
 Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05  PRAHA 1             Pracoviště ústředí:  Ztracená 1099/10, 161 00  PRAHA 6 

IČ: 65349563                         DIČ: CZ65349563                   Bankovní spojení – č. ú: 61322011/0710 

Elektronická podání: epo@srs.cz  (datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) Web: www.srs.cz 

  podatelna.epo@srs.cz  (datové zprávy bez zaručeného el. podpisu) ID  DS: z4gaipn 

 

 

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu 

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

 

 
  

     

NAŠE Č. J. SRS 032374/2013  

VYŘIZUJE / TELEFON V. Fridrichová/545 110 474 

E-MAIL vera.fridrichova@srs.cz 

DATUM 7.6.2013 

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 Air Special, a.s., Letiště Jičín, 506 01 Podhradí – Vokšice mimořádnou leteckou 

aplikaci v katastrálním území Liběšice, č. půd. bloku LPIS 2302/1 (část), 3202/1-9 (část), 

2302/2 (část), 2201, v KÚ Veselá Lhota, č. půd. bloku LPIS 6406 (část), v KÚ Volanice, č. 

půd. bloku LPIS 1301 (část), 1302/3, 0401, v KÚ Vysoké Veselí  č. půd. bloku LPIS 7505/6, 

5504/1 (část), v KÚ Češov,  č. půd. bloku LPIS 1302/1 (část) a 1402/1, přípravkem  na 

ochranu rostlin Tango Super ve lhůtě od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 9. 

června 2013 včetně a stanoví povinnosti držiteli tohoto povolení: 
 

1. Při aplikaci přípravku Tango Super musí být s ohledem na ochranu zdraví lidí dodržena 

opatření k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob 

spočívající ve vyhlášení letecké aplikace obecním úřadem způsobem v místě obvyklým 

(vyhlášením veřejným rozhlasem) a zveřejněním této informace na úřední desce obecního 

úřadu. 

Aplikace přípravku musí být nahlášena příslušnému obecnímu úřadu nejméně 24 hodin 

předem. 

Náhodně vyskytující se osoby budou varovány např. pomocí cedulek v místech 

obvyklého přístupu na dotčených pozemcích před možným negativním účinkem letecké 

aplikace daného přípravku na zdraví lidí s uvedením termínu, prostoru aplikace, názvu a 

charakteristiky přípravku. 

Letecká aplikace nebude prováděna ve vzdálenosti menší než 100 m od obytných 

objektů, zahrad a rekreačních zařízení. Při letecké aplikaci budou dodržena všechna 

bezpečnostní opatření včetně používání osobních ochranných pomůcek, pro případ 

náhodného potřísnění přípravkem bude zajištěn dostatek pitné vody k očistě. 

V případě pohybu osob v bezprostřední blízkosti ošetřovaných pozemků nebo přímo na 

nich pilot přeruší aplikaci do doby, než osoby prostor opustí. Pro případnou nežádoucí 

kontaminaci osob bude zveřejněn kontakt na místně příslušného agronoma. 

 

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.  

 

 

Air Special, a.s. 

Letiště Jičín 

506 01 Podhradí - Vokšice 
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Při aplikaci přípravku musí být z hlediska ochrany vodních organismů dodržena ochranná 

vzdálenost 30 m od povrchových vod a na pozemcích svažujících se k povrchovým 

vodám 100 m. 

 

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 fungicidního přípravku Tango Super musí být provedena 

tak, aby bylo zajištěno, že budou bezpodmínečně dodržena zejména následující opatření k 

ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti: 

 přípravek bude aplikován pouze za takových meteorologických a hydrologických 

podmínek, při kterých budou vyloučeny splachy přípravku do útvarů povrchových 

vod; 

 přípravek nebude aplikován ve vzdálenosti menší než 100 metrů od hranic evropsky 

významných lokalit; 

 přípravek nebude aplikován ve vzdálenosti menší než 50 metrů od hranic ochranných 

pásem zvláště chráněných území; 

 přípravek nebude aplikován ve vzdálenosti menší než 50 metrů od lesních porostů; 

 přípravek nebude aplikován při rychlosti větru převyšující 6 m/s. 

 

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 Tango Super ve směsi s pomocným prostředkem na 

ochranu rostlin nebo hnojivem, kdy nebylo použití přípravku v dané směsi Státní 

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 Air Special, a.s., Letiště Jičín, 506 01 Podhradí – Vokšice podala dne 

4. června  2013 žádost evidovanou pod č.j. SRS 031662/2013 a SRS 031663/2013, o povolení 

mimořádné letecké aplikace v katastrálním území Liběšice, č. půd. bloku LPIS 2302/1 (část), 

3202/1-9 (část), 2302/2 (část), 2201, v KÚ Veselá Lhota, č. půd. bloku LPIS 6406 (část), 

v KÚ Volanice, č. půd. bloku LPIS 1301 (část), 1302/3, 0401, v KÚ Vysoké Veselí  č. půd. 

bloku LPIS 7505/6, 5504/1 (část), v KÚ Češov,  č. půd. bloku LPIS 1302/1 (část) a 1402/1, 

pro ošetření  přípravkem Tango Super. Důvodem žádosti o leteckou aplikaci byla skutečnost, 

že ošetření porostů ozimé pšenice proti houbovým chorobám (padlí travnímu a rzím) není 

pozemně možné vzhledem k tomu, že pozemky jsou po silných bouřkách a přívalových 

deštích silně podmáčené. Škody na neošetřených pozemcích nástupem dalších chorob dalších 

chorob mohou být značné.  Neošetřením těchto porostů by vznikly ztráty na výnosech a 

značné ekonomické škody. 
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Air Special, a.s., Letiště Jičín, 506 01 Podhradí – Vokšice 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 ošetření 

porostů ozimé pšenice v katastrálním území Liběšice, č. půd. bloku LPIS 2302/1 (část), 

3202/1-9 (část), 2302/2 (část), 2201, v KÚ Veselá Lhota, č. půd. bloku LPIS 6406 (část), 

v KÚ Volanice, č. půd. bloku LPIS 1301 (část), 1302/3, 0401, v KÚ Vysoké Veselí  č. půd. 

bloku LPIS 7505/6, 5504/1 (část), v KÚ Češov,  č. půd. bloku LPIS 1302/1 (část) a 1402/1, 

z důvodů výše uvedených povolila mimořádnou leteckou aplikaci za podmínek stanovených 

tímto rozhodnutím. 

SRS není věcně kompetentním orgánem k tomu, aby stanovila opatření pro řízení rizik, 

která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví náhodně se 

vyskytujících osob a k návrhu opatření nezbytných k včasnému varování místních obyvatel i 

náhodně se vyskytujících osob v blízkosti ošetřované oblasti v souladu s ust. § 52 odst. 7  

písm. a) a c) v návaznosti na § 52 odst. 8 zákona. SRS z uvedeného důvodu požádala v 

souladu s ust. § 72 odst. 7 zákona o vyjádření místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici 

v Hradci Králové (dále jen KHS) s tím, že stanovila termín k  vyjádření a informovala, že po 

jeho marném uplynutí bude mít za to, že navržená opatření s ohledem na zdraví lidí jsou 

z pohledu KHS dostatečná. Vzhledem k tomu, že SRS ve stanoveném termínu vyjádření KHS 

neobdržela, uvedla opatření navržená žadatelem s ohledem na opatření uváděná standardně 

pro letecké aplikace fungicidních přípravků. 

 

 

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 

 

 

             


