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Co jsou invaze a invazní druhy?
Co si pod tím termínem vůbec představit?

Invazní druhy – zdomácnělé/naturalizované druhy, jejichž 
potomstvo se dostává do značné vzdálenosti od mateřských 
jedinců, a mají tak potenciál rychle se šířit na rozsáhlém 
území

občas za invazní druhy jsou považovány ty s nějakým negativním 
dopadem na zemědělství, lidské zdraví... (používají hlavně 
ochranáři a spol.)

Co jsou zdomácnělé druhy?

Zdomácnělé/naturalizované – zavlečené/nepůvodní druhy,
jejichž populace se v území opakovaně  a dlouhodobě 
rozmnožují bez přispění člověka (nebo jemu navzdory)



A co jsou původní a nepůvodní druhy?

Původní - druhy, které vznikly v daném území bez 
přispění člověka, nebo se do něj dostaly přirozenou 
cestou z území, ve kterém jsou původní

Nepůvodní/zavlečené - druhy, které se v území 
vyskytují v důsledku lidské činnosti (záměrné či 
nezáměrné), nebo se do něj dostaly přirozenou 
cestou z území, ve kterém jsou nepůvodní.



Lag fáze



van Kleunen et al. unpublished



van Kleunen et al. unpublished



Co podmiňuje úspěch nepůvodního druhu?

náhoda – nelze ovlivnit, nelze analyzovat a použít pro předpovědi
?? intenzita pěstování (tzv. propagule pressure) většinou neznámá 
(výjimkou jsou lesnické dřeviny, kde máme záznamy o ploše pěstování, viz 
články M. Křivánka; teď projekt ze zahrádek)
‐pro její odhad se často používá „residence time“ (od kdy je druh v nabídce 
zahradnických firem), ale je to nepřesné!
vlastnosti druhu

Které druhy lze tedy bez obav pěstovat?

Je třeba umět předpovědět, jaké druhy je bezpečné pěstovat a z jakých 
se naopak mohou stát obtížné dominantní plevele



Nejlepším prediktorem invaze je skutečnost, zda je 
posuzovaný druh invazní v některé jiné části světa.

Pokud však informace nemáme, můžeme posoudit 
bezpečnost záměrné introdukce a pěstování pomocí 
nějakého predikčního modelu (=vlastnosti a climat match)

Křivánek M. (2006): Biologické invaze a možnosti jejich předpovědi. – Acta Pruhoniciana 84



Potřeba (pro prioritizaci zdrojů a činností...) nějakým 
„rozumným“ způsobem rozdělit druhy (zejména ty 
nepůvodní) na ty, které neškodí, škodí občas či někde, a 
druhy jejichž přítomnost je nežádoucí vždy a všude.

Bohužel jsou zde dvě hlavní komplikace:

1) Jedná se o kontinuum, nikoli diskrétní skupiny
2) Různé skupiny (ochranáři, lesníci, rybáři, zemědělci...) 

mají jiná kritéria a pohled na „škodlivost“ a „užitečnost“



1) Vnímání impaktu liší mezi různými zájmovými 
skupinami, jsou rozdíly mezi stanovišti a impakt 
samotný a jeho vnímání se mění i v čase. Z 
hlediska časového měřítka jsou důležité jak změny v 
prioritách společnosti, tak i důsledky invazního 
procesu, kdy míra impaktu roste spolu s velikostí 
areálu a počtem invadovaných stanovišť. 

2) Vnímání impaktu dále výrazně ovlivňuje měřítko, na 
kterém se invaze odehrává – pokud se zavlečený 
druh vyskytuje v heterogenním prostředí, lze 
očekávat, že jeho impakt nebude tak zřetelný a 
obvykle ani tak intenzivní, jako když invaduje
homogenní a rozsáhlá území.

Impakt není to samé jako invazivnost
… znalosti o tom, co dělá druhy invazním NEMŮŽE být jednoduše 
aplikováno na impakt



Pravidla hodnocení musí být dostatečně obecná, aby bylo 
možno klasifikovat zároveň rostliny i živočichy, zároveň však 
musí brát v potaz jejich odlišné invazní chování, možnosti 
likvidace a managementu.

V rámci prioritizace je zapotřebí brát ohled i na aktuální 
rozšíření jednotlivých druhů, charakter invadovaných
stanovišť a realizovatelnost zásahů. Ale musí brát ohled na 
jednotlivé zájmové skupiny. 











2013



2016





Rozdělení druhů bylo založeno na:

1) přežívání v krajině (úmyslně 
šířené vs. spontánní)

2) hojnosti/rozšíření (lokální vs
regionální)

3) environmentální impakt
4) socio-ekonomický impakt 

(alergen, varoáza...)

5) managementové možnosti 
(kompletní eradikace, 
tolerance/resignace, stratifikovaný 
přístup)



V součtu jsme do seznamů dali:

black list: 78 rostlin a 39 živočichů
grey list: 47 rostlin a 16 živočichů
watch list: 25 rostlin a 27 živočichů





Rostlina/žiuvo
čich Seznam Druhové jméno (latinsky) Druhové jméno (česky) Čeleď Pozn. Doporučený 

management
rostlina BL1 Ambrosia artemisiifolia L. ambrozie peřenolistá Asteraceae Kompletní eradikace
rostlina BL1 Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier bolševník velkolepý  Apiaceae Kompletní eradikace
rostlina BL2 Acer negundo L. javor jasanolistý Sapindaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle pajasan žláznatý Simaroubaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don česnek podivný Amaryllidaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Amorpha fruticosa L. netvařec křovitý Fabaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl ovsík vyvýšený Poaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Asclepias syriaca L. klejicha hedvábná, k. vatočník Apocynaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Azolla filiculoides Lam. azola americká Salviniaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Beta vulgaris Altissima Group řepa obecná cukrovka Amaranthaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Buddleja davidii Franch. komule Davidova  Scrophulariaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Colutea arborescens L. žanovec měchýřník Fabaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Cornus sericea L. et C. alba L.  svída výběžkatá Cornaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius  janovec metlatý pravý Fabaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray štětinec laločnatý Cucurbitaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Echinops exaltatus Schrad. bělotrn statný Asteraceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaerocephalus  bělotrn kulatohlavý pravý Asteraceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Fallopia aubertii (L. Henry) Holub opletka čínská Polygonaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Fraxinus pennsylvanica Marshall jasan pensylvánský Oleaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Galega officinalis L. jestřabina lékařská Fabaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Galeobdolon argentatum Smejkal pitulník postříbřený Lamiaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Helianthus ×laetiflorus Pers. slunečnice pozdní Asteraceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Helianthus pauciflorus Nutt. slunečnice tuhá Asteraceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Helianthus tuberosus L. slunečnice topinambur  Asteraceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Impatiens glandulifera Royle netýkavka žláznatá Balsaminaceae Stratifikovaný přístup

rostlina BL2
Laburnum anagyroides Medik. štědřenec odvislý  Fabaceae

incl. L. x watereri (Wettst.) 
Dippel, L. alpinum (Mill.) J. 
Presl Stratifikovaný přístup

rostlina BL2 Lupinus polyphyllus Lindl. lupina mnoholistá, vlčí bob 
mnoholistý Fabaceae Stratifikovaný přístup

rostlina BL2 Lycium barbarum L. kustovnice cizí Solanaceae + Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch loubinec popínavý Vitaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. loubinec pětilistý Vitaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. tavola kalinolistá Rosaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Phytolacca esculenta Van Houtte líčidlo jedlé Phytolaccaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Pinus nigra J. F. Arnold subsp. nigra  borovice černá pravá Pinaceae Stratifikovaný přístup

rostlina BL2 Pinus strobus L. borovice vejmutovka, vejmutovka Pinaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Populus ×canadensis Moench topol kanadský Salicaceae + Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Populus balsamifera L. topol balzámový Salicaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Prunus cerasifera Ehrh. slivoň myrobalán, myrobalán Rosaceae + Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Prunus serotina Ehrh. střemcha pozdní Rosaceae Stratifikovaný přístup
rostlina BL2 Pyracantha coccinea M. J. Roem. hlohyně šarlatová Rosaceae Stratifikovaný přístup



rostlina GL Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch muchovník klasnatý Rosaceae Tolerance

rostlina GL Angelica archangelica L. subsp. archangelica  andělika lékařská, děhel 
lékařský Apiaceae Tolerance

rostlina GL Artemisia annua L. pelyněk roční Asteraceae Tolerance

rostlina GL Artemisia tournefortiana Rchb. pelyněk Tournefortův Asteraceae Tolerance

rostlina GL Artemisia verlotiorum Lamotte pelyněk Verlotů Asteraceae Tolerance

rostlina GL Atriplex sagittata Borkh. lebeda lesklá Amaranthaceae Tolerance

rostlina GL

Bassia scoparia (L.) Voss subsp. scoparia  bytel metlatý pravý Amaranthaceae

incl. Bassia scoparia 
subsp. densiflora (B. 
D. Jacks.) Ciruja et 
Velayos Tolerance

rostlina GL Bidens frondosus L. dvouzubec černoplodý Asteraceae Tolerance

rostlina GL Bromus carinatus Hook. et Arn sveřep kýlnatý Poaceae Tolerance

rostlina GL Bryonia dioica Jacq. posed dvoudomý Cucurbitaceae Tolerance

rostlina GL Centaurea diffusa Lam. chrpa rozkladitá Asteraceae Tolerance

rostlina GL Corispermum pallasii Steven velbloudník tenkokřídlý Amaranthaceae Tolerance

rostlina GL Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. et Schult. štětka větší Dipsacaceae Tolerance

rostlina GL Dittrichia graveolens (L.) Greuter oman smradlavý Asteraceae Tolerance

rostlina GL Duchesnea indica (Jacks.) Focke jahodka indická Rosaceae Tolerance

rostlina GL
Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin et 
Clemants merlík trpasličí Amaranthaceae Tolerance

rostlina GL Eragrostis minor Host milička menší Poaceae Tolerance

rostlina GL Erechtites hieraciifolius (L.) DC. starčkovec jestřábníkolistý Asteraceae Tolerance

rostlina GL

Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. annuus turan roční pravý Asteraceae

incl. Erigeron annuus 
subsp. septentrionalis 
(Fernald et Wiegand) 
Wagenitz Tolerance

rostlina GL Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. turan větevnatý Asteraceae Tolerance

rostlina GL Erucastrum gallicum (Willd.) O. E. Schulz ředkevník galský Brassicaceae Tolerance

rostlina GL Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz ředkevník potočnicolistý Brassicaceae Tolerance

rostlina GL Geranium sibiricum L. kakost sibiřský Geraniaceae Tolerance

rostlina GL Hordeum jubatum L. ječmen hřívnatý Poaceae Tolerance

rostlina GL Chenopodium striatiforme J. Murr merlík drobnolistý Amaranthaceae Tolerance

rostlina GL Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá Balsaminaceae Tolerance

rostlina GL Juglans regia L. ořešák královský Juglandaceae Tolerance



Varovný seznam (Watch list): 

možnost introdukce nebo spontánního šíření na území 
ČR
a) druhy v okolních zemích zdomácnělé, jež se zatím 

na území ČR nevyskytují 
nebo 
a) jejich zplaňování je vzácné. 

Zabránění jejich úmyslné introdukci a šíření je důležité. 
V případě potvrzení výskytu je vhodné přistoupit k 
okamžité likvidaci, pokud je populace prostorově 
izolovaná a biologie druhu umožňuje efektivní zásah. 

U druhů, které jsou již v ČR, v případě vzniku velkých a 
šířících se populací (např. Cotoneaster sp., Spiraea
sp.) přistoupit také k likvidaci.



Rostlina/žiuvočich Druhové jméno (latinsky) Druhové jméno (česky) Čeleď

rostlina
Aesculus hippocastanum L. jírovec maďal ("koňský kaštan”) Sapindaceae

rostlina Agrostis scabra Willd. psineček řídkokvětý Poaceae
rostlina Amaranthus crispus (Lesp. et Thévenau) N. Terracc. laskavec kadeřavý Amaranthaceae
rostlina Amaranthus deflexus L. laskavec skloněný Amaranthaceae
rostlina Azolla filiculoides Lamk. azola americká Salviniaceae

rostlina Cardamine chelidonia L. řeřišnice vlaštovičníkovitá Brassicaceae

rostlina Cotoneaster sp. skalník Rosaceae
rostlina Elodea canadensis Michx  vodní mor kanadský Hydrocharitaceae
rostlina Elodea nutalii Planchon vodní mor americký Hydrocharitaceae
rostlina Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. milička chlupatá Poaceae
rostlina Glyceria striata (Lam.) Hitchc. zblochan žíhaný Poaceae
rostlina Heracleum persicum Fisch. bolševník perský Apiaceae

rostlina Heracleum sosnowskyi Manden. bolševník Sosnovského Apiaceae

rostlina Lathyrus aphaca L. hrachor pačočkový  Fabaceae
rostlina Lathyrus hirsutus L. hrachor chlupatý Fabaceae
rostlina Ludwigia ×kentiana E.J. Clement Onagraceae
rostlina Ludwigia grandiflora (M. Micheli) Greuter & Burdet zakucelka velkokvětá Onagraceae
rostlina Oenothera depressa Greene pupalka vrbolistá Onagraceae
rostlina Oenothera fallax Renner pupalka klamná Onagraceae
rostlina Oenothera issleri Renner ex Rostański pupalka Isslerova Onagraceae
rostlina Panicum miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvelev proso seté rumištní Poaceae
rostlina Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud  pavlovnie plstnatá Paulowniaceae
rostlina Rudbeckia hirta L. třapatka srstnatá Asteraceae
rostlina Sisymbrium volgense E. Fourn. hulevník povolžský Brassicaceae
rostlina Spiraea sp. (excluding native species) tavolník Rosaceae



Uvedené seznamy nejsou a nemohou být ze své podstaty 
konečné!!!

Co Vám tam chybí? Je něco takového?

Zavlékání nepůvodních organismů a jejich zdomácňování je 
dynamický proces. Proto je důležité, aby uvedené seznamy byly 
vodítkem a dále se dle potřeby doplňovaly a upravovaly.

Náš systém, bere v potaz hledisko kontext invaze a účelnost 
managementu. Ty jsou důležitou součástí klasifikace.



Bílé seznamy....

založeny na opačném principu. Nelze mít taxativně vyjmenované 
všechny škodlivé. Tak postupuji se snahou identifikovat ty 
"bezpečné".







http://www.plantlife.org.uk/campaigns/INNS/INNSalternatives

Dobrovolné nástroje...

UK: Plantlife a Royal Horticultural Society – čím lze nahradit invazní druhy v zahradách, 
vodních nádržích a krajinářství:

Gardening without harmful invasive plants

Landscaping without harmful invasive plants

Keeping ponds and aquaria without harmful invasive plants



EPPO (European Plant Protection Organisation) Code of Conduct
‐ princip dobrovolnosti; překlad už v r. 2009…



nebezpečí záměrné introdukce druhů bez ohledu na možná rizika

Riziko GMO, např. přenos genů rezistence vůči herbicidům do planých plevelů... (druhy 
indrodukované pro golfové trávníky, GMO osivo řepky rozšiřované se podél železničních 
tratí)

Riziko s energetickými plodinami (žádoucí jsou právě ty vlastnosti, které dělají druh 
invazním…), trvalkovými bezúdržbovými záhony (vyžadovány stejné vlastnosti jako u 
invazních druhů ‐ dobrý růst, nenáročnost atd...)



Děkuji za pozornost a děkuji spoluautorům...


