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ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu 

SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO 

 

 
  

     

NAŠE Č. J. SRS 037181/2012  

VYŘIZUJE / TELEFON M. Prokop/545 110 464 

E-MAIL martin.prokop @srs.cz 

DATUM 5.9.2012 

R O Z H O D N U T Í 
 

Státní rostlinolékařská správa (dále jen "SRS") jako věcně příslušný správní orgán 

podle § 72 odst. 4 písm. c) a § 52 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o 

změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), tímto povoluje 

společnosti OK – Hudec, s.r.o., Kytnerova 19, 621 00 Brno mimořádnou leteckou aplikaci 

v katastrálním území Hrabětice, č. půd. bloku LPIS 6601/1, v KÚ Miroslav, č. půd. bloku 

LPIS 0601/3, v KÚ Ořechov, č. půd. bloku LPIS 7701/3, 3801/1, 3802/3, 5702, 5703, 5701/7, 

5004, 8001/1, 5101/3, 5201/15, v  KÚ Prštice, č. půd. bloku LPIS 8703/5, 8702, 7701/3 v KÚ 

Mělčany, č. půd. bloku LPIS 8103, v KÚ Hrušovany n./Jev. č. půd. bloku 8903/3, 8904, 8905, 

8007/6, 7102, 7101/3, 5902, 5101/2, 5005, LPIS v KÚ Hrabětice, č. půd. bloku LPIS 7401/5, 

8302/4, 8202/3, 8201/4, 8404/8, 6404/1, v KÚ Jevišovka, č. půd. bloku LPIS 4807/1 R, 

4901/8 R, 5702/4 R, 4802 R,  v KÚ Litobratřice, č. půd. bloku LPIS 6201/4, 6401/5, 6502/1, 

v KÚ Šumice č. pud. Bloku LPIS 2702/2, 1302, 1301 a v KÚ Radostice, č. půd. Bloku LPIS 

7701/3  přípravkem na ochranu rostlin Basta 15 ve lhůtě od data nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí do 30. září 2012 včetně a stanoví povinnosti držiteli tohoto povolení: 
 

1. Při aplikaci přípravku Basta 15 musí být s ohledem na ochranu zdraví lidí dodržena 

následující opatření: 

 musí být informován nejméně 24 hodin před aplikací místně příslušný obecní úřad; 

 musí být zajištěno včasné varování místních obyvatel obecním úřadem způsobem 

v místě obvyklým, tj. opakovaně a v různých dobách. Přitom vzít v úvahu i 

skutečnost, že předem ohlášená aplikace nebude provedena např. pro nepříznivé 

počasí;  

 aplikace nesmí být prováděna ve vzdálenosti menší než 100 m od obytných stavení, 

rekreačních zařízení nebo oblastí využívaných širokou veřejností. V případě, že vane 

vítr k těmto oblastem vzdálenost zvětšit alespoň na 200 m; 

 aplikace nesmí být prováděna ve vzdálenosti menší než 50 m od sousedních plodin; 

 okraje pozemku musí být ošetřeny v šířce záběru cca 25 metrů pozemním 

postřikovačem; 

 na přístupových cestách k pozemku musí být alespoň 24 hodin předem umístěny 

vhodné výstražné tabule s varováním, že bude prováděna aplikace nebezpečným 

přípravkem a že v době aplikace nelze do ošetřovaných míst vstupovat; 

 vlastní postřik musí být proveden 2 průlety s větším naředěním aplikační kapaliny; 
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 leteckou aplikaci lze provádět pouze v časných ranních hodinách, a to s ohledem na 

meteorologické podmínky i předpokládaný minimální pohyb osob v ošetřované 

lokalitě.  

 aplikace musí být prováděna tak, aby byla minimalizována rizika pro osoby 

připravující aplikační kapalinu, osoby aplikující přípravek, osoby následně vstupující 

do porostů i osoby náhodně se vyskytující v ošetřované lokalitě; 

 při práci musí být důsledně dodržována všechna bezpečnostní a hygienická opatření, 

včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků; 

 při práci je nutné důsledně dbát na to, aby nedocházelo k nežádoucím únikům 

kapaliny;  

 při zjištění výskytu osob na ploše, která se má ošetřit nebo na níž probíhá ošetření, či 

v její blízkosti, musí být aplikace okamžitě přerušena a osoby informovány; 

 musí být zajištěno vhodné místo k následné asanaci letadla; 

 musí být zajištěn dostatek čisté vody pro případ náhodného potřísnění, postříkání 

apod. 

 

2. Při výše uvedené mimořádné letecké aplikaci musí být dodržována opatření k ochraně 

životního prostředí nad rámec požadavků stanovených na etiketě přípravku na ochranu 

rostlin.  

 

Při aplikaci přípravku musí být z hlediska ochrany vodních organismů dodržena ochranná 

vzdálenost 100 m od povrchových vod. 

 

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 

povrchových vod. 

 

Přípravek je zvlášť nebezpečný pro necílové rostliny. Aplikace přípravku musí být 

provedena tak, aby nedošlo za žádných okolností k jejich zasažení.  

 

3. Při aplikaci přípravku musí být dodržovány všechny relevantní požadavky vyplývající 

z právních předpisů pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí, zejména zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Mimořádná letecká aplikace herbicidního přípravku Basta 15 musí být provedena tak, 

aby bylo zajištěno, že při ní nedojde k ohrožení či poškození obecně chráněných částí 

přírody a krajiny (např. dřevin, hnízd ptáků a významných krajinných prvků jakými jsou 

např. vodní toky).   

 

Letecká aplikace nebude prováděna ve vzdálenosti menší než 50 m od lesních porostů, 

dřevin rostoucích mimo les a dřevin, které jsou součástí tzv. „krajinných prvků“ (tj. 

stromořadí, skupiny dřevin). 

Musí být dodržována ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č.  

327/2004 Sb., v platném znění, týkající se včel. 

 

4. Při aplikaci je nezbytné dodržovat požadavky vyhlášky č. 207/2012 Sb., o 

profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků. 

        

5. V případě aplikace přípravku Basta 15 ve směsi s pomocným prostředkem na ochranu 

rostlin nebo hnojivem, kdy nebylo použití přípravku v dané směsi Státní 
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rostlinolékařskou správou vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto 

ošetřovanou plodinu, je subjekt provádějící aplikaci odpovědný za případné škody na 

plodině způsobené danou směsí. Současně je povinen při aplikaci každé směsi postupovat 

v souladu s  § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění v návaznosti na vyhlášku č. 327/2004 Sb., 

v platném znění, neboť může jít o použití zvlášť nebezpečné pro včely.“ 

 

Odůvodnění 
 

Letecká společnost OK – Hudec, s.r.o., Kytnerova 19, 621 00 Brno podala dne 27. 

července 2012 žádost evidovanou pod č.j. SRS 031459/2012, SRS 031463/2012, SRS 

031460/2012, SRS 031456/2012, SRS 031454/2012, SRS 031450/2012, SRS 031452/2012, 

SRS 031446/2012, o povolení mimořádné letecké aplikace v katastrálním území Hrabětice, č. 

půd. bloku LPIS 6601/1, v KÚ Miroslav, č. půd. bloku LPIS 0601/3, v KÚ Ořechov, č. půd. 

bloku LPIS 7701/3, 3801/1, 3802/3, 5702, 5703, 5701/7, 5004, 8001/1, 5101/3, 5201/15, v 

 KÚ Prštice, č. půd. bloku LPIS 8703/5, 8702, 7701/3 v KÚ Mělčany, č. půd. bloku LPIS 

8103, v KÚ Hrušovany n./Jev. č. půd. bloku 8903/3, 8904, 8905, 8007/6, 7102, 7101/3, 5902, 

5101/2, 5005, LPIS v KÚ Hrabětice, č. půd. bloku LPIS 7401/5, 8302/4, 8202/3, 8201/4, 

8404/8, 6404/1, v KÚ Jevišovka, č. půd. bloku LPIS 4807/1 R, 4901/8 R, 5702/4 R, 4802 R,  

v KÚ Litobratřice, č. půd. bloku LPIS 6201/4, 6401/5, 6502/1, v KÚ Šumice č. pud. Bloku 

LPIS 2702/2, 1302, 1301 a v KÚ Radostice, č. půd. Bloku LPIS 7701/3  pro desikaci 

slunečnice přípravkem Basta 15 Důvodem žádosti o leteckou desikaci slunečnice byla 

skutečnost, že ošetření porostů slunečnice před sklizní je pozemně prakticky nemožné 

s ohledem na jejich výšku 175 - 185 cm. Nepoužitím desikantu Basta 15 k ošetření těchto 

porostů by vznikly značné ekonomické škody. 

OK – Hudec, s.r.o., Kytnerova 19, 621 00 Brno je držitelem povolení k provozování 

leteckých prací, použité zařízení pro leteckou aplikaci přípravků splňuje požadavky stanovené 

tímto zákonem, osoba provádějící leteckou aplikaci má zajištěn výkon letecké aplikace 

fyzickou osobou, která je odborně způsobilou pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a 

tím doložila, že byly naplněny požadavky § 52, odst. 5 písm. c), d) a e) zákona. 

SRS s ohledem na uvedený mimořádný důvod spočívající v nezbytné realizaci desikace 

porostů slunečnice v katastrálním území Hrabětice, č. půd. bloku LPIS 6601/1, v KÚ 

Miroslav, č. půd. bloku LPIS 0601/3, v KÚ Ořechov, č. půd. bloku LPIS 7701/3, 3801/1, 

3802/3, 5702, 5703, 5701/7, 5004, 8001/1, 5101/3, 5201/15, v  KÚ Prštice, č. půd. bloku 

LPIS 8703/5, 8702, 7701/3 v KÚ Mělčany, č. půd. bloku LPIS 8103, v KÚ Hrušovany n./Jev. 

č. půd. bloku 8903/3, 8904, 8905, 8007/6, 7102, 7101/3, 5902, 5101/2, 5005, LPIS v KÚ 

Hrabětice, č. půd. bloku LPIS 7401/5, 8302/4, 8202/3, 8201/4, 8404/8, 6404/1, v KÚ 

Jevišovka, č. půd. bloku LPIS 4807/1 R, 4901/8 R, 5702/4 R, 4802 R,  v KÚ Litobratřice, č. 

půd. bloku LPIS 6201/4, 6401/5, 6502/1, v KÚ Šumice č. pud. Bloku LPIS 2702/2, 1302, 

1301 a v KÚ Radostice, č. půd. Bloku LPIS 7701/3 z důvodů výše uvedených povolila 

mimořádnou leteckou aplikaci za podmínek stanovených tímto rozhodnutím. 
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Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání  do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k 

Ministerstvu zemědělství České republiky, odbor rostlinných komodit, prostřednictvím Státní 

rostlinolékařské správy, sekce přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, 613 00 Brno. 

 

 

   Otisk úředního razítka                           Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

                       vedoucí sekce 

 

 

             v.z. Martin Prokop 

            vedoucí oddělení koordinace  

 

         


