis)



Háďátko borovicové
Bursaphelenchus xylophilus

18

 odběr vzorků z dřevěných obalů 
z rizikových zemí

 odběr vzorků dřeva 
ze stromů s příznaky

 odchyt přenašečů 
– dospělců (brouků) 
kozlíčků do lapačů 
s návnadou



 škůdce kaštanovníku
 hálky na listech a řapících
 v Evropě od r. 2002
 plošná regulace v EU do r. 2014
 nyní jen režim chráněných zón v několika člen. státech

Žlabatka
Dryocosmus kuriphilus
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ČR 2012:
 zásilky napadených kaštanovníků z IT
 vymezena území v místech, kde dospělci 

vylétli z hálek před zničením rostlin
 opatření k eradikaci žlabatky
 průzkum v letech 2013–2015 další výskyt 

neprokázal

Žlabatka
Dryocosmus kuriphilus
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 vymezovací průzkum v tzv. nárazníkových zónách v okolí 
školek, které dodávají sadební materiál hostitelských 
rostlin do chráněných zón v jiných členských státech

Bakteriální spála růžovitých
Erwinia amylovora
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 neregulovaný ŠO
 napadá rostliny brusnice 

chocholičnaté (kanadská borůvka) 
 původ Severní Amerika, v Evropě 

výskyt v některých zemích

Bejlomorka klikvová
Dasineura oxycoccana
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Bejlomorka klikvová
Dasineura oxycoccana
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• neregulovaný ŠO
• první výskyt v ČR 2016
• vzorek odebraný v prodejní síti 

– larvy ve vrcholových 
pupenech rostlin

• další výskyty na plantážích 
kanadských borůvek v r. 2016

• na území ČR zřejmě značně 
rozšířena a přehlížena

• nezaznamenány významné 
škody: nebudou přijímána 
fytosanitární opatření



 ŠO regulovaný směrnicí Rady o 
ochraně proti šíření této bakterie

 včetně podrobného postupu pro 
průzkum

Bakteriální hnědá hniloba bramboru
Ralstonia solanacearum

24



Bakteriální hnědá hniloba bramboru
Ralstonia solanacearum
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Mapa odběrových míst v tocích v rámci průzkumu RS 
v roce 2016 – Labe, Dyje a jejich přítoky
(autor L. Wasserbauerová, ÚKZÚZ)
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Bakteriální hnědá hniloba bramboru
Ralstonia solanacearum
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Zahrnuje mj. plán na:
 Analýzu rizikových míst z 

hlediska RŠO a vytvoření mapy 
kritických bodů v ČR
 Např. botanické zahrady a arboreta, 

školky, zahradní centra, dřeviny v 
okolí podniků dovážejících rizikový 
materiál (vč. dřevěných obalů) ze 
třetích zemí aj.

 Porovnání činností institucí v ČR v 
oblasti průzkumu ŠO

 Rozvoj osvěty, komunikace a 
součinnosti s odbornou a laickou 
veřejností

Koncepce ÚKZÚZ pro
rozvoj průzkumu ŠO v ČR
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 Rozvoj široké komunikace a 
spolupráce v oblasti průzkumů s 
institucemi a veřejností včetně médií

 Základem je osvěta ze strany ÚKZÚZ –
již nyní: 
 informace na webu ÚKZÚZ 

(perspektivně i pro fytokaranténu: 
Rostlinolékařský portál)

 sociální sítě
 vydávání letáků
 články v odborném tisku
 pořádání akcí pro veřejnost
 komunikace s médii

Osvěta
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 v přípravě „fytokaranténní“ modul, zveřejnění v r. 2018
 osvěta veřejnosti a komunikace ve fytosanitární oblasti 

Rostlinolékařský portál
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RL portál – mapové výstupy 
(v přípravě)
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 ÚHÚL, LOS, VÚKOZ, AOPK, univerzity, zájmové svazy

 International Plant Sentinel Network (IPSN) –
18.5.2017 představení 
projektu na valné 
hromadě botanických
zahrad a arboret

 podzim 2017: 
seminář ke sledování 
nepůvodních ŠO 
v městské zeleni

Rozvoj součinnosti ÚKZÚZ 
s externími subjekty
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ObservaTree
příklad zahraničního projektu ke sledování zdraví dřevin 

se zapojením veřejnosti
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Autoři fotografií

ÚKZÚZ 
(včetně bývalých kolegů):

Blanka Brandová
Václav Čermák

Jan Fictum
Karel Hradil
Petr Kapitola
Táňa Klailová

Petr Kroutil
Vladimír Nový
Pavel Šíma

Roman Zavadil

Externí zdroje:
Bugwood.org

EPPO Global Database
FERA, UK

MZe Maďarska
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Děkuji za 
pozornost.
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