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ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ - Hrozí nám v rámci 
globálního oteplování invaze nových druhů 

chorob a škůdců?

Ing. Rostislav Václav Němejc, Ph.D.
Oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, pracoviště Vsetín



- územní členění v rámci okresů a krajů (7),
- ochrana území ČR před zavlékáním ŠO ze třetích zemí (mimo EU) a 

zabránění jejich šíření v rámci ČR,
- kontrola dovozu a vývozu (rostlin), vydávání RL osvědčení,
- monitoring, prognóza a signalizace ŠO,
- registrace přípravků na ochranu rostlin,
- testování mechanizačních prostředků (postřikovače),
- osivářství, školkařství, okrasné a lesní školky, zemědělství a lesnictví,
- expertní, informační činnost (poradenství, osvěta, výzkum). 



Hrozí nám v rámci globálního oteplování invaze 
nových druhů chorob a škůdců?

Foto: V. Kocurek
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Pozorované změny teplot v Evropě v letech 1970–2015 (EEA 2015). 

roční průměr                           zima                                    léto







Očekávaný vývoj průměrné roční teploty vzduchu v ČR.



Očekávaný vývoj dlouhodobých průměrů počtu dnů bezesrážkového období v ČR



Malá doba ledová
- Klimatická anomálie - nejchladnější období za posledních 2000 let (14. – 19. století, vrchol 17. století),
- série studených a vlhkých roků 1315 - 1322 (deště po celou vegetaci – neúrody, hladomor),
- v 15. - 17. století ochlazení na celá desetiletí (Grónsko pokryto ledem, zvětšení alpských ledovců, kruté zimy, zamrzání 

všech západoevropských řek (Vltava led několik desítek cm), zamrzání Baltského moře, i Lamanšského průlivu),
- oteplování začalo v 19. století (přirozené x průmysl?).



Pieter Brueghel mladší    
(1564-1638)



Huslenky



Čejkovice, 20.01.2017



Globální ochlazování - pokles průměrné teploty oceánů a atmosféry antropogenními emisemi areosolů v globálním 
měřítku (severní polokoule) v letech 1940 - 1975. Mezi roky 1958 až 1965 poklesla průměrná teplota o 0,3 °C. 



Oddálení doby ledové (glaciálu) o 50.000 let… ?
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Expanzivní druh - v dané oblasti původní, jehož areál se v poslední době zřetelně 

rozšiřuje. a) změna podnebí (např. posun hranice výskytu na sever či do vyšších nadmořských 
výšek v důsledku teplejšího klimatu)
b) osídlování prostých stanovišť (leckdy závislá na chtěné i nechtěné pomoci člověka), vysoce 
nežádoucí – ohrožení vzácných biotopů (třtina křovištní (Calamagrostis epigeios) v ČR) –
rostliny, živočichové, viry.

Invazní (invazivní) druhy - na daném území nepůvodní, který se zde nekontrolovaně 

šíří, přičemž vytlačuje původní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě jako on. U obzvlášť 
nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že 
rozvrací celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci 
mnoha původních druhů. Některé invaze mohou skončit až vyhynutím většího množství 
původních druhů. Za invazivní druh je považován i člověk. Mezi invazní druhy je možno 
počítat i mikroorganismy způsobující choroby, nicméně tato oblast se často vyděluje jako 
speciální samostatný problém. V ČR je registrováno celkem 90 druhů, které zde považujeme za 
invazní.

Introdukovaný druh - nepůvodní, který díky člověku žije mimo areál svého přirozeného 

výskytu, kde dříve nežil. Proces zavlečení člověkem se nazývá introdukce (z introductio = úvod, 
vstup), která může být buď úmyslná nebo neúmyslná. Někdy jsou druhy introdukovány za 
účelem pěstování. 

+ douglaska tisolisá, lilek brambor, pstruh americký tolstolobik
(jde si svou cestou)        X       (sám se nerozmnoží)

- bolševník velkolepý, trnovník akát.       naturalizovaný                         aklimatizovaný
(zdomácněný) druh                              druh



Důvody zavlečení                                  A co je tedy vlastně původní?
1. kolonizace Evropany (po 1492)             archeofyty x neofyty
2. Zahradnictví (okrasné), zemědělství (plodiny, semena plevelů),
3. Transport zboží, turistika (letadla, lodě – krysy, hmyz, paraziti, nemoci). 

15 druhů rostlin (z 350.000) a 8 druhů obratlovců  (ze 60.000) zabezpečuje z 
90 % výživu člověka (lidstva)!!!!

48 % invazních rostlin zavlečeno lidskou činností (62,5 % úmyslně), ale cca
90 % zavlečených druhů je při invazi neúspěšných -

!!!! Jen některé zavlečené druhy se ale stávají invazními !!!!

Rychlost invaze v Evropě
do 1980:      nový škůdce 1 x / 4 roky
1981-2000: nový škůdce 1 x / 2 roky
po 2000:      nový škůdce každý rok

Nejčastěji z oblasti východní Asie a Severní Ameriky /podnebí/.

V ČR z 4.132 druhů rostlin je 1.378 nepůvodních (33,4 %), 90 invazivních (2 %)
- v současnosti 65 druhů skladištních škůdců a 70 druhů rostlin.

- z toho 120 invazí, 15 parazitů /JZ Evropa 250 invazních druhů hmyzu/.



Národní legislativa
• Zákon č.326/2004 Sb. o 

rostlinolékařské péči
• Vyhláška č.215/2008 Sb. o 

opatřeních proti zavlékání a 
rozšiřování škodlivých organismů a 
rostlinných produktů

• Směrnice Rady 2000/29/ES
• Směrnice ISPM 15 – dřevěný 

obalový materiál, atd.
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členovci celkem
fytofágové
saprofágové
parazité/predátoři

476
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Pobřežní stanoviště
Mokřadní a břehové

Močály a bažiny
Louky, pastviny

Vřesoviště, křoviny, tundra
Lesy

Vnitrozemí bez vegetace
Zemědělství a zahradnictví

Parky a zahrady
Zástavba
Skleníky
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Korýši

Stonožkovci

Pavouci

Roztoči

Hmyz

Polokřídlí
Blanokřídlí
Brouci
Motýli
Dvoukřídlí
Třásnokřídlí
Pisivky
Švábi
Roztoči
Pavouci
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Invaze
- počátek v neolitu (zemědělství) – 6.500 (vyšší teplota o 3-4 °C, o 70 % více srážek) –
od poslední doby ledové…
- 77 n.l.: snaha římského vojska na Baleárských ostrovech o zastavení invaze králíků z 
pevniny (měli je chytat a hubit). Plinius starší (23-79)

Světově nejznámější je případ králíků v Austrálii.
- 1859 - farmář Thomas Austin přivezl 24 králíků, na Vánoce je vypustil na svůj pozemek 

Během pouhých 15 let se rozšířili do Nového Jižního Walesu a jejich populace vzrostla 
na odhadem 2 miliony jedinců.

- Ztráta vegetace – pouště – eroze.
- Pasti – jedy – lov – dravci (lišky, kočky) – plot (1.900 km) – nemoci (myxomatóza, 1966) 

– pokles ze 600 na 100 mio., ale dočasné – kalicivirus, 1995 , pokles o 80 % - dnes 
antikoncepce….?

- každoroční ztráty australských zemědělců odhadovány na 11-18 miliard korun (2015).

V Austrálii najdeme asi 25 tisíc 
zdivočelých dromedárů (podle 
jiných pramenů až 700 tisíc), 
potomků velbloudů doveze-
ných z Arábie.
……

https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_kr%C3%A1l%C3%ADka_divok%C3%A9ho_v_Austr%C3%A1lii


Rostlinné invaze nahrazující původní druh
netýkavka malokvětá (Asie) - netýkavka velkokvětá
vrbovka žláznatá – vytlačuje naše vrbovky (úzkolistá, rozmarýnolistá).

bolševník velkolepý

- nejznámější a nejnebezpečnější v ČR (změna ekosystémů, zdraví ohrožující, na 

některých místech už dosáhla takových rozměrů, že pro její potlačování byla nasazena 

armáda), křídlatka japonská, trnovník akát, etc.

Škody
Odhad škod v Evropě: 10 miliard euro ročně 
ve skutečnosti vyšší, u 90 % nově rozšířených 
druhů pořád nejsou známy ekologické ani 
ekonomické dopady jejich invaze…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Net%C3%BDkavka_malokv%C4%9Bt%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Net%C3%BDkavka_velkokv%C4%9Bt%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbovka_%C5%BEl%C3%A1znat%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bol%C5%A1evn%C3%ADk_velkolep%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADdlatka_japonsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trnovn%C3%ADk_ak%C3%A1t
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reuzenbereklauw.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reuzenbereklauw.JPG


- Impozantní rostlina z čeledi miříkovitých, 
- původ: centrální Asie (Kavkaz),
- morfologie: dorůstá několika metrů (až 5), květenství  
bílé, složené okolíky (0,5 m),
- nebezpečnost: obsahuje fytotoxické furanokumariny
(fytodermatitida - vyrážky, puchýře), invazní druh na 
severní polokouli.

1815 (1862): zámecký park Kynžvart, kníže Metternich
Klemens Václav Nepomuk Lothar kníže z Metternich-Winneburgu (1773-1859)

1907: severovýchodní Morava
1950: 9 lokalit výskytu ve volné přírodě
2015: 600 lokalit (odhad 2.000) – „módní nenáročná 
okraska“ (1980), obtížná likvidace (až 10 let):
- mechanická, pokos, spásání, herbicidy (glyphosat).

Bolševník velkolepý
(Heracleum mantegazzianum) 



Křídlatka japonská (Reynoutria japonica)

- statná, vytrvalá, rychle se rozrůstající rostlina, výška 2 m, vytváří 
téměř neprostupné porosty,
- morfologie: ve středoevropských podmínkách se rozmnožuje 
převážně vegetativně (oddenky), šíření při povodních, semena pro 
krátkou vegetaci nedozrávají,
- původ: severovýchodní Asie (Asie, Čína, Korea), vlhčí údolí a horské 
svahy (do 2600 m n.m.), většinou na chudé půdě.
- 1848: import do Evropy  (dekorační rostlina zahrad a parků) 
Křídlatka japonská se začala nekontrolovatelně šířit téměř po celé 
Evropě, nejvíce roste v její severní a střední části (celá evropská 
populace pochází z 1 klonu z r.1848).
- 1869: park Třeboň, Netolice, volná příroda na území ČR (1892),
- dnes: hojně po celém území ČR (méně J a JZ Č), nejvíce v blízkosti 
vodních toků a lidských sídel, kyselé pH (k. česká 1983 – NA, PHA).
- kořeny a listový opad produkují látky s alelopatickým účinkem, tj. 
znemožňují růst jiných rostlin,
- v seznamu "100 nejhorších invazních druhů světa„
- mechanická a chemická likvidace (2-3 zásahy/ 3-5 let)…

Křídlatka česká (Reynoutria × bohemika)
Křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), 



Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)
Popis
- 1 až 2,5 metru vysoká,
- růžové květy 3–4 cm , kvete od VI. / VII – X.
- semena jedlá (nedobrá), šíření dotykem (tobolky vystřelí x metrů daleko)

Výskyt
- okraje lesa, podél cest a potoků, mýtiny, paseky, výživná vlhčí půda (neutrální pH)

Původ, rizika
- Himaláje - 1839: Evropa (okraska, medonosná), 1846 Jirkov, 1896 Litoměřice (volný výskyt),
- dopad na složení společenstev relativně malý,
- riziko uvolněného prostoru po její likvidaci pro ještě invaznější rostliny /křídlatky, bolševník, 
lupina/,

Netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) 
Popis
- výška 30 - 80 cm,
- malé světle žluté až žlutozelené květy s červenou kresbou uvnitř,
- kvete od VI. – IX., šíření dotykem (tobolky vystřelí x metrů daleko),

Výskyt
- vlhké a stinné lokality (vodní toky, stinné lesy, zahrady, parky, od nížiny po hory), má ráda 

vlhké humózní půdy bohaté na dusík a živiny.

Původ, rizika
- Asie (Sibiř) - druhotně do Severní Ameriky, Afriky a Evropy (bot. zahrady, parky), 
- invazní rostlina (24 km / rok), plevelný druh, vytlačující původní druhy rostlin,
- používání k léčebným účelům se nedoporučuje kvůli přítomnosti mírně toxických slouč.



Tokozelka vzplývavá (Eichhornia crassipes) - vodní hyacint
- teplo- a světlomilná vodní rostlina z čeledi modráskovitých,
- roste na povrchu tropických a subtropických řek, jezer, rybníků atp.
- nejnebezpečnější invazní druh rostlin,
- Původem z Brazílie, díky okrasnému vzhledu rozšíření  do celého světa v oblastech 

tropů a subtropů zplanělý druh (50 zemí), především v jižních státech USA 
(Kalifornie, Texas, Mississippi, Louisiana, Florida), ve Střední Amerika, Afrika, Indie, 
Pákistán, jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland.

- V ČR ne (28-34 °C, min. teplota 10 °C), proto u nás běžně nemůže zplanět; bylo však 
pozorováno její přežití na Labi u výpusti chladicí vody z elektrárny,

Rizika
- znesnadňuje až znemožňuje vodní dopravu na zasažených vodních dopravních 

cestách, neboť rostliny se namotávají na lodní šrouby a husté „matrace“ rostlin 
přímo brání jejich pohybu (50 kg biomasy na 1 m2), bez intenzivního boje by byl 
Panamský průplav do tří let zcela neprůjezdným!!!

- brání využití vodních ploch k rekreačním účelům,
- velmi obtížný plevel na rýžovištích, kde se rozmnoží dříve, než mohou vyrůst 

sazenice rýže, které prakticky zadusí (JV Asie, Indie, Pákistán).
- úbytek kyslíku ve vodě: zastínění vody před slunečním zářením, zabraňující růstu 

fytoplanktonu a tím i generaci kyslíku ve vodě; souvislá vrstva listů na hladině 
kromě toho snižuje přenos kyslíku z ovzduší do vody,

- omezení rybářství – snížení kyslíku pro ryby a další vodní živočichy.
- domovem larev moskytů a mlžů - přenášečů schistosomózy (parazitární 

onemocnění).

Likvidace
- mechanická: velice namáhavá a nákladná, bez dlouhodobého efektu,
- selektivní herbicidy – USA, vyspělé země,
- prevence: zabránění úniku rostlin do volné přírody,
- biologická: částečný úspěch (nosatci, motýli) - menší velikost, řidší porosty, 

přístupnější pro další likvidaci…



Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

- rychle rostoucí opadavý listnatý strom z čeledi bobovitých,
- relativně krátkověký strom (jen zřídka přes 200 let),
- pochází z Mexika, Severní Ameriky (Apalačské hory),
- rozšířen v teplých částech Evropy (1601, Francie Jean Robin (1550-1629)) a Asie,
- v některých zemích (včetně Česka) nebezpečnou invazní dřevinou 
- dovezen jako medonosný (vysoce kvalitní a léčivý med) a okrasný strom (listy, květy, 

celý habitus, v květu výrazně vonící),
- léčitelství: čerstvá kůra i větvičky (žaludeční překyselení), farmacie (květ), jedovatý 

(dobytek),
- dřevo se používá v nábytkářství (tvrdé, pevné, těžké, žlutohnědé dřevo), na stavbu 

plotů (flavonoidy chrání více než 100 let akátové dřevo pod zemí proti hnilobě), nebo 
malých člunů, ve stavebnictví i jako ceněné topivo,

- vytváří husté, vysušené, tmavé porosty (šíření výmladky) dovoluje růst jen málo 
druhům rostlin, původní druhy byly vytlačeny nitrofilními (symbiotické hlízkové 
nitrogenní bakterie), což způsobuje změny v celém biotopu,

- 1710 na území ČR: koncem 19. století hojná výsadba (zakrytí písčitých a skalnatých 
ploch), propagována ještě v 60. letech 20. století.

Zašová: kultivar Umbraculifera

Fytotoxicita
Alelopatická rostlina (vylučování kořeny toxinů – robinetin, myricetin, quercentin) -
vznik monokultur s bezem černým a vlaštovičníkem větším.

Invazní druh
Pro jeho obrovskou vitalitu a silné zmlazování je současné úsilí o jeho odstranění ze 
stanovišť velmi obtížné. Mezi území, kde se potýkají s invazí trnovníku, patří např. 
Národní park Podyjí.

Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus) – vlčí bob



Živočišné invaze

- Králíci, kočky, lišky, myš domácí, potkan, krysa, ropucha obrovská, velbloud jednohrbý, buvol 
domácí, prase domácí, kapr…: Austrálie, místo nich lovily ptáky, drobné vačnatce (bandikut, 
klokánek králikovitý),

- Kočky, krysy: - ostrov Mauricius - vyhynutí dronte mauricijského (Didus ineptus) – vejce (1693),
- Nový Zéland - kivi hnědý (Apteryx australis) - vejce,

- papoušek kakap soví (Strigops habroptila),
- haterie novozélandská (Sphenodon punctatus) - dospělci (hibernace)

- Promyka (mangusta): - Karibik: původně měla hubit hady - ohrožení endemických druhů savců 
(štětinatec haitský (Solenodon paradoxus), hutia stromová (Capromys pilorides) a ptáků.

- Bojga hnědá (Boiga irregularis): Nová Guinea, lodní dopravou-hustota populace 5.000 kusů/km2
- vyhynutí 9 z 13 druhů tamního ptactva, značné množství uštknutí lidí, opakované

elektrické havárie (vniknutí do trafostanic, na stožáry) – ostrov Guam.

1955 – 1. výskyt (samice), 1968 celý ostrov, 2015 5.000 jedinců na km2, - ptáci,
savci, přemnožení pavouků V r.1978 1.200 výpadků el. proudu.
Ochrana: +myši (paracetamol (Paralen, Panadol) - pro hada vysoce toxický).



- 40 cm, váha 2,70 kg, domovinou Střední Amerika,

- VI.1935: ropucha dovezena pro boj s broukem Dermolepida

albohirtum

- VIII.1935 namnožených 3.000 jedinců vypuštěno v 

Queenslandu, 

- 2015: 200.000.000, rozšiřuje se rychlostí 40 km / rok 

(artritida),

- pokles populace vačnatců, varanů, hadů, snížení predátorů 

(otravy),

- likvidace: od 2005 ultrafialové světlo (lapání můr), chytání a 

usmrcení přivábených ropuch,

- snaha o geneticky ovlivnění pohlaví (redukce populace).

Ropucha obrovská (Rhinella marinus) 

Úspěšný příklad
- introdukce několika druhů brouků zpracujících kravský 
trus /místní druhy specializované na suchý trus vačnatců 
nebyly schopny mnohem vlhčí trus dobytka zpracovat dos-
tatečně rychle, což vedlo k enormnímu přemnožení much/.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dermolepida_albohirtum


Šakal obecný (Canis aureus)

- psovitá šelma, Asie (Indie), Blízký východ, Balkán, 
nepůvodní středoevropský druh (vlk), v ČR (JM, 
Polabí, Praha)… v SR (1988), ČR (1998, 2006).
- příklad expanzní migrace
- loví v páru nebo ve smečkách (úspěšnost 70 %),
- na malou kořist číhá jako kočka a pak na nic 
netušící kořist zakousne do týla, větší zvěř štve, 
(obojživelníci, hlodavci, ptáci a mladí kopytnatci),
- hlavním predátorem vlk (přítomnost vlčí smečky 
vede často k odchodu nebo vyhubení šakalí 
rodiny) – rozšíření (absence vlka).

Bobr evropský (Castor fiber)

- dosahuje až 30 kg (po kapybaře 2. největší hlodavec), 35 let, středověk: kožešina, maso (postní, klobásky), léčitelství 
(pachové žlázy obsahující kyselinu salicylovou – protizánětlivé proti nachlazení), Schwarzenberci: pokusy o faremní chov.
- do ČR se po svém vyhubení v 18./19. století začal vracet migrací z Rakouska v 2. pol. 80 let. Dnes v povodí Labe, Odry, 
Moravy (Dyje) (1.000 kusů - 2008) škody z 600.000 na 5.000 .000 Kč (2004-2009 – stavba hrází) – náhrada škody.



Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)

- původem z Asie, ve 30. a opět 60. let. chován v SSSR, 
šíření do Evropy (1955 SR, SRN, PR, ČR),
- biotopem mokřady, lesy, řeky, města.

Nutrie říční (Myocastor coypus) 

Mýval severní (Procyon lotor) - 1934

Norek americký (Mustela vison)     x

2005 Svitavy - ochránci zvířat vypustili přes tisíc norků z far-
my kožešinových zvířat - dnes najdeme norky americké 
téměř na celém území ČR. Nemá v české přírodě konkuren-
ty ani nepřátele, likviduje i kriticky ohrožené užovky a raky.

Norek evropský (Mustela lutreola) 

1896 – Jindřichův Hradec
ESP, FR, UA, RO, RUS, EST
- menší, masožravec, lesy.



Rak americký (pruhovaný) (Orconectes limosus)

Původ
- východní pobřeží USA, do Evropy introdukován koncem 19. st. (dnes 20 zemí), v ČR 1988 
(1965) po Labi (Ústí n.L.) + Vltava a přítoky, Odra, Osoblaha.

Rizika
- vykazuje vyšší toleranci ke snížené koncentraci O2 ve vodě, ke znečištění, změnám teploty, 
odolný vůči račímu moru a jeho přenašeč, vyšší plodnost. Vytlačuje původní druhy raků.

Rak kamenáč (potoční) 
(Austropotamobius
torrentium) - Dunaj

Rak říční
(Astacus
astacus)

Rak signální (Pacifastacus leniusculus) 
- původem z USA, invazní druh, v Evropě od 60 let. (JČ, VYS)

Rak bahenní (Astacus leptodactylus) 
- Původem od Kaspického moře, v ČR od konce 19. století 
(JČ, VYS, StřČ), 



Želva bahenní (Emys orbicularis)

- jediná želva volně se vyskytující (přirozeně) ve střední Evropě a tedy i v ČR.
- v ČR je chráněna jako kriticky ohrožený druh, její výskyt je zaznamenáván 
pouze náhodně (v ČR byla několikrát uměle vysazena), rozmnožování….?
- dravá, živí se převážně malými rybami, obojživelníky, plži, mlži, hmyzem, 
rostlinami, hibernuje  5-7 měsíců (asi od října do dubna). Aktivní je především 
ráno a večer. Žít může přes sto let, některé zdroje dokonce uvádějí 120 let.

Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)

Výskyt
- od JV USA přes Střední Ameriku až po SZ Jižní Ameriky, zavlečena do mnoha 
oblastí dalších kontinentů, zahrnujících Evropu včetně ČR a SR (Nízké Tatry).
- v ČR z dlouhodobého hlediska nepředstavuje významný problém, naopak  
predátor nepůvodních druhů raků, ryb. 
- negativní vliv na redukci obojživelníků a vzácnou želvu bahenní.
- vysoké počty želv ve volné přírodě jsou způsobeny uprchlými nebo vypuštěnými 
jedinci tohoto velmi populárního druhu,
- druh v středoevropské přírodě vymře (?), v jižních částech Evropy (Francie) je její 
přítomnost trvalým ekologickým problémem…



Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) 

- původní oblast výskytu Severní Amerika,
- 1859: první masívní přemnožení v USA (1874 u Atlantiku),
- 1874: Evropa - zavlečena lodí společně s bramborami - Uhry, 1877 Kolín nad 

Rýnem, Sasko, 1900 Anglie, 1915 Francie (Bordeaux, 1935 celá země), poté 
Španělsko, Holandsko, Švýcarsko, Německo, Itálie, Rakousko, po r.1945 Polsko, 
Rumunsko, ČSR - americký brouk nebo šestinohý vyslanec Wall Streetu.

- 1 - 3 generace, v ČR 2 (JM, Polabí - 2, ostatní 1),
- Hostitelské rostliny: brambor, rajče, paprika, baklažán, lilek atd.,

- Ochrana: mechanická (sběr, plamenomety), chemická (insekticidy), biologická 
(slunéčko, dravá ploštice, entomofágní houby), preventivní (střídání plodin).



1
https://www.youtube.com/watch?v=
sUB146pkVCU

https://www.youtube.com/watch?v=sUB146pkVCU


Bázlivec kukuřičný
(Diabrotica virgifera)



- 1909 USA – 1. výskyt (plošně 1980), 1992 Evropa (Sarajevo, Bosna),

- hostitel: kukuřice, popis: černožlutý brouk, housenky polyfágní

- symptomy: požerky na listech, latách, vyžírání pat stébel, poléhání, /“husí krky“/

- šíření: přezimují larvy v půdě, líhnutí dospělců v VI., nálet do porostů v VII.-VIII., žír, 
kladení vajíček do půdy, larvy žijí v kořenech, 1 generace/rok

- ochrana: osevní postup, insekticidy, GMO kukuřice /USA, Bt–odrůdy obsahující 
insekticidní protein z bakterie Bacillus thuringiensis, Pseudomonas chlororaphis/.

Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera)



Plzák španělský (Arion vulgaris) 

- invazní druh vytlačující původní druhy a způsobující velké škody 
v zemědělství, 

Rozšíření
Původní: Pyrenejský poloostrov (severní část), západní Francie, 
jižní Anglie
Nepůvodní: od 1955: západní, střední, severní Evropa, USA (od 
1998).

ČR (1991): zatím jen lokální přemnožení,
- nedostatek přirozených nepřátel a parazitů.

Boj proti invazi
- sběr jedinců (menší pozemky): kachny (indický běžec),
- odstranění přirozených úkrytů,
- kladení pastí (nutno pravidelně vybírat),
- chemická ochrana (moluskocidy): postřiky (methiocarb) či otrávené návnady -
selektivní (metaldehyd),
- biologická ochrana: hlístice (Phasmahabditis hermaphrodita), aplikace v době 
líhnutí (Nemaslug), či larvy druhu Tetanoceta elata, dravý plž skelnatka drnová 
(Oxychilus cellarius), původní predátoři (slepýš křehký, ropucha obecná, zelená, 
krátkonohá, skokani, střevlíci, slimák největší, ježci), kos černý, atp.



Krysa obecná (Rattus rattus) Potkan obecný (Rattus norvegicus) 



Potkan obecný (Rattus norvegicus) 

Původ
- bažinaté oblasti východní Asie,

Šíření
- námořní dopravou do Evropy, Severní Ameriky, ve 
střední Evropě hojnější výskyt od 18. století.

Vlastnosti
- větší přizpůsobivost a schopnost žít ve vlhkém 
prostředí, v ČR se vyskytuje prakticky na celém 
území ve všech nadmořských výškách (v Krkonoších 
ve výšce 1.400 m).
- dobře plavou a šplhají, na rozdíl od krysy neběhají 
po trámech v podkroví a po střechách, velmi 
ostražití a v nebezpečí dokážou být agresivní,
- při nedostatku jiné potravy je schopen napadnout 
větší zvířata až do velikosti králíka
- přirozenými nepřáteli lasicovité šelmy (tchoř, 
hranostaj) a výr velký (mláďata loví menší sovy: 
sova pálená, kalous ušatý),
- od 20. st. nebezpečnější přenašeč infekčních 
nemocí než krysa.

Krysa obecná (Rattus rattus) 

Původ
- jižní Asie – indický poloostrov a Cejlon (pod Himalájemi),

Šíření
- Severní Amerika: od roku 1540 (kolonizace),
- Evropa: Středomoří - Korsika, Sardinie (koncem 2. tisíciletí př. 
N.l.), Římská říše - dnešní SRN, AT 2. st. n.l., GB - 3-4 st.n.l.
Ve 20. století z chladnějších evropských oblastí ustupuje 
(Německo, VB) - přežívá ve velkých přístavech. Do CŘ naopak 
proniká: podél Labe, v Polsku podél Odry, v Maďarsku podél 
Dunaje. Na Slovensku není, stejně jako Skandinávie, Island.
- V českých zemích byla nalezena v raně středověkých 
vykopávkách na Pražském hradě (10.-13. st.), hrady (25% 
nalezišť),
- Ústup s kamennými a cihlovými stavbami, kanalizací (vlhko), 
nevytlačena potkanem, ale uvolnila mu teritorium.
- Návrat v 19. století: říční lodní doprava (1879 Děčín, 1916 
Mělník, 1929 Praha), 2010 SZ a S Čechy,
- Morava: poslední nález - Fryšták (1922), 1983 Čeladná.

Vlastnosti
- teplomilná, v ČR jen v nížinách do 400 m n. m., nejvýše v 
Krušných horách (610 m n.m.),
- bacilonosič: morové epidemie 1349-1715 (Dýmějový mor –
bakterie Yersinia pestis, přenašečem blecha morová a blecha 
lidská).



Plíseň bramborová (Phytophthora infestans)

Šíření
- původní výskyt patogenu v Mexiku,
- 1845: lodní dopravou s infikovanými hlízami do Evropy 
(Irsko), kde došlo k epidemickému šíření choroby (1845-
1847), dnes patogen (A1 typ) běžný ve všech oblastech 
pěstování brambor a rajčat.
- katastrofální hladomor (Velký hladomor (Great Famine, 
Great Hunger) v Irsku v letech 1845-1849: 1 až 1.500.000 
zemřelo (z 8.000.000) + 2.000.000 emigrace (USA, 
Kanada, Austrálie, Anglie) 1848 povstání - zhoršení 
vztahů s Velkou Británií (genocida)… ekonomický úpadek 
Irska, rozšíření chorob (TBC, cholera, parazitální etc.), do 
roku 1900 pokles obyvatel Irska o 40 %. 

Škodlivost
- v chladných a vlhkých letech může způsobit snížení

sklizně až o 90%,

Ochrana
- šlechtění na rezistenci (částečný úspěch),
- agrotechnické opatření: předčasné ukončení vegetace, 

dodržovat dostatečnou vzdálenost výsadeb bramboru a rajčat,
- chemická: nejdůležitější opatření. Preventivní ošetření se provádí 
každých 10-14 dnů fungicidním přípravkem obsahujících zineb, mankozeb
(např. Dithane M 45), metiramu (např. Polyram Combi). Postřik musí 
pokrýt povrch rostlin v porostu. Důležité je ošetření spodní strany listů.



Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella)

- malý denní motýl poškozující stromy z rodu jírovec, hlavně  
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) – v ČR od 17. století,
- dospělec 4 mm, rozpětí křídel 7-10 mm,
- 1984-85: Makedonie (kalamita), šíření po Balkánu, do Evropy,
- 1993: v ČR (jižní Morava – Lednice, Valtice, Břeclav, 1995 
Praha), kalamitní výskyty (decimuje jírovce),
- podezření na invazní druh (Asie, Amerika), DNA vyvráceno,
- v ČR nemá přirozené nepřátele, rozmnožuje se 3-4x / rok,
- kukly přežívají mráz až −23 °C,
- předčasná defoliace o 70 až 100 % x neprokázán úhyn stromů!

Ochrana
- chemická: insekticidy (neseliktivní, drahá) na základě záchytu 
samečků ve feromonových lapácích, nátěry kmene,
- mechanická: shrabávání a pálení listí, jeho kompostování,
- biologická: sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra 
(Parus major), sýkora babka (Poecile palustris) - 4 %, parazitické 
vosičky (1 %)…

- preventivní: zálivka, 
výživa, ochrana před psy, 
poškozením lidí, 
technikou, solemi…



Slunéčko východní (Harmonia axyridis) 

Rozšíření
- původem z východní Asie, zavlečeno do Severní                         
Ameriky, i Evropy. V ČR nyní běžný druh.
1985: USA – uměle vysazeno predace zemědělských škůdců, 
později i jižní Kanada
2001: Německo, Benelux - uměle vysazeno /pole, skleníky/,
2003: Velká Británie /migrací přes Lamanšský průliv/,
2006: Česko, dnes plošně, místy masově /na podzim nalétávají na 
a do budov, ve snaze zde přezimovat/, nyní postupuje SK, HU.

Škodlivost
- vytlačuje původní druhy slunéček živící se mšicemi,
- znehodnocuje sklizeň révy vinné /hořké páchnoucí alkaloidy/,
- alergizující pro člověka-děti /oči, dýchací potíže/,
+ zahrádkáři /méra hrušňová,
vlnatka krvavá/.
Ochrana – vysavač + smeták… :o)

Coccinella septempunctata



Kozlíček (Anoplophora glabripennis)

- čeleď tesaříkovitých, původním domovem je Čína, Tchaj-wan, Korea a Japonsko.
- 1996 USA (javorový sirup), 2000 Evropa (2000 Itálie, 2001 Rakousko, Německo, 
Belgie, Francie, Nizozemí, Velká Británie – 2012, Finsko 2015) – se zbožím (DOM, 
bonsaje) z Číny, v ČR 2004, opět 2013 (Frýdek-Místek) - karanténní ŠO pro ČR,
- brouk neškodí x larvy ano: dřevo listnatých stromů (javor, topol, vrba, bříza, 
jírovec, ovocné stromy) – provrtání a následné odumírání dřevin,
- nemá přirozené nepřátele.

Ochrana
- karanténní škůdce: eradikace (likvidace napadených stromů + hostitelských 

rostlin v okruhu několika set m)
- ISPM 15 – tepelné ošetření DOM.



Háďátko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus) 

- hlístice o velikosti 0,5 - 0,8 mm s korunovým tvarem hlavy a ústním bodcem,
- vývoj a přenos patogena je úzce spjat s tesaříky rodu Monochamus,
- rod Pinus (P. nigra, P. sylvestris, etc.), okrajově Abies, Picea…
- původem ze severní Ameriky, rozšíření do Asie (Čína, Japonsko, Korea 1900), 
i Evropa (1999 Portugalsko, 2008 ESP,  FR, FI, DE, NL, NO, SW, GB), v ČR není -
karanténní organismus (ale přenašeč, tesařík rodu Monochamus již ano).

Symptomy
- náhlé vadnutí jednotlivých větví nebo i celých dřevin. Jehlice blednou, rychle 
reziví a běl dřeva zmodrá /záměna s namrzáním, sypavkou/, k úhynu dřeviny 
dochází po třech týdnech od napadení.
- borovice – plantáže vánočních stromků, parkové a lesní dřeviny
- patogen se šíří z dřevěných palet a neošetřeného dřeva..

Ochrana
- preventivní: ošetření dřeva a dřevěných výrobků (ISPM 15),
- omezení importu do ČR,
- ochrana stromů: okamžité pokácení a spálení napadených dřevin.
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Bystřička









http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dokumenty-a-publikace/ochrana-proti-skodlivym-
organismum/informacni-letaky/

https://www.youtube.com/
watch?v=dudri9bJNmc

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dokumenty-a-publikace/ochrana-proti-skodlivym-organismum/informacni-letaky/
https://www.youtube.com/watch?v=dudri9bJNmc


Biologická ochrana rostlin

Bioagens ŠO                                                                  .

bakterie /Bacillus thuringiensis/ housenky motýlů, mandelinka br.

parazité /Trichogramma maidis/ zavíječ kukuřičný, larvy brouků

parazitoidi /hrabalky, lumci, kutilky, mouchy/ housenky motýlů, larvy brouků

predátoři /slunéčka, ploštice, roztoči/ červci, mšice, třásněnka, sviluška
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Prognóza 

- předpověď výskytu ŠO (nemocí, škůdců, abiotických činitelů – mráz),

- na následující sezónu, kdy vycházíme z výskytu škůdce v daném roce,

- během sezóny v závislosti na průběhu počasí:

- předpověď výskytu plísně bramborové (meteodata, PC program) – ÚKZÚZ

Signalizace

- zjištění výskytu ŠO na pozemku,

- provádíme ji pomocí pomůcek, např. feromonových lapáků /motýli,brouci/ 

barevných lapáků /Mörickeho miska/

- zachycené ŠO počítáme podle metodiky.

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/prognozy-vyskytu-
so-na-uzemi-cr/vyskyt-plisne-bramboru.html
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Příklad preventivní ochrany škod běláska zelného



(1798-1876)

„Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“ 

Děkuji za pozornost


