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                       S I G N A L I Z A C E 

 vhodného termínu pro insekticidní ošetření révy proti křísku 
révovému (vymezená území Bulhary, Oleksovičky a Perná) 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v souladu s článkem 3 odst. 1 Nařízení 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských 
opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée 
phytoplasma č. j. UKZUZ 079289/2022, č. j. UKZUZ079297/2022 a č. j. UKZUZ 079296/2022, 
všechny ze dne 9. 5. 2022 (nárazníkové zóny) a dále podle písm. B mimořádných rostlinolékařských 
opatření nařízených individuálním subjektům: 

 

 v zamořené zóně Bulhary:  
 

1. č. j. UKZUZ 037581/2022 ze dne 4. 3. 2022; 
2. č. j. UKZUZ 049188/2022 ze dne 22. 3. 2022; 
3. č. j. UKZUZ 055010/2022 ze dne 31. 3. 2022; 
4. č. j. UKZUZ 055012/2022 ze dne 1. 4. 2022; 

 

 v zamořené zóně Oleksovičky: 
 

1. č. j. UKZUZ 037580/2022 ze dne 4. 3. 2022; 
2. č. j. UKZUZ 049780/022 ze dne 23. 3. 2022; 
3. č. j. UKZUZ 055007/2022 ze dne 1. 4. 2022; 
4. č. j. UKZUZ 049030/2022 ze dne 23. 3 2022; 

 

 v zamořené zóně Perná: 
 

1. č. j. UKZUZ 037579/2022 ze dne 4. 3. 2022; 
2. č. j. UKZUZ 055004/2022 ze dne 1. 4. 2022; 
3. č. j. UKZUZ 049766/2022 ze dne 23. 3.2022; 

Útvar: Oddělení správních procesů 
v ochraně rostlin 

 

  

Vyřizuje: Ing. Hana Chrápková Č. j.: UKZUZ 133187/2022 
E-mail: hana.chrapkova@ukzuz.cz   
Telefon: +420 606 043 480   
Adresa: tř. Těreškovové 2206/38, 734 01 

Karviná 
Datum: 25. 7. 2022 
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4. č. j. UKZUZ 048528/2022 ze dne 21 3. 2022; 
5. č. j. UKZUZ 048207/2022 ze dne 23. 3.2022; 
6. č. j. UKZUZ 043655/2022 ze dne 14. 3. 2022; 
7. č. j. UKZUZ 044907/2022 ze dne 16. 3.2022; 

 
 
na základě výsledků pravidelného monitoringu stavu populace kříska révového signalizuje 
vhodný termín pro ošetření rostlin révy v zamořených a nárazníkových zónách vymezených 
území Bulhary, Oleksovičky a Perná 
 

25. 7. 2022 

 
Povinné osoby dotčené výše uvedenými opatřeními musí nařízené ošetření provést 
insekticidním přípravkem na ochranu rostlin povoleným v době aplikace na ochranu révy proti 
křísku révovému, křísům, případně proti savým škůdcům nebo savému hmyzu v souladu 
s návodem k jeho použití (etiketou), v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s jinými obecně závaznými právními předpisy, např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Upozorňujeme povinné osoby, že dosud nebylo za účelem eradikace karanténního původce 
zlatého žloutnutí révy na území CHKO Pálava vydáno ze strany příslušného orgánu ochrany 
přírody a krajiny opatření obecné povahy. 
 
Ošetření musí být provedeno do 7 dnů od signalizace, tj. nejpozději 1. 8. 2022. 
 

 
 
Ing. Jakub Beránek, Ph.D. 
ředitel Odboru zdraví rostlin 


