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ASOCIACE

Právě v důsledku změn klimatu a stále 
oblíbenějšího cestování se k nám stále 
častěji dostávají nejrůznější škůdci a cho-
roby. Není tak dovoleno, ani s ohledem 
na ochranu fl óry v zahraničí, dovážet 
rostliny a rostlinné produkty ze svých 
cest. Asociace cestovních kanceláří 
ČR využila nabídku k vzájemné 
propagaci této problematiky Odboru 
dovozu a vývozu Ústředního kont-
rolního a zkušebního ústavu země-
dělského. Pevně věříme, že vzájemná 
informovanost a zvýšení povědomí 
nejen mezi turisty, ale i pracovníky ces-
tovních kanceláří a agentur pomůže 
k osvětě, ale i k předejití nepříjemností při 
hraničních či letištních kontrolách. 

Světový trh a čilý cestovní ruch s sebou 
nesou důsledky v podobě zavlékání no-
vých nemocí a škůdců rostlin na nová 
území. Může se jednat o škodlivé orga-
nismy, které se v České republice proza-
tím nevyskytují a mohou způsobit po je-
jich zavlečení závažné škody. Tyto tzv. 
karanténní organismy mohou negativně 
působit nejen na naši přírodu, ale také 
na lidské zdraví. 

Například v USA došlo v lesích k vyhube-
ní kaštanovníku zubatého, který v těchto 
lesích tvořil více než čtvrtinu původních 
stromů a došlo k úhynu více než 3,5 
miliardy stromů vlivem choroby zavleče-
né z Asie. Dopad byl také na živočichy 
apod. U nás mezi nejznámějším zavleče-
ným škůdcem je bezpochyby mandelinka 
bramborová. Ohrožení ale je i v dnešní 
době, kdy se chráníme například před 
zavlečením asijských kozlíčků rodu Ano-
plophora sp. nebo háďátka borovicového, 
kteří dnes způsobují rozsáhlé škody a je-
jich likvidace stojí velké náklady. 

Dejte tak pozor, co svým klientům radíte 
před cestou! Nezapomeňte je spolu s ví-
zovými povinnostmi a jinými náležitostmi 

upozornit i na nebezpečí před nežádoucí-
mi suvenýry. Pokud si turisté zakoupí 
na trhu v zahraničí nějakou rostlinu, tak 
je nutné mít na paměti, že vždy existuje 
riziko, že vámi dovážená rostlina je skry-
tě napadena škůdci nebo chorobami. 
Nebezpečnější je ještě volný sběr v příro-
dě, při kterém navíc mohou porušit i další 
předpisy a hrozí i velmi přísné tresty, 
v některých případech včetně vězení. 
Opatrnost je nutná také při dovozu ovo-
ce, zeleniny, ale i řezaných květin. 

Dovozem těchto rostlin dochází k poru-
šení fytosanitárních předpisů, jejichž 
úkolem je chránit naši přírodu a země-
dělskou produkci. Tyto předpisy jsou 
shodné ve všech státech EU a podobně 
ve Švýcarsku. V těchto zemích neplatí tak 
přísné omezení pro turisty, pokud dová-
žejí tyto komodity pro soukromou potře-
bu. Rostlinolékařské osvědčení ani další 
doklady se k tomuto účelu nevyžadují. 
Toto se však nevztahuje na francouzská 
zámořská území a na Kanárské ostrovy. 
Velmi přísná pravidla jsou zejména mimo 
země EU. Pro cestující, kteří dovážejí 
rostliny nebo rostlinné produkty ze zemí 
mimo EU, nejsou stanoveny žádné výjim-

ky. Není-li na hranicích předloženo rostli-
nolékařské osvědčení, je dovážené zboží 
zabaveno a zlikvidováno. Cestující za za-

bavené zboží neobdrží ani žádnou 
náhradu. Mnohdy mohou naopak být 
vystaveni sankcím. Některé rostliny 
je dokonce zakázáno dovážet. 
Jedná se o většinu trav a běžných 
jehličnanů, některé listnaté stromy, 
většinu ovocných stromů, révu 
vinnou, rostliny citrusů apod. 

Pokud přesto chcete dovézt ze zahra-
ničí rostliny, informujte se před cestou 

na aktuální zákazy a podmínky dovozu!

Více na: http://eagri.cz/public/web/
ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/dovoz-ze-
tretich-zemi/, tel: 545 110 490, 
odv@ukzuz.cz.  

Čím žije Asociace cestovních kanceláří ČR?

Nechte faunu i fl óru v cizině 
Každoročně, zejména před hlavní letní sezonou sílí kampaně na informování nejen českých klientů, aby si 
z dovolených neodváželi suvenýry, které mohou způsobit komplikace. Velké riziko vám mohou způsobit 
na hranicích či při letištních kontrolách jak živočichové a některé výrobky z nich, tak i rostliny.
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