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Kudy na RL portál? 

http://www.ukzuz.cz/


PĚT ZÁKLADNÍCH APLIKACÍ 
• Metodiky IOR        •  Výskyt a prognóza ŠO 
• Fotogalerie            •   Rezistence ŠO 
• Fytosanitární rizika 

Co RL portál obsahuje? 

Fotogalerie 

Metodiky IOR 

Rezistence ŠO 

Výskyt a prognóza ŠO 
 

Fytosanitární rizika EU 
 



Co RL portál obsahuje? 

Úvodní okno 
RL Portálu 
- rychlý start 

Metodiky 
IOR 

Fotogalerie 

Prognóza 
výskytu ŠO 

Výskyt  
ŠO 

Rezistence 
ŠO 

Fytosanitární 
rizika EZ 



METODIKY IOR 
• poskytují informace pro uplatňování obecných zásad 

IOR při pěstování jednotlivých plodin 
• zpracovány polní plodiny, ovoce, réva, částečně 

zelenina, okrasné rostliny 
• dílo kolektivu autorů z plodinových výzkumných 

ústavů, univerzit, ČSR i ÚKZÚZ 
• Metodické postupy na podporu uplatňování zásad IO 

jádrovin a peckovin poskytl VŠÚO Holovousy 

Co RL portál obsahuje? 



METODIKY IOR 
• texty na RL portálu rozšířeny o: 
 popisy a vyobrazení ŠO 
 aktuální povolené přípravky na OR 
 POR jako „Semafor přípravků“ 

• metodiky pro ostatní plodiny (ovoce, zelenina, okrasné) 

     zveřejněny pro přístup k semaforu přípravků 

Co RL portál obsahuje? 



FOTOGALERIE  
• umožňuje rychlou orientaci 
     ve vyobrazení ŠO v rámci  
     zvolené plodiny 
• k fotografiím přiřazeny některé 

části textů z Metodik IOR 
• texty jsou však jen částečné 
• nezahrnují celou problematiku 

ŠO obsaženou v Metodikách IOR 
• pouze základní informace o: 
  vzhledu ŠO 
  biologii ŠO 
  významu ŠO 

Co RL portál obsahuje? 



VÝSKYT A PROGNÓZA ŠO 
• Přístupné pravidelné 
     Monitorovací zprávy  
     o výskytu ŠO dle oblastních 
     pracovišť ÚKZÚZ 
     (do r. 2017) 
• Metodiky monitoringu 
• Existující výstupy ÚKZÚZ 

související s OR proti 
škodlivým organismům: 

Co RL portál obsahuje? 

 Mapy výskytu ŠO 

 Úlovky ze světelných lapačů (můry) 

 Aphid bulletin apod. (mšice) 



REZISTENCE ŠO 
• Obecné informace o rezistenci 
• Organizace podílející se na výzkumu rezistence 
• Mapy rezistence  
    (zatím pouze polní škůdci, v budoucnosti další  
     ŠO) 

 
 dle jednotlivých let  
 dle druhů ŠO 
 dle účinných látek  

Co RL portál obsahuje? 



Co RL portál obsahuje? 

REZISTENCE ŠO 

Obecné 
informace 

Zatím pouze polní plodiny 



Co RL portál obsahuje? 

dle druhů ŠO 
 

dle úč. látek 
 

dle jednotlivých let 
 

MAPY REZISTENCE ŠO 



• obrazovka rozdělena na užší levou a širší pravou část 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Metodiky IOR 



• levou část tvoří: 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Metodiky IOR 

fulltextový vyhledávač 
 
 
volba plodinové metodiky IOR 
 
 
 
  
volba obsahu zvolené metodiky 



• levou část tvoří: 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Metodiky IOR 

fulltextový vyhledávač 
 
 
volba plodinové metodiky IOR 
 
 
 
  
volba obsahu zvolené metodiky 



• levou část tvoří: 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Metodiky IOR 

fulltextový vyhledávač 
 
 
volba plodinové metodiky IOR 
 
 
 
  
volba obsahu zvolené metodiky 



fulltextový vyhledávač: 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Metodiky IOR 

• vyhledá jak dílčí hesla, tak části vět  

• hledá pouze v rámci Metodik IOR  

• nikoliv v rámci celého RL portálu 

• výsledky zobrazuje s okolním textem  

• včetně odkazu do příslušné metodiky 

• hledaný výraz je barevně zvýrazněn  

• často zobrazí souvislosti již v 1. kroku 

• netřeba číst celou pasáž v metodice 

• netřeba otevírat celou metodiku 



Jak se na RL portálu orientovat? 
Metodiky IOR 

fulltextový vyhledávač: mšice 



volba plodiny: 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Metodiky IOR 

• výběr plodinové metodiky 

• zobrazení požadovaných informací 

• položky sestaveny do „stromečku“ 



volba obsahu: 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Metodiky IOR 

• výběr kapitol, které se zobrazí  
• tisk metodiky v konečném obsahu 
• určení vlastního rozsahu metodik  
• pouze informace, které uživ. zajímají 
• tvorba „vlastní metodiky IOR“ 
• položky sestaveny do „stromečku“  



• pravou část tvoří jednotlivé tematické okruhy, 
z nichž se každá plodinová metodika IOR skládá 

• okruhy uspořádány horizontálně v podobě záložek 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Metodiky IOR 

• hlavní část obrazovky = hledané informace 



• obrazovka rozdělena na tři části 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Fotogalerie 



• levou část tvoří:  

Jak se na RL portálu orientovat? 
Fotogalerie 

vyhledávač  
-  nejedná se o fulltextový vyhledávač 
-  vyhledává jen ve Fotogalerii pomocí  
    hesel  plodina, abiotikóza, škodlivý 
    organismus,  

volba plodiny 
- po výběru plodiny se v levé dolní části  
 zobrazí seznam abiotikóz a ŠO 
 

přehled ŠO na zvolené plodině  
- pouze ŠO, které Fotogalerie obsahuje 
- dvojí zobrazení ŠO 
- podle skupin (bakterióza, viróza, mykóza, aj.) 
- abecedně za sebou 
- možnost různého způsob práce s daty 



• levou část tvoří: 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Fotogalerie 

vyhledávač  
-  nejedná se o fulltextový vyhledávač 
-  vyhledává jen ve Fotogalerii pomocí hesel 
-  plodina, škodlivý organismus, abionóza 
 

volba plodiny 
- po výběru plodiny se v levé dolní části  
 zobrazí seznam abionóz a ŠO 
 

přehled ŠO na zvolené plodině  
- pouze ŠO, které Fotogalerie obsahuje 
- dvojí zobrazení ŠO 
- podle skupin (bakterióza, viróza, mykóza, aj.) 
- abecedně za sebou 
- možnost různého způsob práce s daty 



• levou část tvoří: 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Fotogalerie 

vyhledávač  
-  nejedná se o fulltextový vyhledávač 
-  vyhledává jen ve Fotogalerii pomocí hesel 
-  plodina, škodlivý organismus, abiotikóza 
 

volba plodiny 
- po výběru plodiny se v levé dolní části  
 zobrazí seznam abiotikóz a ŠO 
 

přehled ŠO na zvolené plodině  
- pouze ŠO, které Fotogalerie obsahuje 
- dvojí zobrazení ŠO 
- podle skupin (bakterióza, viróza, mykóza, aj.) 
- abecedně za sebou 
- možnost různého způsobu práce s daty 



• vedle plodiny je záložka „Plevele“ 
• umožňuje prohlížení jednotlivých druhů plevelů 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Fotogalerie 



• prostřední část = informace o plodině / plevelu či ŠO 
• informace jako v Metodikách IOR, jen menší rozsah 

Jak se na RL portálu orientovat? 
Fotogalerie 



• pravá část = vystaveny fotografie hledané položky 
• pod hlavní fotografií jsou posouvatelné náhledy  

Jak se na RL portálu orientovat? 
Fotogalerie 



Jak se na RL portálu orientovat? 
 Výskyt a prognóza ŠO 

• Monitorovací zprávy o výskytu ŠO do r. 2017 
• dle jednotlivých ročníků a oblast. pracovišť ÚKZÚZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• včetně archivu 2005 – 2010 

archiv 
volba oblasti 

 

Zprávy o 
výskytu ŠO 

 

volba ročníku 

 územní působnost 
pracoviště 

 



Jak se na RL portálu orientovat? 
 Výskyt a prognóza ŠO 

Zprávy o 
výskytu ŠO 

Ukončeny v roce 2017 



Jak se na RL portálu orientovat? 
 Výskyt a prognóza ŠO 

Aplikace 
• Automatické meteostanice (ÚKZÚZ + ČHMÚ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rozmístění 
meteostanic 



Jak se na RL portálu orientovat? 
 Výskyt a prognóza ŠO 

Aplikace 
• Prognóza výskytu ŠO - sumy efektivních teplot 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obecné 
informace  



Jak se na RL portálu orientovat? 
 Výskyt a prognóza ŠO 

Aplikace 
• Prognóza výskytu ŠO - sumy efektivních teplot 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aktuální stav 
SET 

vybraných 
ŠO 

volba ŠO 

 



Jak se na RL portálu orientovat? 
 Výskyt a prognóza ŠO 

Aplikace 
• Prognóza výskytu ŠO - sumy efektivních teplot 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vývoj  SET 
škodlivých 
organismů  

na vybraných 
lokalitách 

 

 

volba ŠO 

 



Jak se na RL portálu orientovat? 
 Výskyt a prognóza ŠO 

 Aplikace 
• Prognóza výskytu ŠO - sumy efektivních teplot 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vývoj  SET 
obecně  

(DS x HS) 
 

 

Výběr SPV 
0, 3, 5, 10 oC 

(DS x HS) 
 

 



Jak se na RL portálu orientovat? 
 Rezistence 

výběr škůdce 

 

výběr 
testované 

účinné látky 

 



Jak se na RL portálu orientovat? 
 Rezistence 

Mapy 
rezistence ŠO k 

rúzným 
účinným látkám 

pesticidů  v 
různých letech 
(dosud pouze 
rezistence k 

insekticidům)  
 
 

 

po kliknutí se zobrazí 
podrobnější informace 

k lokalitě 

 

V budoucnosti 
i mapy 

rezistence k 
fungicidům 

(strupovitost 
aj.) 



• informace v tematických okruzích: 
  plodina 
  pěstební opatření 
  abiotické faktory 
  ochrana proti chorobám 
  ochrana proti škůdcům 
 regulace plevelů  
 další prostředky na ochranu rostlin (OR) 
 
 
 
 

• okruhy uspořádány horizontálně v podobě záložek 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Plodina - obecné informace (český a vědecký název, taxonomické 

zařazení, EPPO kód), popis, možnost záměny, stanovištní nároky, 
časté choroby a škůdci, nejčastější plevele, charakteristika vybraných 
odrůd s interaktivními odkazy do databáze odrůd ÚKZÚZ a fotografie 
plodiny 

Co obsahují Metodiky IOR? 

rychlý přístup do 
fotogalerie plodiny 

 



• Plodina – rychlý přístup do fotogalerie plodiny 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Pěstební opatření - osevní a pěstitelské postupy, volba 

odrůdy, výběr osiva a sadby, výživa a vodní režim, hygienická 
opatření, ochrana a podpora užitečných organismů 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Abiotické faktory - příznaky a příčiny poškození,  
       prevence a ochrana 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Abiotické faktory - příznaky a příčiny poškození,  
       prevence a ochrana 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Ochrana proti chorobám 
 zákl. obrazovka = abecední výčet významnějších chorob 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Ochrana proti chorobám  
 zákl. obrazovka = abecední výčet významnějších chorob 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• ŠO – rychlý přístup do fotogalerie ŠO 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Ochrana proti škůdcům  
 zákl. obrazovka = abecední výčet významnějších škůdců na plodině 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Ochrana proti škůdcům  
 zákl. obrazovka = abecední výčet významnějších škůdců 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Ochrana proti chorobám a škůdcům  
 každý ŠO prezentován náhledem fotografie a tzv. hlavičkou taxonu 

Co obsahují Metodiky IOR? 

Přístup k 
informacím o ŠO  

 

rychlý přístup 
do fotogalerie 

ŠO  

 



Informace o škodlivých organismech: 
• obecné informace (český a vědecký název, taxonomické zařazení, 

další názvy a vědecká synonyma, EPPO kód, obrázek 

• charakteristika ŠO (hostitelé, příznaky, možnost záměny, životní 

cyklus, hospodářský význam) 

• monitoring a prognóza (přímé a nepřímé metody monitoringu, 

prognóza výskytu) 

• rozhodování o provedení ošetření (prahy škodlivosti, signalizace 

ošetření dle jiných kritérií) 

• provádění ochranných opatření  

 preventivní opatření 

 nechemické metody ochrany rostlin 

 biologická ochrana včetně POR určených pro ekol. zemědělství 

 chemická ochrana rostlin včetně přehledu přípravků z registru 

 přípravky na ochranu rostlin v podobě tzv. „Semaforu přípravků“ 

• rezistence ŠO a antirezistentní strategie 

• hodnocení účinnosti ochrany 

Co obsahují Metodiky IOR? 



Informace o škodlivých organismech: 

Co obsahují Metodiky IOR? 



Informace o škodlivých organismech: 

Co obsahují Metodiky IOR? 



Informace o škodlivých organismech: 

Co obsahují Metodiky IOR? 

rychlý přístup do 
fotogalerie  
škodlivých 
organismů.  

 



• Regulace plevelů - společenstva plevelů, monitoring a 

prognóza výskytu, rozhodování o provedení ošetření, provádění 
ochranných opatření (nechem. a chemická regulace plevelů), 
rezistence plevelů  a antirezistentní strategie, povolené přípravky na 
regulaci plevelů (tzv. „Semafor přípravků“), hodnocení účinnosti 
regulace plevelů 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Regulace plevelů - společenstva plevelů, monitoring a 

prognóza výskytu, rozhodování o provedení ošetření, provádění 
ochranných opatření (nechemická a chemická regulace plevelů), 
rezistence plevelů  a antirezistentní strategie, povolené přípravky na 
regulaci plevelů (tzv. „Semafor přípravků“), hodnocení účinnosti 
regulace plevelů 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• Další prostředky na OR - regulace růstu, regulace dozrávání 
(v podobě semaforu přípravků), další prostředky na ochranu rostlin 

Co obsahují Metodiky IOR? 



• elektronický nástroj 
• zobrazuje POR dle ekotoxikologických vlastností 
 resp. míry rizik pro jednotlivé složky živ. prostředí: 

 zdraví lidí 

 vodní organismy  

 vodní prostředí 

 půdní organismy 

 včely 

 necíloví členovci 

 necílové rostliny 

 ptáci a savci  

Co je to „Semafor přípravků“? 



• míra vlivu POR na jednotlivé složky živ. prostředí  
   - vyjádřena trojbarevnou stupnicí (zelená, žlutá, červená) 

• zařazení POR do barevných skupin  
    - dle standardizovaných varovných vět  

    - je-li riziko vyšší, než stanovují harmonizovaná kritéria, stanoví 

se omezující opatření, ve formě standardizovaných vět, která 

riziko sníží na přijatelnou úroveň 

Co je to „Semafor přípravků“? 



• účel vytvoření semaforu přípravků  
     - poskytnutí informací, dle nichž by měli uživatelé možnost 

posoudit míru nebezpečí aplikace pro danou složku živ. 

prostředí a následně zvolit nejvhodnější POR pro danou situaci 

• semafor přípravků přímo napojen na Registr POR 
     - zajištěna rychlá orientace uživatele či případné dohledání 

dalších informací přímo v Registru POR 

Co je to „Semafor přípravků“? 



 červená skupina  
• představuje POR s výraznými opatřeními pro snížení 

rizika, jejichž nedodržení může vést k významnému 
ohrožení příslušné složky živ. prostředí či zdraví lidí 

Co je to „Semafor přípravků“? 

 žlutá skupina  
• je zastoupena POR, jejichž povolení a používání je 

rovněž podmíněno snížením rizika prostřednictvím 
omezujícího opatření nebo varovné věty, avšak      
toto omezení je spojeno se střední mírou rizika 

 zelená skupina  
• u těchto POR není nutné riziko významně snižovat 

ochrannými opatřeními, neboť používání těchto POR 
je pro danou složku živ. prostř. relativně bezpečné 



 bílá skupina  
• znamená, že u POR dosud nebylo provedeno 

přehodnocení v souladu s aktuálními kritérii a postupy 
• u této skupiny mohou být z minulosti uvedeny některé 

dříve používané varovné věty, jež nejsou podle 
současných právních předpisů spojeny s dalšími 
povinnostmi při použití 

Co je to „Semafor přípravků“? 



• kliknutí na zelený název přípravku  
    přesměrování do registru POR (nové okno)  

• kliknutí na znaménko „+“  
    zobrazí se informace:  

 indikace 

 dávka 

 ochranná lhůta 

Co semafor přípravků dále nabízí? 

 poznámka  

 souběžně dovážené POR  



• přípravky lze záhlavím tabulky setřídit. 
  abecedně dle názvu přípravku  
  abecedně dle názvu účinné látky 

• lze nastavit počet zobrazovaných sloupců tabulky 

Co semafor přípravků dále nabízí? 



• lze tedy skrýt některé složky životního prostředí, 
které nejsou v danou chvíli předmětem rozhodování 
o použití POR 

• také lze setřídit POR dle míry rizika (barev) na 
jednotlivé složky životního prostředí  

Co semafor přípravků dále nabízí? 



• kliknutí na barevnou plošku semaforu 
   - zobrazí se standardizované varovné věty, dle kterých došlo 

k zařazení přípravku do jedné ze tří barevných skupin rizik 

Co semafor přípravků dále nabízí? 



• v rámci varovné věty je upřesnění či dodatek 
   - součástí barevné plošky je písmeno „i“, které upozorňuje na 

doplňující informaci k aplikaci přípravku 

Co semafor přípravků dále nabízí? 



Co semafor přípravků dále nabízí? 
   Výběr přípravků dle velikosti  balení  
•  maloobchodní balení  
•  velkoobchodní balení 



• výběr jednotlivých kapitol 
   - uživatel získá pouze ty informace, které ho zajímají 

• výběr provést u všech tematických okruhů/záložek 

Jak si vytisknout metodiku IOR? 



• výběr = složení „vlastní plodinové metodiky IOR“  
• kliknout na dolní liště na nabídku „Tisk metodiky“ 
   - možnost tisku bez obrázků v záhlaví každého ŠO 

Jak si vytisknout metodiku IOR? 
 



• pro účely tisku je semafor POR převeden do čb verze: 
 = „A“;        = „B“;         = „C“;        nahrazena pomlčkou („-“) 

Jak si vytisknout metodiku IOR? 



• uživatelský manuál (pdf)  nápověda RL portálu 

Kde najít návod k RL portálu? 



• prezentace (pdf)  na RL portálu 

Kde najít návod k RL portálu? 



Metody monitoringu ŠO 

Stupnice 
růstových  
fází plodin 

( BBCH ) 



Metody monitoringu ŠO 

pozorování ŠO 
chronologicky 
dle růstové 
fáze BBCH 

 



Aktuální výskyty 

Výběr plodiny 

Slivoň 

švestka 



Aktuální výskyty 

Obaleč 

švestkový 

Výběr 
škůdce 



Aktuální výskyty 

Výběr okresu 
a plodiny 

plodina 

okres 



Aktuální výskyty 
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(Blízká?) Budoucnost 

VYUŽITÍ TECHNOLOGIE GIS 
 

(nahrazení bodů na  
mapách plochami) 





(Blízká?) Budoucnost  
 
 

MOBILNÍ APLIKACE 
 
 
 

Aktuální výskyty ŠO v okresech = základ mobilní aplikace 
•reálná situace ŠO na okrese 
•prognózy výskytu ŠO ve sledovaném okrese 
•fotografie ŠO + seznamy povolených přípravků 
•napojení na RL poradnu, příp. předpověď počasí… 



(Blízká?) Budoucnost 

NOVÉ PROGRAMY PRO SIGNALIZACI CHOROB a 
ŠKŮDCŮ PRO PĚSTITELE OVOCE 
 
•více teplotních modelů škůdců (SET) 
•bakteriální spála 
•strupovitost jabloně, hrušně 
•skvrnitost listů třešně a višně….  atd. 



Děkuji Vám za pozornost  
  a přeji dobrou sklizeň a realizaci 

(přes nepříznivý ovocnářský rok 2018) 

 

 
i jménem autora RLP 

Ing. J.Beránka 

Kontakt: 
RNDr. Jan Juroch 

Oddělení MIOR 

Zemědělská 1a 

613 00 Brno 

jan.juroch@ukzuz.cz 

606 769 167 

545 110 447 
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