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Odborný program k systematickému ověřování absence výskytu 
původce fytoplazmového zlatého žloutnutí révy na území České republiky 

 
Česká republika je na základě SMĚRNICE KOMISE 2007/40/ES ze dne 28. června 2007, 

kterou se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž 
je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, a SMĚRNICE KOMISE 2007/41/ES ze 
dne 28. června 2007, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných 
opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do 
Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, uznána za chráněnou zónu 
proti Grapevine flavescence dorée MLO, původci fytoplazmového zlatého žloutnutí révy, 
pro období od 1. listopadu 2007 do 31. března 2009. 

Státní rostlinolékařská správa (dále jen SRS) podle § 72 odst. 4 písm. b) a v souladu s § 29 
odst. 3 a 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, tímto stanovuje, s účinností od 1. ledna 2008 až do odvolání,  

 
odborný program systematického ověřování skutečnosti (dále jen průzkum),  
 
že původce fytoplazmového zlatého žloutnutí révy na území České republiky není 

původní ani usídlený. 
 

Rozsah průzkumu 
 
SRS vykonává průzkum v obou vinařských oblastech a ve všech vinařských podoblastech 

na území České republiky. Průzkum se provádí vizuální prohlídkou rostlin révy vinné. 
V každém okrese se kontroluje alespoň jedna lokalita na každých 100 ha vinic, nejvýše však 5 
lokalit jednom okrese. Prohlídka se provádí v celé výsadbě, jedenkrát za rok, v období od 
počátku zrání (vybarvování bobulí), od fáze 81 BBCH (orientačně počátek srpna až počátek 
září), účelné je prohlédnout maximální počet keřů. Přednostně se prohlíží výsadby, založené 
z rozmnožovacího materiálu, dovezeného nebo dodaného v předcházejících letech z oblastí 
s výskytem fytoplazmového zlatého žloutnutí révy.  

 
Odběr vzorků 

 
Vzorky k laboratornímu testování se odebírají při zjištění podezřelých příznaků, 

popsaných v části Příznaky napadení. Odebírají se 2-3 příznakové výhony s listy z jedné 
rostliny, o délce výhonu alespoň 30 cm, celkem ze 2-4 rostlin z jedné partie. Vzorek z každé 
rostliny se uloží zvlášť do igelitového sáčku označeného tak, aby bylo možné dohledat 
jednotlivé rostliny v partii, ze kterých byl vzorek odebrán. Je nezbytné, aby listové žilky na 
odesílaných výhonech nebyly nekrotické. Vzorky se neprodleně po odběru odešlou k rozboru 
do diagnostické laboratoře odboru diagnostiky SRS v Olomouci. Pokud není možné vzorek 
ihned odeslat, je nutné ho uskladnit v chladném prostředí s teplotou mezi 4-7˚C. Pokud jsou 
listy mokré, je nutné vodu z listů před uložením do lednice oklepat. 



Při zjištění výskytu kříska Scaphoideus titanus se odebírají vzorky navíc také ze 4  
bezpříznakových rostlin v partii, ve které byl výskyt kříska potvrzen, a to způsobem výše 
popsaným a v rozsahu 2-3 výhonů s listy z jedné rostliny. Přednostně se vzorky odeberou 
z rostlin v blízkosti lapače s potvrzeným výskytem kříska. Výskyt kříska Scaphoideus titanus 
se zjišťuje pomocí žlutých lepových desek v rámci detekčních průzkumů výskytu škodlivých 
organismů, podle metodického postupu SRS pro příslušný kalendářní rok. 

 
Příznaky napadení 

 
Listy jsou nápadně intenzivně zbarvené, listy bílých odrůd žlutozelené, v okolí žilnatiny 

zlatožluté, listy modrých odrůd jsou zbarvené červeně až červenofialově. Zbarvené mohou být 
celé keře nebo jen jejich části (ramena, letorosty, vrcholy letorostů). Čepele listů se občas 
nezbarvují úplně, ale jejich zbarvené části jsou ostře ohraničené žilkami od částí zelených. 
Zpravidla dochází ke svinování listů, listy jsou kovově lesklé a křehké. Vyzrávání letorostů je 
nerovnoměrné, na povrchu se objevují tmavé skvrny. Internodia letorostů mohou být 
zkrácená. Hrozny se nevyvíjejí, předčasně vadnou nebo zasychají. 

 
Výsledky průzkumu 

 
Výsledky průzkumu se zapisují průběžně do informačního systému SRS Monitoring. 
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