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I. VIRY A VIROIDY 
 

1. Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru – Potato spindle tuber 

viroid (PSTVd) na okrasných Solanaceae 

 
Obr. 1 - www.eppo.org, Foto: Plant Protection Service, Wageningen (NL), zdravá a poškozené hlízy 

 

počet kontrolovaných 

lokalit 

počet odebraných 

vzorků 

počet pozitivních 

vzorků 
počet míst výskytu 

221 31 11 11 

Tab. 1 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu PSTVd na okrasných Solanaceae v ČR za rok 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Hlavními hostitelskými rostlinami jsou brambory a rajče, PSTVd napadá i další druhy rodu 

Solanum a rody čeledi Solanaceae. Pokusně byly infikovány i některé druhy z jiných čeledí. V EU 

byl dosud zjištěn na rostlinách rodu Brugmansia spp., Solanum jasminoides a S. rantonnetii, v ČR 

také nově na rostlinách rodu Petunia sp. a Solanum muricatum. 

Příznaky napadení: 

U okrasných druhů čeledi Solanaceae dosud nejsou známy specifické příznaky napadení 

PSTVd. Mohou se vyskytovat nespecifické (podezřelé) příznaky jako deformace růstu, ţloutnutí a 

nekrózy, avšak většinou jsou napadené rostliny bez příznaků. Rovněţ na bramboru a rajčeti se 

příznaky obvykle nevyskytují, zřetelněji se projevují pouze na náchylnějších odrůdách.  

Příznaky na bramboru: listy jsou vytáhlé, kolmo postavené, často tmavěji zabarvené neţ je 

obvyklé a mírně deformované. Vrcholky stonků mohou být výrazněji pigmentovány, vrcholové 

listy deformovány, u pupenů se můţe vyskytnout proliferace. Rostliny jsou zakrslé, hlízy drobné, 

protáhlé, oválné, vřetenovité, nebo činkovitého tvaru s vyčnívajícími očky, které mohou být 

rozmístěny po celé hlíze. Klíčení probíhá pomaleji neţ u zdravých hlíz.  

Příznaky na rajčeti: vyskytuje se epinastie (ohyb orgánu - řapíku vyvolaný intenzivnějším 

růstem jeho horní části) a deformace vrcholových listů s následnými nekrózami středních ţeber 

listů a ţloutnutí listů od střední části rostliny. Při pokročilé nákaze je celá rostlina zakrslá, 

vrcholové listy jsou menší a od středu odumírají. 
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2. Virus mozaiky pepina – Pepino mosaic potexvirus (PepMV) na 

rajčeti 

 
Obr. 2 – www.srs.cz, Foto: Z. Slavíková                                  Obr. 3 – www.srs.cz, Foto: Z. Slavíková 

  

 
Počet kontrol /počet 

kontrolovaných partií 
Počet odebraných vzorků Počet pozitivních vzorků 

Rostliny 121/123 12 0 

Plody 30/30 1 0 

Osivo (domácí/EU) -/4 2 0 

Osivo (dovoz) -/0 0 0 

Ostatní místa 27/27 0 0 

Tab. 2 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Pepino mosaic potexvirus v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Rajče jedlé (Lycopersicon lycopersicum) a plané druhy rajčete L. chilense, L. chmielewskii, L. 

parviflorum, L. peruvianum, pepino (Solanum muricatum) a některé plevele (Amaranthus sp., 

Malva parviflora, Nicotiana glauca, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus). Pokusně byly 

infikovány i některé další druhy z čeledi Solanaceae. 

Příznaky napadení: 

Mezi příznaky patří ţluté skvrny, které mohou být více či méně intenzivní, slabá strakatost 

nebo mozaika mladých listů, meziţilkové ţloutnutí, někdy i puchýřovitost či deformace listů. Na 

starších listech se mohou vyskytnout nepravidelné chlorotické skvrny. Výjimečně dochází i ke 

krnění rostlin a nekrózám na okrajích listů. Příznaky mohou být také na plodech ve formě světlého 

mramorování, nebo méně častěji ve formě nepravidelného dozrávání (oranţové a červené skvrny), 

viditelné většinou jen na několika málo plodech z trsu. Míra projevu příznaků závisí na kultivaru, 

vývojovém stadiu rostlin a stanovištních podmínkách. Projev příznaků zesiluje chlad a nedostatek 

světla. Infikované rostliny jsou často zcela bez příznaků, ale i u rostlin s příznaky se tyto během 

několika málo týdnů ztrácí. Většina příznaků není specifická pro infekci viru mozaiky pepina a lze 

je snadno zaměnit s příznaky infekce jiných virů a s fyziologickými poruchami způsobenými 

nedostatkem světla. 

http://www.srs.cz/
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3. Virus šarky švestky – Plum pox potyvirus (PPV) 

  
Obr. 4 - www.biolib.cz, Foto: Ondřej Zicha                                     Obr. 5 – www.biolib.cz, Foto: Ondřej Zicha 

 
 

místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

390 1 1 175 55 34 

Tab. 3 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Plum pox potyvirus v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Slivoň (Prunus v širším pojetí). 

Příznaky napadení: 

Na listech difúzní chlorotické skvrny, nejčastěji kruhovité, popř. nepravidelné kresby 

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

plstnatá, meruňka), na plodech kruhové skvrny, někdy proláklé (meruňka, broskvoň), deformace a 

předčasný opad (švestka), na peckách difúzní skvrny (švestka) a krouţky (meruňka). 

http://www.biolib.cz/
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II. BAKTERIE 
1. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. 

   

 
Obr. 6 - http://www.srpv-midi-pyrenees.com/ 

  

místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

390 0 0 70 6 0 

Tab. 4 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Broskvoň (Prunus persica), meruňka (Prunus armeniaca), třešeň (Prunus cerasus). 

Příznaky napadení: 

Na větvích a kmenech tmavě zbarvená místa, která se mírně propadají a postupně nekrotizují. 

Nekrózy jsou nejčastěji v místě větvení nebo okolí čípků, odumřelých větévkách nebo poranění po 

řezu. Na jednoletém dřevě jsou obvykle lokalizovány pod očky. Nekrotické skvrny se zvětšují a 

zasahují vodivá pletiva. Části nad postiţenými místy vadnou a postupně usychají nebo při 

chronickém projevu mají menší, často ţlutozelené listy a kratší přírůstky. Na postiţených místech 

se obvykle projevuje silný klejotok. 
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2. Původce bakteriální spály jabloňovitých – Erwinia amylovora 

(Burill) Winslow et al. 

   
Obr. 7 - www.srs.cz, Foto: P. Šíma Obr. 8 – www.srs.cz, Foto: P. Šíma 

 

místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
nárazníkové zóny ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet 

odebraných 

vzorků 

počet 

míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet 

odebraných 

vzorků 

počet 

míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet 

odebraných 

vzorků 

počet 

míst 

výskytu 

394 64 3 41 28 0 428 47 18 

Tab. 5 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Erwinia amylovora v ČR v roce 2009. 

 

Nově navrţený český název choroby: Bakteriální spála jabloně / hrušně / ... 

Hostitelské rostliny: 

Druhy z čeledi růţovité (Rosaceae), především hrušeň, jabloň a hloh. 

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.  

  

http://www.srs.cz/
http://www.srs.cz/
http://portal.srs.cz/olomouc-foto/Optimal/1505.jpg
http://portal.srs.cz/olomouc-foto/Optimal/1510.jpg
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III. FYTOPLAZMY 
 

1. Fytoplazma evropské ţloutenky peckovin – European stone 

fruit yellows phytoplasma (ESFY) 

 
Obr. 9 - www.srs.cz, Foto: J. Rod 

 
místa produkce rostlin  

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

390 9 1 128 86 20 

Tab. 6 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu European stone fruit yellows phytoplasma v ČR v roce 2009. 

 

Nově navrţený český název choroby: Fytoplazmová ţloutenka slivoně / meruňky / broskvoně / ... 

Hostitelské rostliny: 

ESFY v ČR převáţně napadá meruňku (Prunus armeniaca), méně broskvoň (Prunus persica). 

Ojedinělý výskyt byl dosud zjištěn u švestky domácí (Prunus domestica) a třešně (Prunus 

cerasus). V ČR je vysoké procento infikovaných stromů uvedených druhů rodu Prunus 

bezpříznakových (latentních). 

Příznaky napadení: 

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

infekce meruněk se mohou objevit jiţ v době kvetení malou násadou květů na infikovaných 

letorostech. Typickým příznakem je pak chlorotická svinutka listů a mírná aţ silná ţloutenka 

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 ţloutnou nebo červenají, jejich listové čepele se svinují. Je moţné pozorovat 

metlovitost výhonů, případně jejich odumírání. Nejvhodnějším termínem průzkumu příznaků na 

meruňce a broskvoni je srpen – září, kdy se projevují nejlépe viditelné příznaky, a to stáčení, 

předčasné ţloutnutí a u broskvoní i červenání listů. 
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Příznaky infekce na švestce domácí se projevují na listech, větvích a růstu stromů. Listy 

napadených stromů jsou často chlorotické, listové čepele jsou zmenšené. Částečně větve 

proliferují, vyholují nebo dokonce usychají. Strom je mírně zakrnělého vzrůstu. 

Příznaky infekce na třešni se projevují na listech a větvích. Listy napadených stromů jsou 

často mírně chlorotické, někdy se svinují nebo jsou listové čepele menší. Typická bývá výrazná 

zakrslost infikovaných stromů. Broskvoně, švestky ani třešně neodumírají takovou rychlostí jako 

meruňky. V případě švestky a třešně se na území ČR jedná o ojedinělé nálezy. 
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2. Fytoplazma chřadnutí hrušně – Pear decline phytoplasma 

  
Obr. 10 - www.eppo.org Foto: L. Giunchedi  -             Obr. 11 – www.eppo.org, Foto: L. Giunchedi 

 

místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

237 9 0 142 13 3 

Tab. 7 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Pear decline phytoplasma v ČR za rok 2009. 

 

Nově navrţený český název choroby: Fytoplazmové chřadnutí hrušně 

Hostitelské rostliny: 

Hrušeň (Pyrus spp.), kdouloň (Cydonia oblonga). 

Příznaky napadení: 

Příznaky napadení se projevují na listech, větvích i celých rostlinách – stromech. 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. 

http://www.eppo.org/
http://www.eppo.org/
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3. Fytoplazma proliferace jabloně – Apple proliferation 

phytoplasma 

     
Obr. 12 - www.srs.cz, Foto: J. Rod Obr. 13 – www.srs.cz, Foto: J. Rod 

 
místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

312 1 0 175 11 7 

Tab. 8 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Apple proliferation phytoplasma v ČR v roce 2009. 

 

Nově navrţený český název choroby: Fytoplazmová proliferace jabloně 

Hostitelské rostliny: 

Jabloně, přičemţ velké rozdíly jsou 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. 

Příznaky napadení: 

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

latentní nebo se projevuje jen na části koruny. Typickým příznakem jsou zvětšené palisty, které 

mají charakter malého listu. 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. Často 

je toto onemocnění doprovázeno padlím jabloňovým. Typické je také pozdní a opakované kvetení. 

Plody jsou malé s dlouhými stopkami a špatně vybarvené. Nemocné stromy mají celkově slabší 

habitus a na podzim se dříve vybarvují.  

http://www.srs.cz/
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4. Fytoplazma stolburu bramboru – Potato stolbur phytoplasma 

   
Obr. 14 - www.srs.cz, Foto: J. Rod  Obr. 15 – www.srs.cz, Foto: J. Rod 

 
vinohrady 

počet kontrolovaných 

lokalit 

počet odebraných 

vzorků 
počet míst výskytu 

13 29 11 

 
místa produkce rostlin 

určených k pěstování 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

1269 0 0 165 32 14* 

Tab. 9 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Potato stolbur phytoplasma v ČR v roce 2009. 
* 11x na rostlinách Vitis vinifera 

   3x na rostlinách rajčete Lycopersicon lycopersicum  

Hostitelské rostliny: 

Hlavním hostitelem Potato stolbur phytoplasma je lilek brambor (Solanum tuberosum), 

obecně napadá řadu rostlin z čeledi Solanaceae i z dalších čeledí, významným rezervoárem jsou 

plevelné rostliny, zejména svlačec rolní (Convolvulus arvensis), případně i kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica). Jedním z hostitelských druhů je i réva vinná (Vitis vinifera). 

Příznaky napadení: 

Na bramboru se první příznaky objevují obyčejně aţ v druhé polovině léta, dochází 

k barevným změnám horních listů, které se zbarvují do ţluta, fialova, případně červena a lţicovitě 

se svinují podél hlavní ţilky, podobně jako je tomu u virové svinutky. Z úţlabí listů vyrůstají 

výhonky v ostrém úhlu proti hlavnímu stonku, mohou se zde tvořit vzdušné hlízky a stolony. 

V krčkové části stonku dochází k nekrotizaci parenchymu a lýka. Rostliny jsou zakrslé, mají 

zkrácená internodia a metlovatí. Silně napadené rostliny postupně vadnou a odumírají. Hlízy jsou 

malé, gumovité a zavadlé, při skladování jsou náchylné k hnilobám. 

Na rajčeti dochází ke zkracování internodií a redukci všech orgánů, je potlačený růst 

vegetačního vrcholu, projevuje se zvýšené vyrůstání výhonků v úţlabí listů, čímţ vzniká 

metlovitost a růţicovité nahromadění listů. Listy se podél střední ţilky stáčejí nahoru, mají 

anthokyanové zbarvení, jsou malé a předčasně vadnou. 

Na rostlinách Vitis jsou listy nápadně intenzivně zbarvené, listy bílých odrůd ţlutozelené, 

v okolí ţilnatiny zlatoţluté, listy modrých odrůd jsou zbarvené červeně aţ červenofialově 

anthokyany. Zbarvené jsou celé keře nebo jen části keřů (ramena, letorosty, vrcholy letorostů). 

http://www.srs.cz/
http://www.srs.cz/


4 

Čepele se občas nezbarvují úplně, ale jejich zbarvené části jsou ostře ohraničené ţilkami od částí 

zelených. Zpravidla dochází ke svinování listů, listy jsou kovově lesklé a křehké. Vyzrávání 

letorostů je nerovnoměrné, na povrchu se objevují tmavé skvrny. Internodia letorostů mohou být 

zkrácená. Hrozny se nevyvíjejí, předčasně vadnou nebo zasychají. Odumírání keřů je vzácné. 

Vzhledem ke způsobu ţivota přenašeče se příznaky ve vinicích při malém rozsahu napadení 

objevují jednotlivě, na jednotlivých keřích nebo výhonech, nikoliv ohniskovitě nebo plošně, jako 

v případě výskytu fytoplazmy zlatého ţloutnutí révy vinné. 
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5. Fytoplazma zlatého ţloutnutí révy – Grapevine flavescence 

dorée phytoplasma (GFDP) 

   
Obr. 16 - www.eppo.org, Obr. 17 – www.eppo.org,  

Foto: Biologische Bundesanstalt (DE)  Foto: Biologische Bundesanstalt (DE) 

 
vinohrady 

počet kontrolovaných 

lokalit 

počet odebraných 

vzorků 
počet míst výskytu 

109 27 0 

Tab. 10 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Grapevine flavescence dorée v ČR v roce 2009. 

 

Nově navrţený český název choroby: Fytoplazmové zlaté ţloutnutí révy 

Hostitelské rostliny: 

Kromě révy vinné (Vitis vinifera) napadá tato fytoplazma i révu pobřeţní (Vitis riparia) a 

plamének plotní (Clematis vitalba). 

Příznaky napadení: 

Listy jsou nápadně intenzivně zbarvené, listy bílých odrůd ţlutozelené, v okolí ţilnatiny 

zlatoţluté, listy modrých odrůd jsou zbarvené červeně aţ červenofialově anthokyany. Zbarvené 

jsou celé keře nebo jen části keřů (ramena, letorosty, vrcholy letorostů). Čepele se občas 

nezbarvují úplně, ale jejich zbarvené části jsou ostře ohraničené ţilkami od částí zelených. 

Zpravidla dochází ke svinování listů, listy jsou kovově lesklé a křehké. Vyzrávání letorostů je 

nerovnoměrné, na povrchu se objevují tmavé skvrny. Internodia letorostů mohou být zkrácená. 

Hrozny se nevyvíjejí, předčasně vadnou nebo zasychají. Latentní fáze onemocnění můţe trvat aţ 

3 roky, neţ se objeví první symptomy. 

Náchylné odrůdy po 2 - 3 letech odumírají. V některých případech se můţe objevit tzv. crisis-

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

odrůd můţe dojít v následujícím roce po objevení symptomů onemocnění k úplnému ozdravení. 

http://www.eppo.org/
http://www.eppo.org/
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Příznaky fytoplazem na rostlinách révy jsou nespecifické a zaměnitelné. V porostech lze 

odlišit podezření na výskyt Grapevine flavescence dorée od podezření na výskyt Potato stolbur 

phytoplasma podle toho, ţe rostliny infikované Potato stolbur phytoplasma se v porostech 

vyskytují jednotlivě, počet infikovaných rostlin a šíření infekce se zvyšuje poměrně pomalu, 

zatímco rostliny napadené Grapevine flavescence dorée se v případě přítomnosti vektora vyskytují 

ve skupinách a infekce se rychle šíří na sousední rostliny. 
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IV. HOUBY 
 

1. Původce bílé rzi chryzantémové – Puccinia horiana Hennings  

 

   
 Obr. 18 - www.srs.cz, Foto. M. Linhart Obr. 19 – www.srs.cz, Foto. M. Linhart 

 
počet kontrol počet odebraných vzorků počet pozitivních vzorků 

91 11 11 

Tab. 11 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Puccinia horiana v ČR v roce 2009 

Hostitelské rostliny: 

Dendranthema (DC.) Des. Moul. – chryzantéma. 

Příznaky napadení: 

Na svrchní straně listů se objevují světlezelené aţ ţluté skvrny aţ 5 mm v průměru. Střed 

těchto skvrn hnědne a postupně nekrotizuje. Na spodní straně listu v oblasti skvrn vyrůstají 

ţlutohnědé, rezavé nebo narůţovělé voskové kupky (výtrusů) telií. Skvrny na vrchní straně listu se 

postupně propadají a telia pak vystupují, zbělají a uvolňují basidiospory. Telia lze občas nalézt i 

na svrchní straně listu. Silně napadené listy vadnou, stáčejí stonky dolů a postupně celkově 

zasychají. Loţiska se někdy objevují při zvlášť silném napadení i na listenech a stoncích. 

Napadení lodyh a květů bylo zjištěno jen u citlivých odrůd. Poškození květenství touto rzí bylo 

popsáno např. u odrůd Yellow Delavare (náchylné i na listovou infekci) a Apricot Princess Anne 

(bez symptomů na listech). Na květech se objevují kupky podobné těm, které jsou na listech. Jsou 

rozptýleny po obou stranách jazykovitých květů. Občas dochází od špiček k hnědnutí a usychání 

napadených květů. 

http://www.srs.cz/
http://www.srs.cz/
http://portal.srs.cz/olomouc-foto/Optimal/1215.jpg


8 

2. Původce červené sypavky borovice - Mycosphaerella pini E. 

Rostrup  

     
Obr. 20- www.srs.cz, Foto. I. Širučková Obr. 21 – www.srs.cz, Foto. J. Rod  

 
místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

478 34 2 316 260 16 

Tab. 12 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Mycosphaerella pini v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

K náchylným druhům patří borovice černá (Pinus nigra Arnold), borovice kleč (Pinus mugo 

Turra), borovice těţká (Pinus ponderosa P. et C. Lawson), borovice Jeffreyova (Pinus jeffrey 

Grev. et Balf.), borovice banksova (Pinus banksiana Lamb.), borovice pokroucená (Pinus 

contorta Dougl. ex Loudon), borovice rumelská (Pinus peuce Griseb.), borovice bělokorá (Pinus 

leucodermis), borovice blatka (Pinus rotundata Link), borovice osinatá (Pinus aristata Engelm.) a 

borovice vejmutovka (Pinus strobus L.). 

M. pini můţe napadnout i borovici lesní (Pinus sylvestris). Mezi hostitelské rostliny tohoto 

patogena patří rostliny i druhy rodů Abies, Picea, Larix, Pseudotsuga a Tsuga. 

Příznaky napadení: 

Symptomy infekce jsou značně proměnlivé v závislosti na hostitelské dřevině. 

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

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

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

vytváří plodnice imperfektního stadia označovaná jako acervuli - útvary, nadzvedávající pokoţku, 

ze kterých se uvolňují přehrádkované konidie. V našich podmínkách se konidie nejvíce tvoří od 

poloviny května a jsou uvolňovány za vlhkého a teplého počasí. Za hlavní infekční periodu je 

povaţováno období od doby, kdy rašící jehlice dosáhnou zhruba poloviny své délky aţ po jejich 

vyzrání. V našich podmínkách je to zhruba konec května aţ počátek července. Infekce proniká do 

rostlin skrze průduchy. Doba inkubace je odlišná podle místních podmínek. Zatímco 

v podmínkách subtropů můţe být tato doba 6 týdnů, v evropských podmínkách trvá inkubace 4 – 

6 měsíců. 

V místech infekce se v červenci aţ srpnu, zpravidla však aţ v září objevují zprvu ţlutavé nebo 

ţlutohnědé skvrny, které posléze rezaví, hnědnou a rozšiřují se na jiţ odumřelých jehlicích podél 

celého obvodu jako červenohnědé prouţky. U infikovaných jehlic se v roce infekce často 

projevuje symptomatické odumírání jejich konců, na kterých se v následujících letech, méně často 

jiţ v srpnu aţ září v roce infekce, vytváří načernalé acervuli. Typické načervenalé skvrny jsou 

http://www.srs.cz/
http://www.srs.cz/
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pozorovatelné především na odumřelých jehlicích. U silně infikovaných stromů dochází k opadu 

všech starších ročníků jehlic.  

Červenou sypavku borovic způsobují dva samostatné druhy (anamorfy) – Dothistroma 

septosporum (s teleomorfou M. pini) a Dothiostoma pini (teleomorfa neznámá). Při průzkumu 

v roce 2009 nebyla diagnostika zaměřena na rozlišení těchto dvou druhů. 
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3. Původce hnědé sypavky borovice – Mycosphaerella dearnessii 

M. E. Barr 

   
Obr. 22 - www.srs.cz, Foto. M. Dolének Obr. 23 – www.srs.cz, Foto. M. Dolének 

 
místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

478 34 0 335 246 0 

Tab. 13 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Mycosphaerella dearnessii v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

M. dearnessii můţe napadnout všechny druhy borovice (Pinus L.) a její výskyt je rovněţ 

udáván na smrcích (smrk sivý – Picea glauca a smrk omorika – P. omorica). 

Příznaky napadení: 

Prvními příznaky napadení jsou světlé, ţluté, pryskyřicí prosycené skvrny, které se postupně 

zbarvují tmavohnědě a splývají; jehlice hnědnou, usychají a předčasně opadávají jiţ v pozdním 

podzimu. Na odumřelých jehlicích se tvoří olivově hnědé aţ tmavě zelené subepidermální 

stromatické acervuli. 

Od Mycosphaerella pini se liší především konidiemi, které jsou u M. dearnessii subhyalinní 

aţ tmavě hnědé, bradavičnaté nebo hrbolkaté, oproti hyalinním a na povrchu hladkým konidiím 

M. pini. Konidie M. dearnessii jsou zavalitější, jemně srpovitě zahnuté, široké 2 - 4,5 mikrometru. 

http://www.srs.cz/
http://www.srs.cz/
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4. Původce rakoviny javoru Eutypella parasitica R. W. Davidson 

& R. C. Lorentz 

 
Obr. 24 - www.forestryimages.org ,  

Foto: Robert L. Anderson 

 
Obr. 25 - www.forestryimages.org,  

Foto: Steven Katovich 

 
počet kontrol počet odebraných vzorků počet míst výskytu 

140 3 0 

Tab. 14 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Eutypella parasitica v ČR v roce 2009. 

 

Nově navrţený český název choroby: korová nekróza javoru  

Hostitelské rostliny: 

Javory (Acer spp.).  

Příznaky napadení: 

Ničí buňky kambia a následně se v těchto místech tvoří (obvykle na kmenu) nádory. Často se 

zduřeniny vytváří také kolem odumřelých pahýlů větví. Toto onemocnění můţe redukovat růst a 

působit i předčasné odumírání hostitelských dřevin. Odumřelá kůra vţdy zůstává spojena 

s nádorem a po několika letech na ní vyrůstají rozptýleně nebo nahloučeně drobné černé plodnice. 

Plodnice se vytvářejí v centrech nádorů, které jsou minimálně 5 let staré. Za vlhka jsou z plodnic 

vystřelovány spory, které jsou přenášeny větrem na jiné stromy. Spory klíčí a infikují nové 

hostitele otvory v kůře, např. v místech, kde jsou pahýly větví, zbytky odumřelého dřeva, mrazové 

praskliny, praskliny způsobené bleskem nebo poškození vzniklá při prořezávání.  

V rámci mezinárodního obchodu se houba můţe šířit napadenými hostitelskými rostlinami, 

dřevem nebo kůrou. Lokálně se šíří vzduchem pomocí spor. 
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5. Původce moniliniové spály letorostů a hniloby plodů – 

Monilinia fructicola (Winter) Honey 

 
Obr. 26 - www.srs.cz, Foto: J. Rod 

   
   Obr. 27 - www.biolib.cz, Foto: Jindřich Poříz 

 
místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

471 5 0 173 82 0 

Tab. 15 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Monilinia fructicola v roce 2009 

Hostitelské rostliny: 

Okruh hostitelů zahrnuje ovocné i okrasné stromové dřeviny z čeledi růţovitých (Rosaceae), 

především peckoviny (rod Prunus), ale i jádroviny. Patogen působí moniliniovou spálu dřevin a 

moniliniovou hnilobu plodů. 

Příznaky napadení: 

Tento druh v místech svého původního rozšíření působí výrazně vyšší škody neţ v Evropě 

původní druhy rodu Monilinia, tj. M. fructigena a M. laxa. Patogen působí moniliniovou spálu 

květů, květenství, listů letorostů, větví, která se projevuje hnědnutím a zasycháním těchto orgánů, 

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

 

http://www.srs.cz/
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6. Původce rakoviny kůry kaštanovníku – Cryphonectria 

parasitica (Murill) Barr 

 
Obr. 28 – www.srs.cz, Foto: I. Širučková 

 

Tab. 16 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Cryphonectria parasitica v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Hlavní: kaštanovník (Castanea spp) - s výjimkou kaštanovníku měkoučkého (C. mollissima) 

Ostatní: javor (Acer spp.), ořechovec vejčitý (Carya ovata), Chrysolepis chrysophylla (syn. 

Castanopsis chrysophylla) – tento druh se pěstuje pouze ve skleníku, dub (Quercus spp). a 

škumpa orobincová (Rhus typhina). 

Příznaky napadení: 

Houba způsobuje odumírání kambia hostitelských rostlin. Prvním projevem napadení 

hostitelské rostliny houbou Cryphonectria parasitica je zeţloutnutí a usychání listů a větví 

v koruně stromů v důsledku narušení kambia ve spodní části kmene. Listy napadených větví po 

zeţloutnutí 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 rovněţ políčkovité rozpraskání borky. Na starých stromech s hrubou borkou se 

rakovinné trhliny rozlišují obtíţněji a změna barvy je méně zřetelná. V místě rakovinných lézí se 

mohou tvořit adventivní výhony jako jeden z typických příznaků vzniku choroby. Poškozeny jsou 

nejčastěji bazální části kmenů do výšky cca 2 – 4 m, projev rakoviny v korunách vzrostlých 

stromů není běţný.  

místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 

místa prodeje (zahradní 

centra, výstavy aj.) 

veřejná zeleň (parky, 

hřbitovy, stromořadí aj.), a 

zeleň ve volné krajině 

lesní porosty 

počet 

kontrol  

počet 

odebraných 

vzorků  

počet 

míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet 

odebraných 

vzorků 

počet 

míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet 

odebraných 

vzorků 

počet 

míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet 

odebraných 

vzorků 

počet 

míst 

výskytu 

310 8 0 38 1 0 215 7 0 57 0 0 

http://www.srs.cz/
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7. Původce pryskyřičné rakoviny borovice - Gibberella circinata 

(Fusarium circinatum) Nirenberg & O’Donnell 

   
Obr. 29 - www.forestryimages.org, Obr. 30 – www.forestryimages.org,  

Foto: Donald Owen Foto: Donald Owen   
 

místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

500 0 0 172 6 0 

Tab. 17 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Gibberella circinata v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Patogen napadá 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 rovněţ dalších více neţ 30 zástupců rodu Pinus, a to jak evropských a 

středozemních druhů, např. borovice halepská (Pinus halepensis), borovice přímořská (Pinus 

pinaster) a borovice lesní (Pinus sylvestris), tak i dalších severoamerických druhů rostoucích i 

v Evropě jako borovice pokroucená (Pinus contorta) a borovice vejmutovka (Pinus strobus). 

Z asijských druhů např. borovice hustokvětá (Pinus densiflora) a borovice Thunbergova (Pinus 

thunbergii).  

Příznaky napadení: 

Patogen je přenosný především osivem. Napadené osivo můţe být zdrojem infekce 

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

nebo v jeho blízkosti a rostliny následně odumírají, dochází k padání semenáčků. Zdrojem infekce 

semenáčků můţe být i půda. Symptomy u semenáčků nejsou charakteristické a významně se 

neodlišují od padání semenáčků způsobeného jinými faktory. 

Napadení kořenového systému je nejčastěji pozorováno na mladých rostlinách borovic 

v lesních školkách nebo plantáţích vánočních stromků, ale můţe se také vyskytovat na 

obnaţených kořenech starších stromů. Na plantáţích vánočních stromků můţe patogen rozsáhle 

kolonizovat kořenový systém a působit hnědé diskolorace a rozklad povrchové vrstvy kořenů. Na 

nadzemní části nejsou symptomy zpravidla patrné, dokud houba nedosáhne kořenového krčku a 

http://www.forestryimages.org/
http://www.forestryimages.org/
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neobklopí kmen. V další fázi dochází ke ţloutnutí a postupně hnědnutí aţ červenání jehličí. Po 

odloupnutí kůry kmene při povrchu půdy je moţné pozorovat pletivo prosáklé pryskyřicí, které je 

medově-hnědě aţ tmavě hnědě zbarveno (tzv. smolení). 

Větve a kmeny borovic mohou být infikovány v jakémkoliv stáří. Infekce obvykle začíná jako 

rakovina a odumírání tenkých větví. Nad místem infekce jehličí vadne, stává se chlorotické a 

posléze červená a hnědne. Na povrchu větví se také začne vyskytovat charakteristický výtok 

pryskyřice. Rozsáhlejší napadení můţe vést k masivnímu prosychání stromů od vrcholku směrem 

dolů. Při infekci kmene a silnějších větví dochází k produkci velkého mnoţství pryskyřice, coţ 

dřevinu oslabuje a urychluje její odumírání. Napadení celého obvodu kmene můţe vést 

k odumření stromu. 

Příznaky napadení houbovým patogenem G. circinata lze shrnout do dvou skupin: 

- „krvácení“, pryskyřičné rakovinové léze na kmeni, větvích nebo kořenech stromu, 

rakovinové léze jsou obvykle vpadlé a z rány vytéká pryskyřice; 

- ostatní symptomy – řídnutí a odumírání koruny stromu, chřadnutí a vadnutí jehlic od 

konců větví (jehlice ţloutnou, později červenají, opadávají z větví). 
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8. Původce rakoviny kůry platanu – Ceratocystis fimbriata Ellis & 

Halsted f. sp. platani Walter 

 

 
Obr. 31 - www.forestryimages.org 

 
místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet kontrol počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

63 0 0 36 1 0 

Tab. 18 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Ceratocystis fimbriata v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Rostliny rodu platan (Platanus spp.) jsou jedinými hostiteli této speciální formy, hlavní 

hostitelský druh je platan javorolistý (P. acerifoliata), dalšími jsou platan západní 

(P. occidentalis) a platan východní (P. orientalis). 

Příznaky napadení: 

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani způsobuje rakovinu kůry platanů. Houba napadá 

kambium. V napadených pletivech je přerušen transport vody a ţivin. Napadené mladé stromy 

odumírají většinou do dvou let, starší pomaleji – i několik let. 

Prvním viditelným příznakem napadení platanu Platanus spp. houbou Ceratocystis fimbriata 

f. sp. platani je prosvětlení koruny nebo její řídké olistění aţ defoliace jednotlivých větví. Listy 

jsou malé a chlorotické. Na straně kmene, kde přirůstá větev nebo na samotné větvi se objevují 

podlouhlé propadlé léze. Na okrajích lézí se netvoří kalusové útvary. Nekrotická kůra na povrchu 

těchto lézí se zbarvuje do světle hněda, praská, ale drţí na stromě. Kambium pod lézemi má 

červenohnědou aţ modročernou barvu. Často se vytvářejí modravě černá vlákna nebo ţilky, které 

jsou zřetelnější po sloupnutí kůry. Na příčném řezu napadeným kmenem nebo napadenou větví 

jsou vidět modročerné, později hnědé, skvrny vřetenovitého tvaru rozšiřující se radiálně nebo více 

či méně do stran. 
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9. Původce rakoviny bramboru – Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) 

 
Obr. 32 - http://www.inspection.gc.ca, Foto: USDA-APHIS-PPQ 

 
školky ostatní pozemky 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

1028 65 0 151 183 0 

Tab. 19 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Synchytrium endobioticum v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny:  

Brambor (Solanum tuberosum L.)  

Příznaky napadení: 

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

výjimečně i na stoncích. Nádory jsou nejdříve světle zbarvené, později tmavnou a rozpadají se. 

Patogen dlouhodobě přetrvává v půdě, přenos je moţný sadbou, zeminou na strojích nebo erozí, 

především však na místech s vyšší nadmořskou výškou.  
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10. Původce náhlého odumírání dubů - Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock & Man in‘t Veld 

 
Obr. 33 - www.forestryimages.org, Foto: Joseph O´Brien 

 
Obr. 34 - www.forestryimages.org,  

Foto: Bruce Moltzan 

 

místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 

místa prodeje (zahradní místa 

prodeje centra, výstavy aj.)  

veřejná zeleň (parky, 

hřbitovy, stromořadí aj.), a 

zeleň ve volné krajině  

lesní porosty 

počet 

kontrol  

počet 

odebraných 

vzorků  

počet 

míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet 

odebraných 

vzorků 

počet 

míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet 

odebraných 

vzorků 

počet 

míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet 

odebraných 

vzorků 

počet 

míst 

výskytu 

363 9 0 67 4 0 217 6 0 53 0 0 

Tab. 20 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Phytophthora ramorum v ČR v roce 2009 . 

 

Hostitelské rostliny: 

P. ramorum má široké spektrum hostitelů. Mezi náchylné rody, u kterých byl potvrzen 

výskyt, patří dub (Quercus), kalina (Viburnum), kaštanovník (Castanea) a rody z čeledí 

vřesovcovité (Ericaceae) - zvláště pěnišník (Rhododendron) a brusnice (Vaccinium), a vavřínovité 

(Lauraceae).  

V USA napadá P. ramorum převáţně americké duby Quercus agrifolia, Quercus kelloggii, 

Quercus parvula var. shrevei a Lithocarpus densiflorus. Patogen byl izolován i z Vaccinium 

ovatum, Acer macrophyllum, Aesculus californica, Arbutus menziesii, Arctostaphylos manzanita, 

Heteromeles arbutifolia, Lonicera hispidula, Pseudotsuga menziesii, Rhammus californica, 

Sequoia sempervirens, Umbellularia californica. 

V Evropě byla choroba zjištěna hlavně na druzích Rhododendron macrophyllum a 

Viburnum x bondnantense. Existují domněnky, ţe by mohly být náchylné i evropské druhy 

širokolistých buků (Fagus). 

Příznaky napadení: 

Latinské jméno patogena znamená „ničitel větví“, coţ je celkem výstiţný popis příznaků na 

rododendronech. Obecný název Sudden oak death (SOD) se vztahuje k náhlému odumření celé 

koruny stromu, kdy se listy napadených stromů zbarvují ze zdravé jasně zelené barvy dohněda 

během několika týdnů. Ale ne všechny napadené stromy odumírají okamţitě. Můţe trvat několik 

měsíců aţ let, neţ patogen strom zahubí. Rychlost a způsob vývoje choroby se můţe lišit podle 
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druhů hostitelských rostlin, zdravotního stavu, zeměpisné polohy a dalších faktorů. Příznivé 

podmínky pro rozvoj choroby v několika letech po sobě mohou vést k uhynutí rostlin, zvláště 

jedná-li se o keře či malé stromy. Na mnoha hostitelích nemusí nákaza způsobit odumření celé 

rostliny, ale pouze vznik skvrn na listech nebo zavadání větví a výhonů. Příznaky napadení se liší 

podle druhu hostitelské rostliny. Počáteční příznaky se projevují vadnutím výhonů v celé koruně a 

blednutím starších listů. Listy se následně zbarví dohněda (do 2-3 týdnů), ale zůstávají uchyceny 

na stromě, kde se udrţí aţ jeden rok po úhynu stromu. Pokročilé stadium choroby je 

charakteristické prosakováním karmínově červeného exsudátu ve spodní části kmene („krvácení“). 

Zbarvená pletiva lze najít později i pod kůrou, kde toto zbarvení přechází i do dřeva.  

Na pěnišníku (Rhododendron) působí patogen hnědou nekrózu větví a výhonů. První příznaky 

choroby se často projevují černohnědým zbarvením vrcholů výhonů, postupujícím směrem dolů, 

nekróza se ale můţe objevit na kterékoliv části výhonu a postupovat různými směry, i do listů. 

Kambiální pletiva napadených výhonů odumírají, na dřevě je zřetelná hnědá nekróza. Napadení 

listů, projevující se tvorbou tmavohnědých difúzních skvrn, se můţe objevit i bez viditelného 

napadení výhonů. Postupně dochází k úplnému odumření jednotlivých větví. Kořeny nejsou 

napadány. Příznaky jsou podobné jako u jiných druhů Phytophthora. Na rododendronu, ale vývoj 

onemocnění je rychlejší.  
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11. Phytophthora kernoviae Brasier, Beales & S. A. Kirk 

      
Obr. 35 – www.forestryimages.org Obr. 36 – www.forestryimages.org, Foto: Forest Research 

 

Tab. 21 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Phytophthora kernoviae v ČR v roce 2009 . 

 

Hostitelské rostliny:  

Mezi hostitelské rostliny P. kernoviae patří buk lesní (Fagus sylvatica), dub (Quercus ilex, 

Q. rubra, Q. robus, Q. petraea, Q. ceres), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), kaštanovník jedlý 

(Castanea sativa), bříza bělokorá (Betula pendula), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 

javor klen (Acer pseudoplatanus), z jehličnanů – douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), 

borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk (Picea sitchensis), smrk ztepilý (Picea abies), šácholan 

(Magnolia stellata), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), pěnišník (Rhododendron 

sp.), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-ideae), vřes 

obecný (Calluna vulgaris), břečťan obecný (Hedera helix), tis červený (Taxus baccata). 

Příznaky napadení: 

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

U pěnišníků se objevuje nejprve černání řapíků, často přecházející do báze listů. Léze se v listu 

dále šíří a v konečné fázi můţe být napaden celý list. Někdy se objevuje černání špiček listů. 

Můţe docházet také k odumírání výhonů a vytváření lézí na dřevnatých částech. Listy nad 

napadenými částmi výhonů vadnou. V některých případech mohou odumřít celé keře. 

 
  

místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

370 9 0 282 9 0 

http://www.forestryimages.org/
http://www.forestryimages.org/
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V. HLÍSTICE 
 

1. Háďátko borovicové – Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle et al. 

 
Obr. 37 - www.srs.cz, Foto: V. Čermák  

 

počet kontrolovaných lokalit počet odebraných vzorků výsledky lab. rozborů 

lesní lokality 
rizikové 

lokality* 
lesní lokality rizikové lokality* lesní lokality rizikové lokality* 

111 225 146 114 0 0 

Tab. 22 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Bursaphelenchus xylophilus v ČR v roce 2009. 
* Místa v okolí celních skladů, dřevařských podniků, místa pěstování jehličnanů apod.  

Hostitelské rostliny: 

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

napadá i jiné jehličnany a můţe být přenášen i v dřevěných obalových materiálech z jehličnanů 

(Coniferales). 

Hlavní hostitelské rostliny: 

Rostliny (kromě plodů a semen) Pinus densiflora, P. thunbergii, P. nigra, P. pinaster, 

P. sylvestris, P. luchuensis, P. radiata, P. lambertiana, P. echinata. 

Náchylné rostliny: 

Hostitelské rostliny (kromě plodů a semen) Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. 

Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr. 

Náchylné dřevo: 

Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou Thuja L., přičemţ dřevem se rozumí dřevo se 

zcela nebo částečně zachovaným přirozeným oblým povrchem, s kůrou nebo bez kůry, nebo ve 

formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu; rizikovým dřevem je také dřevo ve 

formě výplně, prokladů, palet nebo obalového materiálu, pouţívaného k přepravě předmětů všeho 

druhu. 

Náchylná kůra: 

Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), s výjimkou Thuja L.  

http://www.srs.cz/
http://portal.srs.cz/olomouc-foto/Optimal/2402.jpg
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Příznaky napadení: 

Prvním příznakem po napadení stromu háďátky je pokles produkce pryskyřice. Transpirace 

v jehlicích klesá a později ustává úplně. Je omezen transport vody a brzy se dostavují první vnější 

příznaky jako jsou ţloutnutí a vadnutí jehlic, které vedou aţ k úplnému odumření stromu. Vadnutí 

se můţe zpočátku objevit jen na jedné větvi (tzv. „praporec“), přičemţ postupné vadnutí zachvátí 

brzy celou korunu stromu.  

S háďátkem borovicovým je velmi úzce spjatý jeho hlavní vektor, tesařík rodu Monochamus, 

jehoţ některé druhy byly prokázány jako přenašeči háďátek. V ČR se vyskytují čtyři druhy tohoto 

rodu – M. galloprovincialis, M. sutor, M. sartor a M. saltuarius, z nichţ u dvou byl prokázán 

přenos háďátka (M. galloprovincialis, M. sutor). Brouci rodu Monochamus napadají fyziologicky 

oslabené, čerstvě pokácené nebo skládkované jehličnaté dřeviny. Při přemnoţení můţou přecházet 

i na dřeviny zdravé. Larvy vyţírají pod kůrou široké chodby, vyplněné hrubou drtí a třískami. Na 

podzim se zavrtávají oválným otvorem do dřeva, které rozeţírají stále se zvětšujícími chodbami. 

Výletový otvor tesaříků je kruhový o průměru okolo 6 - 8 mm. Přítomnost vektorů výskyt háďátek 

r. Bursaphelenchus ve dřevě podmiňuje, a proto je nezbytné provádět detekční průzkum i na 

přenašeče, nejlépe současně s háďátkem.  
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2. Háďátko bramborové – Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

a háďátko naţloutlé – Globodera pallida (Stone) 

 
Obr. 38 -

http://www.bayercropscience.cl/soluciones/fichaproblema.asp?i

d=1079 

   
Obr. 39 - http://www.ipmimages.org, Foto: Florida Division of 

Plant Industry Archive  

 

školky skleníky 
ostatní porosty 

hostitelských rostlin 

pozemky určené pro 

mnoţení sadby 

kontroly v rámci 

přezkušování výskytu 

vzorky 

zeminy 

pozitivní 

výskyty 

vzorky 

zeminy 

pozitivní 

výskyty 

vzorky 

zeminy 

pozitivní 

výskyty 

vzorky 

zeminy 

pozitivní 

výskyty 

vzorky 

zeminy 

pozitivní 

výskyty 

137 0 9 0 391 0 4367 0 56 6 

Tab. 23 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Globodera rostochiensis, Globodera pallida v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny a příznaky napadení: 

G. rostochiensis a G. pallida jsou významnými škůdci bramboru, kteří dlouhodobě přeţívají 

na zamořeném pozemku. Při silném napadení háďátky jsou rostliny zakrslé, krátce po vzejití 

dochází ke zpomalení jejich růstu. Háďátka se vyskytují často v ohniscích.  

Háďátko G. pallida se na území ČR vyskytuje jen ojediněle, háďátko G. rostochiensis se 

vyskytuje zejména u drobných pěstitelů a v raně bramborářské oblasti. Oba druhy patří do 

seznamu škodlivých organismů, jejichţ zavlékání a šíření na území EU je zakázáno. 

 

http://www.ipmimages.org/
http://www.ipmimages.org/browse/autimages.cfm?aut=9
http://www.ipmimages.org/browse/autimages.cfm?aut=9
http://www.bayercropscience.cl/upfiles/problemas/Globodera_rostochiensis_BCS00024602.jpg
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5384261
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3. Háďátko kolumbijské – Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a 

háďátko Meloidogyne fallax Karssen 

 
Obr. 40- Foto: OSU Extension Plant Pathology Slide, 

www.defra.gov.uk  

   
      Obr. 41 - Foto: Department for Environment, Food and 

Rural Affairs 

 
školky ostatní pozemky 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

1028 0 0 224 0 0 

Tab. 24 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Meloidogyne chitwoodi a Meloidogyne fallax v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Brambor, rajče, slunečnice, kukuřice. 

Příznaky napadení: 

Háďátko Meloidogyne chitwoodi patří do skupiny kořenových hálkotvorných háďátek. 

V případě brambor napadá kořeny a vytvářející se hlízy. Na nadzemních částech se při slabším 

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

slabší a opoţděný růst rostlin, popř. jejich vadnutí. Napadení je moţno pozorovat na kořenech, kde 

se objevují drobné hálky, nebo na hlízách, kde je patrné značné mnoţství drobných zduřených 

hrbolků. Hálky se na hlízách vytvářejí jen při teplotách nad 20 °C. V době, kdy samička začne 

klást vajíčka, se v duţině hlíz objevují tmavé skvrny. Tento příznak se můţe projevit jiţ na poli, 

častěji lze ale tento příznak zjistit později během skladování hlíz. 

Většina odrůd brambor pěstovaných v Evropě je náchylná k napadení tímto háďátkem, 

příznaky poškození jsou však výraznější na pozdních odrůdách brambor s vyšším obsahem 

škrobu, zatímco rané odrůdy nejsou poškozovány tak silně. 

Druh M. fallax je morfologicky velmi podobný háďátku M. chitwoodi. Obecně se v mnoha 

vlastnostech, znacích, biologii, bionomii a hostitelském spektru, symptomech, míře patogenity, 

karanténním statutu a ekonomické závaţnosti podobá M. chitwoodi. 

http://www.defra.gov.uk/
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VI. HMYZ 
 

1. Bázlivec kukuřičný – Diabrotica virgifera virgifera LeConte 

 

 
Obr. 42 - www.srs.cz, Foto: J. Beránek  

 
Obr. 43 - www.srs.cz, Foto: J. Gall  

 

 
Obr. 44 - www.biolib.cz, Foto: Josef Němec 

 

počet kontrolovaných 

lokalit 

počet lokalit s pozitivním 

nálezem 

počet jedinců odchycených ve 

feromonových lapačích 

220 48 4973 

Tab. 25 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Diabrotica virgifera v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce je kukuřice (Zea mays L.), larvy se však 

mohou příleţitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se mohou ţivit i na 

rostlinách z čeledí Poaceae, Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae. 

Příznaky napadení: 

Při silném napadení larvami dochází, zejména za větru a u podmáčených porostů, k poléhání a 

vyvracení rostlin kukuřice. Typickým příznakem je vytváření tzv. husích krků. Dospělci poškozují 

listy kukuřice ţírem, příznaky jsou obdobné jako při ţíru kohoutků (Lema spp.) na obilovinách.  

http://www.srs.cz/
http://www.srs.cz/
http://portal.srs.cz/olomouc-foto/Optimal/2682.jpg
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Dospělci oţírají rovněţ květy a mladé palice kukuřice, při silném napadení můţe dojít i 

k větší redukci zrn v palici.  
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2. Černopáska bavlníková – Helicoverpa (= Heliothis) armigera 

(Hübner) 

 
Obr. 45 - www.srs.cz, Foto. M. Březíková 

   
Obr. 46 - www.srs.cz, Foto. M. Březíková 

 

 
Obr. 47 - www.biolib.cz, Foto: František Šarţík 

 
feromonové lapače 

počet pozorování počet odebraných vzorků počet pozitivních vzorků 

244 2 1 

Tab. 26 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Helicoverpa armigera – feromonové lapače v ČR v roce 2009. 

 
světelné lapače 

počet sledovaných 

lokalit 
počet pozitivních vzorků 

počet odchycených 

jedinců 

29 26 34 

Tab. 27 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Helicoverpa armigera – světelné lapače v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Mezi hostitelské rostliny patří obecně zelenina, kukuřice, květiny. Ve stadiu housenky je druh 

Helicoverpa armigera široce polyfágní. Jako ţivné rostliny je uváděno několik set druhů 

především bylin, přičemţ škodlivé výskyty jsou podle literatury udávány na tak systematicky 

vzdálených rostlinách, jako jsou obilniny (rýţe, pšenice, ječmen, oves, kukuřice, čirok), bavlník, 

tabák, rajče, paprika, brambor, hrách, fazol, vojtěška, slunečnice, len, z ovocných dřevin například 

slivoň, ze zeleniny brukev, cibule, česnek, z plevelů laskavec, durman a jiné.  

Příznaky napadení: 

Ţír na hostitelských rostlinách, housenky přednostně napadají květenství a plody rostlin, 

pokud nejsou vyvinuty, pak napadají vegetační vrchol a nejmladší listy rostliny. 

http://www.srs.cz/
http://www.srs.cz/
http://portal.srs.cz/olomouc-foto/Optimal/1842.jpg
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3. Kozlíčci Anoplophora glabripennis (Motschulsky) a 

Anoplophora chinensis (Forster) 

 

 
Obr. 48 - Foto: M. Maspero 

  

 
Obr. 49 - www.biolob.cz, Foto: James Appleby 

 
počet kontrol počet odebraných vzorků počet míst výskytu 

413 9 0 

Tab. 28 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Anoplophora glabripennis, Anoplophora chinensis v ČR v roce 

2009 

Hostitelské rostliny: 

U A. glabripennis jsou hlavními hostitelskými rostlinami především 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.); A. chinensis podle dosavadního 

výskytu v Evropě (Itálie) napadá dřeviny rodů Acer, Carpinus, Fagus, Corylus, Platanus, Betula, 

Aesculus, Rosa, Ulmus, Cotoneaster, Quercus a Crataegus; v oblasti původního rozšíření 

A. chinensis patří navíc k velmi významným hostitelům citrusy (Citrus spp.). 

Příznaky napadení: 

Samičky nejprve naruší povrch kůry svými kusadly na čerstvém či ţivém dřevě a do takto 

připravené jamky vykladou po jednom vajíčku, vylíhlá larvička se zavrtává a v tomto místě je 

patrný mízní výron. Po zavrtání prvních stadií larev jsou v kambiu patrné chodbičky, následně po 

zavrtání do dřeva jsou zde v posledních stadiích rozsáhlé oválné chodby aţ do průměru 3 cm. 

V důsledku ţíru se ve dřevě a jeho produktech objevují v závěru larválního vývoje nápadné 

dřevěné špony, po dokončení vývoje opouští brouci kukelní kolébku výletovým otvorem aţ 1 cm 

velkým. Larva tesaříka je v dospělosti aţ 5 cm dlouhá. Odumřelý dřevní materiál starší dvou let je 

však jiţ prostý napadení ţivými larvami a pokud nejsou přítomny čerstvé dřevěné špony na 

povrchu dřeva staršího 2 let, lze vyloučit jeho napadení dosud ţivými stadii brouků. 

U ţivého rostlinného materiálu (např. bonsají) se mohou objevit příznaky působené úţivným 

ţírem dospělých kozlíčků na mladých výhonech, listech a pupenech. 
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4. Ţlabatka Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 

 
Obr. 50 - www.invasive.org, Foto: Jerry A. Payne, USDA Agricultural Research Service 

 
počet kontrol počet odebraných vzorků počet míst výskytu 

154 1 0 

Tab. 29 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Dryocosmus kuriphilus v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

Hostiteli Dryocosmus kuriphilus jsou rostliny rodu Castanea, např. kaštanovník vroubkovaný 

(C. crenata Sieb. et Zucc.), kaštanovník zubatý (C. dentata Marsh.), kaštanovník měkoučký 

(C. mollissima), kaštanovník Seguindův (C. seguinii Dode) a kaštanovník jedlý (C. sativa Mill.). 

Příznaky napadení: 

Působením larev, které přezimují jako larvy prvých instarů v pupenech, se na mladých 

výhonech vytvářejí od poloviny dubna hálky, mající 5 - 20 mm v průměru. Tyto hálky jsou zeleně 

nebo růţově zbarvené a často obsahují části vyvíjejících se listů, stonků a řapíků. Tvoří se na 

mladých větvičkách, listových řapících, nebo na středním ţebru listu. Dospělé ţlabatky (u tohoto 

druhu jsou známy pouze samice a rozmnoţování probíhá partenogenezí) se líhnou od konce 

května do konce července. Po vylíhnutí dospělců hálky vyschnou, zdřevnatí a zůstanou na stromě i 

více neţ dva roky. Vylíhlá samice můţe naklást přes 100 vajíček. Vajíčka klade dovnitř pupenů a 

v některých pupenech můţe být i 20 aţ 30 vajíček. Zatímco hálky jsou na rostlině snadno 

zjistitelné, vajíčka a larvy prvního instaru, ukryté uvnitř pupenů, nemusí být jednoduchou vizuální 

prohlídkou zjištěny.  

Škůdce přezimuje ve stadiu larvy v pupenech, proto je jeho výskyt na mladých rostlinách 

(které nebyly v předcházejícím roce napadeny), dovezených na podzim nebo na jaře, obtíţně 

zjistitelný. Na rostlinách, které byly napadeny v předcházejících letech, je přítomnost škůdce 

snadno poznatelná podle hálek, které po vylíhnutí dospělců zůstávají na napadených orgánech. 

Ve výsadbě jsou hlavním příznakem hálky, které se vytvářejí od poloviny dubna. 

Značným problémem je zejména riziko přehlédnutí příznaků při slabém výskytu škůdce. 

Dojde-li totiţ k objevení příznaků aţ po vylíhnutí prvních dospělců, nelze vyloučit nakladení 

vajíček na hostitelské rostliny vzdálenější neţ jen rostliny v blízkém okolí rostlin s příznaky 

napadení. Dospělci pak mohou přeletět i na delší vzdálenost, coţ je doloţeno rychlostí šíření 

škůdce v zamořené oblasti. Na nově napadených rostlinách jsou potom patrné příznaky aţ po 

vyrašení v příštím roce. Proto jsou napadené rostliny při podzimní přepravě v roce napadení nebo 

při jarní přepravě v roce následujícím bezpříznakové, ale jejich prostřednictvím se můţe ţlabatka 

dále šířit. 
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5. Štítenka Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti) 

 
Obr. 51 - www.srs.cz, Foto. J. Beránek 

 
počet kontrol počet odebraných vzorků počet míst výskytu 

115 11 10 

Tab. 30 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Pseudaulacaspis pentagona v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny: 

P. pentagona je široce polyfágní druh na dřevinách i bylinách. Z hospodářsky významných 

hostitelských rostlin pěstovaných na našem území jsou to hlavně rody Prunus (zejména broskvoně 

a slivoně), Pyrus, Ribes, Rubus, Sorbus, Vitis a Juglans. Z okrasných druhů jsou v Evropě často 

napadány rody Catalpa, Morus, Sophora a Syringa; zjištěna byla také na okrasných druzích rodu 

Malus. 

Příznaky napadení:  

Sleduje se především přítomnost kolonií P. pentagona na kůře kmenů a větví. Při hustém 

osídlení tvoří štítky a voskové výpotky štítenek na kůře bělavé povlaky, které mohou zcela pokrýt 

kůru; je známo i napadení listů a (u ovocných dřevin) i plodů. Při slabším napadení jsou štítky 

patrné ve skupinkách nebo jednotlivě. Při silném napadení dochází k poškození stromu, které se 

projevuje ţloutnutím, usycháním a předčasným opadem listů a postupně prosycháním aţ 

odumíráním koruny. Ve vybraných lokalitách se dále umístí feromonové lapače. 

http://www.srs.cz/
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6. Nosatec Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 

  
Obr. 52 - www.biolib.cz, Foto: Zdeněk Chalupa Obr. 53 – www.biolib.cz, Foto: Zdeněk Chalupa 

 
místa produkce rostlin 

určených k pěstování (školky) 
ostatní porosty hostitelských rostlin 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

počet 

kontrol 

počet odebraných 

vzorků 

počet míst 

výskytu 

50 0 0 282 9 0 

Tab. 31 - Rozsah a výsledky průzkumu výskytu Rhynchophorus ferrugineus v ČR v roce 2009. 

Hostitelské rostliny  

Rostliny z čeledi Arecaceae (Palmae). 

Příznaky napadení: 

Poškození palem vzniká ţírem larev ve kmeni a bázích řapíků. Napadení je obtíţné zjistit 

v počáteční fázi, zpravidla je objeveno, aţ kdyţ je palma váţně poškozena. Přítomnost škůdce se 

projevuje těmito příznaky: otvory ve kmeni nebo v koruně, ze kterých jsou vytlačována rozeţraná 

vlákna (to můţe být doprovázeno výtokem hnědé viskózní tekutiny); při přiloţení ucha ke kmeni 

palmy můţeme slyšet chroustavý zvuk, který larvy vydávají při ţíru; konečnou fází poškození je 

usychání listů a postupně celé koruny. 

V ČR existuje riziko zavlečení škůdce zejména do skleníků botanických zahrad. 

http://www.biolib.cz/

