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Úvod

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 („unijní seznam“)

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1263 (1. aktualizace seznamu)

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1262 (2. aktualizace seznamu)

/povinně alespoň 1× za 6 let/

• Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. – „invazní novelizace“ 2021
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• Baccharis halimifolia

(pomíšenka nepitolistá) keř SA 2016

• Pueraria montana var. lobata

(puerarie Thunbergova) USA 2017

• Acacia saligna

(akácie /kapinice/ modrolistá) z. Austrálie 2019

• Ailanthus althissima (pajasan žláznatý) Asie
2019

Unijní seznam – dřeviny

https://en.wikipedia.org/wiki/Baccharis_halimifolia#/media/File:Baccharis_halimifolia.jpg

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id208484/

https://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_saligna

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pajasan_%C5%BEl%C3%A1znat%C3%BD



• Cardiospermum grandiflorum

(srdcovnice) slabě dřevnatějící liána stř. j.
Amerika 2019

• Prosopis juliflora (naditec jehnědokvětý)

stř. a j. Amerika 2019

• Triadica sebifera (kožokvět lojonosný)
malý strom Asie 2019

Unijní seznam – dřeviny

https://botany.cz/cs/cardiospermum-grandiflorum/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Naditec_jehn%C4%9Bdokv%C4%9Bt%C3%BD

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEokv%C4%9Bt_lojonosn%C3%BD



• Stanoví pravidla pro prevenci, minimalizaci a zmírnění nepříznivých
dopadů na biologickou rozmanitost (spojených se záměrným i
nezáměrným zavlékáním, vysazováním a šířením IND do/v EU)

• Nevztahuje se např. na druhy, které mění svůj areál bez lidského
zásahu v reakci na měnící se ekologické podmínky a změnu klimatu

Nařízení č. 1143/2014



Kritéria:

• nepůvodní na celém území EU

• schopné vytvořit životaschopnou populaci

• pravděpodobný závažný nepříznivý dopad na biodiverzitu

• zařazení na US pravděpodobně zajistí účinnou prevenci,
minimalizaci nebo zmírnění nepříznivých dopadů

Nařízení č. 1143/2014



Omezení – druhy z US nelze záměrně:

• přivážet na území EU

• držet

• přepravovat

• uvádět na trh

• využívat či vyměňovat

• nechat rozmnožovat, pěstovat nebo kultivovat

• uvolňovat do ŽP

Výjimky – výzkum, ochrana ex situ

Nařízení č. 1143/2014



Invazní druhy s významným dopadem na členský stát

• Tzv. vnitrostátní „národní“ seznamy

Akční plány

• Každý stát – harmonogram činností a popis opatření, včetně
prevence

Včasné zjištění a rychlá eradikace

• Zavedení systému dohledu – určit výskyt a rozšíření IND

Nařízení č. 1143/2014



• Oznámení o včasném zjištění IND

• Eradikace (výjimky: technicky neproveditelná, neúměrné náklady,
absence vhodných metod)

• Regulace (značně rozšířené IND)

• Obnova poškozených ekosystémů

Nařízení č. 1143/2014



OOP by měl v závazném stanovisku posuzovat navrhované využití
nepůvodních dřevin v rámci LHP/LHO, aby nedošlo k poškození
přírodních stanovišť nebo původních rostlin a živočichů

Záměrné rozšíření ND bez povolení OOP lze v zastavěném území obce

Využití MD a DG se má v lesích mimo ZCHÚ řídit lesním zákonem

Na stanovené IND se nemá vztahovat obecná ochrana přírody

Regulaci ND provádí v rámci běžné péče o pozemek nájemce nebo
jiný uživatel, není-li schopen, pak případně OOP (nad běžnou péči lze
s OOP uzavřít dohodu)

Zákon č. 114/1992 Sb. – invazní novela



Využívání IND uvedených na US (povolení)

Mimořádná opatření

Sledování výskytu a způsobu šíření IND (AOPK ČR)

Opatření při včasném zjištění IND US

Regulace značně rozšířených IND US

Náhrada nákladů

Návrhy akčního plánu a zásad regulace (MŽP ČR)

Zákon č. 114/1992 Sb. – invazní novela



GND ––> ND

Závazné stanovisko k OPRL nevydává OOP k využívání MD a DG,
nejde-li o jejich zavádění v ZCHÚ

Při schvalování LHP posuzuje navrhované využití MD a DG OSSL
(kromě ZCHÚ)

Pověřená osoba – sledovat a vyhodnocovat výskyt IND v rámci IL

– vést přehled o výskytu IND v lesích

Posílení pravomocí lesní stráže (zastavit dopr. prostř., zvukový a
obr. záznam aj.)

Zákon č. 289/1995 Sb. – invazní novela



Některé zamítnuté pozměňovací návrhy:

• Zrušení výjimky pro MD a DG (J. Čižinský)

• Národní seznam (D. Balcarová)

Invazní novela



Národní seznamy (černý, šedý, varovný, 

bílý) – návrh (Pergl et al. 2016)

Stromy:

• Acer negundo (BL2)

• Ailanthus altissima (BL2)

• Fraxinus pennsylvanica (BL2)

• Laburnum anagyroides (BL2)

• Pinus nigra (BL2)

• Pinus strobus (BL2)

• Populus ×canadensis (BL2)

• Populus balsamifera (BL2)

• Prunus cerasifera (BL2)

• Prunus serotina (BL2)

• Pyracantha coccinea (BL2)

• Quercus rubra (BL2)

• Rhus typhina (BL2)

• Robinia pseudoacacia (BL2)

• Juglans regia (GL)

• jírovec maďal (V)

• pavlovnie plstnatá (V)



Standardy péče o P&K

Likvidace vybraných invazních 

druhů rostlin 2016

Kap. 4 Doporučený management:

• trnovník akát

• javor jasanolistý

• pajasan žláznatý

• jasan pensylvánský

• topol kanadský

• myrobalán

• střemcha pozdní

• borovice vejmutovka

• dub červený

• Keře: kustovnice cizí, loubinec popínavý,

pámelník bílý



Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (1. aktualizace pro
období 2021–2025):

• 2_4.6 Metodicky sjednotit využívání GND, které se nechovají
invazně a nekříží se s domácími druhy (zejména MD a DG), v max.
podílu do 20 % porostní skladby



Děkuji za pozornost
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