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Státní rostlinolékařská správa 
                                         Útvar ředitele  

Těšnov 17, Praha 1, PSČ  117 05 
tel: 221812686    fax: 221812804 

e-mail: sekretariat@srs.cz 
 

 
Č.j.: SRS 026238/2006 
V Praze dne: 5.10.2006 
vyřizuje: Ing. Hnízdil Michal, vedoucí sekce 
 

Rozhodnutí  
 
Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“), místně a věcně příslušná dle § 72 odst. 4 
písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodla po provedeném správním 
řízení takto:  
 
podle § 76 odst. 2 písm. a) zákona nařizuje následující mimořádná rostlinolékařská opatření: 
 

• všem fyzickým a právnickým osobám na území České republiky: 

1. zákaz zavlékání nebo rozšiřování žlabatky Dryocosmus kuriphilus Yamatsu 
(dále jen „žlabatky“); 

2. povinnost bezodkladně ohlásit všechny případy výskytu nebo podezření 
z výskytu žlabatky Odboru ochrany proti škodlivým organismům SRS, 
Drnovská 507, Praha 6, Ruzyně, tel. 233 330 240, email: karantena@srs.cz 
nebo jakémukoliv jinému útvaru SRS; za podezření z výskytu se přitom 
považuje zjištění příznaků podobných příznakům napadení popsaného 
v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí; 

3. opatřit při přemísťování na území ČR a členských států Evropské unie 
dodávky rostlin nebo částí rostlin rodu Castanea Mill. určených k pěstování 
s výjimkou semen a plodů (dále jen hostitelské rostliny) rostlinolékařským 
pasem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona, vystaveného na území ČR dle 
§ 17 zákona a potvrzujícím, že hostitelské rostliny byly na území Evropského 
společenství (dále jen „Společenství“) trvale pěstovány v  místě produkce 
ve členském státě EU, kde není znám výskyt žlabatky či v místě produkce v 
oblasti prosté žlabatky, vymezené k tomu příslušným úředním orgánem 
členského státu EU podle mezinárodních standardů vydaných v rámci 
Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 
z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a 
zemědělství (FAO) v listopadu 1997; 

4. podrobit hostitelské rostliny ve vstupním místě dovozní rostlinolékařské 
kontrole, prováděné podle § 22 zákona, na přítomnost žlabatky;  

5. opatřit při dovozu ze třetích zemí zásilky hostitelských rostlin 
rostlinolékařským osvědčením, potvrzujícím v kolonce „dodatkové  
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prohlášení“, že rostliny pocházejí z místa produkce, kde není znám výskyt 
žlabatky či z oblasti prosté žlabatky, vymezené k tomu příslušným úředním 
orgánem třetí země podle mezinárodních standardů vydaných v rámci 
Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 
z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a 
zemědělství (FAO) v listopadu 1997. 

 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce SRS, Těšnov 17, 
Praha 1, PSČ 117 05. 
 
 
Odůvodnění:  

Žlabatka Dryocosmus kuriphilus Yamatsu je považována za celosvětově nejvážnějšího škůdce 
kaštanovníku. Její výskyt byl v posledních letech zjištěn na území Společenství, kam byla 
zavlečena z dosavadních oblastí výskytu v Číně, Koreji, Japonsku a USA. S ohledem na 
neexistenci dostatečně účinných přípravků na ochranu rostlin není reálné žlabatku po 
zavlečení do nových lokalit eradikovat. Také evropské druhy parazitoidů vzhledem k odlišné 
specifičnosti a nesynchronizovanému životnímu cyklu nebudou pravděpodobně využitelné 
k účinné biologické ochraně. Ztráty na produkci plodů kaštanovníku mohou přitom 
představovat až 70% a při silném napadení může žlabatka způsobit i úhyn stromů. Evropská 
komise proto vydala dne 27. června 2006 rozhodnutí 2006/464/ES o dočasných nouzových 
opatřeních proti zavlékání žlabatky do Společenství a proti jejímu rozšiřování na území 
Společenství, které je závazné pro členské státy EU. 

Na území České republiky dosud výskyt žlabatky zjištěn nebyl. Kaštanovníky se v České 
republice pěstují na více než 300 lokalitách zejména v zahradách a parcích a jsou v těchto 
místech významnou součástí životního prostředí. Zavlečením a usídlením nového škodlivého 
organismu v České republice by tak mohlo dojít k environmentální degradaci těchto stanovišť 
a k omezení školkařské produkce kaštanovníku. Je proto důvodné zakázat zavlékání a šíření 
žlabatky na území České republiky a stanovit preventivní opatření ke snížení rizika zavlečení 
a šíření tohoto škodlivého organismu. 

Stanoví se povinnost oznamovat SRS všechny případy výskytu nebo podezření z výskytu 
žlabatky, protože je nezbytné co nejdříve po jejím případném zavlečení do nových lokalit 
stanovit odpovídající opatření. 

Vlastní aktivní pohyb žlabatky je velmi omezený a na delší vzdálenosti se žlabatka šíří 
zejména řezanými výhony kaštanovníku určenými k rozmnožování a mladými rostlinami 
kaštanovníku. Proto se stanoví požadavky na úřední potvrzení o nepřítomnosti žlabatky 
v místech produkce těchto rostlin na území Společenství resp. třetích zemí, odkud mohou být 
tyto rostliny dodávány resp. dováženy na území České republiky.  
Pro případy dovozu zásilek hostitelských rostlin žlabatky k pěstování ze třetích zemí se 
stanoví povinnost podrobit tyto zásilky dovozní rostlinolékařské kontrole cílené na zjištění 
případné přítomnosti tohoto škodlivého organismu, aby mohly být případné zásilky 
s výskytem včas odhaleny.  
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Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí  
k Ministerstvu zemědělství ČR podáním učiněným u Státní rostlinolékařské správy, sekce  
ochrany proti škodlivým organismům. Podané odvolání nemá ve smyslu § 76 odst. 3 zákona, 
věty druhé, odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Vladimír Kupec, v.r.  
ředitel Státní rostlinolékařské správy 
 
Jméno, příjmení a funkce, podpis    kulaté razítko (otisk) oprávněné  
oprávněné úřední osoby      úřední osoby 
 
 
Den vyvěšení na úřední desce SRS: 10.10.2006
 
 
 
………………………………………………….. 
Datum a podpis 
 
Den vyvěšení na internetových stránkách SRS: 11.10.2006
 
 
 
 
 
Sejmuto z úřední desky SRS 14.11.2006  
………………………………………………….. 
Datum a podpis  



 

Příloha k rozhodnutí SRS č.j.: SRS 026238/2006 
 
Příznaky napadení hostitelských rostlin žlabatkou Dryocosmus kuriphilus Yamatsu 
 
Působením larev, které přezimují jako larvy prvých instarů v pupenech, se na mladých 
výhonech kaštanovníku vytvářejí od poloviny dubna hálky, mající 5-20 mm v průměru, 
zeleně nebo růžově zbarvené. Hálky často obsahují části vyvíjejících se listů, stonků a řapíků. 
Tvoří se na mladých větvičkách, listových řapících, nebo na středním žebru listu. Dospělé 
žlabatky (u tohoto druhu jsou známy pouze samice) se líhnou od konce května do konce 
července. Po vylíhnutí dospělců hálky vyschnou, zdřevnatí a zůstanou na stromě i více než 
dva roky.  
 

 
 
Hálky obsahující larvy žlabatky Dryocosmus kuriphilus Yamatsu 
 

 



 
                 Státní rostlinolékařská správa 

Sekce ochrany proti škodlivým organismům  
Těšnov 17, Praha 1, PSČ  117 05 

tel: 221812686    fax: 221812804 
e-mail: sekretariat@srs.cz 

 
         
Č.j.: SRS 026223/2006 
V Praze dne: 3.10.2006 
vyřizuje: Ing. Hnízdil Michal, vedoucí sekce 
 
 

Oznámení o zahájení správního řízení 
 
 
Dle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád, zahajuje Státní rostlinolékařská správa 
zveřejněním na úřední desce SRS dle § 47 odst. 3 správního řádu správní řízení ve věci 
vydání rozhodnutí o nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 2 
písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů k zabránění zavlékání a rozšiřování žlabatky 
Dryocosmus kuriphilus Yamatsu. 
 
K tomuto oznámení se mohou vyjádřit účastníci řízení do pěti dnů od jeho zveřejnění na 
úřední desce.  
 
 
 
Ing. Michal Hnízdil, v.r. 
vedoucí sekce ochrany proti škodlivým organismům 
Jméno, příjmení a funkce, podpis a kulaté razítko (otisk) oprávněné úřední osoby 
 
 
 
Den vyvěšení na úřední desce SRS: 10. října 2006 
Datum a podpis 
 
 
Den vyvěšení na internetových stránkách SRS: 11. října 2006 
Datum a podpis:  
 
 
Den sejmutí z úřední desky SRS: 14.11.2006 
Datum a podpis: 




