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Příloha tiskové zprávy „Aktualizace  podmínek vývozu dřeva do Číny“ ze dne 31. 5. 2021 

 
Podmínky pro splnění fytosanitárních požadavků Číny u zásilek kulatiny a 

podmínky pro vydání uvedených osvědčení 
 

 
1. Zásilka musí být opatřena rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate), které 

na vyžádání, po provedeném šetření a dodání příslušných dokladů vystaví ÚKZÚZ. 
2. Do Číny je možné dovážet dřevo s kůrou i bez kůry. U dřeva odkorněného je tolerováno 

max. 5 % kůry ponechané na jednotlivých kmenech, celkové množství kůry však nesmí překročit 2 % z 
veškerého dřeva. 

3. Zásilka musí být zcela bez hmyzu a karanténních škodlivých organismů. Pozor, lýkožrouti 
jsou zařazeni na seznam karanténních škodlivých organismů Číny. 

4. Zásilka musí být zcela prosta zeminy, včetně znečištění půdou. Dřevo musí být bez 
poškození a napadení houbami. 

5. Zásilka nesmí obsahovat další škodlivé organismy, jako jsou semena některých rostlin 
(např. Ambrosia spp., Cuscuta spp.).   

6. Zásilky kulatiny s kůrou musí být chemicky nebo fyzikálně ošetřeny.  
 
Podání žádosti  
 
Kontrola ošetření se provádí v místě nakládky kulatiny do kontejneru, je tedy nutné do žádosti uvést, 
kromě údajů pro vystavení rostlinolékařského osvědčení, přesné místo (souřadnice GPS), 
předpokládaný čas nakládky (od do) a kontaktní osobu. Žádost je nutné zaslat minimálně 3 pracovní 
dny předem, doporučujeme však žádosti zasílat dříve s ohledem na vyváženou komoditu a rozsah 
kontrol.  
Nelze ošetřovat dřevo, které má nižší teplotu než 5°C. Pokud teplota dřeva klesne pod 5 °C je možné 
vyvážet jen odkorněnou kulatinu.  
 
 
Možnosti ošetření jsou následující : 
 
FUMIGACE 
       a) fosforovodík - pro dřevo s kůrou platí, že musí být ošetřeno fumigací fosforovodíkem.  Dávka v 
ČR je stanovena 5g. cbm.  Pokud je ošetřování prováděno dodavatelsky, tak je nutné dodat doklad o 
provedení ošetření před vystavením rostlinolékařského osvědčení od společnosti, která disponuje 
oprávněním pro takové ošetřování, popř. si může provádět sám vývozce (musí mít povolení a náležitá 
oprávnění). Pozor, ošetřený kontejner musí být označen v souladu s rozhodnutím o povolení 
přípravku. 
 
       b) etandinytril (EDN) – účinek srovnatelný nebo lepší než methylbromid, dávka 50g/m3 po dobu 
10 hodin. Nelze fumigovat přímo kontejnery, ale dřevo na skládkách za splnění stanovených 
podmínek.  Doklad o provedení ošetření musí být dodán před vystavením rostlinolékařského 
osvědčení od společnosti, která disponuje oprávněním pro takové ošetřování. 
 
       c) sulfurylfluorid  – je respektován jako náhrada za methylbromid, minimální teplota pro ošetření 
je 20°C, dávka přípravku je 120 g.m3 ,minimální koncentrace po 24 hod. musí být 58 g.m3 .  Doklad o 
provedení ošetření musí být dodán před vystavením rostlinolékařského osvědčení od společnosti, 
která disponuje oprávněním pro takové ošetřování. Bohužel v současné době v ČR ošetření tímto 
přípravkem neprobíhá a nelze ho zajistit. Je možné pokusit se zajistit provedení fumigace v Německu. 
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FYZIKÁLNÍ OŠETŘENÍ 
- tepelné ošetření - jde spíše o alternativní možnost, kdy se dřevo podrobí tepelnému ošetření při 56 
°C po dobu minimálně 30 minut (měřeno v nejsilnější části dřeva). Ošetření provádí registrovaní 
provozovatelé zařízení k hubení škodlivých organismů. 
 
MECHANICKÉ ODKORNĚNÍ 
- odkornění – kmeny zcela bez kůry (strojní odstranění kůry), kmeny nesmí být znečištěny půdou a 
rostlinnými zbytky. 
 
 
Shrnutí podmínek pro vystavení osvědčení  
 
- žádost je nutné podat včas, případné změny je nutné obratem oznámit, pozdě nahlášené nakládky 
(nebo nenahlášené) nebudou odbaveny 
 
- tolerance kůry je 2 % na celou zásilku, pokud nakládáte odkorněnou kulatinu, tak je nutné zajistit při 
nakládce odstranění veškeré zbytkové kůry 
 
- dřevo znečištěné zeminou je nutné očistit, odstraněny musí být znečištěné části větší než 5 x 25 
mm, přimrzlé části je nutné také odstranit (zemina, led, listí, větve apod.) 
 
- kmeny pokryté sněhem nebo ledem není možné ošetřovat 
 
- minimální teplota pro ošetřování fumigací je 5 °C (teplota ošetřovaného dřeva) 
 
- kmeny napadené dřevokaznými houbami (ani suchou hnilobou) není možné použít pro vývoz  
 
- kmeny napadené dřevokazným hmyzem, jehož poškození zasahuje hluboko do běli nebo jádra není 
možné použít pro vývoz  
 
- okolí vrat kontejneru je nutné očistit po nakládce, ale ještě před fumigací a uzavřením kontejneru, 
od zbytků kůry, zeminy a dalších zbytků 
  
- pro všechny fumigace v kontejneru platí přelepení větracích otvorů a utěsnění kontejneru (pozor na 
špatně doléhající vrata, za takových podmínek je fumigace považována za nevyhovující) 
 
- dodržení minimální stanovené dávky přípravku, při použití fosforovodíku je to minimálně 5 g na cbm 
(např. 5 tablet na jeden cmb, při nakládce 35 cbm je celkový počet tablet 175 kusů do jednoho 
kontejneru) 
 
- tablety (pelety) se vkládají na nehořlavou podložku (Al tácek), nikdy se nevlhčí 
 
- vývozce musí mít na místě k dispozici dostatečné množství přípravku pro ošetření všech kontejnerů 
v místě nakládky a podkladních tácků 
 
- vývozce musí kontejnery označit podle platného povolení pro konkrétní přípravek 
 
- není možné ponechávat prázdné obaly od přípravků na ochranu rostlin uvnitř kontejnerů, prázdné 
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obaly v daný den musí mít vývozce v místě nakládky pro případnou kontrolu 
 
- každá osoba, která ošetřuje přípravky na ochranu rostlin je povinna vést o provedeném ošetření 
záznam  
 
 
 


