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I. VIRY A VIROIDY 
 

1. Chrysanthemum stunt viroid (CSVd) 

  
 

Obr. 1: příznaky CSVd na květech kultivaru Gillgow (zdravý květ vpravo) 

foto: J. Dunez, EPPO Gallery, http://photos.eppo.org/index.php/image/1952-csvd00-04 

Obr. 2: zakrslost a časnější kvetení napadených rostlin kultivaru Soleil d'Armor (zdravá rostlina uprostřed) 

foto: J. Dunez, EPPO Gallery, http://photos.eppo.org/index.php/image/1950-csvd00-02  

 

Viroid zakrslosti chryzantémy – Chrysanthemum stunt viroid (CSVd) je podle směrnice 

Rady 2000/29/ES a vyhlášky č. 215/2008 Sb. regulovaným škodlivým organismem na rostlinách 

rodu Dendranthema určených k pěstování, kromě osiva. Výskyt CSVd byl na území ČR zjištěn 

v roce 2005 a dále byly zaznamenány výskyty v letech 2009–2012. Detekčním průzkumem byl 

sledován aktuální stav výskytu CSVd na území ČR. 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Hlavní hostitelskou rostlinou je listopadka (Dendranthema spp.); dalším potvrzeným 

hostitelem CSVd na území ČR je lilek jasmínovitý (Solanum jasminoides). V posledních letech 

byl CSVd v některých zemích zjištěn na dalších hostitelích, jako je kopretinovec dřevnatý 

(Argyranthemum frutescens), jiřina (Dahlia spp.), petúnie (Petunia spp.), sporýš (Verbena spp.), 

a barvínek větší (Vinca major). 

Viroid se přenáší vegetativně, mechanicky, semeny a pylem. Nejvýznamnější způsob šíření 

je vegetativní přenos infikovanými rostlinami a řízky, zjištěné výskyty CSVd v ČR na listopadce 

jsou z větší části vázané na dodávky rozmnožovacího materiálu listopadky z jiných zemí. 

Příznaky napadení 

Příznaky napadení CSVd na listopadce a jejich intenzita závisí na kultivaru a podmínkách 

pěstování, především teplotě a světle. Květy citlivých odrůd mohou být menší, někdy s vybledlou 

barvou, kvetení je předčasné (až o 10 dní). Rostliny bývají výrazně zakrslé (30–50 % výšky). 

Listy jsou nejčastěji bez příznaků, popř. jsou menší a světlejší, u některých odrůd se na listech 

vytvářejí většinou menší chlorotické skvrny, jen výjimečně jsou skvrny velké, výrazné a žluté. 

Infikované řízky hůře zakořeňují. Některé odrůdy listopadky mají bezpříznakový průběh infekce. 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 59 kontrol, výskyt CSVd na 

rostlinách listopadky při tomto průzkumu nebyl zjištěn. Při soustavné rostlinolékařské kontrole 
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rostlin určených k dalšímu pěstování bylo vykonáno v roce 2013 155 kontrol zaměřených na 

CSVd, přičemž výskyt CSVd na rostlinách listopadky byl zjištěn v jednom případě. 

Při laboratorním testování vzorků dalších hostitelských rostlin, prováděném vesměs při 

průzkumu zaměřeném na výskyt Potato spindle tuber viroid, byl výskyt CSVd v roce 2013 v ČR 

potvrzen v čtyřech dalších zahradnických provozovnách na rostlinách lilku jasmínovitého, a to 

v okresech Louny, Opava, Ústí nad Orlicí a Znojmo. V okrese Opava byl výskyt potvrzen také na 

rostlinách kopretinovce dřevnatého a petúnie. 

Zhodnocení 

CSVd na listopadce se v ČR vyskytuje, ale jen sporadicky, většinou na rozmnožovacím 

materiálu listopadky, dodaném z jiných zemí. CSVd se ale na území ČR nachází i při laboratorním 

testování dalších hostitelských rostlin. Tyto rostliny mohou představovat další zdroje infekce pro 

listopadky pěstované v ČR. 
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2. Pepino mosaic virus (PepMV) na rajčeti 

 

 
 

Obr. 3: příznaky na plodu rajčete 

foto: J. Rod, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 
 

Virus mozaiky pepina – Pepino mosaic virus (PepMV) byl po roce 2000 opakovaně 

zjišťován v různých zemích EU, kde v některých případech působil hospodářské škody 

v produkčních porostech rajčete. Rozhodnutím Komise 2004/200/ES byla přijata opatření proti 

šíření tohoto viru, podle nichž mají členské státy provádět úřední průzkum výskytu PepMV. 

Souvisejícím předpisem ČR je opatření SRS čj. 0461/04/Ř-10 z roku 2004. 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Hostiteli PepMV jsou rajče jedlé (Solanum lycopersicum) a další příbuzné druhy (L. 

chilense, L. chmielewskii, L. parviflorum, L. peruvianum), pepino (Solanum muricatum) a některé 

plevele, např. laskavec (Amaranthus spp.), sléz malokvětý (Malva parviflora), tabák sivý 

(Nicotiana glauca), lilek černý (Solanum nigrum), mléč zelinný (Sonchus oleraceus) ad. 

PepMV je velmi snadno přenosný kontaktem, a to jak mezi rostlinami navzájem, tak i při 

jejich ošetřování a sběru plodů, kdy dochází ke kontaminaci používaných mechanizačních 

prostředků i rukou a oblečení pracovníků a k dalšímu přenosu viru. Tak může dojít k rychlému 

rozšíření viru v porostech rajčete. Na větší vzdálenost se přenáší infikovaným osivem, sadbou 

rajčete, popř. infikovanými plody. 

Příznaky napadení 

Mezi příznaky na rostlinách patří žluté skvrny, které mohou být více či méně intenzivní, 

slabá strakatost nebo mozaika mladých listů, mezižilkové žloutnutí, někdy i puchýřovitost či 

deformace listů. Na starších listech se mohou vyskytnout nepravidelné chlorotické skvrny. Na 

plodech se může objevit světlé mramorování, může docházet k nepravidelnému dozrávání, 

viditelnému většinou jen na několika málo plodech z trsu. Příznaky se mohou lišit v závislosti na 

odrůdě, vývojovém stadiu rostlin a stanovištních podmínkách. Většina příznaků není specifická 

a lze je snadno zaměnit s příznaky infekce jinými viry a s fyziologickými poruchami. 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo provedeno 151 kontrol u rostlin určených k pěstování, 54 kontrol 

v porostech rajčete určených k produkci plodů a 57 kontrol plodů rajčat v tržní síti. Výskyt 

PepMV nebyl zjištěn. Dále proběhla kontrola semen rajčat. Byly zkontrolovány 2 partie semen 
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původem z ČR a 3 partie semen původem z Itálie, všechny vzorky byly testovány na výskyt 

PepMV s výsledkem negativním. 

Zhodnocení 

I když výskyty PepMV v EU mají v posledních letech snižující se úroveň, je PepMV nadále 

považován za hospodářsky významný regulovaný škodlivý organismus, který může způsobit 

významné hospodářské škody, což potvrzuje i analýza rizika tohoto škodlivého organismu.  

V ČR byl dosud výskyt PepMV zaznamenán opakovaně na plodech rajčete dodaných ze 

zahraničí, v porostu rajčete určeném k produkci plodů byl zjištěn jen jedenkrát. Status PepMV pro 

území ČR je možné charakterizovat jako: nevyskytuje se, potvrzeno průzkumem, výskyt zjištěný 

v roce 2008 byl eradikován. 
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3. Plum pox virus (PPV) – původce virových neštovic švestky/ 

meruňky… 

 

  
 

Obr. 4: chlorotické kroužky na listech slivoně 

foto: J. Rod, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Obr. 5: příznaky uvnitř plodu švestky 

foto: J. Rod, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

 

PPV je škodlivým organismem regulovaným v EU směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR 

vyhláškou č. 215/2008 Sb. Účelem detekčního průzkumu PPV bylo sledování rozšíření tohoto viru 

na území ČR. Údaje o současném rozšíření PPV v ČR mohou být použity jako podklad pro 

probíhající jednání o dalším způsobu regulace tohoto škodlivého organismu v rámci EU. 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Hlavními hostitelskými druhy jsou pěstované a planě rostoucí ovocné dřeviny rodu Prunus 

v širším pojetí: švestka domácí (P. domestica), slivoň obecná (P. insititia), slivoň myrobalán 

(P. cerasifera), meruňka obecná (P. armeniaca), broskvoň obecná (P. persica), slivoň 

japonská/vrbová (P. salicina) a některé okrasné a planě rostoucí dřeviny rodu Prunus. 

Významným hostitelem je také višeň plstnatá (P. tomentosa) a trnka obecná (P. spinosa), které 

mohou být zdrojem infekce pro ostatní druhy peckovin. Hostitelskými druhy jsou i třešeň obecná 

(P. avium) a višeň obecná (P. cerasus), ty však jsou napadány pouze třešňovým kmenem PPV 

(PPV-C), který se v ČR nevyskytuje, proto v podmínkách ČR nebyl výskyt PPV na rostlinách 

těchto druhů zjištěn. 

V porostech virus přenáší asi 20 druhů mšic neperzistentním způsobem, přičemž 

k nejvýznamnějším přenašečům patří mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice bodláková 

(Brachycaudus cardui), mšice slívová (B. helichrysi) a mšice chmelová (Phorodon humuli). Na 

větší vzdálenost je virus nejčastěji rozšiřován při vegetativním rozmnožování podnožemi, 

odkopky, očky, rouby a stromky. Přenos semeny nebyl prokázán. 

Příznaky napadení 

Na listech se tvoří difúzní chlorotické skvrny, nejčastěji kruhovité, popř. nepravidelné 

kresby (švestka, meruňka), tečky, prosvětlení a lemování žilek a deformace listů (broskvoň, višeň 

plstnatá, meruňka), na plodech kruhové skvrny, které jsou někdy proláklé (meruňka, broskvoň), 

dochází k deformacím a předčasnému opadu plodů (švestka), na peckách se tvoří difúzní skvrny 

(švestka) a kroužky (meruňka). 
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Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 200 kontrol, z toho bylo 

98 vzorků podrobeno testování. Výskyt PPV byl zjištěn ve 34 případech.  

Při soustavné rostlinolékařské kontrole rostlin určených k dalšímu pěstování bylo vykonáno 

v roce 2013 372 kontrol zaměřených na PPV, přičemž výskyt tohoto patogenu byl zjištěn v jedné 

školce v okrese Uherské Hradiště. 

Zhodnocení 

V České republice je virus rozšířen prakticky na celém území státu, na všech druzích 

peckovin kromě třešní a višní, nejvíce na švestkách a myrobalánech, což potvrzují i výsledky 

průzkumu. Z fytosanitárního hlediska je nejvýznamnější udržet zdravý rozmnožovací materiál 

hostitelských rostlin ve školkách. Produkční výsadby je třeba zakládat z uznaného 

rozmnožovacího materiálu, v okolí nových výsadeb omezovat zdroje infekce, ve výsadbách k PPV 

citlivých odrůd včas likvidovat napadené rostliny nebo používat k PPV tolerantní či rezistentní 

odrůdy. 
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II. BAKTERIE 
 

1. Erwinia amylovora – původce bakteriální spály jabloně/hrušně 

ad. 

  
 

Obr. 6: napadení plodu a letorostu hrušně 

foto: V. Humpolčíková, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Obr. 7: napadení letorostu hrušně 

foto: P. Šíma, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

  

Erwinia amylovora je škodlivým organismem regulovaným v EU směrnicí Rady 

2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. V ČR se provádí každoročně úřední detekční 

průzkum k ověření rozsahu výskytu E. amylovora a dále průzkum v nárazníkových zónách, 

vymezených v okolí míst produkce hostitelských rostlin E. amylovora, které mají být uváděny na 

trh na územích v EU, které mají zvláštní režim ochrany proti tomuto patogenu (tzv. chráněné zóny 

proti E. amylovora). 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Hostitelskými rostlinami jsou druhy z čeledi růžovitých (Rosaceae), především hrušeň, 

jabloň a hloh. Na kratší vzdálenosti je patogen šířen hlavně hmyzem a deštěm, na větší vzdálenosti 

dochází k šíření bakterie migrujícími ptáky. Na dlouhé vzdálenosti se bakterie šíří s hostitelskými 

rostlinami, které jsou latentně infikovány.  

Příznaky napadení 

K příznakům patří vadnutí a odumírání květů, usychání a odumírání vrcholů a větví, listová 

spála, spála plodů, spála kosterních výhonů a větví, hákovité ohýbání letorostů, uschlá neopadaná 

květenství.  

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 447 sledování výskytu E. 

amylovora, včetně 70 kontrol v nárazníkových zónách. Výskyt E. amylovora byl potvrzen v 25 

případech, z toho ve dvou případech v nárazníkových zónách. 

Při soustavné rostlinolékařské kontrole rostlin určených k dalšímu pěstování bylo vykonáno 

v roce 2013 569 kontrol zaměřených na E. amylovora, přičemž byl zjištěn v jednom případě 

výskyt patogenu na kdouloni obecné ve školce v okrese Brno-venkov. 
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Zhodnocení 

E. amylovora je typickým invazním nepůvodním patogenem, který byl ze Severní Ameriky 

v polovině minulého století zavlečen do Evropy. V ČR byl výskyt E. amylovora poprvé prokázán 

v roce 1986 v Praze. Eradikační opatření nezabránila dalšímu rozšíření původce bakteriální spály 

postupně na území celé ČR díky neustálému infekčnímu tlaku patogenu v Evropě (šíření jak 

přirozeným způsobem, tak i prostřednictvím infikovaného rozmnožovacího materiálu 

hostitelských rostlin) a dále díky tomu, že v české krajině může přežívat skrytě na volně 

rostoucích hostitelských rostlinách, které často rostou i na velmi nepřístupných místech. 

Z praktického hlediska je v současné době žádoucí ve vztahu k tomuto patogenu především 

zamezit výskytu E. amylovora ve školkách hostitelských rostlin.  
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2. Původce bakteriální rakoviny rostlin rodu Actinidia – 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

  
 

Obr. 8: vadnutí listů napadené rostliny po kolonizaci cévních svazků bakterií na začátku vegetačního období 

foto: Plant Protection Service of Emilia-Romagna region, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.int/index.php/image/3843-psdmak-03 

Obr. 9: rakovinná léze s výtokem červenohnědého exsudátu na kmínku napadené rostliny  

foto: Plant Protection Service of Emilia-Romagna region, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.int/index.php/image/3845-pdsmak-04 

 

Tento patogen byl popsán v Japonsku v roce 1989, kde způsobil škody na plantážích 

rostlin rodu aktinidie (Actinidia, „kiwi“). V EU byl výskyt Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

poprvé zaznamenán ve střední Itálii v roce 1992. Hospodářské ztráty byly v Itálii zpozorovány až 

v letech 2007 a 2008, zejména v regionu Lazio. V roce 2009 byl patogen zjištěn v Turecku, v roce 

2010 ve Francii a Portugalsku a v roce 2011 ve Švýcarsku a Španělsku. 

Na základě prováděcího rozhodnutí Komise 2012/756/EU jsou členské státy EU povinny 

organizovat úřední průzkum výskytu Pseudomonas syringae pv. actinidiae na svém území. 

Souvisejícím předpisem ČR je nařízení SRS čj. SRS 015402/2013 z roku 2013. 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Patogen napadá druhy rodu Actinidia. Náchylné na napadení jsou druhy A. deliciosa, 

A. chinensis, A. arguta a A. kolomikta. Nejsou k dispozici data o náchylnosti ostatních druhů rodu 

Actinidia. 

Příznaky napadení 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae může infikovat hostitelské rostliny po celý rok. 

Příznaky se vyskytují na výhonech, listech, květech i kmenech. Dorůstající výhony na jaře vodnatí 

a vylučují průsvitný sliz z lenticel zdánlivě zdravé tkáně. Malé 1–3 mm praskliny na výhonech 

vytvářejí olivově zbarvené vodnaté léze a vylučují gumovitý exsudát. Léze se postupně prodlužují 

a celý výhonek nekrotizuje. Na rašících listech se tvoří vodnaté skvrny, které postupně hnědnou a 

jsou ohraničené světlým chlorotickým kruhem. Na spodní straně listů se může vylučovat 

z průduchů průsvitný gumovitý exsudát. Většina infikovaných květních pupenů hnědne a zasychá, 

aniž by vykvetla. Také květy mohou vylučovat průsvitný gumovitý exsudát. Příznaky na kmenech 

a primárních výhonech, kterými jsou malé kapičky slizu, mohou být pozorovány již v polovině 

zimy. V pozdní zimě se zvyšuje množství slizu, který se zbarvuje do červenohněda. Po ukončení 

období vegetativního klidu se objevují příznaky ve formě gumovitého exsudátu, který je 

vylučován z přirozených otvorů, trhlin v kůře a z míst řezu. Kůra je v těchto místech tmavá a i po 

jejím odstranění jsou patrné nekrotické změny dalších tkání. Nekrózy mohou mít podobu pásu 

obkružujícího kmen nebo primární výhon.  
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Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 31 kontrol, z toho byl 1 vzorek 

podroben laboratornímu testování. Výskyt Pseudomonas syringae pv. actinidiae nebyl zjištěn.  

Zhodnocení 

Průzkum byl prováděn prvním rokem. Status výskytu Pseudomonas syringae pv actinidiae na 

území ČR je možné charakterizovat jako: nevyskytuje se, což je potvrzeno úředním průzkumem. 
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3. ʻCandidatus Phytoplasma prunorumʼ – European stone fruit 

yellows phytoplasma (ESFY) – původce fytoplazmové žloutenky 

slivoně/meruňky ad. 

 

  
 

Obr. 10: zdravý a napadený strom broskvoně 

foto: J. Gall, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Obr. 11: silně napadený stromek broskvoně 

foto: J. Rod, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

 

ESFY je škodlivým organismem regulovaným v rámci EU směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR 

vyhláškou č. 215/2008 Sb. Účelem detekčního průzkumu bylo sledování rozšíření tohoto patogenu 

v ČR.  

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

ESFY v ČR napadá hlavně meruňku obecnou (Prunus armeniaca) a broskvoň obecnou (P. 

persica). Ojediněle byl dosud zjištěn výskyt u švestky domácí (P. domestica), třešně obecné (P. 

avium), višně obecné (P. cerasus) a mandloně obecné (P. dulcis). V ČR je vysoké procento 

infikovaných stromů bezpříznakových. Hostitelskými rostlinami mohou být i další rostliny rodu 

Prunus např. slivoň japonská/vrbová (P. salicina), sakura ozdobná (P. serrulata), trnka obecná (P. 

spinosa) a myrobalán třešňový (P. cerasifera), ale i rostliny jiných rodů. 

Na dlouhé vzdálenosti má největší význam šíření ESFY infikovaným rozmnožovacím 

materiálem hostitelských rostlin (mladé rostliny, očka, rouby a hlavně vegetativně množené 

podnože). V místě pěstování má největší význam přenos vektorem, kterým je v ČR běžně se 

vyskytující mera trnková (Cacopsylla pruni). 

Příznaky napadení 

Na meruňce se příznaky projevují na listech, větvích i celých stromech. Typickým 

příznakem je chlorotická svinutka listů a mírná až silná žloutenka vyskytující se na jednotlivých 

infikovaných větvích a rychle se šířící po celé koruně. Listy předčasně opadávají, výhony vyholují 

a napadené výhony později odumírají. Napadené stromy meruněk mohou odumřít do 1–2 let od 

objevení se vizuálních příznaků. Plody na napadených stromech jsou obvykle menší, dozrávají 

předčasně a opadávají nebo zasychají na stromě. Příznaky infekce na broskvoni se projevují na 

listech a větvích. Listy napadených stromů často předčasně žloutnou nebo červenají, jejich listové 

čepele se svinují. Je možné pozorovat metlovitost výhonů, případně jejich odumírání. 

Nejvýraznější jsou příznaky u meruněk i broskvoní v pozdním létě na listech, a to stáčení, 

předčasné žloutnutí a u broskvoní i červenání. Příznaky infekce na švestce domácí se vyskytují na 
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listech (chloróza, zmenšené listové čepele), na větvích (proliferace, vyholování, usychání) a mírně 

zakrnělým růstem. Příznaky na třešni mohou být mírná chloróza a svinutka nebo zmenšení čepelí, 

stromy jsou zakrslé.  

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 149 kontrol a bylo testováno 

celkem 34 odebraných vzorků. Výskyt původce fytoplazmové žloutenky byl potvrzen 

na 15 místech, zejména na rostlinách meruňky, ale i na rostlinách broskvoně (3 vzorky), třešně 

(1 vzorek) a švestky (1 vzorek). Při soustavné rostlinolékařské kontrole rostlin určených k dalšímu 

pěstování bylo v roce 2013 vykonáno 372 kontrol zaměřených na ESFY, přičemž výskyt tohoto 

patogenu byl zjištěn na jedné lokalitě v okrese Olomouc. 

Zhodnocení 

Ve srovnání s předcházejícím rokem byl při detekčním průzkumu, při srovnatelném počtu 

kontrolovaných lokalit, zjištěn dvojnásobný nárůst lokalit s pozitivně testovanými rostlinami 

(2012 – 7 lokalit, 2013 – 15 lokalit).   
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4. ʻCandidatus Phytoplasma pyriʼ – Pear decline phytoplasma (PD) 

– původce fytoplazmového chřadnutí hrušně  

  
 

Obr. 12: vážné celkové příznaky vadnutí hrušně 

foto: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Archive, Biologische Bundesanstalt für Land- 

und Forstwirtschaft, Bugwood.org, http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0454068  

Obr. 13: zvětšení žilek a zkroucení listu u hrušně písečné – nashi (Pyrus pyrifolia), vyvolané PD 

foto: L. Giunchedi, Universita di Bologna, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0162012 

 

Patogen je škodlivým organismem regulovaným v rámci EU směrnicí Rady 2000/29/ES, 

v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. Účelem detekčního průzkumu bylo ověřit rozšíření PD na území 

ČR.  

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Hlavním hostitelem PD je hrušeň obecná (Pyrus communis). Méně významnými hostiteli 

jsou kdouloň obecná (Cydonia oblonga), líska obecná (Corylus avellana) a hloh jednosemenný 

(Crataegus monogyna).  

Fytoplazma je přenášena merami, a to merou hrušňovou (Cacopsylla pyricola), merou 

ovocnou (C. pyrisuga) a merou skvrnitou (C. pyri), z nichž nejrozšířenější v ČR je mera skvrnitá. 

Vegetativně je fytoplazma přenášena roubováním (štěpováním) nebo očkováním. Přirozenou 

infekcí (hmyzím vektorem) mohou být infikovány pouze některé druhy hostitelů, např. kdouloň 

může být infikována pouze roubováním. 

Příznaky napadení 

Příznaky napadení PD se projevují na listech, větvích i celých rostlinách. Na listech se 

projevuje napadení svinováním listů a chlorotickým zbarvením, listové čepele bývají menší a na 

konci vegetace dochází často k zavadání, červenání a nakonec hnědnutí listů. Větve napadených 

stromů mají menší přírůstky, někdy vyholují nebo dochází k metlovitosti. Větve s příznaky 

napadení předčasně odumírají. Později odumřou i celé napadené stromy. Některé infikované 

stromy mohou být bezpříznakové. 
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Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 134 kontrol, testováno bylo 

celkem 11 odebraných vzorků. Výskyt PD na rostlinách hrušně byl zjištěn na pěti místech.  

Při soustavné rostlinolékařské kontrole rostlin určených k dalšímu pěstování bylo 

v roce 2013 vykonáno 262 kontrol zaměřených na PD ve školkách, výskyt patogenu nebyl při 

těchto kontrolách potvrzen.  

Zhodnocení 

Výsledky průzkumu výskytu PD v ČR v roce 2013, stejně jako výsledky průzkumu 

prováděného v předcházejících letech, dokládají, že původce fytoplazmového chřadnutí hrušně je 

na území ČR rozšířen, četnost jeho výskytu a tím i jeho škodlivost však nejsou vysoké.  
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5. ʻCandidatus Phytoplasma maliʼ – Apple proliferation 

phytoplasma (AP) – původce fytoplazmové proliferace jabloně 

  
 

Obr. 14: příznaky AP na letorostech jabloně 

foto: J. Rod, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Obr. 15: kořenové výmladky 
foto: J. Rod, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

 

AP je škodlivým organismem regulovaným v EU směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR 

vyhláškou č. 215/2008 Sb. Účelem detekčního průzkumu AP bylo ověřit rozšíření choroby na 

území ČR. 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Hostitelskými rostlinami jsou rostliny rodu jabloň (Malus spp.), přičemž u jabloně domácí 

(M. domestica) existují velké rozdíly v náchylnosti jednotlivých odrůd. Nejcitlivější jsou odrůdy 

Alkmene, Boskoopské, Gravštýnské, Starking, Golden Delicious a Banánové zimní. Napadány 

jsou i okrasné druhy jabloní Malus baccata, M. coronaria, M. eleyi, M. floribunda, M. fusca, 

M. gloriosa, M. ionsis, M. plotycarpa, M. prunifolia, M. niedzwetzkyana, M. purpurea a 

M. robusta. Přítomnost AP byla prokázána i u řady dalších rostlin, epidemiologický význam 

těchto hostitelů je však nejasný. 

K přenosu na větší vzdálenosti dochází napadeným materiálem hostitelských rostlin. 

Hmyzími přenašeči jsou mery z rodu Cacopsylla, konkrétně mera černožilná (C. melanoneura) 

a C. picta. 

Příznaky napadení 

Příznaky jsou značně variabilní a kolísá i jejich intenzita. Infekce může být i po dlouhou 

dobu latentní nebo se projevuje jen na části koruny. Velmi častým příznakem je mírná chloróza 

listů, ve druhé polovině vegetace přecházející do červena. Typickým příznakem jsou zvětšené 

palisty, které mají charakter malého listu, tento příznak se však projevuje jen u některých odrůd. 

Palisty jsou rozděleny na řapík a čepel, čepel je pravidelně ostře zoubkovaná. Čepele listů 

napadených stromů jsou malé, často zakulacené a ostřeji a nepravidelně zoubkované. Dalším 

typickým příznakem je prorůstání (proliferace) oček na silnějších letorostech včetně letorostů 

vyrůstajících ze starého dřeva. Boční výhony metel svírají s terminálem ostrý úhel. Může docházet 
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k  pozdnímu a opakovanému kvetení. Plody jsou malé s dlouhými stopkami a špatně vybarvené. 

Nemocné stromy mají celkově slabší habitus a na podzim se dříve vybarvují. 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 187 kontrol, bylo testováno 

celkem 45 odebraných vzorků. Výskyt AP byl zjištěn na 17 místech.  

Při soustavné rostlinolékařské kontrole rostlin určených k dalšímu pěstování bylo 

v roce 2013 vykonáno 357 kontrol zaměřených na původce fytoplazmové proliferace jabloně, 

přičemž výskyt tohoto patogenu nebyl zjištěn v žádné školce. 

Zhodnocení 

Výsledky průzkumu v ČR v roce 2013 i v předcházejících letech ukazují, že původce 

fytoplazmové proliferace jabloně je na území ČR značně rozšířen, především v sadech a veřejné 

zeleni. Výskyt ve školkách nebyl v roce 2013 potvrzen. 
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6. ʻCandidatus Phytoplasma solaniʼ – Potato stolbur phytoplasma 

– původce stolburu bramboru 

 
 

Obr. 16: příznaky stolburu na bramborové nati 

foto: J. Rod, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

 

Původce stolburu bramboru je regulovaným škodlivým organismem v EU směrnicí Rady 

2000/29/ES a v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb., pokud se vyskytuje na rostlinách z čeledi 

lilkovitých (Solanaceae), určených k pěstování, s výjimkou jejich osiva. Detekční průzkum byl 

zaměřen na sledování rozsahu výskytu stolburu bramboru na bramboru, rajčeti a paprice.  

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Obecně tento patogen napadá řadu rostlin z čeledi lilkovitých (Solanaceae) i z dalších 

čeledí, významným rezervoárem jsou plevelné a divoce rostoucí rostliny, zejména svlačec rolní 

(Convolvulus arvensis), případně i kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Jedním z hostitelských 

druhů je i réva vinná (Vitis vinifera). 

Fytoplazma je přenášena křísy, v ČR a v okolních zemích je nejvýznamnějším přenašečem 

žilnatka vironosná (Hyalesthes obsoletus), na větší vzdálenost se přenáší zejména prostřednictvím 

vegetativně množeného rostlinného materiálu. 

Příznaky napadení 

Na bramboru se příznaky stolburu projevují na květech (zelenokvětost, malformace 

jednotlivých květních částí), na listech (předčasné vadnutí, žloutnutí a odumírání, vrcholové listy 

se svinují podél střední žilky nahoru a mohou být antokyanově zbarveny), na rostlinách 

(zakrňování, tvorba zkrácených internodií, zbytnění stonků, vývoj vzdušných hlízek na 

nadzemních částech rostlin, nekrózy na stonku, odumírání infikovaných rostlin) i na hlízách 

(malé, měkké, gumovité hlízy, nitkovitost klíčků). 

U rajčete zůstávají květy abnormálně vzpřímené, korunní lístky vykazují zelenokvětost nebo 

jsou zcela zakrnělé, kalich může být slabě fialové barvy, kališní lístky jsou kompletně srostlé 

a kalich se výrazně zvětšuje. Dochází ke svinování starších listů, nové listy mohou být zmenšené, 

listy mohou být fialově zabarvené, u časně napadených mladých rostlin mohou být listy 

chlorotické. Rostliny rajčete jsou metlovité, často fialově zbarvené, plody pomalu zrají, zasychají, 

u mladších plodů se objevují nekrotické body, plody mohou být zakrnělé. 
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U papriky se první symptomy objevují na vrcholku rostliny, listy se stáčejí, okraje nabývají 

chlorotického zbarvení, mezi nervy se tvoří nažloutlé skvrny. Chloróza se rozšiřuje po celé 

rostlině a rostlina nabývá vzpřímeného keřovitého tvaru. Značná část květů je sterilní, vytvářejí-li 

se plody, jsou znetvořené, drobné a tvrdé. Rostlina postupně vadne od spodních partií, část listů 

opadává, kořen odumírá.  

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 233 kontrol zaměřených na 

výskyt původce stolburu bramboru. Výskyt původce stolburu bramboru na rostlinách z čeledi 

lilkovitých nebyl zjištěn.  

Také při soustavné rostlinolékařské kontrole lilkovitých rostlin určených k dalšímu 

pěstování, při které bylo provedeno 1047 kontrol, nebyl zjištěn výskyt původce stolburu 

bramboru. 

Zhodnocení 

Výskyt původce stolburu bramboru v ČR v roce 2013 nebyl zjištěn ani při detekčním 

průzkumu na hostitelských rostlinách z čeledi lilkovitých, ani při soustavné rostlinolékařské 

kontrole těchto rostlin. Při laboratorním testování byl tento patogen potvrzen v osmi případech na 

rostlinách révy vinné, kde není regulován, a to při testování rostlin révy podezřelých z napadení 

původcem fytoplazmového zlatého žloutnutí révy. Status výskytu původce stolburu bramboru na 

lilkovitých rostlinách na území ČR je možné charakterizovat jako: vyskytuje se, rozšíření je slabé.  
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7. Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) – původce 

fytoplazmového zlatého žloutnutí révy 

   
 

Obr. 17: příznaky pozdní infekce GFDP na hroznech révy – hnědnoucí scvrklé plody 

foto: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.org/index.php/image/940-phyp64-02 

Obr. 18: příznaky fytoplazmového zlatého žloutnutí révy na listu 
foto: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.org/index.php/image/939-phyp64-01 

 

GFDP je škodlivým organismem regulovaným v EU směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR 

vyhláškou č. 215/2008 Sb. ČR je spolu s částí území Itálie a Francie chráněnou zónou proti 

zavlečení a šíření GFDP. V chráněných zónách jsou členské státy povinny provádět každoroční 

průzkum výskytu škodlivých organismů, proti jejichž zavlečení a šíření jsou tyto zóny vymezeny. 

Souběžně s průzkumem výskytu GFDP se provádí i průzkum výskytu kříska révového 

(Scaphoideus titanus), který je přenašečem této fytoplazmy. 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Kromě révy vinné (Vitis vinifera) napadá GFDP i révu pobřežní (Vitis riparia) a plamének 

plotní (Clematis vitalba). 

Dosud jediným známým přenašečem fytoplazmy, který umožňuje šíření GFDP ve vinicích, 

je křísek révový (Scaphoideus titanus). Populace kříska zavlečená do Evropy se živí striktně 

monofágně na rostlinách révy, ačkoliv v Severní Americe je křísek polyfágem. Výskyt kříska 

v ČR dosud nebyl zjištěn, ale jeho rozšíření je možné, nejbližším územím jeho výskytu je 

Maďarsko. Na větší vzdálenosti se GFDP šíří s rozmnožovacím materiálem révy. 

Příznaky napadení 

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

zlatožlutě, listy modrých odrůd jsou zbarvené červeně až červenofialově. Zbarvené jsou celé keře 

nebo jen části keřů (ramena, letorosty, vrcholy letorostů). Čepele 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, 

http://photos.eppo.org/albums/pests/Bacteria/Flavescence_doree/PHYP64_02.jpg
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předčasně vadnou nebo zasychají. Latentní fáze onemocnění může trvat až 3 roky, než se objeví 

první symptomy. 

Náchylné odrůdy po 2–3 letech odumírají. V některých případech se může objevit tzv. 

crisis-recovery-relapse, tj. vývoj choroby, kdy se střídá fáze odumírání a ozdravení. 

U rezistentních odrůd může dojít v následujícím roce po objevení symptomů onemocnění 

k úplnému ozdravení. 

Příznaky GFDP na rostlinách révy jsou nespecifické a zaměnitelné například s příznaky, 

které vyvolává na révě vinné ʻCandidatus Phytoplasma solaniʼ.  

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 36 kontrol ve vinicích, 

zaměřených na výskyt GFDP. Výskyt tohoto patogenu při průzkumu nebyl zjištěn. Dále bylo 

provedeno, rovněž s negativním výsledkem, 63 kontrol výskytu kříska révového. 

K laboratornímu testování bylo při průzkumu zasláno celkem 18 vzorků révy s podezřelými 

příznaky. 

V rámci soustavné rostlinolékařské kontroly rozmnožovacího materiálu révy bylo v roce 

2013 provedeno 67 kontrol, přičemž výskyt GFDP nebyl potvrzen. 

Zhodnocení 

Průzkum výskytu GFDP se v ČR provádí od roku 2007, přičemž výskyt tohoto patogenu 

nebyl na tomto území zjištěn. Status výskytu GFDP, stejně jako kříska révového, na území ČR je 

možné charakterizovat jako: nevyskytují se, což je potvrzeno úředním průzkumem. 
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8. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (CMS) – původce 

bakteriální kroužkovitosti bramboru 

  
 

Obr. 19: okrajová nekróza a lžícovité svinování listů 

foto: William M. Brown Jr., Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5357042 

 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus je v EU a ČR regulovaný škodlivý organismus 

podle směrnice Rady 2000/29/ES, resp. vyhlášky č. 215/2008 Sb., proti jehož šíření je nutné 

přijímat předepsaná opatření. Tato opatření, včetně požadavku provádět každoroční systematický 

úřední průzkum výskytu tohoto patogenu na území členských států, jsou stanovena směrnicí Rady 

93/85/EHS a vyhláškou č. 331/2004 Sb. 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Přirozeným hostitelem CMS je pouze lilek brambor (Solanum tuberosum). 

Pro šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru má největší význam infikovaná 

sadba brambor a kontaminace obalů, zařízení a skladů. K šíření z rostliny na rostlinu v polních 

podmínkách dochází obvykle zřídka. Pokusně se dokázalo, že patogen může být přenášen 

i hmyzem, včetně mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata).  

Příznaky napadení 

Na nadzemních orgánech napadených rostlin nejsou v našich podmínkách většinou vnější 

příznaky napadení vůbec patrné. Listy napadených trsů mohou být zpočátku světle zelené. Při 

silnějším napadení pletivo v mezižilkových polích žloutne a nekrotizuje. Poté následuje okrajová 

nekróza lístků a jejich lžícovité svinování okolo střední žilky. Diskolorace bývá intenzivnější na 

vrcholových lístcích než na bazální části složeného listu. Nakonec celý stonek odumře. Příznaky 

vadnutí a odumírání se mohou projevit pouze na některých stoncích nemocného trsu. Na příčném 

řezu napadenými stonky je někdy patrné zhnědnutí cév. Když se báze stonku se zhnědlými cévami 

stiskne, vytéká z nich krémově zbarvený exsudát.  

Charakteristické jsou příznaky patrné na podélném řezu hlízami. Objevují se na hlízách buď 

před sklizní anebo až po sklizni. Prvním příznakem je slabá sklovitost či průsvitnost pletiv okolo 

vodivého systému, zejména poblíž pupku, aniž by tato pletiva byla změklá. Vaskulární pletiva 

poblíž pupku mohou být o něco tmavší než je normální zbarvení. Dalším snadno 

identifikovatelným příznakem je krémově žluté až slabě hnědé zbarvení části nebo celého 

vaskulárního prstence. Při slabém stisku rozpůlené hlízy lze pak z této diskolorované a změklé 

zóny vytlačit mléčně bílý sliz nebo smetanově sýrovitou hmotu. V pokročilé fázi choroby mohou 
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být pletiva v blízkosti svazků cévních rozložena a mezi korovou částí a dření hlízy vznikají trhliny 

či dutiny a zhnědlé léze sahají až ke slupce. 

Výsledky průzkumu 

Při průzkumu výskytu CMS vykonaném v roce 2013 v porostech bramboru a u sklizené 

tuzemské produkce ze sklizňového roku 2013 bylo odebráno a otestováno celkem 881 vzorků 

konzumních a průmyslových brambor, přičemž výskyt CMS byl potvrzen u 4 partií průmyslových 

brambor. Dále bylo testováno 32 vzorků oplachových a odpadních vod ze zařízení, kde jsou 

brambory zpracovávány - výskyt CMS nebyl zjištěn. Z konzumních brambor zahraničního původu 

(Německo, Francie, Nizozemsko, Řecko, Polsko, Egypt, Slovensko, Itálie, Španělsko, Belgie, 

Spojené království, Finsko) bylo zkontrolováno a otestováno 83 partií a vizuálně zkontrolováno 

dalších 27 partií - výskyt CMS nebyl zjištěn. Otestováno bylo také 82 partií sadbových brambor ze 

zahraničí (Německo, Nizozemsko, Francie, Rakousko, Polsko) - výskyt CMS nebyl u těchto partií 

zjištěn. 

Při testování sadby vypěstované v ČR v roce 2013, které se provádí ze vzorků odebraných 

ÚKZÚZ, bylo otestováno 2671 vzorků z 2162 partií, přičemž nebyla zjištěna žádná zamořená 

partie.  

Zhodnocení  

V roce 2013 byl výskyt potvrzen u 4 partií průmyslových brambor na lokalitách, které se 

nacházely v jihočeském kraji. U dovezených konzumních a sadbových brambor nebyl zjištěn 

výskyt Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. CMS se na území ČR v posledních letech 

vyskytuje jen sporadicky, a to díky zavedenému systému preventivních a eradikačních opatření, 

účinně bránících šíření tohoto patogenu. Výskyty CMS se v poslední době zjišťují zejména u 

průmyslových odrůd bramboru. 
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9. Ralstonia solanacearum (RS) – původce hnědé hniloby 

bramboru 

  
 

Obr. 20: typická hnědá diskolorace v místě svazků cévních 

foto: Plant Protection Service Archive, Plant Protection Service, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0162015  

 

Ralstonia solanacearum je v EU a ČR regulovaný škodlivý organismus podle směrnice 

Rady 2000/29/ES, resp. vyhlášky č. 215/2008 Sb., proti jehož šíření je nutné přijímat předepsaná 

opatření. Tato opatření, včetně požadavku provádět každoroční systematický úřední průzkum 

výskytu tohoto patogenu na území členských států, jsou stanovena směrnicí Rady č. 98/57/ES 

a vyhláškou č. 331/2004 Sb. 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

V podmínkách Evropy jsou hlavními hostiteli lilek brambor (Solanum tuberosum), dále 

rajče jedlé (Solanum lycopersicum), lilek vejcoplodý (Solanum melongena) a tabák (Nicotiana 

spp.). Dalším přirozeným hostitelem je muškát (Pelargonium spp.), přirozenými hostiteli jsou také 

plevele – lilek potměchuť (Solanum dulcamara), lilek černý (S. nigrum), výskyt byl zjištěn i na 

kopřivě dvoudomé (Urtica dioica) a dvouzubci trojdílném (Bidens tripartita). 

Hlavním zdrojem šíření bakterie jsou infikované hlízy bramboru, v nichž se může 

vyskytovat v latentní formě, tj. bez vnějších příznaků napadení. Bakterie se může šířit také zbytky 

napadených hostitelských rostlin a kontaminovanými zemědělskými stroji včetně mechanizace 

používané při skladování hlíz, dále pak prostřednictvím planě rostoucích hostitelských rostlin, 

kontaminovanou zeminou a povrchovými vodami (např. při zavlažování). 

Příznaky napadení 

Na nadzemních částech napadených rostlin nemusí být vnější příznaky napadení vůbec 

patrné. Prvním příznakem je vadnutí konců listů za horkých dnů a jejich opětovné napřímení 

během noci, tato situace se zhoršuje, až rostlina už není schopna obnovit turgor a hyne. 

S rozvojem choroby se mohou na stoncích objevit pruhovité hnědé léze zhruba asi 2–3 cm nad 
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povrchem půdy. Listy jsou bronzově zbarvené. Při proříznutí nebo zmáčknutí svazků cévních 

dochází k výronu bělavého slizovitého bakteriálního exsudátu. 

Na průřezu hlízou mohou být patrné hnědnutí a nekróza cévního prstence včetně nejbližšího 

pletiva do vzdálenosti 5 mm po obou stranách cévních svazků. Na řezné ploše se v místě svazků 

cévních objeví krémový slizovitý exsudát. Při silném napadení může docházet k výronu 

bakteriálního slizu z oček v místě připojení stolonů k pupeční části hlízy. Často pak dochází 

k jevu, že se k hlízám kolem oček přilepí zemina. 

Výsledky průzkumu 

Při průzkumu výskytu RS vykonaném v roce 2013 v porostech bramboru a u sklizené tuzemské 

produkce ze sklizňového roku 2013 bylo provedeno 300 vizuálních kontrol v porostech a bylo 

odebráno a otestováno celkem 929 vzorků hlíz konzumních a průmyslových brambor a vizuálně 

zkontrolováno dalších 167 vzorků, přičemž výskyt RS nebyl zjištěn. Dále bylo otestováno 148 

vzorků říční vody odebraných v povodí Labe, Jizery a Moravy, která je používaná k zavlažování 

porostů raných brambor, a 32 vzorků oplachových a odpadních vod ze zařízení, kde jsou 

brambory zpracovávány. Výskyt RS byl zjištěn ve dvou vzorcích vody odebraných v povodí Labe 

a ve dvou vzorcích odebraných v povodí Moravy. Rovněž bylo odebráno a otestováno 179 vzorků 

jiných hostitelských rostlin RS, planě nebo plevelně rostoucích v místech možného výskytu RS 

[kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita), lilek potměchuť 

(Solanum dulcamara), rajče jedlé (Solanum lycopersicum), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), 

pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora), merlík bílý (Chenopodium album), silenka (Silene 

sp.), lebeda (Atriplex sp.) a konopice (Galeopsis sp.)]. Výskyt RS v těchto vzorcích nebyl zjištěn. 

Dále byly provedeny 3 vizuální kontroly v porostech rajčete určených k produkci sazenic, při 

nichž výskyt RS nebyl zjištěn.  

Z konzumních brambor zahraničního původu (Německo, Francie, Nizozemsko, Řecko, 

Polsko, Egypt, Slovensko, Finsko, Itálie, Španělsko, Belgie, Spojené království) bylo 

zkontrolováno a otestováno 83 partií a vizuálně zkontrolováno dalších 27 partií - výskyt RS byl 

zjištěn u jedné partie původem ze Slovenska. Otestováno bylo také 82 partií sadbových brambor 

ze zahraničí (Německo, Nizozemsko, Francie, Rakousko, Polsko) - výskyt RS nebyl u těchto partií 

zjištěn. 

Při testování sadby bramboru vypěstované v ČR v roce 2013, které zahrnulo 2671 vzorků 

z 2162 partií, nebyl zjištěn výskyt RS.  

Zhodnocení  

Výskyt RS v sezóně 2013 nebyl zjištěn u sadbových brambor (i když rozsah testování byl 

oproti předcházejícím sezónám podstatně zvýšen) ani u ostatních brambor. Nejasný zůstává zdroj 

kontaminace závlahových vod v ranobramborářských oblastech na území ČR.  
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10. Dickeya spp. na bramboru 

 

Hlavním důvodem pro provedení průzkumu výskytu bakterií rodu Dickeya na bramboru 

bylo pokračující šíření těchto patogenů v Evropě a jejich potenciální schopnost působit významné 

hospodářské ztráty. Bakterie rodu Dickeya na bramboru nejsou v současné době regulovány v EU 

a v ČR, existuje ale riziko jejich zavlečení při dodávkách sadbových brambor ze zemí s jejich 

výskytem. 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Výskyt bakterií byl sledován na lilku bramboru (Solanum tuberosum). 

Během pěstování brambor se mohou bakterie šířit několika způsoby. Nejvýznamnějším 

zdrojem šíření na velké vzdálenosti je napadená sadba. V porostu se bakterie šíří vodou při 

zavlažování, při dešti, mechanizačními prostředky, mohou být přenášeny hmyzem i zvěří. 

Zdrojem infekce může být i kontaminovaná půda. 

 

Příznaky napadení 

Bakterie rodu Dickeya působí na hlízách bramboru měkkou hnilobu a na nadzemní části 

rostliny tzv. černou nohu (bakteriální hniloba báze stonku, projevující se černáním a vodnatěním). 

Choroba se může objevit v různých vývojových stadiích bramboru – před vzejitím, po vzejití až 

po ukončení vegetace. Jedním z prvních příznaků choroby během vegetace jsou světle zelené až 

žlutavé vrcholové listy, jejichž čepele se stáčejí směrem dovnitř. Charakteristické jsou mokré 

skvrny s černým zabarvením na bázi stonku, na podélném řezu stonkem lze vidět nahnědlé nebo 

načernalé pruhy směrem k vrcholu stonku. Napadená rostlina slabě koření a podle stupně rozvoje 

infekce dochází k vadnutí rostliny, lámání stonku a nakonec odumírání rostliny. Za suchého 

počasí je bazální hniloba světle hnědá, suchá a často rozpraskaná. 

Při měkké hnilobě na hlízách bramboru je dužina macerována a postupně se přeměňuje 

v hnědou až černou kašovitou hmotu. Převládají-li během skladování suché podmínky, objevuje se 

hniloba ve formě hnědých suchých lézí, které jsou obvykle umístěny okolo lenticel. 

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 235 kontrol na výskyt bakterií 

rodu Dickeya na bramboru, přičemž bylo odebráno a otestováno 39 vzorků. Výskyt Dickeya spp. 

na rostlinách Solanum tuberosum byl zjištěn na jednom pozemku v Moravskoslezském kraji.  

 

Zhodnocení 

Z výsledků průzkumů výskytu bakterií rodu Dickeya provedených v letech 2012 a 2013 

vyplývá, že tyto bakterie nejsou na území ČR v porostech bramboru výrazně rozšířeny a že 

nepředstavují v současné době v podmínkách ČR významné riziko pro pěstitele bramboru.  
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III. HOUBY 
 

1. Mycosphaerella pini (anamorfa Dothistroma septosporum) – 

původce červené sypavky borovice 

 
 

Obr. 21: borovice charakteristické červenohnědé proužky na jehlicích 

foto: J. Rod, fotogalerie Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Obr. 22: příznaky na jehlici 
foto: I. Širučková, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

 

Mycosphaerella pini (= Scirrhia pini) je škodlivým organismem regulovaným v EU 

směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. Tento druh, resp. jeho anamorfní 

(nepohlavní) stadium Dothistroma septosporum, vyvolává chorobu zvanou červená sypavka 

borovice. Nedávno bylo zjištěno, že červenou sypavku borovice způsobují dva samostatné druhy, 

spolehlivě rozlišitelné jen pomocí analýzy DNA; pro jeden z nich bylo ponecháno jméno D. 

septosporum, pro druhý obnoveno jméno D. pini. Účelem detekčního průzkumu bylo stanovit 

rozsah výskytu obou původců červené sypavky borovice na území ČR. 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Nejvýznamnějšími hostitelskými rostlinami jsou borovice (Pinus spp.). K náchylným 

druhům patří b. černá (P. nigra), b. kleč (P. mugo), b. těžká (P. ponderosa), b. Jeffreyova 

(P. jeffrey), b. Banksova (P. banksiana), b. pokroucená (P. contorta), b. rumelská (P. peuce), 

b. bělokorá (P. leucodermis), b. blatka (P. rotundata), b. osinatá (P. aristata) a b. vejmutovka 

(P. strobus). Původce červené sypavky borovice může napadnout i borovici lesní (P. sylvestris). 

Mezi hostitelské rostliny patří i rostliny dalších rodů jehličnanů. 

V porostech se šíří konidiemi, které jsou za vlhka uvolňovány a rozptylovány pomocí 

dešťových kapek. Přilnavé konidie mohou být rozšiřované také hmyzem. Pro šíření na velké 

vzdálenosti je rozhodující infikovaný školkařský materiál. Přenos je také možný v zásilkách osiva 

s kontaminovanými zbytky jehlic. 

 

Příznaky napadení 

Symptomy infekce jsou značně proměnlivé v závislosti na hostitelské dřevině. 

Charakteristické je napadení jehlic spodní třetiny až dvou třetin koruny, kdy jehlice odumírají od 

konců. Zrezivění jehlic spodní části koruny je nejnápadnější v průběhu dubna až června. V této 

době je možno nalézt na loňských a předloňských jehlicích bradavičnaté útvary, pod kterými se 

vytváří plodnice nepohlavního stadia označovaná jako acervuli - útvary nadzvedávající pokožku, 
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ze kterých se uvolňují přehrádkované konidie. V místech infekce se v červenci až srpnu, zpravidla 

však až v září, objevují zprvu žlutavé nebo žlutohnědé skvrny, které posléze rezaví, hnědnou 

a rozšiřují se na již odumřelých jehlicích podél celého obvodu jako červenohnědé proužky. 

U infikovaných jehlic se v roce infekce často projevuje odumírání jejich konců, na kterých se 

v následujících letech, méně často již v srpnu až září v roce infekce, vytváří načernalé acervuli. 

Typické načervenalé skvrny jsou pozorovatelné především na odumřelých jehlicích. U silně 

infikovaných stromů dochází k opadu všech starších ročníků jehlic.  

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu zaměřeném na výskyt původce, resp. 

původců, červené sypavky borovice celkem 361 kontrol, k testování bylo odebráno 179 vzorků. 

Výskyt M. pini (D. septosporum) byl zjištěn v 37 případech. V jednom případě byl zjištěn výskyt 

D. pini v okrese Domažlice. Laboratorní rozlišení patogenů D. septosporum a D. pini se při 

úředním testování v ČR provádí od roku 2011. Výskyt D. pini v okrese Domažlice je prvním 

potvrzeným výskytem tohoto patogenu na území České republiky. Při soustavné rostlinolékařské 

kontrole rostlin určených k dalšímu pěstování bylo vykonáno v roce 2013 celkem 629 kontrol 

zaměřených na M. pini, přičemž výskyt M. pini (D. septosporum) byl potvrzen ve třech školkách. 

 

Zhodnocení 

Výsledky průzkumu z roku 2013, stejně jako výsledky z předcházejících let, potvrzují 

značné rozšíření původce červené sypavky borovice s nepohlavním stadiem Dothistroma 

septosporum na území ČR. Opakované jsou i výskyty ve školkách okrasných a lesních dřevin. Při 

detekčních průzkumech byl zjištěn jeden výskyt Dothistroma pini v okrese Domažlice - jedná se 

o první výskyt v ČR, který dosud nebyl publikován.  
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2. Mycosphaerella dearnessii (anamorfa Lecanosticta acicola) – 

původce hnědé sypavky borovice 

    
 

Obr. 23: příznaky na jehlicích borovice 

foto: E. Bergová, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Obr. 24: charakteristický proužek na jehlici 

foto: E. Bergová, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Mycosphaerella dearnessii je škodlivým organismem regulovaným v rámci EU směrnicí 

Rady 2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. Tento druh, resp. jeho nepohlavní stadium 

Lecanosticta acicola, vyvolává chorobu zvanou hnědá sypavka borovice. Výskyt tohoto patogenu 

byl v ČR zjištěn v letech 2007 a 2008 na dvou rašeliništích v jižních Čechách na borovici blatce 

(Pinus uncinata subsp. uliginosa). Účelem detekčního průzkumu bylo zjistit rozsah výskytu 

tohoto patogenu na území ČR a ověřit, že se M. dearnessii nevyskytuje na území ČR na borovici 

lesní (P. sylvestris). 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

M. dearnessii může napadnout všechny druhy borovice (Pinus L.) a její výskyt je rovněž 

udáván na smrku sivém (Picea glauca) a s. omorika (P. omorica). Za vlhka jsou konidie 

vylučované z plodnic nepohlavního stadia rozptylovány pomocí dešťových kapek, což je hlavní 

způsob šíření ze stromu na strom. Přilnavé konidie mohou být rozšiřované také hmyzem. Na větší 

vzdálenosti se patogen šíří infikovanými hostitelskými rostlinami (školkařský materiál). 

 

Příznaky napadení 

Prvními příznaky napadení na jehlicích jsou světlé, žluté, pryskyřicí prosycené skvrny, 

které se postupně zbarvují tmavohnědě a splývají. Jehlice hnědnou, usychají a opadávají od 

vrcholků výhonů k jejich bázi. Nejnáchylnější k napadení jsou semenáčky.  

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 346 kontrol zaměřených na 

sledování výskytu původce hnědé sypavky borovice, laboratornímu testování bylo podrobeno 

165 vzorků. Výskyt M. dearnessii nebyl zjištěn. 

Při soustavné rostlinolékařské kontrole rostlin určených k dalšímu pěstování bylo 

v roce 2013 vykonáno 604 kontrol zaměřených na M. dearnessii, přičemž výskyt tohoto patogenu 

nebyl potvrzen. 

 

Zhodnocení 

Výsledky průzkumu a soustavné rostlinolékařské kontroly z roku 2013 i z předcházejících 

let prokázaly, že M. dearnessii se na území ČR nevyskytuje ve školkách lesních a okrasných 
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dřevin, v plantážích vánočních stromků ani ve veřejné zeleni. V lesních porostech byl výskyt 

tohoto patogenu objeven i přes provádění dlouholetého intenzivního průzkumu pouze ve dvou 

případech, a to na borovici blatce rostoucí na rašeliništích v jižních Čechách, v lokalitách, které 

jsou přírodními rezervacemi. Status výskytu M. dearnessii pro území ČR je možné stanovit jako: 

vyskytuje se, ale výskyt je omezen pouze na specifické lokality (rašeliniště) a specifického 

hostitele (borovice blatka). 
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3. Gymnosporangium asiaticum – rez 

 

 
 

Obr. 25: zimní výtrusy – teliospory rzi na jalovci 

foto: Central Science Laboratory, Harpenden Archive, British Crown, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1949020 
 

Rez Gymnosporangium asiaticum je, stejně jako ostatní neevropské druhy rodu 

Gymnosporangium, regulovaným ŠO v rámci EU směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR vyhláškou 

č. 215/2008 Sb. Tato rez byla zjištěna v roce 2011 na bonsajích jalovce čínského (Juniperus 

chinensis), dovezených z Korejské republiky na základě výjimky MZe, vydané v souladu 

s rozhodnutím Komise 2002/499/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení 

směrnice Rady 2000/29/ES, v tomto případě od obecného zákazu dovozu rostlin jalovce 

z neevropských zemí. Vzhledem k tomu, že nešlo zcela vyloučit, že se patogen mohl rozšířit 

z napadených rostlin do okolí před jejich umístěním do karanténní izolace, bylo třeba provést 

detekční průzkum v okolí místa, kde by k úniku patogenu mohlo dojít. 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

G. asiaticum je dvoubytná rez, která potřebuje k úplnému životnímu cyklu 2 hostitele 

z různých čeledí, tj. jalovec čínský (Juniperus chinensis) a různé druhy z čeledi růžovitých 

(Rosaceae). V Asii patří k významným hostitelům tzv. asijská hrušeň (hrušeň písečná – Pyrus 

pyrifolia). K hostitelským druhům rzi patří dále hrušeň obecná (P. communis), kdouloň obecná 

(Cydonia oblonga), kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica) a hloh (Crataegus spp.).  

Spory rzi se přenášejí z jednoho hostitele na druhého především větrem, na větší 

vzdálenosti se patogen šíří s napadenými hostitelskými rostlinami. 

 

Příznaky napadení 

Na jalovci se v jarním období vytvářejí rezavohnědá ložiska zimních výtrusů, která jsou za 

sucha prášivá a za vlhka rosolovitá. Tato ložiska se tvoří především na šupinovitých jehlicích 

a nejmladších (ještě zelených) větvičkách, ale mohou se tvořit na všech nadzemních částech 

rostliny. Na listech druhého hostitele se ve druhé polovině léta tvoří výrazné skvrny na svrchní 

straně listu a ložiska letních výtrusů na spodní straně listu. Tato ložiska mají výrazné výběžky, 

připomínají květenství bodláků.  
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Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu výskytu G. asiaticum celkem 

13 kontrol. K diagnostické analýze bylo odesláno celkem 7 vzorků, všechny s negativním 

výsledkem. 

 

Zhodnocení 

Průzkum v letech 2012 a 2013 neprokázal průnik rzi G. asiaticum z napadených rostlin 

jalovce čínského dovezených z Korejské republiky do venkovního prostředí v ČR, proto není třeba 

v tomto průzkumu v následujících letech dále pokračovat. Status výskytu G. asiaticum na území 

ČR je možné charakterizovat jako: nevyskytuje se, což je potvrzeno úředním průzkumem. 
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4. Monilinia fructicola a Monilia polystroma – původci moniliniové 

spály rostlin a moniliniové hniloby plodů 

 
 

Obr. 26: Monilinia fructicola - příznaky na letorostech 

foto: Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1436084 

Obr. 27: Monilinia fructicola - hniloba broskve 

foto: Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1235046 

 

Monilinia fructicola je škodlivým organismem regulovaným v EU směrnicí Rady 

2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. Od roku 2006 byl při detekčním průzkumu 

laboratorně potvrzován výskyt tohoto houbového patogenu ve vzorcích hostitelských rostlin, 

odebraných z území České republiky, později se ale ukázalo, že šlo o chybnou identifikaci, 

způsobenou nevhodnou testovací metodou. V roce 2010 a následně i v roce 2011 byl při úředním 

průzkumu detekován výskyt nového nepůvodního houbového patogenu pro území ČR, a to houby 

Monilia polystroma. Cílem průzkumu bylo potvrdit nepřítomnost M. fructicola na území ČR a 

získat další informace o rozšíření M. polystroma na tomto území.  

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Okruh hostitelů obou druhů zahrnuje ovocné i okrasné dřeviny z čeledi růžovitých 

(Rosaceae), především peckoviny (rod Prunus), ale i jádroviny. Oba patogeny působí 

moniliniovou spálu rostlin a moniliniovou hnilobu plodů.  

Nejpravděpodobnější způsob přenosu na velké vzdálenosti je transport rozmnožovacího 

materiálu hostitelských rostlin a napadených plodů. V porostech se tyto patogeny šíří pomocí 

větru a také hmyzu. 

 

Příznaky napadení 

Oba patogeny jsou blízce příbuzné druhům rodu Monilinia, které jsou v Evropě původní, 

tj. M. fructigena a M. laxa. Všechny tyto druhy působí moniliniovou spálu květů, květenství, listů, 

letorostů a větví, která se projevuje hnědnutím a zasycháním těchto orgánů, popřípadě klejotokem 

na napadených letorostech a starších větvích, a moniliniovou hnilobu plodů. 

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu výskytu Monilinia fructicola a 

Monilia polystroma celkem 189 kontrol. Při těchto kontrolách bylo odebráno a následně 
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laboratorně otestováno 66 vzorků. Výskyt Monilinia fructicola nebyl potvrzen. Výskyt Monilia 

polystroma byl potvrzen u pěti testovaných vzorků. 

 

Zhodnocení 

Příznaky napadení hostitelských rostlin a plodů patogeny rodu Monilinia (resp. Monilia) 

nelze odlišit, k přesné identifikaci jednotlivých druhů je nutné laboratorní testování. Výsledky 

průzkumu neprokázaly výskyt M. fructicola na území ČR. Výskyt Monilia polystroma byl 

potvrzen na území ČR v letech 2010, 2011 a 2013. 

Původní obavy, že M. fructicola je výrazně škodlivější než původní široce rozšířené 

evropské druhy M. fructigena a M. laxa, pro které byl tento patogen zařazen mezi regulované 

škodlivé organismy v celé EU, se nepotvrdily. Navíc se tento škodlivý organismus rozšířil a usídlil 

v části území EU a nejsou k dispozici žádná proveditelná opatření k jeho eradikaci nebo 

k zabránění jeho dalšího rozšiřování. Proto byl druh M. fructicola v roce 2014 vyřazen ze seznamu 

regulovaných škodlivých organismů.  

Při průzkumu nebyly získány poznatky, že by patogen M. polystroma působil na území ČR 

vyšší škody než uvedení domácí původci moniliniové spály rostlin a moniliniové hniloby plodů. 

Proto ÚKZÚZ ukončil provádění průzkumu výskytu M. fructicola a M. polystroma na území 

ČR. 
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5. Cryphonectria parasitica – původce korové nekrózy 

kaštanovníku 

  
 

Obr. 28: poškození kmene 

foto: I. Širučková, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Obr. 29: usychání větví 

foto: J. Rod, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Houbový patogen Cryphonectria parasitica je škodlivým organismem regulovaným v EU 

směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. Výskyt tohoto patogenu byl v ČR 

zaznamenán poprvé v roce 2002, dále rovněž v letech 2006 a 2009. Ve zjištěných ohniscích 

proběhla úspěšná eradikace. Od roku 2003 byl prováděn úřední průzkum, na jehož základě je celé 

území ČR uznáno jako chráněná zóna proti zavlékání a šíření tohoto patogenu. Vzhledem k tomu, 

že ČR je v rámci EU chráněnou zónou proti C. parasitica, je nadále nutné provádět intenzivní 

průzkum výskytu tohoto patogenu každoročně. 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Nejvýznamnějšími hostiteli jsou rostliny rodu kaštanovník (Castanea spp.), s výjimkou 

kaštanovníku měkoučkého (C. mollissima). Ostatními hostitelskými rostlinami jsou rostliny rodů 

javor (Acer spp.) a dub (Quercus spp.), ořechovec vejčitý (Carya ovata), Chrysolepis chrysophylla 

(syn. Castanopsis chrysophylla) a škumpa orobincová (Rhus typhina).  

Na větší vzdálenosti je nejvýznamnější přenos rostlinným materiálem (rostlinami, dřevem 

či kůrou). Nebezpečí přenosu plody nebo semeny je malé. Na kratší vzdálenosti je patogen 

přenosný hmyzem, ptáky, větrem, nářadím používaným k ošetřování hostitelských rostlin. 

 

Příznaky napadení 

Patogen působí odumírání kambia hostitelských rostlin. Prvním projevem napadení je 

zežloutnutí a usychání listů a větví v koruně stromů v důsledku narušení kambia ve spodní části 

kmene. Listy napadených větví po zežloutnutí a seschnutí zůstávají na stromech. Na hladkém 

kmeni a na větvích se první příznaky infekce projevují tvorbou rakovinných lézí a zčervenáním 

kůry, která podélně praská, vydouvá se a v podélných pásech dochází k jejímu odlupování od 

dřeva. Rakovinné rány jsou zřetelnější na mladých stromech s hladkou kůrou. Charakteristické je 

rovněž políčkovité rozpraskání borky. Na starých stromech s hrubou borkou se rakovinné trhliny 

rozlišují obtížněji a změna barvy je méně zřetelná. V místě rakovinných lézí se mohou tvořit 

adventivní výhony jako jeden z typických projevů choroby. Poškozeny jsou nejčastěji bazální 

části kmenů do výšky cca 2–4 m.  
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Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu 103 kontrol v zahradních centrech, 

281 ve veřejné zeleni a 86 v lesních porostech. Celkem 5 vzorků bylo odesláno k diagnostické 

analýze. Všechny testované vzorky byly negativní. Při soustavné rostlinolékařské kontrole bylo 

provedeno celkem 330 prohlídek hostitelských rostlin C. parasitica ve školkách. Výskyt C. 

parasitica na území ČR v roce 2013 nebyl při těchto kontrolách zjištěn. 

 

Zhodnocení 

Výsledky průzkumu výskytu C. parasitica v České republice ukazují, že vymezení celého 

území ČR jako chráněné zóny v EU proti zavlékání a šíření tohoto patogenu je oprávněné a že 

udržování této zóny by mělo nadále pokračovat. V roce 2013 se omezení, spojená s vymezením 

území ČR jako chráněné zóny proti C. parasitica, týkala zejména přemísťování dřeva a kůry 

kaštanovníku. Změny fytosanitárních předpisů EU a ČR v roce 2014 přináší zpřísnění opatření 

proti šíření tohoto patogenu, týkající se omezení pohybu rostlin kaštanovníku do chráněných zón 

vymezených ve vztahu k C. parasitica. 
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6. Gibberella circinata (Fusarium circinatum) 

 
 

Obr. 30: příznaky u mladého stromku Pinus radiata 

foto: Donald Owen, California Department of Forestry and Fire Protection, Bugwood.org 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1312033 

Obr. 31: výron pryskyřice na kmeni borovice Pinus radiata 

foto: Donald Owen, California Department of Forestry and Fire Protection, Bugwood.org 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1312036 

 

Houbový patogen G. circinata je v EU regulován na základě rozhodnutí Komise 

2007/433/ES, v ČR na základě rozhodnutí SRS čj. SRS 011474/2007. Podle uvedeného 

rozhodnutí Komise jsou členské státy EU povinné organizovat úřední průzkum výskytu G. 

circinata na svém území. Původní oblastí výskytu G. circinata je pravděpodobně jihovýchod 

USA. Tento patogen byl zavlečen do EU, kde se v současné době vyskytuje v několika oblastech 

Španělska a Portugalska; zjištěn byl i ve Francii a v Itálii, kde je nyní považován za eradikovaný. 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

G. circinata napadá rostliny rodu borovice (Pinus spp.) a douglasku tisolistou 

(Pseudotsuga menziesii). Mezi přirozené hostitelské druhy v Severní Americe patří borovice 

Elliotova (Pinus elliottii), borovice bahenní (Pinus palustris), Pinus patula, borovice montereyská 

(Pinus radiata), borovice kadidlová (Pinus taeda) a borovice virginská (Pinus virginiana). 

Dostupné údaje zahrnují do hostitelského spektra více než 30 zástupců rodu Pinus, včetně 

původních evropských a středozemních druhů, např. borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice 

halepské (Pinus halepensis), borovice přímořské (Pinus pinaster).  

Patogen je přenosný především osivem. Na delší vzdálenosti se může šířit i s napadenými 

hostitelskými rostlinami. Lokálně se šíří větrem nebo pomocí hmyzu. Zdrojem infekce semenáčků 

může být i zamořená půda. 

 

Příznaky napadení 

U napadených semenáčků dochází k hnilobám hypokotylu v úrovni povrchu půdy nebo 

v jeho blízkosti a rostliny následně odumírají, dochází k padání semenáčků. Symptomy 

u semenáčků nejsou charakteristické a významně se neodlišují od padání semenáčků způsobeného 

jinými faktory. 
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Větve a kmeny borovic mohou být infikovány v jakémkoliv stáří. Příznaků na nadzemní 

části rostlin může být celá řada, patří k nim zejména pryskyřičné rakovinové léze na kmeni a na 

větvích, rakovinové léze jsou obvykle vpadlé a z ran vytéká pryskyřice. K ostatním symptomům 

patří řídnutí a odumírání koruny stromu, chřadnutí a vadnutí jehlic od konců větví (jehlice 

žloutnou, později červenají, opadávají z větví). Napadení celého obvodu kmene může vést 

k odumření stromu. 

 

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno celkem 224 kontrol v rámci detekčního průzkumu G. circinata 

v lesích, zahradních centrech a veřejné zeleni. K laboratorní analýze byl odebrán 1 vzorek, 

přičemž výskyt nebyl zjištěn. 

V rámci soustavné rostlinolékařské kontroly bylo provedeno 445 kontrol, výskyt G. 

circinata nebyl zjištěn. 

 

Zhodnocení 

Průzkum výskytu G. circinata se v ČR provádí od roku 2007, přičemž výskyt tohoto 

patogenu nebyl na tomto území zjištěn. Status výskytu G. circinata na území ČR může být popsán 

jako: nevyskytuje se, což je potvrzeno úředním průzkumem. 
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7. Synchytrium endobioticum – původce rakoviny bramboru 

 
 

Obr. 32: květákovité nádory na hlízách bramboru  

foto: J. Němejc, ÚKZÚZ 

 

Původce rakoviny bramboru je škodlivým organismem regulovaným v EU směrnicí Rady 

2000/29/ES a dále směrnicí Rady 69/464/EHS, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. a dále vyhláškou 

č. 332/2004 Sb. V ČR je houbový patogen Synchytrium endobioticum regulovaným škodlivým 

organismem řadu desetiletí a jeho výskyt je úředně sledován každoročně, a to i na základě 

požadavků stanovených právě vyhláškou č. 332/2004 Sb. 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu  

Hostitelskou rostlinou je lilek brambor (Solanum tuberosum). V Mexiku jsou napadány 

i některé divoce rostoucí druhy rodu Solanum. 

Významný způsob šíření je pouze pasivní, při kterém dochází k šíření zoosporangií, která 

ulpěla spolu se zeminou na rostlinách (rostliny s kořeny, hlízy či cibule), na zemědělských strojích 

apod. Sporangia odolávají trávení hospodářských zvířat a mohou se proto snadno rozšiřovat 

i jejich výkaly a organickými hnojivy. Patogen trvale zamořuje půdu, výtrusy v půdě jsou 

životaschopné řadu let. 

 

Příznaky napadení 

Typickými příznaky jsou květákovité nádory různé velikosti na hlízách v blízkosti oček, na 

stolonech a výjimečně i na stoncích bramboru. Nádory jsou nejdříve světle zbarvené, později 

tmavnou a rozpadají se.  

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 146 kontrol, laboratorně bylo 

testováno 257 odebraných vzorků půdy. Výskyt S. endobioticum byl zjištěn na dvou lokalitách 

v okrese Prachatice. 

Při soustavné rostlinolékařské kontrole rostlin bramboru určených k dalšímu pěstování 

bylo vykonáno v roce 2013 celkem 760 kontrol, z toho 57 vzorků bylo odesláno k laboratornímu 

testování. Výskyt S. endobioticum při těchto kontrolách nebyl zjištěn. 

 

Zhodnocení 

Zamoření zemědělských pozemků původcem rakoviny bramboru na území České 

republiky má řadu let díky preventivním karanténním opatřením klesající tendenci. V roce 2012 
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nebyl zjištěn žádný výskyt tohoto patogenu, v roce 2013 byl výskyt zjištěn pouze na dvou místech 

v okrese Prachatice.  
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8. Phytophthora ramorum – původce spály a korové nekrózy 

dřevin 

 

  
 

Obr. 33: napadené listy pěnišníku 

foto: Joseph O'Brien, USDA Forest Service, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1427088 

Obr. 34: červené zbarvení pletiv kmenu napadeného dubu 

foto: Joseph O'Brien, USDA Forest Service, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5046075 

 

Phytophthora ramorum je regulovaným škodlivým organismem podle rozhodnutí Komise 

2002/757/ES a podle rozhodnutí SRS čj. SRS 006995/2007. Podle uvedeného rozhodnutí Komise 

jsou členské státy EU povinné organizovat úřední průzkum výskytu tohoto houbového patogenu 

na svém území. Podnětem k zavedení regulace byly rozsáhlé škody, které patogen v 90. letech 

minulého století začal působit v USA na dubech a dalších listnáčích (šlo o chorobu známou jako 

náhlé odumírání dubů). 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

P. ramorum napadá široké spektrum listnatých stromů a keřů i některé jehličnany. Mezi 

hostitelské rody rostlin patří např. dub (Quercus spp.), kalina (Viburnum spp.), kaštanovník 

(Castanea spp.), rody z čeledí vřesovcovité (Ericaceae), zvláště pěnišník (Rhododendron spp.) 

a brusnice (Vaccinium spp.), a vavřínovité (Lauraceae).  

V Evropě P. ramorum napadá hlavně okrasné druhy keřů. V posledních letech byly 

zaznamenány rozsáhlé škody způsobené P. ramorum v porostech modřínu japonského (Larix 

kaempferi) ve Velké Británii, kde příležitostně dochází i k napadení modřínu opadavého 

(L. decidua).  

P. ramorum se může šířit na kratší vzdálenosti při zavlažování a srážkách rozstřikem vody 

a spláchnutím sporangií z povrchu listů. Sporangia se mohou rovněž šířit vzdušnými proudy. Na 

delší vzdálenosti se P. ramorum šíří na napadených rostlinách, se dřevem a kůrou těchto rostlin 

a s pěstebním substrátem.  

 

Příznaky napadení 

Příznaky napadení se liší podle druhu hostitelské rostliny, ale i v návaznosti na zdravotní 

stav hostitele, zeměpisnou polohu, klimatické a další faktory. Při náhlém odumírání dubů dochází 

k rychlému odumření celé koruny stromu, kdy se listy napadených stromů zbarvují ze zdravé 

jasně zelené barvy dohněda během několika týdnů. Na mnoha hostitelích nemusí nákaza způsobit 

odumření celé rostliny, ale pouze vznik skvrn na listech nebo zavadání větví a výhonů. Počáteční 

příznaky se obecně projevují vadnutím výhonů v koruně, blednutím a následným hnědnutím 
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starších listů. Pro pokročilé stadium choroby je charakteristické prosakování karmínově červeného 

exsudátu ve spodní části kmene („krvácení“). Zbarvená pletiva lze najít později i pod kůrou, kde 

toto zbarvení přechází i do dřeva. Na rostlinách rodu pěnišník (Rhododendron) působí patogen 

hnědou nekrózu větví a výhonů. Příznaky se šíří od vrcholů k bázi výhonů. Na rostlinách rodu 

kalina (Viburnum) začíná naopak infekce na bázi výhonů a šíří se směrem k jejich vrcholům. 

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo provedeno při soustavné rostlinolékařské kontrole 370 kontrol 

zaměřených na výskyt P. ramorum v registrovaných okrasných školkách. Při detekčním průzkumu 

bylo provedeno celkem 129 kontrol v zahradních centrech, 242 ve veřejné zeleni a 68 v lesních 

porostech. Bylo testováno 24 vzorků odebraných pro laboratorní analýzy, přičemž byl jeden 

vzorek shledán pozitivním. Napadení bylo zjištěno u jedné rostliny pěnišníku Rhododendron 

catawbiense ´Grandiflorum´ dodané z Belgie. V souvislosti s tímto výskytem byla nařízena 

mimořádná rostlinolékařská opatření, která zajistila eradikaci ohniska výskytu P. ramorum. 

 

Zhodnocení 

Houbový patogen P. ramorum byl v ČR i v minulosti zjišťován jen sporadicky, a to 

vesměs na rostlinách dodaných ze zahraničí. V roce 2003 byl potvrzen výskyt patogenu na rostlině 

kaliny Viburnum x bodnantense z Itálie, v roce 2009 na jedné rostlině pěnišníku (Rhododendron 

sp.), v roce 2011 na rostlině Pieris japonica, dovezené z Nizozemska, a na rostlinách pěnišníku, 

rovněž dovezených z Nizozemska. I výskyt P. ramorum v roce 2013 byl zjištěn na rostlině dodané 

ze zahraničí. 

Statut výskytu P. ramorum v ČR je: nevyskytuje se, ojedinělé výskyty byly eradikovány. 

  



44 

 

9. Phytophthora kernoviae 

  
 

Obr. 35: nekrózy na listech pěnišníku  

foto: Forest Research, United Kingdom Forestry Commission, Bugwood.org  

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5110024# 

Obr. 36: léze na kůře buku 
foto: Forest Research, United Kingdom Forestry Commission, Bugwood.org 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5110022# 

 

Houbový patogen P. kernoviae byl izolován v roce 2003 a popsán v roce 2005 na území 

Spojeného království, kde působí závažné škody. Výskyt byl zjištěn i v Irsku a na Novém 

Zélandu. Proti jeho šíření zatím nejsou stanovena opatření formou rozhodnutí Komise. Je zařazen 

na varovný seznam Evropské a středomořské organizace ochrany rostlin (EPPO). Při jeho 

rozšíření by mohlo dojít k závažným škodám na významných lesních dřevinách (např. buky, 

duby). 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

P. kernoviae napadá často rostliny rodu pěnišník (Rhododendron spp.). Mezi hostitelské 

rostliny P. kernoviae patří dále buk lesní (Fagus sylvatica), různé druhy dubu (Quercus spp.), 

např. d. cesmínovitý (Q. ilex), d. červený (Q. rubra) a d. letní (Q. robus), kaštanovník jedlý 

(Castanea sativa), bříza bělokorá (Betula pendula), šácholan hvězdokvětý (Magnolia stellata), 

liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), 

brusnice brusinka (V. vitis-ideae), vřes obecný (Calluna vulgaris), břečťan obecný (Hedera helix), 

tis červený (Taxus baccata). 

P. kernoviae se může šířit obdobně jako P. ramorum na kratší vzdálenosti při zavlažování 

a srážkách rozstřikem vody a spláchnutím sporangií z povrchu listů. Sporangia se mohou rovněž 

šířit vzdušnými proudy. Na delší vzdálenosti se P. kernoviae šíří na napadených rostlinách, 

pravděpodobně i se dřevem a kůrou těchto rostlin a s pěstebním substrátem. 

 

Příznaky napadení 

Patogen vytváří na různých hostitelích různé příznaky na listech, větvích a kmenech. 

Stejně jako u P. ramorum se objevují klejotok a rakovinné léze na kmenech, nekrózy na listech 

a odumírání výhonů. U pěnišníků dochází nejprve k černání řapíků, často přecházejícímu do báze 

listů. Léze se v listu dále šíří a v konečné fázi může být napaden celý list. Někdy se objevuje 

černání špiček listů. Může docházet také k odumírání výhonů a vytváření lézí na dřevnatých 

částech. Listy nad napadenými částmi výhonů vadnou. V některých případech mohou odumřít celé 

keře. Odumírání listů a výhonů se vyskytuje i u dalších hostitelů, např. u dubu cesmínovitého nebo 
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u liliovníku tulipánokvětého. Obdobné příznaky na listech se vyskytují i na dalších hostitelských 

rostlinách, kde však nedochází k příznakům na výhonech, např. na rostlinách rodu Pieris. 

U šácholanu se tvoří drobné nekrotické skvrny na listech, které mají tendenci se spojovat. 

U brusnice borůvky dochází k defoliaci a stonky mají pruhovaný vzhled, kdy se střídá zdravá 

zelená část s infikovanou černě zbarvenou částí. 

 

Výsledky průzkumu 

Při průzkumu výskytu P. kernoviae v roce 2013 bylo vykonáno celkem 122 prohlídek 

v zahradních centrech, 227 ve veřejné zeleni a 67 v lesních porostech, k laboratornímu vyšetření 

bylo předáno 14 vzorků. Výskyt P. kernoviae nebyl zjištěn. 

Při soustavné rostlinolékařské kontrole bylo provedeno celkem 333 kontrol ve školkách. 

Výskyt P. kernoviae nebyl zjištěn. 

 

Zhodnocení 

Průzkum výskytu P. kernoviae se v ČR provádí od roku 2006, přičemž výskyt tohoto 

patogenu nebyl na tomto území zjištěn. Status výskytu P. kernoviae na území ČR může být 

popsán jako: nevyskytuje se, což je potvrzeno úředním průzkumem. 
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IV.  HLÍSTICE 
 

1. Bursaphelenchus xylophilus – háďátko borovicové 

  
 

Obr. 37: usychání borovic Pinus densiflora napadených háďátkem Bursaphelenchus xylophilus 

foto: USDA Forest Service - North Central Research Station Archive, USDA Forest Service, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1406270 

Obr. 38: bursa na ocasu samce háďátka borovicového 
foto: V. Čermák, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

 

H. borovicové je regulovaným škodlivým organismem podle směrnice Rady 2000/29/ES 

a vyhlášky č. 215/2008 Sb. Na území EU jsou navíc uplatňována mimořádná opatření proti šíření 

háďátka podle prováděcího rozhodnutí Komise 2012/535/EU, pro území ČR stanovená nařízením 

SRS čj. SRS 028610/2013. K těmto opatřením patří i povinnost členských států EU organizovat 

úřední průzkum výskytu h. borovicového na svém území. 

 

Hostitelské rostliny a způsob přenosu 

Hlavními hostiteli háďátka borovicového jsou rostliny borovice (Pinus spp.), ale tento druh 

napadá i jiné jehličnany (Coniferales).  

Háďátko se šíří pasivně s pomocí přenašečů, kterými jsou tesaříci (kozlíčci) rodu 

Monochamus. Na území ČR se vyskytují čtyři druhy tohoto rodu, tj. kozlíček sosnový 

(M. galloprovincialis), k. smrkový (M. sutor), k. hvozdník (M. sartor) a M. saltuarius. 

Nejvýznamnějším přenašečem h. borovicového v Evropě, a tím i nejvýznamnějším potenciálním 

přenašečem pro území ČR, je kozlíček sosnový, který je hojně rozšířen v oblastech s borovými 

lesy. H. borovicové může být přenášeno i ve dřevu a v dřevěném obalovém materiálu z jehličnanů. 

 

Příznaky napadení 

K příznakům napadení háďátkem borovicovým patří nepravidelně rozmístěné vadnutí, 

žloutnutí až hnědnutí jehlic v koruně, přičemž jehlice často neopadávají a zůstávají viset na 

větvičkách; vadnutí se může zpočátku objevit jen na jedné větvi (tzv. „praporec“) a postupně 

zachvátit celou korunu. 

Larvy kozlíčků rodu Monochamus vyžírají v kůře a bělovém dřevě široké chodby, 

vyplněné hrubou drtí a třískami. Později se zavrtávají oválným otvorem do dřeva, které rozežírají 

stále se zvětšujícími chodbami. Výletový otvor tesaříků je kruhový o průměru okolo 6–8 mm.  

 

Výsledky průzkumu 
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V roce 2013 bylo při soustavné rostlinolékařské kontrole ve školkách lesních a okrasných 

dřevin vykonáno celkem 529 kontrol zaměřených na výskyt háďátka borovicového, při detekčním 

průzkumu bylo provedeno 214 prohlídek lesních porostů a veřejné zeleně, 53 prohlídek 

v rizikových lokalitách (např. v blízkosti velkých skladů) a 59 prohlídek v dřevozpracujících 

podnicích. Laboratornímu rozboru bylo podrobeno celkem 193 vzorků. Výskyt háďátka 

borovicového nebyl zjištěn. 

 

Zhodnocení 

Háďátko borovicové patří k regulovaným škodlivým organismům, kterým je v EU věnována 

největší pozornost, neboť se přes přijatá přísná a nákladná fytosanitární opatření nepodařilo 

zabránit jeho postupnému šíření z oblasti jeho zavlečení a usídlení v Portugalsku. Jeho zavlečení a 

šíření v ČR by mohlo mít velmi závažné hospodářské dopady. Na základě víceletého průzkumu je 

možné stanovit fytosanitární statut háďátka borovicového pro území ČR jako: nevyskytuje se, což 

je potvrzeno úředním průzkumem. 
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2. Globodera rostochiensis – háďátko bramborové a Globodera 

pallida – háďátko nažloutlé 

 
 

Obr. 39: cysty na kořenu  

foto: V. Humpolčíková, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

 

Cystotvorná háďátka škodící na bramboru, háďátko bramborové a h. nažloutlé, jsou 

regulovanými škodlivými organismy podle směrnice Rady 2000/29/ES a vyhlášky č. 215/2008 Sb. 

Na území EU jsou navíc stanovena další opatření proti šíření těchto háďátek směrnicí Rady 

2007/33/ES, v ČR uplatňovaná vyhláškou č. 75/2010 Sb. Výskyt háďátek se sleduje při detekčním 

průzkumu ke stanovení rozsahu výskytu, při průzkumu na pozemcích, kde jsou pěstovány 

nesadbové brambory, při průzkumu před založením množitelských porostů bramboru a některých 

rodů nebo druhů rostlin stanovených ve vyhlášce č. 75/2010 Sb. a dále při průzkumu před 

založením školky ovocných a lesních dřevin.  

 

Hostitelské rostliny a způsob šíření 

Hlavní hostitelskou rostlinou háďátek je lilek brambor (Solanum tuberosum), dalšími 

hostiteli jsou rajče jedlé (Solanum lycopersicum) a lilek vejcoplodý (Solanum melongena), podle 

vyhlášky č. 75/2010 Sb. také paprika (Capsicum spp.). Mezi hostitele patří i lilek černý 

(S. nigrum), l. potměchuť (S. dulcamara) a některé další planě rostoucí rostliny z čeledi 

lilkovitých (Solanaceae). 

Cystotvorná háďátka škodící na bramboru se šíří pasivně cystami v zamořené půdě, ulpělé 

na sadbě bramboru, na kořenech dalších hostitelských i nehostitelských rostlin, na zemědělské 

technice apod. 

 

Příznaky napadení 

Háďátka vytvářejí na kořenech hostitelských rostlin 0,2–0,9 mm velké, kulaté, podle stáří 

bílé, žluté nebo hnědé cysty. U druhu G. pallida chybí žlutá fáze vývoje cysty. U bramboru se 

silnější napadení kořenů projevuje krněním a žloutnutím natě. 

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 835 kontrol zaměřených na 

cystotvorná háďátka bramboru. Laboratorně bylo testováno 617 vzorků. Výskyt háďátka 

bramborového byl zjištěn na jedné lokalitě v okrese Plzeň-jih. 
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Výskyt háďátka bramborového byl dále potvrzen ve 4 případech při vymezovacím 

průzkumu v ranobramborářské oblasti. 

Při soustavné rostlinolékařské kontrole rostlin určených k dalšímu pěstování bylo 

vykonáno v roce 2013 celkem 908 kontrol zaměřených na G. rostochiensis a G. pallida 

v porostech, přičemž výskyt háďátek nebyl zjištěn.  

Kromě průzkumu výskytu cystotvorných háďátek škodících na bramboru zajišťovaného 

SRS, resp. ÚKZÚZ probíhá každoročně také testování vzorků půdy z pozemků určených 

k pěstování sadbových brambor a dalších rostlin, stanovených vyhláškou č. 75/2010 Sb. Toto 

testování provádějí schválené referenční diagnostické laboratoře, přičemž odběr vzorků si zajišťují 

množitelé, resp. pěstitelé těchto rostlin, ale vzorkování probíhá pod přímým dohledem ÚKZÚZ, 

který odebrané vzorky pečetí úřední plombou. Pro porosty založené v roce 2013 bylo 

ovzorkováno a otestováno celkem 4091 ha pozemků, bylo odebráno a otestováno celkem 4680 

vzorků půdy, přičemž výskyt cystotvorných háďátek nebyl zjištěn. 

 

Zhodnocení 

V roce 2013 byl při detekčním průzkumu zjištěn výskyt Globodera rostochiensis na jedné 

lokalitě. Při soustavné rostlinolékařské kontrole ani při testování vzorků půdy z pozemků 

vybraných k pěstování sadbových brambor výskyt háďátek rodu Globodera nebyl zjištěn. 

Zamoření pozemků cystotvornými háďátky škodícími na bramboru v bramborářských oblastech 

v ČR neustále klesá v důsledku dlouhodobě uplatňovaných karanténních opatření.  
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3. Meloidogyne chitwoodi – háďátko kolumbijské, Meloidogyne 

fallax 

 
 

Obr. 40: M. chitwoodi samec  

foto: Plant Protection Service, NL, EPPO Gallery; http://photos.eppo.int/index.php/image/1859-melgch-01  

 

Hálkotvorná háďátka Meloidogyne chitwoodi a M. fallax jsou škodlivými organismy 

regulovanými v EU směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. Průzkum byl 

zaměřen na ověření nepřítomnosti M. chitwoodi a M. fallax na území ČR. Výskyt háďátka M. 

chitwoodi byl v Evropě potvrzen v Nizozemsku, Belgii, Německu a Portugalsku, výskyt M. fallax 

v Nizozemsku a Francii. Při obchodu s bramborami v EU existuje možnost zavlečení těchto 

háďátek hlízami bramboru na území ČR. 

 

Hostitelské rostliny a způsoby šíření 

Nejvýznamnější hostitelskou rostlinou pro oba druhy je lilek brambor (Solanum 

tuberosum). M. chitwoodi je polyfág napadající jednoděložné i dvouděložné rostliny, vhodnými 

hostiteli jsou kromě bramboru také rajče jedlé (Solanum lycopersicum), tolice vojtěška (Medicago 

sativa) pro rasu 2 a mrkev setá (Daucus carota) pro rasu 1.  

Druh M. fallax byl kromě bramboru zjištěn na hadím mordu španělském /též černý kořen/ 

(Scorzonera hispanica), výskyt je uváděn i na rostlinách z čeledi lipnicovitých (Poaceae), včetně 

kukuřice seté (Zea mays) a jiných obilnin.  

Aktivně se šířit mohou pouze infekční larvy druhého stadia a samci, a to na vzdálenost 

maximálně několika desítek centimetrů. Hlavními způsoby šíření hálkotvorných háďátek je přenos 

kontaminovanou půdou nebo závlahovou vodou a rostlinným materiálem (např. sadbou 

hostitelských rostlin). 

 

Příznaky napadení 

Na napadených podzemních částech hostitelských rostlin se mohou vytvářet drobné hálky, 

tyto podzemní části mohou být různě deformované. Na nadzemních částech se při slabším 

napadení kořenů příznaky znatelně neprojevují, při silnějším napadení lze pozorovat celkově 

slabší a opožděný růst rostlin, popř. jejich vadnutí. U bramboru se na kořenech objevují drobné 

http://photos.eppo.int/albums/pests/Nematodes/Meloidogyne_chitwoodi__MELGCH_/MELGCH_01.jpg
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hálky, na hlízách může být patrné značné množství drobných zduřených hrbolků. V době, kdy 

samička začne klást vajíčka, se v dužině hlíz objevují tmavé skvrny. Většina odrůd bramboru 

pěstovaných v Evropě je náchylná k napadení těmito háďátky, příznaky poškození jsou však 

výraznější na pozdních odrůdách brambor s vyšším obsahem škrobu, zatímco rané odrůdy nejsou 

poškozovány tak silně. 

 

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 224 kontrol zaměřených na 

hálkotvorná háďátka škodící na bramboru, výskyt M. chitwoodi ani M. fallax nebyl zjištěn.  

 

Zhodnocení 

Při průzkumu výskytu Meloidogyne chitwoodi a M. fallax na území ČR v roce 2013 ani 

v letech předcházejících nebyl výskyt těchto háďátek zjištěn. Status Meloidogyne chitwoodi 

a M. fallax na území ČR je možné popsat jako: nevyskytují se, což je potvrzeno úředním 

průzkumem. 
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V.  HMYZ 
1. Diabrotica virgifera virgifera – bázlivec kukuřičný  

  
 

Obr. 41: dospělec bázlivce kukuřičného 

foto: J. Beránek, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

Obr. 42: „husí krky“ jako následek poškození kořenů larvami bázlivce 

foto: J. Gall, Rostlinolékařský portál – Fotogalerie 

 

Bázlivec kukuřičný je jedním z nejvýznamnějších hmyzích škůdců, zavlečených 

v posledních padesáti letech do Evropy. V roce 2013 byl řazen mezi škodlivé organismy 

regulované v EU směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. Na území EU se 

navíc uplatňovala mimořádná opatření proti šíření bázlivce podle prováděcího rozhodnutí Komise 

2003/766/ES a doporučení Komise 2006/565/ES. K těmto opatřením se řadilo i provádění 

průzkumu výskytu bázlivce na území členských států EU, kde se pěstuje kukuřice. Podle výsledků 

detekčního průzkumu se v ČR každoročně vymezovala nárazníková zóna proti šíření bázlivce, a to 

na hranici s oblastí, která dosud nebyla zamořená bázlivcem. Průzkum se prováděl pomocí sítě 

feromonových lapáků, sloužících k odchytu samců bázlivce. 

 

Hostitelské rostliny a způsob šíření 

Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce je kukuřice setá (Zea mays), larvy se 

však mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se mohou živit i na 

rostlinách z čeledí lipnicovité (Poaceae), hvězdnicovité (Asteraceae), bobovité (Fabaceae) a 

tykvovité (Cucurbitaceae). 

Bázlivec kukuřičný je dobrým letcem a v oblastech s vhodnými klimatickými podmínkami 

rozšiřuje přirozeným způsobem areál svého výskytu. Na větší vzdálenosti se šíří především 

s kamionovou a leteckou dopravou. Dospělci se mohou šířit i s hostitelskými rostlinami (rostliny 

kukuřice sklizené na zeleno), nedospělá stadia se mohou šířit také půdou ze zamořených polí. 

 

Příznaky napadení 

Při silném napadení larvami, které poškozují kořenový systém kukuřice, dochází, zejména 

za větru a u podmáčených porostů, k poléhání a vyvracení rostlin kukuřice. Typickým příznakem 

je vytváření tzv. husích krků, kdy u polehlých rostlin po dešti dojde k částečné regeneraci 

kořenového systému, rostliny se napřimují a mají charakteristicky ohnutá stébla kolenovitého 
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vzhledu. Dospělci poškozují listy kukuřice, květenství i zrna kukuřice v mléčné zralosti žírem, 

v listech vyžírají malé otvory (okénkování) nebo podélné čárkovité požerky.  

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 byl v nárazníkové zóně zjištěn výskyt bázlivce na 33 pozorovacích bodech 

(PB) umístěných v 14 okresech a v součtu se v této zóně odchytilo 1101 brouků.  

V nezamořené oblasti byly zjištěny výskyty celkem 4 brouků bázlivce na čtyřech PB – 

vždy po jednom v okresech Česká Lípa, Liberec, Litoměřice a Rakovník.  

 

Zhodnocení 

Bázlivec kukuřičný byl v ČR poprvé odchycen v roce 2002 a za 12 let se přes uplatňovaná 

úřední regulační opatření rozšířil na většinu našeho území. Jak vyplynulo z výsledků průzkumu 

výskytu a šíření bázlivce v ČR a v dalších členských státech EU, bázlivec se rozšířil a usadil na 

velké části území EU a účinnost unijních regulačních opatření k ochraně proti jeho šíření se 

ukázala jako nízká. Protože nejsou dostupná jiná vhodná opatření k eradikaci bázlivce nebo 

k účinnému zabránění jeho šíření, ale existují účinné a udržitelné prostředky ochrany k 

minimalizaci dopadu bázlivce (např. střídání plodin), bylo rozhodnuto o vyřazení bázlivce 

kukuřičného ze seznamů regulovaných škodlivých organismů a o zrušení nařízených opatření 

proti jeho šíření. 

Dne 6. února 2014 byly zveřejněny prováděcí směrnice Komise 2014/19/EU, která 

stanovuje vyřazení bázlivce kukuřičného z přílohy I směrnice Rady 2000/29/ES, prováděcí 

rozhodnutí Komise 2014/62/EU, kterým se ruší rozhodnutí 2003/766/ES o mimořádných 

opatřeních proti šíření bázlivce kukuřičného na území EU a doporučení Komise 2014/63/EU o 

opatřeních k ochraně proti bázlivci kukuřičnému v oblastech EU, kde je potvrzena jeho 

přítomnost. V ČR byla úřední opatření proti šíření bázlivce kukuřičného zrušena nařízením 

ÚKZÚZ, čj. UKZUZ 021976/2014, z 21. 3. 2013. Vyřazení bázlivce z příloh vyhlášky č. 

215/2008 Sb. bylo provedeno vyhláškou 104/2014 Sb. 

Bázlivec kukuřičný přestal být regulovaným škodlivým organismem, pěstitelé kukuřice by 

však měli ve vlastním zájmu uplatňovat doporučená opatření integrované ochrany ve vztahu k 

tomuto škodlivému organismu.  
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2. Tuta absoluta – makadlovka  

  
 

Obr. 43: housenka a mina makadlovky Tuta absoluta  

foto: J. Sitek, ÚKZÚZ  

Obr. 44: rostlina rajčete silně poškozená žírem housenek makadlovky Tuta absoluta 

foto: L. Bezděk, ÚKZÚZ  

 

Výskyt tohoto původně jihoamerického druhu makadlovky byl zjištěn v roce 2008 ve 

Španělsku, v následujících letech bylo zaznamenáno šíření tohoto škůdce rajčat v dalších 

evropských zemích. Účelem detekčního průzkumu bylo zjistit, zda tato makadlovka nebyla 

zavlečena na území ČR. Přestože se jedná o teplomilný druh, který nepřežije v našich podmínkách 

zimní období, hrozí zde nebezpečí jeho usídlení ve sklenících, kde se pěstují rajčata. Makadlovka 

není druhem, regulovaným předpisy EU, ale je zařazena v EPPO seznamu A2. Průzkum výskytu 

makadlovky T. absoluta se prováděl pomocí feromonových lapáků, umístěných ve skladech 

a v balírnách rajčat, kam se dovážejí rajčata ze zemí se známým výskytem škůdce, a ve sklenících 

a fóliovnících s produkcí rajčat. 

 

Hostitelské rostliny a způsoby šíření 

Hostitelskými druhy jsou rajče jedlé (Solanum lycopersicum), lilek brambor (Solanum 

tuberosum), lilek vejcoplodý (Solanum melongena), okrasné druhy a plevele z čeledi lilkovitých 

(Solanaceae). 

Makadlovka se rozšiřuje především s dodávkami hostitelských rostlin ze států, v nichž je 

rozšířena, a to zejména s napadenými plody rajčete a v obalech, v nichž se tyto plody přepravují. 

 

Příznaky napadení 

Škodí housenky, které po vylíhnutí vnikají do plodů, listů nebo stonků rajčat, kde vytvářejí 

viditelné miny a poškození. Poškozená pletiva jsou následně napadána druhotnými patogeny. 

Plody mohou být napadeny ihned po jejich vytvoření. V listech poškozují larvy jen vrstvu 

mezofylu, vytvářejí tím listové miny, které jsou nepravidelné a později mohou nekrotizovat. 

Housenky ve třetím a čtvrtém instaru jsou velmi pohyblivé a vyskytují se i mimo miny. Při 

napadení stonků může dojít k růstovým změnám. Rostliny mohou být napadeny v jakémkoliv 

stadiu vývoje. Škůdce lze dobře objevit, protože preferuje apikální pupeny, květy nebo mladé 

plody, na kterých je dobře patrný tmavý trus.  

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 byly zjištěny první výskyty makadlovky T. absoluta na území ČR. Detekční 

průzkum výskytu makadlovky byl proveden celkem na 26 místech, po potvrzení prvního výskytu 

byly feromonové lapáky umístěny i do venkovního prostředí. K diagnostické analýze bylo 

odesláno šest vzorků, přičemž výskyt makadlovky byl potvrzen na třech lokalitách. 
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Vůbec první výskyt makadlovky na území ČR byl zjištěn v srpnu 2013 po oznámení 

pěstitele, a to v okrese Prostějov ve skleníku na rostlinách rajčete jedlého. Produkční porost rajčete 

byl makadlovkou silně poškozen. K eradikaci výskytu makadlovky byla nařízena mimořádná 

rostlinolékařská opatření, zahrnující likvidaci napadených rostlin. Další výskyty makadlovky T. 

absoluta byly zaznamenány v Holicích u Olomouce (ve skleníku) a v Náměšti na Hané (v 

zahradě). 

 

Zhodnocení 

  První výskyty makadlovky T. absoluta na území ČR potvrdily, že makadlovka může 

i v našich podmínkách působit závažné škody ve sklenících a fóliovnících, pokud nejsou 

aplikována včasná a účinná ochranná opatření. Proto je žádoucí co nejrychleji registrovat vhodné 

insekticidy k ochraně proti tomuto škůdci. 
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3. Anoplophora chinensis – kozlíček 

 
 

Obr. 45: výletový otvor Anoplophora chinensis 

foto: Plant Protection Service Archive, Plant Protection Service, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1263010 

Obr. 46: dospělec Anoplophora chinensis  

foto: Pest and Diseases Image Library, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5315040 

 

Kozlíček (tesařík) Anoplophora chinensis se řadí mezi škodlivé organismy regulované 

v EU směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. Protože dochází 

k opakovanému zavlékání tohoto druhu na území EU z Asie, zejména z Číny, jsou na území EU 

navíc uplatňována mimořádná opatření proti šíření A. chinensis podle prováděcího rozhodnutí 

Komise 2012/138/EU, pro území ČR stanovená nařízením SRS s čj. SRS 014522/2012. Účelem 

detekčního průzkumu bylo ověřit nepřítomnost tohoto druhu na území ČR.  

 

Hostitelské rostliny a způsob šíření 

Kozlíček A. chinensis napadá řadu druhů listnatých dřevin. Podle dosavadního výskytu 

v Evropě (Itálie) napadá dřeviny rodů javor (Acer spp.), habr (Carpinus spp.), buk (Fagus spp.), 

líska (Corylus spp.), platan (Platanus spp.), bříza (Betula spp.), jírovec (Aesculus spp.), růže (Rosa 

spp.), jilm (Ulmus spp.), skalník (Cotoneaster spp.), dub (Quercus spp.) a hloh (Crataegus spp.). 

V oblasti původního rozšíření A. chinensis patří navíc k významným hostitelům citrusy (Citrus 

spp.).  

Na kratší vzdálenosti se kozlíčci šíří letem, na delší vzdálenosti dovozem hostitelských 

rostlin a dřeva těchto rostlin. A. chinensis se šíří především s hostitelskými rostlinami.  

 

Příznaky napadení 

Samičky nejprve naruší povrch kůry svými kusadly na čerstvém či živém dřevě a do takto 

připravených jamek kladou po jednom vajíčku. Vylíhlá larvička se zažírá pod kůru a v tomto 

místě může být patrný mízní výron. První stadia larev vytvářejí chodbičky v kambiu, další stadia 

vytvářejí ve dřevu rozsáhlé oválné chodby až do průměru 3 cm. Na napadených stromech se 

objevují zcela kruhovité výletové otvory o průměru obvykle 10–15 mm (do výletového otvoru lze 

strčit malíček, popřípadě špičku malíčku). U paty napadených stromů, na větvích a u báze větví se 
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hromadí dřevní drť, vytlačená larvami. Larva tesaříka je v dospělosti až 5 cm dlouhá. A. chinensis 

napadá především spodní část kmene a kořeny živných rostlin U hostitelských rostlin (např. 

bonsají) se mohou objevit příznaky působené úživným žírem dospělých kozlíčků na mladých 

výhonech, listech a pupenech. 

Výsledky průzkumu 

V období od 1. 4. 2013 do 1. 4. 2014 bylo vykonáno při detekčním průzkumu zaměřeném 

na výskyt A. chinensis 96 kontrol v zahradních centrech, 174 ve veřejné zeleni a 63 v lesních 

lokalitách. Na diagnostickou analýzu byl odeslán jeden vzorek, výskyt A. chinensis nebyl 

potvrzen. 

Při soustavné rostlinolékařské kontrole hostitelských rostlin ve školkách bylo vykonáno 

v uvedeném období celkem 360 kontrol. Výskyt kozlíčka při těchto kontrolách nebyl zjištěn.  

 

Zhodnocení 

Z výsledků průzkumu provedeného v roce 2013 a v letech předcházejících je možno 

stanovit status výskytu kozlíčka Anoplophora chinensis pro území ČR jako: nevyskytuje se, což je 

potvrzeno úředním průzkumem. 
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4. Anoplophora glabripennis – kozlíček  

  
 

Obr. 47: výletové otvory Anoplophora glabripennis na kmeni javoru (Acer spp.) 

foto: Matteo Maspero, Fondazione Minoprio, Vertemate con Minoprio, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.org/index.php/image/3544-20-exit-holes-oviposition-pits-maple/hits/429-eradication-of-

anoplophora-glabripennis-in-lombardia-it 

Obr. 48: dospělec Anoplophora glabripennis 
foto: foto: Donald Duerr, USDA Forest Service, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1124042 

 

Kozlíček (tesařík) A. glabripennis se řadí mezi škodlivé organismy regulované v EU 

směrnicí Rady 2000/29/ES, v ČR vyhláškou č. 215/2008 Sb. Protože dochází k opakovanému 

zavlékání tohoto druhu na území EU z Asie, zejména z Číny, jsou na území EU navíc uplatňována 

mimořádná opatření proti šíření A. glabripennis podle prováděcího rozhodnutí Komise 

2013/92/EU. Účelem detekčního průzkumu bylo ověřit nepřítomnost tohoto druhu na území ČR.  

 

Hostitelské rostliny a způsob šíření 

Kozlíček A. glabripennis napadá řadu druhů listnatých dřevin. Významnými hostitelskými 

rostlinami jsou javory (Acer spp.), k častěji napadaným dřevinám v Evropě dále patří zejména 

břízy (Betula spp.), vrby (Salix spp.), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a topoly (Populus 

spp.).  

Na kratší vzdálenosti se kozlíčci šíří letem, na delší vzdálenosti při dovozu hostitelských 

rostlin a dřeva těchto rostlin. A. glabripennis je nejčastěji zavlékán s napadeným, nedostatečně 

ošetřeným dřevěným obalovým materiálem. 

 

Příznaky napadení 

Samičky nejprve naruší povrch kůry svými kusadly na čerstvém či živém dřevě a do takto 

připravených jamek kladou po jednom vajíčku. Vylíhlá larvička se zažírá pod kůru a v tomto 

místě může být patrný mízní výron. První stadia larev vytvářejí chodbičky v kambiu, další stadia 

vytvářejí ve dřevu rozsáhlé oválné chodby až do průměru 3 cm. Na napadených stromech se 

objevují zcela kruhovité výletové otvory o průměru obvykle 10–15 mm (do výletového otvoru lze 

strčit malíček, popřípadě špičku malíčku). U paty napadených stromů, na větvích a u báze větví se 

hromadí dřevní drť, vytlačená larvami. Larva tesaříka je v dospělosti až 5 cm dlouhá. 

A. glabripennis napadá celý kmen a větve. U hostitelských rostlin (např. bonsají) se mohou objevit 

příznaky působené úživným žírem dospělých kozlíčků na mladých výhonech, listech a pupenech. 

 

 

 

http://photos.eppo.org/index.php/image/3544-20-exit-holes-oviposition-pits-maple/hits/429-eradication-of-anoplophora-glabripennis-in-lombardia-it
http://photos.eppo.org/index.php/image/3544-20-exit-holes-oviposition-pits-maple/hits/429-eradication-of-anoplophora-glabripennis-in-lombardia-it
http://photos.eppo.org/albums/pests/Insects/Eradication_of_Anoplophora_glabripennis_in_Lombardia_-_IT/20_Exit_holes_oviposition__pits_maple.jpg
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Výsledky průzkumu 

V období od 1. 4. 2013 do 1. 4. 2014 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 

286 kontrol zaměřených na výskyt A. glabripennis, a to v zahradních centrech, ve veřejné zeleni 

i v lesních lokalitách. Na diagnostickou analýzu byl odeslán jeden vzorek, výskyt nebyl potvrzen. 

 

Zhodnocení 

Z území ČR byl dosud publikován nález jedné samice druhu A. glabripennis na kmenu 

a larev ve kmenu javoru dodaného z Nizozemí, zaznamenaný v červenci 2004 v zahradnickém 

centru na severní Moravě. Tento nález nebyl úředně ověřen, ani následný průzkum v této lokalitě 

výskyt tohoto druhu neprokázal. Na konci roku 2012 byl v ČR zjištěn mrtvý exemplář 

A. glabripennis mezi prázdnými dřevěnými krabicemi dodanými z Belgie, pocházejícími z Číny 

a podezřelé požerky byly zjištěny také v dřevěných paletách z Číny. Z výsledků průzkumu 

provedeného v roce 2013 a v letech předcházejících je možno stanovit status výskytu kozlíčka 

Anoplophora glabripennis pro území ČR jako: nevyskytuje se, což je potvrzeno úředním 

průzkumem. 
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5. Dryocosmus kuriphilus – žlabatka  

  
 

Obr. 49: dospělec Dryocosmus kuriphilus 

foto: Gyorgy Csoka, Hungary Forest Research Institute, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5410749 

Obr. 50: hálka vytvořená žlabatkou na listu kaštanovníku 

foto: Fabio Stergulc, Università di Udine, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5383037 

 

Žlabatka D. kuriphilus pochází z Číny, v Evropě byla poprvé nalezena v roce 2002 v Itálii. 

K zabránění šíření tohoto nepůvodního blanokřídlého hmyzu byla pro území EU přijata 

rozhodnutím Komise 2006/464/ES mimořádná opatření. Podle tohoto rozhodnutí mají členské 

státy EU organizovat úřední průzkum výskytu D. kuriphilus na svém území. V ČR jsou opatření 

proti zavlékání a šíření žlabatky stanovena v nařízení SRS s čj. SRS 042922/2012. V dalším 

nařízení SRS s čj. SRS 043194/2012 jsou vymezena území v ČR, ve kterých se provádějí 

mimořádná rostlinolékařská opatření proti šíření žlabatky. 

 

Hostitelské rostliny a způsob šíření 

Hostitelskými rostlinami žlabatky jsou následující druhy kaštanovníku (Castanea spp.) 

a jejich kříženci: kaštanovník vroubkovaný (C. crenata), kaštanovník zubatý (C. dentata), 

kaštanovník měkoučký (C. mollissima), kaštanovník Seguindův (C. seguinii) a kaštanovník jedlý 

(C. sativa).  

Hlavní cestou průniku žlabatky D. kuriphilus do nových oblastí je dovoz napadených 

hostitelských rostlin žlabatky určených k pěstování z území, kde se tento druh vyskytuje. 

Rizikovým materiálem jsou mladé rostliny kaštanovníku, rouby apod. Na kratší vzdálenosti se 

žlabatka šíří přeletem dospělých samic v období jejich letu, tj. od konce května do konce července.  

 

Příznaky napadení 

Larvy žlabatky, které přezimují jako larvy prvých instarů v pupenech, se vyvíjejí 

v hálkách, které se působením larev vytvářejí na mladých výhonech od poloviny dubna. Tyto 

hálky jsou zeleně nebo růžově zbarvené, často obsahují části vyvíjejících se listů, stonků a řapíků 

a mají průměr 5–20 mm. Dospělé žlabatky (u tohoto druhu jsou známy pouze samice a 

rozmnožování probíhá partenogenezí) se líhnou od konce května do konce července. Po vylíhnutí 

dospělců hálky vyschnou, zdřevnatí a zůstanou na stromě i více než dva roky. Zatímco hálky jsou 

na rostlině snadno zjistitelné, vajíčka a larvy prvního instaru, ukryté uvnitř pupenů, nemusí být 

jednoduchou vizuální prohlídkou zjištěny.  
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Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 210 kontrol zaměřených na 

žlabatku. Výskyt žlabatky nebyl potvrzen.  

 

Zhodnocení 

V ČR jsou dvě vymezená území z roku 2012, kdy byla žlabatka na území ČR zjištěna, 

příčinou výskytu byly dodávky napadených hostitelských rostlin z Itálie. 

V květnu 2014 byl projednán návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se ruší 

rozhodnutí 2006/464/ES z důvodů, že opatření v něm stanovená dostatečně nezabránila šíření 

žlabatky Dryocosmus kuriphilus, jak vyplývá z každoročních průzkumů provedených členskými 

státy v souladu s tímto rozhodnutím. 

Po vstupu tohoto nařízení v platnost ÚKZÚZ  zruší nařízení s čj. SRS 042922/2012 a čj. 

SRS 043194/2012, která se týkají žlabatky D. kuriphilus. 
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6. Drosophila suzukii – octomilka 

 

  
 

Obr. 51: octomilka Drosophila suzukii - samec 

foto: Dr Martin Hauser, California Department of Food and Agriculture, Sacramento, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.int/index.php/image/5877-drossu-05 

Obr. 52: octomilka Drosophila suzukii na borůvce 

foto: Matteo Maspero and Andrea Tantardini – Centro MiRT Fondazione Minoprio – Como, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.int/index.php/image/6922-drossu-26 

 

Octomilka Drosophila suzukii byla zavlečena z Asie do Severní Ameriky i do Evropy. První 

nálezy z Evropy pocházejí z roku 2008 (Itálie, Španělsko). Do roku 2012 byl výskyt D. suzukii 

hlášen z dalších zemí (Francie, Belgie, Slovinsko, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Chorvatsko, 

Spojené království, Portugalsko, Nizozemsko). Tento škůdce zralých plodů má vysoký potenciál 

pro šíření a vhodné podmínky pro usídlení může díky širokému spektru hostitelů nalézt i v ČR. 

Octomilka je zařazena v seznamu EPPO A2. Cílem průzkumu bylo sledovat, zda došlo k průniku 

octomilky na území ČR. 

 

Hostitelské rostliny a způsob šíření 

D. suzukii je širokým polyfágem. K hostitelským rostlinám patří aktinidie (Actinidia spp.), 

tomel japonský (Diospyros kaki), fíkovník smokvoň (Ficus carica), jahodník (Fragaria spp.), 

jabloň (Malus spp.), třešeň obecná (Prunus avium), švestka domácí (Prunus domestica), broskvoň 

obecná (Prunus persica), ostružiník (např. Rubus armeniacus, R. loganobaccus, R. laciniatus), 

maliník obecný (Rubus ideaus), brusnice (Vaccinium spp.) a réva vinná (Vitis vinifera).  

Na velké vzdálenosti se octomilka šíří především napadenými plody s měkkou pokožkou, 

z nichž jsou nejčastěji předmětem mezinárodního obchodu jahody, třešně, broskve, meruňky, 

maliny, ostružiny, borůvky a hrozny vína. Riziko šíření jinou cestou, např. rozmnožovacím 

materiálem hostitelských rostlin, je nízké, neboť hostitelské druhy se většinou expedují bez 

kořenového balu a v době, kdy ještě neplodí. Značný význam pro šíření octomilky na delší 

vzdálenosti má i aktivní let dospělců. 

 

Příznaky napadení 

Octomilka D. suzukii napadá zdravé zrající plody ovoce. Poškození plodu bezprostředně 

po napadení není výrazné, na plodech jsou drobné vpichy a drobné otlaky v místě vpichu. Škody 

způsobují larvy, které se živí dužinou dozrávajících plodů. V jednom plodu může být více larev. 

Plody se deformují, měknou a často jsou sekundárně napadány houbovými či bakteriálními 

infekcemi.  

 

 

http://photos.eppo.int/albums/pests/Insects/Drosophila_suzukii__DROSSU_/DROSSU_05.jpg
http://photos.eppo.int/albums/pests/Insects/Drosophila_suzukii__DROSSU_/DROSSU_27.jpg
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Výsledky průzkumu 

Průzkum výskytu octomilek se provádí odchytem dospělců octomilek do lapáků 

s návnadou, umístěných do porostů hostitelských plodin. V roce 2013 bylo na území ČR 

rozmístěno celkem 7 lapáků a při detekčním průzkumu bylo provedeno celkem 52 kontrol, 

laboratorně bylo vyšetřeno 8 odebraných vzorků. Výskyt D. suzukii nebyl zjištěn. 

 

Zhodnocení 

Ačkoliv se octomilka Drosophila suzukii v Evropě velice rychle šíří, v úředních 

průzkumech provedených v letech 2011, 2012 a 2013 nebyl na území ČR zjištěn výskyt tohoto 

druhu. Status výskytu octomilky pro území ČR může být popsán jako: nevyskytuje se, což je 

potvrzeno úředním průzkumem.   
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7. Epitrix cucumeris, E. similaris, E. subcrinita a E. tuberis – 

dřepčíci škodící na bramboru 

  
 

Obr. 53: příznaky žíru larev a larva Epitrix sp. na hlíze bramboru 

foto: Jean-François Germain, Plant Health Laboratory, Montpellier, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.int/index.php/image/4869-epixsi-13 

Obr. 54: úživný žír dospělců Epitrix tuberis na listech bramboru 

foto: Agriculture Canada, Ottawa Archive, Bugwood.org, 

http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1263025 
 

Čtyři druhy dřepčíků rodu Epitrix, škodící na bramboru, jsou severoamerického původu. 

Poté, co došlo k průniku dvou z těchto druhů do Portugalska, což bylo publikováno v roce 2008, 

byla v EU přijata regulační opatření proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků rodu Epitrix, škodících 

na bramboru, a to prováděcím rozhodnutím Komise 2012/270/EU. Podle prováděcího rozhodnutí 

Komise jsou členské státy EU povinny organizovat úřední průzkum výskytu těchto dřepčíků na 

svém území. V ČR jsou opatření proti zavlékání a rozšiřování těchto druhů stanovena v nařízení 

SRS s čj. SRS 027437/2012. 
 

Hostitelské rostliny a způsob šíření 

Nejvýznamnějším hostitelem je lilek brambor (Solanum tuberosum), všechny čtyři 

uvedené druhy se však obecně mohou vyvíjet na dalších rostlinách z čeledi lilkovitých 

(Solanaceae), např. na rajčeti jedlém (Solanum lycopersicum), tabáku (Nicotiana spp.), paprice 

roční (Capsicum annuum), kustovnici (Lycium spp.) a na některých lilkovitých druzích plevelů, 

jako je rulík zlomocný (Atropa bella-dona), lilek černý (Solanum nigrum) nebo blín černý 

(Hyoscyamus niger). K úživnému žíru dospělců dochází i na řadě rostlin z dalších čeledí, 

preferovány jsou však rostliny z čeledi lilkovitých. 

Nejpravděpodobnějším způsobem šíření na větší vzdálenosti je mezinárodní obchod 

s hlízami bramboru. Riziko představují hlavně zásilky hlíz s příměsí zeminy. Méně významnými 

cestami šíření ze zemí výskytu jsou dodávky zakořeněných hostitelských i nehostitelských rostlin 

s půdou, dodávky zeminy a pěstebních substrátů a půda ulpělá na zemědělských strojích 

dopravovaných ze zemí s výskytem škůdců. Za méně závažnou možnost šíření na velké 

vzdálenosti je považováno i přirozené šíření dřepčíků v regionu EPPO, i když rychlost šíření 

létavého druhu E. similaris v Portugalsku naznačuje, že i tato cesta může být významnou. 

 

Příznaky napadení 

Larvy žijí v kořenovém systému hostitelských rostlin, u bramboru poškozují žírem vzhled 

hlíz, ale nepronikají hlouběji do jejich dužiny. U E. cucumeris pronikají larvy do hlíz příležitostně 

a zanechávají rozpraskané stopy nebo malé chodbičky vyplněné korkovitým pletivem. 
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Larvy E. similaris a E. tuberis jsou škodlivější, vytvářejí na povrchu hlíz dlouhé klikaté 

korkovité žlábky a malé bradavičky. Požerky E. tuberis dosahují do 1 cm pod povrch hlízy, 

zatímco u ostatních druhů nepronikají obvykle pod 0,5 cm, přesto jsou hlubší požerky viditelné 

i po oloupání hlízy. 

Brouci jsou tmavě zbarvení, pouze 1,5–2 mm velcí, ovální, ochlupení. Na listech vyžírají 

brouci drobné oválné otvory o průměru většinou do 1,5 mm. Larvy jsou bělavé, štíhlé, válcovité, 

dorůstající 5 mm, poslední stadia larev mají hnědou hlavu. 

 

Výsledky průzkumu 

V rámci rostlinolékařského dozoru v tržní síti bylo kontrolováno celkem 161 partií 

brambor (ze 14 zemí) a odebráno 85 vzorků, včetně 4 partií a 3 vzorků egyptských brambor. 

Nebyl prokázán žádný výskyt. 

 

Zhodnocení 

Na základě výsledků úředních průzkumů provedených v letech 2011, 2012 a 2013 je 

možné stanovit status výskytu dřepčíků rodu Epitrix, škodících na bramboru, pro území ČR jako: 

nevyskytují se, což je potvrzeno úředním průzkumem. 
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8. Agrilus planipennis – krasec 

  
 

obr. 55: dospělec krasce Agrilus planipennis 

foto: Daniel A. Herms, The Ohio State University, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.int/index.php/image/6351-agrlpl-06 

obr. 56: larva krasce Agrilus planipennis 

foto: Daniel A. Herms, The Ohio State University, EPPO Gallery, 

http://photos.eppo.int/index.php/image/6350-agrlpl-05 

 

Krasec A. planipennis byl do fytosanitární legislativy EU zařazen poměrně nedávno, v roce 

2009, a to směrnicí Komise 2009/7/ES, kterou se mění přílohy směrnice 2000/29/ES. Tato úprava 

byla provedena i v české fytosanitární legislativě. Fytosanitární regulace byla v EU zavedena na 

základě informací o rychlém šíření a škodlivosti tohoto druhu. Krasec A. planipennis má původní 

rozšíření v jihovýchodní Asii a na Dálném východě. V roce 2002 byl zjištěn jeho výskyt v Severní 

Americe, kde se dosud rozšířil na rozsáhlá území v USA a v Kanadě. V roce 2003 byl 

A. planipennis poprvé zaznamenán také v evropské části Ruska, a to v Moskvě a jejím okolí. 

Odhaduje se, že krasec A. planipennis zahubil v Severní Americe po usídlení již desítky milionů 

jasanů. Účelem detekčního průzkumu výskytu krasce Agrilus planipennis bylo ověřit 

nepřítomnost tohoto druhu na území ČR.  

 

Hostitelské rostliny a způsob šíření 

Hlavními původními hostiteli jsou různé druhy asijských jasanů (Fraxinus chinensis, 

F. japonica, F. lanuginosa, F. mandshurica a F. rhynchophylla). V Severní Americe jsou 

hostitelskými rostlinami americké jasany (F. americana, F. nigra, F. pensylvanica, F. profunda, 

F. quadrangulara). V Rusku byl zjištěn výskyt krasce i na evropském jasanu ztepilém 

(F. excelsior) a hostitelskými druhy budou pravděpodobně i další evropské jasany (např. 

j. úzkolistý - F. angustifolia). Krasec se může vyvíjet i na jilmu Ulmus davidiana, na některých 

druzích ořešáku (Juglans ailantifolia a J. mandshurica) a na lapině (Pterocarya rhoifolia). 

K zavlečení může dojít při dovozu hostitelských rostlin určených k pěstování z území, kde 

se tento druh vyskytuje. Rizikovým materiálem je také dřevo hostitelských rostlin s kůrou, 

zejména palivové dřevo, neošetřené dřevěné obaly a štěpka. Aktivní šíření dospělců má převážně 

lokální význam. 

 

Příznaky napadení 

Při počáteční fázi napadení stromu preferuje krasec A. planipennis obvykle vrchní část 

kmene a hlavní větve. Larvy krasce vytvářejí v bělovém dřevu dlouhé, esovitě zakřivené 

chodbičky, které se s růstem larvy rozšiřují a jsou vyplněny hnědavými pilinami a trusem. Požerky 

larev jsou patrné pod odchlipující se kůrou zejména v pozdější fázi napadení, v časnější fázi 

http://photos.eppo.int/albums/pests/Insects/Agrilus_planipennis__AGRLPL_/AGRLPL_06.jpg
http://photos.eppo.int/albums/pests/Insects/Agrilus_planipennis__AGRLPL_/AGRLPL_05.jpg
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napadení mohou být na kůře v místě žíru larev patrné barevné změny a deformace. 

Charakteristickým příznakem jsou výletové otvory tvaru písmene D, široké 3–4 mm, které však na 

starších silných kmenech nemusí být dobře patrné. Kromě výletových otvorů patří 

k charakteristickým symptomům i přítomnost dřevěných špon, vytlačených v místě žíru larev 

a výletových otvorů. U dosud vitálních stromů může tvorba kalusu v reakci na žír larev způsobit 

vytváření svislých, 5–10 cm dlouhých prasklin v kůře nad místem žíru. 

U napadených stromů dochází k postupnému žloutnutí a řídnutí koruny a k odumírání 

větví, častá je tvorba náhradních výhonů na bázi kmene. Krasec napadá kmínky již od průměru 

1 cm. 

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno při detekčním průzkumu celkem 204 kontrol. Výskyt krasce 

Agrilus planipennis nebyl zjištěn. 

 

Zhodnocení 

Na základě výsledků úředních průzkumů provedených v letech 2011, 2012 a 2013 je 

možné stanovit status výskytu krasce Agrilus planipennis pro území ČR jako: nevyskytuje se, což 

je potvrzeno úředním průzkumem. 
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9. Rhynchophorus ferrugineus – nosatec  

 
 

Obr. 57: dospělec Rhynchophorus ferrugineus   

foto: John Kabashima, UC Cooperative Extension, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5444382 

Obr.58: larva Rhynchophorus ferrugineus 

foto: Mike Lewis, Center for Invasive Species Research, Bugwood.org, 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5430201 
 

Nosatec Rhynchophorus ferrugineus je v Evropě nepůvodní škůdce palem, který se 

v nedávné době rozšířil ve středomořských zemích. Na základě rozhodnutí Komise 2007/365/ES 

jsou členské státy EU povinny organizovat úřední průzkum výskytu R. ferrugineus na svém 

území. V ČR jsou opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování nosatce stanovena nařízením 

SRS s čj. SRS 008930/2011.  

 

Hostitelské rostliny a způsob šíření  

Hostitelskými rostlinami nosatce jsou různé druhy a rody palem, např. areka obecná (Areca 

catechu), kokosovník ořechoplodý (Cocos nucifera), olejnice guinejská/též palma olejná (Elaeis 

guineensis), Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, L. decipiens, Metroxylon 

sagu, Oreodoxa regia, datlovníky Phoenix canariensis, P. dactylifera, P. theophrasti, P. 

sylvestris, dále Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei, palmy rodu Washingtonia ad.  

Na kratší vzdálenosti se nosatec šíří přeletem dospělců, na delší vzdálenosti 

prostřednictvím mezinárodního obchodu s hostitelskými rostlinami. 

 

Příznaky napadení 

Larvy nosatce rozežírají kmeny a báze řapíků. Napadení je obtížné zjistit v počáteční fázi, 

zpravidla je objeveno, až když je palma vážně poškozena. Přítomnost škůdce se projevuje otvory 

ve kmeni nebo v koruně, ze kterých jsou vytlačována rozežraná vlákna (to může být doprovázeno 

výtokem hnědé viskózní tekutiny); při přiložení ucha ke kmeni palmy je slyšet chroustavý zvuk, 

který larvy vydávají při žíru; konečnou fází poškození je usychání listů a postupně celé koruny. 

 

Výsledky průzkumu 

V roce 2013 bylo vykonáno 28 kontrol zaměřených na výskyt nosatce R. ferrugineus ve 

veřejné zeleni a 58 kontrol ve školkách. Výskyt R. ferrugineus při těchto kontrolách nebyl zjištěn. 

 

Zhodnocení 

Na základě výsledků úředních průzkumů provedených v letech 2007 až 2013 je možné 

stanovit status výskytu nosatce R. ferrugineus pro území ČR jako: nevyskytuje se, což je 

potvrzeno úředním průzkumem. 
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VI. PLŽI 

1. Plži rodu Pomacea – ampulárka 
 

 
 

Obr. 59: dospělci Pomacea maculata 

foto: Jess Van Dyke, Snail Busters, LLC, Bugwood.org 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5389858 

 

Sladkovodní plži rodu Pomacea pocházejí z Jižní a Střední Ameriky, části Karibské oblasti 

a jihovýchodu USA. Některé druhy byly zavlečeny i do dalších částí USA, mnoha oblastí 

jihovýchodní Asie, na Guam, Havajské ostrovy a Papuu-Novou Guineu. Druhy rodu Pomacea žijí 

ve vodních a mokřadních společenstvech, kde se živí širokým spektrem rostlin, některé z nich 

působí závažné škody, zejména na rýži a kolokázii jedlé, nejen v Jižní Asii, ale i v USA a 

v současnosti i ve Španělsku. Díky svému invaznímu potenciálu představují druhy rodu Pomacea 

vážné nebezpečí pro přirozená mokřadní společenstva citlivá na narušení a dále jsou mezihostiteli 

endoparazitických hlístic (Parastrongylus spp.) způsobujících závažná onemocnění u savců včetně 

člověka. 

V roce 2009 bylo zjištěno zavlečení druhu Pomacea insularum do Španělska (Katalánie). 

Podle analýzy rizika zpracované Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) je hrozba 

zavlečení a rozšíření plžů rodu Pomacea na území EU reálná. Proto přijala EK prováděcí 

rozhodnutí Komise 2012/697/EU o opatřeních proti zavlékání rodu Pomacea (Perry) do Unie a 

jeho rozšiřování na území Unie, podle kterého jsou členské státy EU povinny organizovat úřední 

průzkum výskytu plžů rodu Pomacea na svém území. V ČR jsou opatření k ochraně proti 

zavlékání a rozšiřování plžů rodu Pomacea stanovena nařízením SRS s čj. SRS 053592/2012.  

 

Hostitelské rostliny 

Plži rodu Pomacea jsou široce polyfágní. Kromě toho, že škodí na rýži a kolokázii jedlé, 

mohou napadat i rostliny rodů, které se vyskytují v České republice, např. rostliny rodů sítina 

(Juncus spp.), šáchor (Cyperus spp.), halucha (Oenanthe spp.), rukev (Rorippa spp.), šípatka 

(Sagittaria spp.), orobinec (Typha spp.) aj. Škody působené plži rodu Pomacea byly pozorovány 

i na kukuřici seté (Zea mays) a salátu setém (Lactuca sativa). Pro EU nejvýznamnější druhy 

P. insularum a P. canaliculata dávají přednost rostlinám plovoucím a ponořeným před rostlinami 

rostoucími mimo vodní prostředí. 
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Příznaky napadení 

Příznaky žíru plžů rodu Pomacea na rostlinách jsou podobné příznakům žíru jiných plžů.  

 

Výsledky průzkumu 

Při průzkumu se nevyhledávají napadené rostliny, ale vývojová stadia plžů, zejména 

nápadné snůšky vajíček nad vodní hladinou. V roce 2013 bylo vykonáno 106 kontrol zaměřených 

na výskyt plžů rodu Pomacea. Výskyt při těchto kontrolách nebyl zjištěn. 

 

Zhodnocení 

Na základě výsledků úředního průzkumu provedeného v roce 2013 je možné stanovit 

status výskytu plžů rodu Pomacea pro území ČR jako: nevyskytuje se, což je potvrzeno úředním 

průzkumem. 


