
ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu
Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00  PRAHA 6

Č.j.: SRS 060325/2013   V Praze dne 12. 11. 2013

Důvodová zpráva k nařízení Státní rostlinolékařské správy 
o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti 
rozšíření bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) 

s č.j. SRS 060324/2013 ze dne 12. 11. 2013

Bázlivec  kukuřičný  je  původně  severoamerický  brouk,  který  působí  významné 
hospodářské škody na porostech kukuřice, vzniká u něj rychle rezistence proti insekticidním 
přípravkům a na území Evropské unie jsou vhodné klimatické podmínky pro jeho další šíření. 
Proto  patří  podle  §  7  odst.  1  písm.  a)  zákona  č.  326/2004 Sb.  o  rostlinolékařské  péči  a 
o změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a §  3  vyhlášky 
č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a 
rostlinných  produktů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  mezi  škodlivé  organismy,  které  je 
zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie. Evropská Komise svým rozhodnutím 
2003/766/ES,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  svým  doporučením  2006/565/ES  stanovila 
všem členským státům Evropské unie postup proti zavlékání a šíření bázlivce kukuřičného. 

Mimořádná rostlinolékařská opatření se ukládají s cílem zpomalit další šíření bázlivce 
kukuřičného  do  dosud nezamořených  oblastí  České  republiky  a  Evropské  unie,  a  tím co 
nejvíce  oddálit  vznik  hospodářsky  významných  škod  na  porostech  kukuřice,  kterou  je 
v některých oblastech velmi obtížné v osevním postupu nahradit jinou vhodnou plodinou. 

Území  vymezené  v článku  1  tohoto  nařízení  se  nachází  na  hranici  současného 
rozšíření bázlivce kukuřičného v České republice i v Evropské unii. Rozsah vymezení tohoto 
území  odpovídá  poznaným  schopnostem  tohoto  škůdce  šířit  se  vlastním  aktivním  letem 
v rámci jedné vegetační sezóny a stanovená opatření mají další postup škůdce zpomalit. 

Oproti roku 2013 došlo ke změně vymezeného území, v němž se nařizují mimořádná 
rostlinolékařská opatření proti rozšíření bázlivce kukuřičného – přibyly do něj okresy Česká 
Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Plzeň-jih, Plzeň-město, Rakovník, Rokycany; 
naopak z něj byly vyřazeny okresy Benešov, Český Krumlov, Jičín, Náchod, Nymburk, Písek, 
Tábor, Trutnov. Tato změna byla provedena z důvodu rozšíření území, ve kterém je populace 
bázlivce  kukuřičného pokládána  za  usídlenou a  opatření  proti  bázlivci  jsou v něm pouze 
doporučená.

Bc. Zdeněk Mach
ředitel Státní rostlinolékařské správy

Str. 1/1


		2013-11-20T11:45:04+0100


		2013-11-20T11:45:10+0100




