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Jak s touto prezentací pracovat

Kliknutím se přesunete na

začátek jmenované kapitoly

Důležitá informace

POZOR, INVAZE 

PATOGENU !

Pojem bude doplněn*

*Vysvětlení pojmu

Zajímavý vědecký článek na toto téma,

stačí zadat do Google Scholar tuto citaci
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Původní vs. nepůvodní

Nepůvodní druh není součástí 
přirozených společenstev určitého 

regionu. Jeho výskyt souvisí s 
recentní činností člověka. Je 

introdukovaný mimo svůj přirozený, 
dřívější nebo současný, areál*.

Původní druh se vyvinul nebo 
doputoval do místa výskytu bez 

zásahu člověka. 

*areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu nebo jiné taxonomické jednotky (rodu, řádu, čeledi atd.)
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Introdukce

Introdukce = zavádění druhů rostlin a živočichů do 
prostředí, kde se původně nevyskytovaly; přesun druhu 
mimo jeho dřívější nebo současný areál lidskou činností.

druhy díky introdukci prostřednictvím člověka překonávají 
geografické bariéry, které by bez pomoci nebyly schopny překonat

(extrémní vzdálenosti, oceány, vysoké hory…)

Viz také skripta ekologie strana 59
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https://cit.vfu.cz/ivbp/wp-content/uploads/2011/07/Pikula-skripta-web.pdf


Nepůvodní vs. invazní

Nepůvodní druh není součástí 
přirozených společenstev určitého 

regionu. 

Do definice zahrnujeme i jakoukoliv část

(gamety, semena, vejce apod.), která je

schopná přežít a následně se rozmnožit.

Invazní druh je člověkem 
introdukovaný nepůvodní druh, který se 

v novém prostředí přizpůsobil, 
nekontrolovatelně se šíří a vytlačuje 

původní druhy, čímž ohrožuje 
biologickou diverzitu*.
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Video

*BIODIVERZITA (biologická diverzita) = rozmanitost živých organismů na Zemi, což zahrnuje variabilitu genů, druhů organismů ale i ekosystémů

https://www.youtube.com/watch?v=7GAax3xakJs
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/4A46CA81084E521FC1258050002DAE0C/$file/SOBR_CR_2016-2025.pdf


Původní

Expanzivní

Nepůvodní

INVAZNÍ

5 – 15 % nepůvodních druhů je, 

příp. se stane, invazními
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Introdukce nepůvodního druhu

Přežívá

Dlouhodobě

Šíří se

Má vliv Nemá vliv

Zůstává na 
místě

Krátkodobě

Nepřežívá 
nebo je 

zlikvidován

Přechodně zavlečený

Nepůvodní zdomácnělý

INVAZNÍ
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* Pyšek, P., Chytrý, M., Pergl, J., Sadlo, J., Wild, J. (2012). Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia, 84(3), 575-629.

Složení flóry ČR s ohledem na původ a historickou/současnou přítomnost taxonů

Graf převzat* od Pyšek et al., 2012
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INVAZNÍ EXPANZIVNÍ

Na novém stanovišti díky přirozené migraci

Některé druhy díky změnám klimatu mohou
migrovat na velké vzdálenosti a postupně se
začlenit do ekosystémů, v nichž se dříve
nevyskytovaly.

Místní druhy rozpínající se do okolí.

Původní druhy se díky postupné adaptaci mohou
uplatnit v ekosystémech, v nichž se dosud trvale
nevyskytovaly.

Nepůvodní druh.

Introdukce za pomoci člověka.

Zvyšuje početnost extrémní rychlostí.

Vytlačuje původní druhy, narušuje 
stávající ekosystém.

I expanzivní druhy však mají potenciál

ovlivnit fungování stávajících ekosystémů
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Autorka fotografie: 

Mgr. Monika Němcová 

Křižák pruhovaný: invazní, 

nebo expanzivní druh?

Invazní vs. expanzivní

https://ziva.avcr.cz/2018-5/krizak-pruhovany-invazni-nebo-expanzivni-druh.html


Invazní nebo invazivní ?

✓ Ani jedna z možností není špatně, ale …

✓ v kontextu s ekologickými invazemi, zavlečenými rychle se šířícími druhy je vhodnější …

přídavné jméno , tedy invazní organismus.

Podrobnou odpověď naleznete zde Invazní nebo invazivní?

Pro úplnost …invazní druhy v anglické/odborné literatuře hledat pod pojmem Invasive Alien Species
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https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/jsou-organismy-invazni-nebo-invazivni.pdf
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Právní předpisy ČR

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zejména §5

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

Zejména §3

Odstavec 4. záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu

ochrany přírody; to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu.

Odstavec 1. Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné

předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni:

a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo

nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat,

b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další

prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní

porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-326


Právní předpisy ČR

Přehledný soupis národní legislativy, která se nepůvodními a invazivními druhy, byť jen 
okrajově, zabývá, najdete na stránkách AOPK ČR*.

Podstatná část právních předpisů České republiky vychází z legislativy Evropské unie.

Zákony se ale neustále mění, co včera platilo, dnes  kdo ví…? Třeba web zakonyprolidi.cz

*Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
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https://invaznidruhy.nature.cz/legislativa/narodni/
https://www.zakonyprolidi.cz/


Právní předpisy EU

Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

celé Nařízení stojí za přečtení, dává kompletní legislativní podklad k problematice invazních druhů a tato prezentace na něj opakovaně odkazuje 

Čl. 15 

Čl. 35

Prevence je z hlediska životního prostředí obecně více žádoucí a nákladově efektivnější než následná reakce a měla by být prioritou. Přednostně by proto měly být na
unijní seznam zařazeny ty invazní nepůvodní druhy, které se ještě v Unii nenacházejí nebo v jejichž případě se jedná o ranou fázi invaze, jakož i ty invazní nepůvodní
druhy, v jejichž případě se předpokládá, že nepříznivé dopady budou nejzávažnější. Jelikož do Unie mohou být soustavně zavlékány či zde vysazovány nové invazní
nepůvodní druhy a přítomné nepůvodní druhy se šíří a rozšiřují svůj areál, je nezbytné zajistit, aby byl unijní seznam průběžně přezkoumáván a aktualizován.

Aby mohli nekomerční vlastníci nadále chovat v zájmovém chovu zvířata, která patří mezi druhy zařazené na unijní seznam až do okamžiku přirozené smrti zvířete, je
nezbytné stanovit přechodná opatření, a to za podmínky, že jsou zavedena všechna opatření pro zabránění rozmnožení těchto zvířat či jejich úniku.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143


k Nařízení se váže Seznam

invazních druhů s dopadem na EU

(aktualizovaný 2017, 2019)
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http://eagri.cz/public/web/file/486486/Seznam_invaznich_2016_1141.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1262&from=CS
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Seznamy druhů

Nepůvodní

Nižší rostliny

Vyšší rostliny

Bezobratlí

Obratlovci

Invazní

Invazní druhy strana 15 a dále

Přehledy nepůvodních a invazních druhů naleznete v následujících odkazech: 

https://invaznidruhy.nature.cz/res/archive/154/020206.pdf?seek=1394010406
https://invaznidruhy.nature.cz/res/archive/154/020207.pdf?seek=1394010420
https://invaznidruhy.nature.cz/res/archive/154/020208.pdf?seek=1394010437
https://invaznidruhy.nature.cz/res/archive/154/020209.pdf?seek=1394010448
https://invaznidruhy.nature.cz/res/archive/410/067872.pdf?seek=1547133735


Zařazení na Unijní seznam

Druh musí splňovat všechna následující kritéria:

1. domovina mimo oblast EU 

2. schopnost vytvořit životaschopnou populaci a za stávajících podmínek (a předvídatelných 

podmínek v důsledku změny klimatu) schopnost rozšířit se v oblasti společné dvěma a více 

členským státům nebo v jedné mořské podoblasti

3. podle vědeckých poznatků existuje pravděpodobnost, že budou mít závažný nepříznivý 

dopad na biologickou rozmanitost či lidské zdraví a hospodářství 

4. bylo pro ně zpracováno tzv. posouzení rizik, které prokáže, že je nutné podniknout 

společné kroky na úrovni Unie, aby se zabránilo jejich zavlečení a rozšíření 

5. je pravděpodobné, že zařazení na unijní seznam zajistí účinnou prevenci, minimalizaci 

nebo zmírnění jejich nepříznivých dopadů
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Autor: Anonymus, zdrojová URL adresa

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_cs
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie


Posouzení rizik

Pro zařazení do unijního seznamu je nutné vypracovat posouzení rizik, to obsahuje:

1. popis druhu – taxonomie, historie, popis přirozeného a potenciálního areálu, obvyklých 
způsobů rozmnožování, …

2. potenciální způsoby zavlečení

3. posouzení pravděpodobnosti rozšíření

4. posouzení potenciální výše nákladů na náhradu způsobené škody v případě výskytu a 
popis nepříznivých dopadů na přírodu, lidské aktivity a ekosystémové služby 

5. pozitivní dopady druhu a jeho možné využití

Zařazení druhu navrhuje Evropská Komise či členské státy (ty mají vlastní, národní seznamy invazních druhů, na unijní seznam je

navrhují zejména pokud jsou dopady invaze rozsáhlé a je pravděpodobné, že dojde k invazi i na území dalších členských států).

Vypracované podklady posuzuje Vědecké fórum sestavené z expertů v oblasti biologických invazí z celé EU.
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https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_cs


Seznam invazních druhů EU

Na seznamu EU je momentálně 

66 invazních druhů

36 rostlin 30 živočichů

„Předložené seznamy však nejsou a nemohou být konečné, protože invaze jsou velmi 

dynamickým procesem. Seznamy tedy odrážejí současný stav a názory a bude třeba 

je dle potřeby v budoucnosti nadále doplňovat a upravovat.“ 

Proto Evropská unie svůj Seznam pravidelně aktualizuje (2017, 2019)

(Pergl et al., 2016)
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http://eagri.cz/public/web/file/486486/Seznam_invaznich_2016_1141.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1262&from=CS
http://www.ibot.cas.cz/personal/pysek/pdf/Pergl%20et%20al.-Black,%20Grey%20and%20Watch%20Lists%20of%20alien%20species%20in%20the%20Czech%20Republic_NeoBiota2016.pdf
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Invazní druhy ČR

Rostliny

bolševník Sosnovského (Heracleum sosnowskyi)

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

klejicha hedvábná (Asclepias syriaca)

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)

pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)

tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes)

vodní mor americký (Elodea nuttallii)

Živočichové

slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)

střevlička východní (Pseudorasbora parva)

želva nádherná (Trachemys scripta)

husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

mýval severní (Procyon lotor)

nutrie říční (Myocastor coypus)

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

promyka malá (Herpestes javanicus)

psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)

krab čínský (Eriocheir sinensis)

rak mramorovaný (Procambarus virginalis)

rak pruhovaný (Orconectes limosus)

rak signální (Pacifastacus leniusculus)

norek americký (Neovison vison)

Ne všechny druhy, které jsou zařazeny na unijním seznamu, se nachází na území ČR.

A ne všechny invazní druhy ČR patří mezi invazní druhy s dopadem na Evropskou unii.

V České republice jsou významnými invazními druhy zejména:

Podrobněji 

v kapitole 

Příklady
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Druhy vyžadující zvláštní přístup
v České republice

Black List

78 druhů rostlin 

39 druhů živočichů

Watch ListGrey List

25 druhů rostlin 

27 druhů živočichů

47 druhů rostlin 

16 druhů živočichů

(Pergl et al., 2016)
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Sestaveny vědeckou komunitou a místními odborníky na invazní druhy 

http://www.ibot.cas.cz/personal/pysek/pdf/Pergl%20et%20al.-Black,%20Grey%20and%20Watch%20Lists%20of%20alien%20species%20in%20the%20Czech%20Republic_NeoBiota2016.pdf


Black List

Stratifikace = rozvrstvení, vrstevnatost

Foto

Ambrozie peřenolistá

Klejicha hedvábná

Azola americká

Řepa obecná cukrovka

Komule Davidova

Žanovec měchýřník

Svída výběžkatá

Norek americký

Javor jasanolistý

Pajasan žláznatý

Česnek podivný

Netvařec křovitý

Ovsík vyvýšený

Mýval severní

Kleštík zhoubný

Bolševník velkolepý

1/7
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https://www.bing.com/images/search?q=ambrozie+pe%c5%99enolist%c3%a1&form=HDRSC3&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=klejicha%20hl%C3%ADznat%C3%A1&qs=UT&form=QBIR&sp=2&pq=klejicha&sc=3-8&sk=UT1&cvid=BC15ABAF1C3645D5AD7464CA27B99D6C&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=Azola+americk%c3%a1&form=AWIR&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=beta%20vulgaris%20altissima&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=beta%20vulgaris%20altissima&sc=0-23&cvid=630154A6D451438B83E360F531EE57DC&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=komule%20davidova&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=komule%20davidova&sc=8-15&cvid=1B1567C3D108401EA43C38262BC3B21F&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=%C5%BEanovec%20m%C4%9Bch%C3%BD%C5%99n%C3%ADk&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=%C5%BEanovec%20m%C4%9Bch%C3%BD%C5%99n%C3%ADk&sc=1-17&cvid=5C342495131E4E9E9697215E4652BEDA&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=sv%C3%ADda%20v%C3%BDb%C4%9B%C5%BEkat%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=sv%C3%ADda%20v%C3%BDb%C4%9B%C5%BEkat%C3%A1&sc=1-15&cvid=A054D5E594CC4B8ABEB241F5FDC68E6A&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=norek%20americk%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=norek%20americk%C3%BD&sc=1-14&cvid=7F8E7215E3234DA88D2AFD924478B50C&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=javor%20jasanolist%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=javor%20jasanolist%C3%BD&sc=2-17&cvid=A2A5E5F9A5EF4810B1F67E582BCBA427&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=Pajasan+%c5%belaznat%c3%bd&form=AWIR&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=%C4%8Desnek%20podivn%C3%BD&qs=CT&form=QBIR&sp=1&pq=%C4%8Desnek%20pod&sc=5-10&cvid=AC003691A536458BAB501CB4A9EB4CFD&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=netva%C5%99ec%20k%C5%99ovinn%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=netva%C5%99ec%20k%C5%99ovinn%C3%BD&sc=0-17&cvid=8D152528450C4665B8621FE0F7AECE2A&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=ovs%C3%ADk%20vyv%C3%BD%C5%A1en%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=ovs%C3%ADk%20vyv%C3%BD%C5%A1en%C3%BD&sc=1-14&cvid=C75E0867B53A4FCFBD6F3F57815846DB&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=m%C3%BDval&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=m%C3%BDval&sc=8-5&cvid=12BAA5B60CC94EB69A33F0A290867328&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=varroa%20destructor&qs=LT&form=QBIR&sp=1&pq=varroa&sc=8-6&cvid=BCBD395765534980A91DBB2D883BCCAE&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=bol%C5%A1evn%C3%ADk%20velkolep%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=bol%C5%A1evn%C3%ADk%20velkolep%C3%BD&sc=1-19&cvid=A7847F580DAD4113AF6C7287BE3532B8&first=1&tsc=ImageHoverTitle


Black List

Foto

Štětinec laločnatý

Bělotrn statný

Opletka čínská

Bělotrn pravý

Jasan pensylvánský

Jestřabina lékařská

Janovec metlatý pravý

Lupina mnoholistá / 

vlčí bob mnoholistý

Kustovnice cizí

Loubinec popínavý

Loubinec pětilistý

Tavola kalinolistá

Líčidlo jedlé

Slunečnice pozdní

Slunečnice tuhá

Slunečnice topinambur

Netýkavka žláznatá

Štědřenec odvislý

Pitulník postříbřený

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady
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https://www.bing.com/images/search?q=echinocystit%20lobata&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=echinocystit%20lobata&sc=4-19&cvid=1E71FF8DACA34A29A85EDD60AF8DEDB5&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=b%C4%9Blotrn%20statn%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=ab%C4%9Blotrn%20statn%C3%BD&sc=0-15&cvid=885D25FE09FD4F969AD9AD86192BDD19&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=opletka%20%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=opletka%20%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1&sc=1-14&cvid=FE928C548BB6404C927B4F8C19C45B9D&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=b%C4%9Blotrn%20kulatohlav%C3%BD%20prav%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=b%C4%9Blotrn%20kulatohlav%C3%BD%20prav%C3%BD&sc=0-25&cvid=3FFB4E4ED3C146DEB018311855A6449D&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=jasan%20pensylv%C3%A1nsk%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=jasan%20pensylv%C3%A1nsk%C3%BD&sc=1-18&cvid=18F0AF331EB14B969C79B9B503A19B1A&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=jest%C5%99abina%20l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1%C2%A8&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=jest%C5%99abina%20l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1&sc=1-19&cvid=B34B69C675EC4AD8927ED8ABF16B9252&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=janovec+metlat%c3%bd&form=HDRSC3&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=lupina%20mnoholist%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=lupina%20mnoholist%C3%A1&sc=2-17&cvid=A986222B350446C0AC33D7A4CDF0CE95&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=lycium+barbarum&form=AWIR&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=lpubinec%20pop%C3%ADnav%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=lpubinec%20pop%C3%ADnav%C3%BD&sc=0-17&cvid=0A4D02F61321430390C0F0A290129E02&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=lpubinec%20p%C4%9Btilist%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=lpubinec%20p%C4%9Btilist%C3%BD&sc=0-18&cvid=8DCA7446CDC34874AA50DAB3786DF1C8&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=tavola%20kalinolist%C3%A1&qs=CT&form=QBIR&sp=1&pq=tavola%20&sc=8-7&cvid=89C0DAB494024801BF2A23485DA3C147&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=l%C3%AD%C4%8Didlo%20jedl%C3%A9&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=l%C3%AD%C4%8Didlo%20jedl%C3%A9&sc=1-13&cvid=C1B7AB357CA54C8B9066E71F6F121FE6&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=helianthus%20laetiflorus%20&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=helianthus%20laetiflorus%20&sc=1-23&cvid=6DE3C826F6F648E1B0C4C94CBD11867C&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=helianthus+pauciflorus&form=AWIR&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=helianthus%20tuberosus&qs=SC&form=QBIR&sp=1&pq=helianthus%20tuberost&sc=8-19&cvid=78F946C016AB4D76BD46C5363FE5AC31&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=net%C3%BDkavka%20%C5%BElaznat%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=net%C3%BDkavka%20%C5%BElaznat%C3%A1&sc=2-18&cvid=859EBC1CAFF649F3828E3ACBD2FB0B0E&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=%C5%A1t%C4%9Bd%C5%99enec%20odvisl%C3%BD&qs=CT&form=QBIR&sp=2&pq=%C5%A1t%C4%9Bd%C5%99enec&sc=8-9&sk=CT1&cvid=FB51E140D53941DF852AD211DEA6D6B3&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=%C2%A8pituln%C3%ADk%20post%C5%99%C3%ADb%C5%99en%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=%C2%A8pituln%C3%ADk%20post%C5%99%C3%ADb%C5%99en%C3%BD&sc=0-21&cvid=6433AF7D428040E99EDD658290863E33&first=1&tsc=ImageHoverTitle


Black List

Foto

Borovice vejmutovka

Topol balzámový

Topol kanadský

Střemcha pozdní

Slivoň myrobalán

Dub červený

Hlohyně šarlatová

Křídlatka česká

Křídlatka japonská pravá

Škumpa orobincová

Křídlatka sachalinská

Zlatobýl kanadský

Třapatka dřípatá

Trnovník akát

Borovice černá pravá

Zlatobýl obrovský

Pámelník bílý

Astřička novobelgická

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady
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https://www.bing.com/images/search?q=borovice%20vejmutovka%C2%A8&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=borovice%20vejmutovka&sc=5-19&cvid=28E07FE809424610AAC0CC9E9FE39D7F&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=topol%20balz%C3%A1mov%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=topol%20balz%C3%A1mov%C3%BD&sc=1-15&cvid=9DC00DB04AB446C386CCD76A4CB11381&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=topol%20kanadsk%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=topol%20kanadsk%C3%BD&sc=1-14&cvid=7105875E25444F3C8C192207D75AE4AB&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=st%C5%99emcha%20pozdn%C3%AD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=st%C5%99emcha%20pozdn%C3%AD&sc=1-15&cvid=30AD1E67F81D41E7AC7B1C5B2F4BB5B1&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=slivo%C5%88%20myrobal%C3%A1n&qs=UT&form=QBIR&sp=1&pq=slivo%C5%88%20myro&sc=2-11&cvid=324D50E26BF0475590F4BD358C4BBAD5&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=dub%20%C4%8Derven%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=dub%20%C4%8Derven%C3%BD&sc=1-11&cvid=F9FCEE81276D4A6783E18A4EA2D0048C&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=hlohyn%C4%9B%20%C5%A1arlatov%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=hlohyn%C4%9B%20%C5%A1arlatov%C3%A1&sc=3-17&cvid=9ABA453378624917A73D04E44757C4A1&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=k%C5%99%C3%ADdlatka%20%C4%8Desk%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=k%C5%99%C3%ADdlatka%20%C4%8Desk%C3%A1&sc=1-15&cvid=7058F1F7CA514B00899C768F4C5D7CA6&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=k%C5%99%C3%ADdlatka%20japonsk%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=k%C5%99%C3%ADdlatka%20japonsk%C3%A1&sc=2-18&cvid=59FBB67ED31D4AD0A03DBA3E2142D2E9&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=%C5%A1kumpa%20orobincov%C3%A1&qs=LT&form=QBIR&sp=2&pq=%C5%A1kumpa&sc=8-6&sk=MT1&cvid=E83F4214D2CB45438E65F0F455C451D5&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=k%C5%99%C3%ADdlatka%20sachalinsk%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=k%C5%99%C3%ADdlatka%20sachalinsk%C3%A1&sc=1-21&cvid=1DF7E8C6B74F4AFDB3C5F3003FA352E8&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=zlatob%C3%BDl%20kanadsk%C3%BD&qs=CT&form=QBIR&sp=1&pq=zlatob%C3%BDl%20ka&sc=2-11&cvid=EB86D2980254416DB3D1DA6B0F7CD74C&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=t%C5%99apatka%20d%C5%99%C3%ADpat%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=t%C5%99apatka%20d%C5%99%C3%ADpat%C3%A1&sc=1-16&cvid=81BAEFCE47AB48388EC9F6637445EB42&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.google.com/search?q=trnovn%C3%ADk+ak%C3%A1t&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi8g7zl36H0AhUAiv0HHaUyAC4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1
https://www.bing.com/images/search?q=borovice+%c4%8dern%c3%a1+prav%c3%a1&form=HDRSC3&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=zlatob%C3%BDl%20obrovsk%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=zlatob%C3%BDl%20obrovsk%C3%BD&sc=1-17&cvid=14822D9EBB3F468DB3BEC90048C45259&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=p%C3%A1meln%C3%ADk%20b%C3%ADl%C3%BD&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=p%C3%A1meln%C3%ADk%20b%C3%ADl%C3%BD&sc=2-13&cvid=D9E320BED0364C84B5EB1AB7AC0ADBE2&first=1&tsc=ImageHoverTitle
https://www.bing.com/images/search?q=ast%C5%99i%C4%8Dka%20novobelgick%C3%A1&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=ast%C5%99i%C4%8Dka%20novobelgick%C3%A1&sc=0-21&cvid=5415DE341B4C4205B2354B42323F2221&first=1&tsc=ImageHoverTitle


Black List
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Foto

Kolotočník ozdobný

Jelen sika

Amur bílý

Tolstolobik pestrý

Tolstolobik bílý

Okounek pstruhový

Pstruh duhový

Mračňák Theophrastův

Muflon

Siven americký

Psárka polní

Laskavec bílý

Laskavec zelenoklasý

Laskavec ohnutý

Rukevník východní

Konopí seté

Pcháč oset

Bolehlav plamatý

Ostronožka východní

Turan/ka kanadská

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

https://www.google.com/search?q=koloto%C4%8Dn%C3%ADk+ozdobn%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmx4L5zNPzAhWHhv0HHfLLArcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1
https://www.google.com/search?q=jelen+sika&tbm=isch&ved=2ahUKEwjFrcX6zNPzAhWYw4UKHcoBBI4Q2-cCegQIABAA&oq=jelen+sika&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxA1CnpQJYq7ICYOqzAmgAcAB4AIABhQGIAZIHkgEEMTAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=OzhtYYWkPJiHlwTKg5DwCA&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=amur+b%C3%ADl%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwianqSOzdPzAhVJPhoKHbtuAjoQ2-cCegQIABAA&oq=amur+b%C3%ADl%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BAgAEB5Q--QBWK3zAWDa9QFoAHAAeACAAZ4BiAG_BpIBAzguMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ZThtYdrXF8n8aLvdidAD&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=tolstolobik+pestr%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiA_66pzdPzAhUNYxoKHRDUDu8Q2-cCegQIABAA&oq=tolstolobik+pestr%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1D90gFYodwBYOneAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=njhtYYC4C43GaZCou_gO&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=tolstolobik+b%C3%ADl%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiYhIyezdPzAhWN4oUKHe31CYcQ2-cCegQIABAA&oq=tolstolobik+b%C3%ADl%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBhQw4QBWIGhAWDeogFoAHAAeACAAcgJiAG3FpIBCTEuNS0xLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=hjhtYZipIY3FlwTt66e4CA&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=okounek+pstruhov%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwizjc-5zdPzAhVMEhoKHQIoADUQ2-cCegQIABAA&oq=okounek+pstruhov%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOgYIABAKEBhQ9YEFWKyeBWDjoAVoAXAAeACAAc8BiAHVDJIBBjE1LjMuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=wDhtYbOtEMykaILQgKgD&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=pstruh+duhov%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjVwbXjzdPzAhXJ44UKHXnAC3sQ2-cCegQIABAA&oq=pstruh+duhov%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjoECAAQGDoECAAQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgQIABAeUIWKAVjInAFg_54BaABwAHgAgAGAAYgB9AeSAQQxMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=FzltYZXaOMnHlwT5gK_YBw&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=mra%C4%8D%C5%88%C3%A1k+theophrast%C5%AFv&tbm=isch&ved=2ahUKEwjj49-IztPzAhVG_IUKHUjcDZYQ2-cCegQIABAA&oq=mra%C4%8D&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAVDkogFY8acBYMbIAWgAcAB4AIAB1AGIAcMDkgEFMy4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ZjltYeOYDcb4lwTIuLewCQ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=muflon&tbm=isch&ved=2ahUKEwi96Zf7zdPzAhULNBoKHZQjABIQ2-cCegQIABAA&oq=muflon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABFCDCliDCmCPDGgAcAB4AIABpwKIAegCkgEFMS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=STltYf2gL4voaJTHgJAB&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=sive+amerock%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjA_eD8zdPzAhWY4oUKHdnYBwUQ2-cCegQIABAA&oq=sive+amerock%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1DkkAFY8qEBYIykAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=TTltYYCjBJjFlwTZsZ8o&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=ps%C3%A1rka+poln%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj0i4GYztPzAhVFwIUKHSzcD1cQ2-cCegQIABAA&oq=ps%C3%A1rka+poln%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDUI7YAVjh-gFg1vwBaABwAHgBgAH-DIgBuCqSAQ8yLTEuMC4xLjEuMy4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=hjltYfSwDcWAlwSsuL-4BQ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=laskavec+b%C3%ADl%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiPnpapztPzAhVNihoKHSloCEsQ2-cCegQIABAA&oq=laskavec+b%C3%ADl%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBggAEAgQHjIECAAQGDIECAAQGDoECAAQQzoICAAQgAQQsQNQ6acBWLC9AWDKvwFoAHAAeACAAV2IAcEGkgECMTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=qjltYY-hDc2UaqnQodgE&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=laskavec+zelenoklas%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiY6qS2ztPzAhVMQRoKHV4fBOAQ2-cCegQIABAA&oq=laskavec+zelenoklas%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQQ1CtiwFYvakBYOKrAWgAcAB4AIABnQWIAf0WkgEJNy4xLjQtMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=xTltYdjzK8yCad6-kIAO&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=laskavec+ohnut%C3%BD+srstnant%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwi2xObGztPzAhVS4oUKHRLACdAQ2-cCegQIABAA&oq=laskavec+ohnut%C3%BD+srstnant%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6BAgAEBhQwMMCWMbjAmCq5gJoAHAAeACAAb0BiAGoCpIBBDE2LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=6DltYbawFdLElwSSgKeADQ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=+rukevn%C3%ADk+v%C3%BDchodn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjCp4Lpz9PzAhUM04UKHTpSBA0Q2-cCegQIABAA
https://www.google.com/search?q=konop%C3%AD+set%C3%A9+rumini%C5%A1tn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjH89bsz9PzAhUbgHMKHdXDAGEQ2-cCegQIABAA&oq=konop%C3%AD+set%C3%A9+rumini%C5%A1tn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQAzoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgQIABBDOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEBg6BggAEAUQHjoECAAQHlCq-wRYyZoFYMGcBWgAcAB4AIABcIgBlQySAQQyMS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=RDttYcfBDZuAzgPVh4OIBg
https://www.google.com/search?q=pch%C3%A1%C4%8D+oset&tbm=isch&ved=2ahUKEwillKyX0NPzAhVXw4UKHdnZAXwQ2-cCegQIABAA&oq=pch%C3%A1%C4%8D+oset&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBggAEAUQHjIECAAQGDIECAAQGDoECAAQQzoICAAQgAQQsQNQzqoBWMLCAWCjwwFoAXAAeACAAViIAfUFkgECMTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=nTttYeXRKteGlwTZs4fgBw
https://www.google.com/search?q=bolehlav+plamat%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjk5pak0NPzAhVP3RoKHZNOBKYQ2-cCegQIABAA&oq=bolehlav+plamat%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1DIhgFY_ZoBYJydAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=uDttYeSqJc-6a5OdkbAK
https://www.google.com/search?q=ostroo%C5%BEka+v%C3%BDchodn%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwjA97Kv0NPzAhUCNxoKHSeQAjEQ2-cCegQIABAA&oq=ostroo%C5%BEka+v%C3%BDchodn%C3%A9&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BggAEAcQHjoGCAAQBRAeOggIABCABBCxAzoFCAAQsQM6BggAEAoQGDoECAAQGFCgmgJYvbYCYMS4AmgAcAB4AIABywGIAd0LkgEGMTkuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=0DttYcDPCILuaKegiogD
https://www.google.com/search?q=turanka+kanadsk%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi1lqDD0NPzAhVRwYUKHeL2ACwQ2-cCegQIABAA&oq=turanka+kanadsk%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQA1D4lAFYgqoBYNusAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=-TttYfW1L9GClwTi7YPgAg
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Foto

Rosička lysá

Kokotice ladní

Ježatka kuří noha

Pěťour malokvětý

Pěťour srstnatý

Pouva řepňolistá

Záraza menší

Šťavel růžkatý pravý

Šťavel prérijní

Proso seté polní

Šrucha zelná pravá

Šťovík alpský

Šťovík dlouholistý Šourkův

Starček úzkolistý

Bér ohnutý

Bér přeslenitý

Sumeček černý

Krevnatka úhoří

Plzák španělský

Klíněnka jírovcová

Karas stříbřitý

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

https://www.google.com/search?q=rosi%C4%8Dka+lys%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQvfnO0NPzAhUY0YUKHeyUB-oQ2-cCegQIABAA&oq=rosi%C4%8Dka+lys%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEB5Q8YMaWJqVGmCimhpoAHAAeAGAAdcFiAHeFpIBCTYuNC0xLjIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=EjxtYdDsEpiilwTsqZ7QDg
https://www.google.com/search?q=kokotice+ladn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwijmImd0tPzAhVLHBoKHX5eCtcQ2-cCegQIABAA&oq=kokotice+ladn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIICAAQgAQQsQMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgARQsbwBWNXMAWDpzgFoAHAAeACAAZIFiAHvCZIBAzUtMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=wj1tYaOvI8u4aP68qbgN
https://www.google.com/search?q=je%C5%BEatka+ku%C5%99%C3%AD+noha&tbm=isch&ved=2ahUKEwjwqvCw0tPzAhUP3RoKHehCDjEQ2-cCegQIABAA&oq=je%C5%BEatka+ku%C5%99%C3%AD+noha&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgQIABAeOgQIABAYUMt_WJqmAWD3pwFoAXAAeACAAXeIAfMJkgEEMTQuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=7D1tYfCEB4-6a-iFuYgD
https://www.google.com/search?q=p%C4%9B%C5%A5our+malokv%C4%9Bt%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN6ba80tPzAhXI_4UKHfNAAh8Q2-cCegQIABAA&oq=p%C4%9B%C5%A5our+malokv%C4%9Bt%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEBhQsH9Y4KMBYPWlAWgAcAB4AIABpAGIAfcJkgEEMTYuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=BD5tYY3XFMj_lwTzgYn4AQ
https://www.google.com/search?q=p%C4%9B%C5%A5our+srstnat%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjNq8_H0tPzAhWY4oUKHdnYBwUQ2-cCegQIABAA&oq=p%C4%9B%C5%A5our+srs&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIECAAQGFDc_gFYooICYKKMAmgAcAB4AIABXIgBmAKSAQE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=Gz5tYY2yMZjFlwTZsZ8o
https://www.google.com/search?q=pouva+%C5%99ep%C5%88olist%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiH-N3Y0tPzAhWKwoUKHVqlAnIQ2-cCegQIABAA&oq=pouva+%C5%99e&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABAYOgUIABCABDoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6BAgAEB46BggAEAUQHjoICAAQBRAKEB5Qs7kBWLrWAWCS5AFoAHAAeACAAV2IAYEFkgEBOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=Pz5tYcfcKoqFlwTayoqQBw
https://www.google.com/search?q=z%C3%A1raza+men%C5%A1%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiZt7Ln0tPzAhULsxoKHXslBqwQ2-cCegQIABAA&oq=z%C3%A1raza+men%C5%A1%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CIlgFYgqYBYKCoAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=Xj5tYZmQG4vmavvKmOAK
https://www.google.com/search?q=%C5%A1%C5%A5avel+r%C5%AF%C5%BEkat%C3%BD+prav%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiG25jz0tPzAhXR8IUKHYnzBHcQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1%C5%A5avel+r%C5%AF%C5%BEkat%C3%BD+prav%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQDDoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgQIABBDOgQIABAeOgQIABAYUNKBAVjf2wFgmqECaABwAHgCgAGKGYgBpVuSAQoxMC43LTEuMi4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=dz5tYcbDC9HhlwSJ55O4Bw
https://www.google.com/search?q=%C5%A1%C5%A5avel+pr%C3%A9rijn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-9N-F09PzAhVkxoUKHXkpDbUQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1%C5%A5avel+pr%C3%A9rijn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CengFYnLMBYK61AWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nj5tYf6tBuSMlwT50rSoCw
https://www.google.com/search?q=proso+set%C3%A9+poln%C3%AD+poaceae&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7jcKg09PzAhURaBoKHRqKBzoQ2-cCegQIABAA&oq=proso+set%C3%A9+poln%C3%AD+poaceae&gs_lcp=CgNpbWcQA1CvJ1iPNWDPNmgAcAB4AIABxweIAfwgkgENMC4xLjEuMC4xLjEuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=1j5tYfvKDpHQaZqUntAD
https://www.google.com/search?q=%C5%A1rucha+zelen%C3%A1+prav%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjCuJ2r09PzAhUPaBoKHRB0B4cQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1rucha+zelen%C3%A1+prav%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgUIABCABDIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMgUIABCABFC6qwJYqMgCYMbKAmgAcAB4AIABvQOIAYQEkgEFMS40LTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=7D5tYcKSK4_QaZDonbgI
https://www.google.com/search?q=%C5%A1%C5%A5ov%C3%ADk+alpsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiA4OPA09PzAhVO8IUKHYC1DfQQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1%C5%A5ov%C3%ADk+alpsk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1D0xQFYi9wBYKvfAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=GT9tYcDvNs7glwSA67agDw
https://www.google.com/search?q=rumec+longifolius+sourkii&tbm=isch&ved=2ahUKEwir4LHo09PzAhVEwIUKHT-YCiMQ2-cCegQIABAA&oq=rumec+longifolius+sourkii&gs_lcp=CgNpbWcQA1C_lQFYtscBYJjJAWgAcAB4AIAB7Q2IAbQokgELNy4zLTEuNy0yLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bD9tYav6OsSAlwS_sKqYAg
https://www.google.com/search?q=star%C4%8Dek+%C3%BAzkolist%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN17D109PzAhUVNxoKHc-GCZkQ2-cCegQIABAA&oq=star%C4%8Dek+%C3%BAzkolist%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgQIABADOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEBhQgIICWP6jAmCrpgJoAHAAeACAAWaIAaQJkgEEMTYuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=iD9tYY3zDJXuaM-NpsgJ
https://www.google.com/search?q=b%C3%A9r+ohnut%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjssY-I1NPzAhWZ_4UKHWsgAbEQ2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A9r+ohnut%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgARQ3YABWMePAWDnkQFoAHAAeACAAb0CiAG9ApIBAzMtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=rz9tYayeH5n_lwTrwISICw
https://www.google.com/search?q=b%C3%A9r+p%C5%99eslenit%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtmIiT1NPzAhVSyRoKHSszCD4Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A9r+p%C5%99eslenit%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1D9mAFYmaoBYLKsAWgBcAB4AYABlwWIAaEUkgELNC4xLjEuMS4xLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=xj9tYe2dHNKSa6vmoPAD
https://www.google.com/search?q=sume%C4%8Dek+%C4%8Dern%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjujbKg1NPzAhUSmRoKHe2LCqUQ2-cCegQIABAA&oq=sume%C4%8Dek+%C4%8Dern%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgQIABADOggIABCxAxCDAToECAAQGDoGCAAQChAYUMu3AVjV1gFg59gBaAJwAHgAgAHiAogBmwySAQgxNC4wLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=4j9tYe6UGZKyau2XqqgK
https://www.google.com/search?q=krevetnatka+%C3%BAho%C5%99%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjV35iw1NPzAhVDlxoKHf6vDrUQ2-cCegQIABAA&oq=krevetnatka+%C3%BAho%C5%99%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyCAgAEIAEELEDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEANQ-ZABWNutAWDxrwFoAHAAeAGAAcMEiAHoC5IBCzIuMS4xLjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=A0BtYZXSIcOuav7fuqgL
https://www.google.com/search?q=plz%C3%A1k+%C5%A1pan%C4%9Blsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjfopbC1NPzAhUG2xoKHcwxClMQ2-cCegQIABAA&oq=plz%C3%A1k+%C5%A1pan%C4%9Blsk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCAAQgAQyCAgAEIAEELEDMgUIABCABDIICAAQsQMQgwEyCAgAEIAEELEDMggIABCABBCxAzIICAAQgAQQsQNQtr0DWJvXA2C42QNoAHAAeACAAb8EiAG_BJIBAzUtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=KUBtYZ_qD4a2a8zjqJgF
https://www.google.com/search?q=kl%C3%ADn%C4%9Bnka+j%C3%ADrovcov%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwji_r_k1NPzAhUVNxoKHc-GCZkQ2-cCegQIABAA&oq=kl%C3%ADn%C4%9Bnka&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCABDIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAVDD0AJY49oCYMfpAmgAcAB4AIABgAGIAcoFkgEDOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=cUBtYaKCD5XuaM-NpsgJ
https://www.google.com/search?q=karas+st%C5%99%C3%ADb%C5%99it%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiZ_4_81NPzAhXC3oUKHXVeClcQ2-cCegQIABAA&oq=karas+st%C5%99%C3%ADb%C5%99it%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CrzTBYxOkwYLDvMGgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=okBtYZmmMMK9lwT1vKm4BQ
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Foto

Korbikula asijská

Štítenka zhoubná

Blešivec ježatý

Slávička mnohotvárná

Vlnatka krvavá

Slunéčko východní

Přástevníček americký

Foto tasemnice

Slunečnice pestrá

Myš domácí

Nutrie říční

Hlaváč černotlamý

Psík mývalovitý

Ondatra pižmová

Rak pruhovaný

Ploštička lipová

Rak signální

Střevlička východní

Foto potkan

Krysa obecná

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

https://www.google.com/search?q=korbikula+asijsk%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjLjaf12NPzAhWYgM4BHUxhBkwQ2-cCegQIABAA&oq=korbikula+asijsk%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoECAAQAzoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToECAAQHjoICAAQBRAeEBM6BggAEB4QEzoECAAQGFCP_jVY-MI2YLTFNmgCcAB4AYABiAWIAbYtkgELNy4wLjUuMC41LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=xkRtYcuSDpiBur4PzMKZ4AQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=%C5%A1t%C3%ADtenka+zkoubn%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjgoLal3NPzAhUVNxoKHYJJApcQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1t%C3%ADtenka+zkoubn%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQA1ChtgFYks0BYIXQAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=UEhtYeC4G5XuaIKTibgJ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=ble%C5%A1ivec+je%C5%BEat%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-hamz3NPzAhWK44UKHaZyCzsQ2-cCegQIABAA&oq=ble%C5%A1ivec+je%C5%BEat%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1Ct_AtY4pUMYJKYDGgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=bUhtYb6bJIrHlwSm5a3YAw&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=sl%C3%A1vi%C4%8Dka+mnohotv%C3%A1rn%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5pd-U3dPzAhWZgM4BHSlUB6QQ2-cCegQIABAA&oq=sl%C3%A1vi%C4%8Dka+mnohotv%C3%A1rn%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQA1DGpgFY7MUBYI3IAWgAcAB4AIABxwOIAccDkgEDNC0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=OUltYfmkN5mBur4PqaidoAo&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=vlnatka+krvav%C3%A1+hmyz&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXw7PS3tPzAhUNixoKHd89DywQ2-cCegQIABAA&oq=vlnatka+krvav%C3%A1+hmyz&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBg6BAgAEB5QhfUCWJqJA2DJiwNoAHAAeACAAVmIAbQDkgEBNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=x0ptYdfDJ42Wat_7vOAC&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=slun%C3%A9%C5%99%C4%8Dko+v%C3%BDchodn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8y_Xv3tPzAhWh34UKHWHrCvIQ2-cCegQIABAA&oq=slun%C3%A9%C5%99%C4%8Dko+v%C3%BDchodn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQA1DvhhVYqqgVYPypFWgAcAB4AIABwgmIAcIJkgEDNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=BUttYby1IaG_lwTh1quQDw&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=p%C5%99%C3%A1stevn%C3%AD%C4%8Dek+americk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjB-sCY4NPzAhWS8IUKHeSeBFoQ2-cCegQIABAA&oq=p%C5%99%C3%A1stevn%C3%AD%C4%8Dek+americk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgARQ98MBWKXiAWCz5AFoAHAAeACAAf8DiAH_A5IBAzUtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=Z0xtYYGrBpLhlwTkvZLQBQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=taseknice&tbm=isch&ved=2ahUKEwjrv8qp4NPzAhUHlBoKHQM4AvgQ2-cCegQIABAA&oq=taseknice&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cd8AFYj_0BYLL-AWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ikxtYevSN4eoaoPwiMAP&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=slune%C4%8Dnice+pestr%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjn4qO64NPzAhVEwIUKHT-YCiMQ2-cCegQIABAA&oq=slune%C4%8Dnice+pestr%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIICAAQgAQQsQMyBAgAEAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCAgAEIAEELEDMggIABCABBCxAzIICAAQgAQQsQMyCAgAELEDEIMBMggIABCxAxCDAVD-lwVYy8QFYO3GBWgAcAB4AIABOogBOpIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=rUxtYafYOMSAlwS_sKqYAg&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=my%C5%A1+dom%C3%A1c%C3%AD+z%C3%A1padoevropsk%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjwjuzn4NPzAhXX04UKHTjKCBMQ2-cCegQIABAA&oq=my%C5%A1+dom%C3%A1c%C3%AD+z%C3%A1padoevropsk%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgARQt98DWN2MBGDujgRoAHAAeAKAAd8JiAGIFpIBDzIuMC4xLjAuMS4wLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=DU1tYbDUHdenlwS4lKOYAQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=nutrie+%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiqlJ2L4dPzAhVEwoUKHesNANMQ2-cCegQIABAA&oq=nutrie+%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CU3AFYm-4BYNTwAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=V01tYeqMKsSElwTrm4CYDQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=hlav%C3%A1%C4%8D+%C4%8Dernotlam%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB_r2b4dPzAhWK44UKHaZyCzsQ2-cCegQIABAA&oq=hlav%C3%A1%C4%8D+%C4%8Dernotlam%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBg6CAgAEIAEELEDUI6tBFjAxQRglMgEaABwAHgAgAFpiAH-CpIBBDE3LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=eU1tYcHdL4rHlwSm5a3YAw&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=ps%C3%ADk+m%C3%BDvalovit%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-oP2_4dPzAhWK44UKHaZyCzsQ2-cCegQIABAA&oq=ps%C3%ADk+m%C3%BDvalovit%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAFEB4yBAgAEBhQu60BWJTEAWCpxgFoAHAAeAGAAaoFiAG_D5IBCTItMS4wLjEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=xk1tYb6lE4rHlwSm5a3YAw&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=ondatra+pi%C5%BEmov%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwib1evM4dPzAhWawYUKHSy5AscQ2-cCegQIABAA&oq=ondatra+pi%C5%BEmov%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIABBDOgYIABAHEB46CAgAEIAEELEDOgUIABCxAzoHCAAQsQMQQzoLCAAQgAQQsQMQgwFQ8GVY1IMBYJiGAWgAcAB4AIABbIgBzAiSAQQxNC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=4U1tYdvgEZqDlwSs8oq4DA&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=rak+pruhovan%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwie2uzV4dPzAhUX8RoKHeo2AWoQ2-cCegQIABAA&oq=rak+pruhovan%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEB46BAgAEBg6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToGCAAQCBAeUPh-WL2dAWDNnwFoAHAAeACAAWiIAcoHkgEEMTIuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=9E1tYZ6QC5fia-rthNAG&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=plo%C5%A1ti%C4%8Dka+lipov%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9sqbh4dPzAhWX0oUKHWdkDXoQ2-cCegQIABAA&oq=plo%C5%A1ti%C4%8Dka+lipov%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6BAgAEENQ1HpYwY8BYP2UAWgAcAB4AYABtwaIAdcTkgENMy4wLjIuMC4xLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=DE5tYb38C5ellwTnyLXQBw&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=rak+sign%C3%A1ln%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj62prs4dPzAhUV-4UKHdf7AacQ2-cCegQIABAA&oq=rak+sign%C3%A1ln%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBg6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToECAAQHjoECAAQEzoGCAAQCBAeUMKFB1iOmQdgp5sHaAFwAHgAgAF8iAGlB5IBBDEzLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=I05tYbq9BJX2lwTX94e4Cg&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=st%C5%99evli%C4%8Dka+v%C3%BDchodn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6m6il4tPzAhURQRoKHRSeAU0Q2-cCegQIABAA&oq=st%C5%99evli%C4%8Dka+v%C3%BDchodn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgQIABAYOgQIABBDOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQgwE6BAgAEANQ9csBWNznAWCT6gFoAHAAeACAAcEBiAHoC5IBBDE4LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=mk5tYbrmMpGCaZS8hugE&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=potkan+rattus+norvegicus&tbm=isch&ved=2ahUKEwjq3-a94tPzAhUGGRoKHR0FBhoQ2-cCegQIABAA&oq=potkan+rattus+norvegicus&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQsQMQQzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAeOgQIABAYUKhFWOhmYOxoaABwAHgAgAGhAYgBxAuSAQQxOC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=zk5tYerAC4ayaJ2KmNAB&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=krysa+obecn%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjcuY7F4tPzAhUDwIUKHVFsCisQ2-cCegQIABAA&oq=krysa+obecn%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABAYMgQIABAYOgQIABBDOgQIABADOggIABCABBCxAzoHCAAQsQMQQzoLCAAQgAQQsQMQgwFQ6ZYBWMKoAWD6qgFoAHAAeACAAUyIAeUGkgECMTOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=3U5tYZzXH4OAlwTR2KnYAg&bih=625&biw=1349&hl=cs
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Foto

Škeble asijská

Želva nádherná

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

Mýval severní (Procyon lotor)

jeden ze zástupců na Black listu

Se souhlasem autora fotografie Prof. MVDr. Jiřího Pikuly, PhD., Dipl. ECZM

https://www.google.com/search?q=%C5%A1keble+asijsk%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwituanQ4tPzAhUJWBoKHWjMDREQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1keble+asijsk%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBg6CAgAEIAEELEDUJryBlivhgdgvYgHaABwAHgBgAGBBIgBjw-SAQwxMi4wLjEuMS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=9U5tYe3qAYmwaeiYt4gB&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=%C5%BEelva+n%C3%A1dhern%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiaxMSI49PzAhUOcxoKHeOBCKQQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%BEelva+n%C3%A1dhern%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBggAEAUQHjIECAAQGDIECAAQGDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDUMk6WJxTYLRVaABwAHgAgAFWiAHwB5IBAjE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=ak9tYZrnN47maeODoqAK&bih=625&biw=1349&hl=cs


Grey List

1/4

Foto

Andělika lékařská

Pelyněk roční

Pelyněk Tournefort

Pelyněk Verlotův

Lebeda lesklá

Bytel metlatý 

pravý

Dvouzubec černoplodý

Sveřep kýlnatý

Posed dvoudomý

Chrpa rozkladitá

Velbloudník

tenkokřídlý

Štětka větší

Oman smradlavý

Jahodka indická

Merlík trpasličí

Milička menší

Starčkovec

jestřábníkovitý

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

https://www.google.com/search?q=and%C4%9Blika+l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy9v6-0dbzAhVggv0HHft_Ay8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1
https://www.google.com/search?q=pelyn%C4%9Bk+ro%C4%8Dn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiCvdvA0dbzAhVE0RoKHS8fCsYQ2-cCegQIABAA&oq=pelyn%C4%9Bk+ro%C4%8Dn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQA1DU1QJYluwCYMLuAmgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=qM9uYYLJBsSia6--qLAM&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=Pelyn%C4%9Bk+Tournefort%C5%AFv&tbm=isch&ved=2ahUKEwiZwovx0dbzAhUVwIUKHZpECdIQ2-cCegQIABAA&oq=Pelyn%C4%9Bk+Tournefort%C5%AFv&gs_lcp=CgNpbWcQA1Dh5gFY3YICYNCJAmgDcAB4AIAB7QGIAa0CkgEFMS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=DdBuYdmHIpWAlwSaiaWQDQ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=Pelyn%C4%9Bk+Verlot%C5%AF&tbm=isch&ved=2ahUKEwjl2YyC0tbzAhXBwIUKHVNCBysQ2-cCegQIABAA&oq=Pelyn%C4%9Bk+Verlot%C5%AF&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGFDT4AJY9uoCYNLsAmgAcAB4AYABvAaIAYgOkgELMi4xLjEuNS0xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=MdBuYaX9DcGBlwTThJ3YAg&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=lebeda+leskl%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi_0qyZ0tbzAhVE5IUKHYdWD_8Q2-cCegQIABAA&oq=lebeda+leskl%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoECAAQGFCHuQFYjswBYKfTAWgAcAB4AIAB0wuIAZQRkgEFNi0xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=YdBuYf-dPMTIlwSHrb34Dw&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=bytel+meltat%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjT6uOn0tbzAhXB_4UKHU2YAGkQ2-cCegQIABAA&oq=bytel+meltat%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgUIABCxAzoECAAQHjoGCAAQBRAeUPaAAVjQlwFg8ZkBaAFwAHgAgAFfiAGeCJIBAjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gNBuYdOqD8H_lwTNsILIBg&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=dvouzubec+%C4%8Dernoplod%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjL3J2y0tbzAhUU_xoKHcjNBpYQ2-cCegQIABAA&oq=dvouzubec+%C4%8Dernoplod%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEAM6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxA1CdoQFY3sgBYObMAWgAcAB4AIAB9gGIAecLkgEGMTkuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=ltBuYcu5CpT-a8ibm7AJ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=sve%C5%99ep+k%C3%BDlnat%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjo8N6_0tbzAhURohoKHSJaDsQQ2-cCegQIABAA&oq=sve%C5%99ep+k%C3%BDlnat%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6BAgAEBhQ94UBWMieAWDpoAFoAHAAeAOAAc0KiAHPF5IBDjEyLjMtMS4wLjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=stBuYejPHpHEaqK0uaAM&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=posed+dvoudom%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj1kLrK0tbzAhW1gHMKHcxCA8AQ2-cCegQIABAA&oq=posed+dvoudom%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToECAAQHjoGCAAQCBAeUI2DAViEsAFg2bIBaANwAHgBgAHmBIgBsg6SAQgxNi4xLjUtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=yNBuYfWMO7WBzgPMhY2ADA&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=cgrpa+rozkladit%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjr0svW0tbzAhUNhxoKHVRKDFMQ2-cCegQIABAA&oq=cgrpa+rozkladit%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgQIABATUPrEAViS5wFgjekBaABwAHgBgAH1DYgBjiCSAQ8xLjAuMS41LTIuMS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=4tBuYevZGY2OatSUsZgF&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=velbloudn%C3%ADk+tenkok%C5%99%C3%ADdl%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwi45NPo0tbzAhVHMRoKHdO3CGsQ2-cCegQIABAA&oq=velbloudn%C3%ADk+tenkok%C5%99%C3%ADdl%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABFDOmAFYnL4BYMTAAWgAcAB4AIABnQGIAZcMkgEEMjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=CNFuYbjAEsfiaNPvotgG&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%A1t%C4%9Btka+v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD+rostlina&tbm=isch&ved=2ahUKEwjB5YqM09bzAhUT-BoKHUIfBo8Q2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1t%C4%9Btka+v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD+rostlina&gs_lcp=CgNpbWcQA1CBW1i0ZmD8Z2gAcAB4AIABS4gB7wSSAQIxMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=UtFuYcH0JJPwa8K-mPgI&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=oman+smradlav%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiD77aT09bzAhXR0YUKHaOqCvkQ2-cCegQIABAA&oq=oman+smradlav%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoICAAQgAQQsQM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToFCAAQgAQ6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEBM6CAgAEAgQHhATUOd-WNmgAWCCowFoA3AAeACAAX2IAY0KkgEEMTcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=YtFuYYM20aOXBKPVqsgP&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=jahodka+indick%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjPu8ii09bzAhUMmhoKHUBqCkoQ2-cCegQIABAA&oq=jahodka+indick%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQGDoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToECAAQHjoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5QjXdYi4wBYLqOAWgAcAB4AIABYogBgQmSAQIxNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=gdFuYY_3LYy0asDUqdAE&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=merl%C3%ADk+trpasli%C4%8D%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjltoOs09bzAhUa0oUKHat9CC8Q2-cCegQIABAA&oq=merl%C3%ADk+trpasli%C4%8D%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAVCWiAFYxqIBYIqlAWgAcAB4AIABzgSIAf4IkgEFOC41LTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ldFuYaWYJJqklwSr-6H4Ag&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=mili%C4%8Dka+men%C5%A1%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjwpPa309bzAhXS4YUKHTjBApEQ2-cCegQIABAA&oq=mili%C4%8Dka+men%C5%A1%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BAgAEB46BggAEAUQHlC6pQFY4rcBYI-6AWgAcAB4AIABZogB6QeSAQQxMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=rtFuYfCVIdLDlwS4gouICQ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=star%C4%8Dkovec+jest%C5%99%C3%A1bn%C3%ADkolist%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjeuI3F09bzAhUFUhoKHS9BAcwQ2-cCegQIABAA&oq=star%C4%8Dkovec&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDoECAAQGDoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6BAgAEAM6CAgAELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToGCAAQBRAeULSjAViTtgFg378BaABwAHgAgAGuAYgB4gaSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=ytFuYd6rC4Wkaa-CheAM&bih=625&biw=1366


Grey List

Foto

Turan roční pravý

Turan větevnatý

Ředkevník galský

Ředkevník potočnicolistý

Ječmen hřívnatý

Kakost sibiřský

Merlík drobnolistý

Netýkavka malokvětá

Ořešák královský

Okřehek červený

Řeřicha hustokvětá

Řeřicha virginská

Zimolez kozí list

Měsíčnice roční

Mahónie cesmínolistá

Meduňka lékařská pravá

Pupalka rudokališní

Pupalka chicagská

Pupalka červenostonká

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady
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https://www.google.com/search?q=turan+ro%C4%8Dn%C3%AD+prav%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9mdnu1NbzAhUNGRoKHcfbDa0Q2-cCegQIABAA&oq=turan+ro%C4%8Dn%C3%AD+prav%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEBg6BAgAEB5Q4AtYlBhg8xpoAHAAeACAAVaIAfoDkgEBN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=LdNuYf3OM42yaMe3t-gK&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=turan+rv%C4%9Btevnat%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwih6KTx1NbzAhUM9hoKHVdaDpgQ2-cCegQIABAA&oq=turan+rv%C4%9Btevnat%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUNSUAVj_pQFgoqgBaABwAHgAgAFdiAG5BpIBAjEymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=M9NuYeGCEYzsa9e0ucAJ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%99edkevn%C3%ADk+galsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj777T81NbzAhXr4IUKHb3zBGoQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%99edkevn%C3%ADk+galsk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDUJmpAVjvwAFg2MMBaABwAHgBgAGSBogBphWSAQ0xLjEuMS4xLjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=StNuYfuiJevBlwS955PQBg&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%99edkevn%C3%ADk+poto%C4%8Dnicolist%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjVloyK1dbzAhVB4hoKHSdIBoMQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%99edkevn%C3%ADk+poto%C4%8Dnicolist%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1DkxAJY8uMCYI7oAmgAcAB4AIABuAGIAdEJkgEEMTUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=Z9NuYZXHEsHEa6eQmZgI&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=je%C4%8Dmen+h%C5%99%C3%ADvnat%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjcrMWh1dbzAhUC_RoKHftKDxcQ2-cCegQIABAA&oq=je%C4%8Dmen+h%C5%99%C3%ADvnat%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BggAEAgQHjoECAAQGFC_sAFY48oBYJ_NAWgAcAB4AIABUIgBmgiSAQIxNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=mNNuYdyAHYL6a_uVvbgB&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=kakost+sibi%C5%99sk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiisfmu1dbzAhUlgHMKHRKoChkQ2-cCegQIABAA&oq=kakost+sibi%C5%99sk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1C0nQFYo7MBYOS1AWgAcAB4AIAB5AaIAeQGkgEDNi0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=tNNuYaKHJKWAzgOS0KrIAQ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=merl%C3%ADk+drobnolist%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj0uqC71dbzAhVSyRoKHZxSBVYQ2-cCegQIABAA&oq=merl%C3%ADk+drobnolist%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgsIABCABBCxAxCDAVCoxQJYgd4CYJbgAmgAcAB4AIABYIgBwgqSAQIxOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ztNuYfSbGNKSa5yllbAF&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=net%C3%BDkavka+malokv%C4%9Bt%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiy-MfR1dbzAhUHmhoKHeFTDvoQ2-cCegQIABAA&oq=net%C3%BDkavka+malokv%C4%9Bt%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEB5Q2poBWKuzAWCAtgFoAHAAeACAAW2IAZYLkgEEMTkuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=_dNuYfKFC4e0auGnudAP&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=o%C5%99e%C5%A1%C3%A1k+kr%C3%A1lovsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwirybXd1dbzAhUC_RoKHYdLDyQQ2-cCegQIABAA&oq=o%C5%99e%C5%A1%C3%A1k&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoECAAQGDoECAAQQ1D4gAFYko0BYLOWAWgAcAB4AIABVIgB4AOSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=FtRuYavmAoL6a4eXvaAC&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=ok%C5%99ehek+%C4%8Derven%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjPl8Xn1dbzAhVN8BoKHfO9AYUQ2-cCegQIABAA&oq=ok%C5%99ehek+%C4%8Derven%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgQIABAYUO1mWJKAAWDCggFoAHAAeACAAVuIAa8IkgECMTaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=K9RuYY_WEM3ga_P7hqgI&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%99e%C5%99icha+hustokv%C4%9Bt%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwji45ry1dbzAhVEnRoKHc_mDlMQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%99e%C5%99icha+hustokv%C4%9Bt%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgARQs4ABWIOiAWD2pAFoAHAAeAKAAegKiAGtJpIBDDEyLjEuNS0xLjIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=QdRuYaK_J8S6as_Nu5gF&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%99e%C5%99icha+virginsk%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiulI391dbzAhVJYBoKHU5CAjkQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%99e%C5%99icha+virginsk%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6BggAEAgQHjoECAAQGFDawAFYmdEBYLPTAWgAcAB4AIABxwaIAbAPkgELMS4zLTEuMC4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=WNRuYa6IHsnAac6EicgD&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=zimolez+koz%C3%AD+list&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXjIKM1tbzAhVEwIUKHX4OAfwQ2-cCegQIABAA&oq=zimolez+koz%C3%AD+list&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBhQ18gBWOP1AWD59wFoAHAAeAGAAd4QiAHIOpIBDTQtMS4xLjEuMC4yLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=d9RuYdf0LsSAlwT-nITgDw&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dnice+ro%C4%8Dn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjLlvuc1tbzAhUDWBoKHdp6D5kQ2-cCegQIABAA&oq=m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dnice+ro%C4%8Dn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIECAAQQzIICAAQgAQQsQMyCAgAELEDEIMBMgQIABBDMgUIABCABDILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMgQIABBDMggIABCABBCxAzoECAAQGFDZoAFY1rsBYJa-AWgAcAB4AIABT4gB0QGSAQEzmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=m9RuYYvdEoOwadr1vcgJ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=mahonie+cesm%C3%ADnolist%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjFpKiq1tbzAhUEpRoKHUS3AjMQ2-cCegQIABAA&oq=maho&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6BAgAEENQh6YBWI6tAWCT7QFoAHAAeAGAAe0BiAGYBJIBBTQuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=t9RuYYXtEoTKasTuipgD&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=medu%C5%88ka+l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1+prav%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiazpO81tbzAhUX_xoKHca7D-MQ2-cCegQIABAA&oq=medu%C5%88ka+l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1+prav%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECAAQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBg6CAgAEIAEELEDOgQIABAeOgYIABAFEB5Q5pEBWLe1AWCngAJoAHAAeACAAWiIAeQIkgEEMTIuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=3NRuYZrwK5f-a8b3vpgO&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=pupalka+rudokali%C5%A1n%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiqkPPM1tbzAhUCyYUKHeCwBS4Q2-cCegQIABAA&oq=pupalka+rudokali%C5%A1n%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDULCzAViozAFglNEBaABwAHgCgAG0BIgBqhCSAQswLjMuMS4xLjAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=_9RuYeqUM4KSlwTg4ZbwAg&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=pupalka+chicagsk%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiMspLc1tbzAhUH-hoKHTzkBBMQ2-cCegQIABAA&oq=pupalka+chicagsk%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoGCAAQCBAeUOOYAliiqwJgxa0CaAFwAHgAgAFXiAGLBpIBAjExmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=H9VuYcymMYf0a7zIk5gB&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=pupalka+%C4%8Dervenostonk%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjm27nv1tbzAhXHwoUKHQJKABkQ2-cCegQIABAA&oq=pupalka+%C4%8Dervenostonk%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQA1C8uQFYk9ABYNPSAWgAcAB4AIAB-gaIAYEQkgEJMS4xLjEuNi0ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=SNVuYeaXEseFlwSClIHIAQ&bih=625&biw=1366


Grey List
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Foto

Rdesno mnohoklasé

Šťovík trojmozolný

Štípatka širolistá

Šišák vysoký

Rozchodník španělský

Starček jarní

Hulevník Loeselův

Lilek vlanatý

Ptačinec bledý

Orobinec sítinovitý

Sumeček americký

Foto vlasovka

Rak bahenní

Foto žábrohlíst

Krab říční

Motolice obrovská

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

https://www.google.com/search?q=rdesno+mnohoklas%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwjewpn91tbzAhVWAhoKHWuKCnkQ2-cCegQIABAA&oq=rdesno+mnohoklas%C3%A9&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgYIABAIEB46BAgAEBhQnYznAViEtecBYN-65wFoAHAAeACAAa4BiAHVCZIBBDE3LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ZdVuYZ78B9aEaOuUqsgH&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%A1%C5%A5ov%C3%ADk+trojmozoln%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwipv8WO5dbzAhURKhoKHSMuCYYQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1%C5%A5ov%C3%ADk+trojmozoln%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgQIABAYUPSwAViE6wFgi-4BaABwAHgAgAFeiAGkC5IBAjIxmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=N-RuYenHJJHUaKPcpLAI&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%A1t%C3%ADpatka+%C5%A1irolist%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9jYie5dbzAhURXxoKHUgFBtMQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1t%C3%ADpatka+%C5%A1irolist%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgQIABAYOgYIABAKEBhQntsBWIT5AWDX-wFoAHAAeACAAdEBiAH-C5IBBjE3LjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=WORuYf2BCZG-aciKmJgN&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%A1i%C5%A1%C3%A1k+vysok%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWv6Ku5dbzAhXHwoUKHQJKABkQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%A1i%C5%A1%C3%A1k+vysok%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgYIABAFEB46BAgAEBhQic8BWPLkAWDO6AFoAHAAeACAAVKIAbIGkgECMTKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=euRuYdaaCMeFlwSClIHIAQ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=rozchodn%C3%ADk+%C5%A1pan%C4%9Blsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjijbi95dbzAhURKhoKHSMuCYYQ2-cCegQIABAA&oq=rozchodn%C3%ADk+%C5%A1pan%C4%9Blsk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgQIABBDOgQIABAeULfoAViWigJg1JICaABwAHgAgAFsiAGSC5IBBDIwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=meRuYaLdOZHUaKPcpLAI&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=star%C4%8Dek+jarn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjUqZvP5dbzAhUdgc4BHTVbB5oQ2-cCegQIABAA&oq=star%C4%8Dek+jarn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgQIABADOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEB46BAgAEBhQxcUBWLLiAWCW5QFoAHAAeACAAbECiAH_CJIBBjEzLjMtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=v-RuYZTODZ2Cur4Ptbad0Ak&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=sisymbrium+loeselii&tbm=isch&ved=2ahUKEwjfoJuG5tbzAhUZ1IUKHXw8AEkQ2-cCegQIABAA&oq=sisym&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeOgYIABAHEB46BAgAEEM6CAgAEIAEELEDUKmHAVjdlAFgh6kBaABwAHgAgAFRiAGgA5IBATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=MuVuYd-_IpmolwT8-IDIBA&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=lilek+vlnat%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYp7KR5tbzAhUBZRoKHQrJA7cQ2-cCegQIABAA&oq=lilek+vlnat%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEBg6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgYIABAIEB5Qj_gDWNKtBGCNsQRoA3AAeACAAcwEiAGDC5IBBjEyLjUtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SuVuYdhagcppipKPuAs&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=pta%C4%8Dinec+bled%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjcvbm15tbzAhVQgM4BHYQYBv8Q2-cCegQIABAA&oq=pta%C4%8Dinec+bled%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgARQpL4BWJDgAWCP5gFoAHAAeACAAekQiAG-EZIBBTEuOS0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=leVuYZyfJtCAur4PhLGY-A8&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=orobinec+s%C3%ADtinovit%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQ4bvI5tbzAhUNeRoKHfxEC9EQ2-cCegQIABAA&oq=orobinec+s&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIFCAAQgAQyBAgAEBg6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwFQrZYCWL-vAmCWvgJoAXAAeACAAWOIAcwGkgECMTKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=veVuYdCOH43yafyJrYgN&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=sume%C4%8Dek+americk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiymuHc5tbzAhUQ5hoKHSwtBCEQ2-cCegQIABAA&oq=sume%C4%8Dek+americk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6CAgAEIAEELEDUL7rA1jogQRgroUEaABwAHgAgAFfiAHuCJIBAjE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=6OVuYbKGBJDMa6zakIgC&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=vlasovka+ashworthius+sidemi&tbm=isch&ved=2ahUKEwit2_i-59bzAhUNyRoKHffPAH4Q2-cCegQIABAA&oq=vlasovka+ashworthius+sidemi&gs_lcp=CgNpbWcQA1DMugFYtccBYIXKAWgAcAB4AYAB5AGIAd8FkgEFNS4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=teZuYe2sO42Sa_efg_AH&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=rak+bahenn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiymZDM59bzAhXVwoUKHSVSAQMQ2-cCegQIABAA&oq=rak+bahenn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQGDoICAAQgAQQsQM6BAgAEB46BggAEAgQHlCFoAJYlrECYNC0AmgAcAB4AIABY4gBkAeSAQIxM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=0eZuYfLsJdWFlwSlpIUY&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%BE%C3%A1brohl%C3%ADst&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4ydjf59bzAhVGYxoKHfzjBW0Q2-cCegQIABAA&oq=%C5%BE%C3%A1brohl%C3%ADst&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABAYOgQIABBDOggIABCABBCxA1Dh0gFY5vIBYPP3AWgAcAB4AIABbIgBzQaSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-uZuYbjkJ8bGafzHl-gG&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=krab+%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjEo8nv59bzAhUa-BoKHQ3qAhcQ2-cCegQIABAA&oq=krab+%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOgUIABCxA1D3uQFYs9QBYMnYAWgBcAB4AIABUogB9QWSAQIxMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=G-duYYSqOprwa43Ui7gB&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=motolice+obrovsk%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWpND959bzAhUJ9hoKHWTLDzMQ2-cCegQIABAA&oq=motolice+obrovsk%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBhQ2vMCWP2gA2DKrwNoAHAAeACAAYsHiAGLB5IBAzYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=OeduYZakGonsa-SWv5gD&bih=625&biw=1366


Grey List

Foto

Foto tasemnice

Kamzík horský

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady
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https://www.google.com/search?q=tasemnice&tbm=isch&ved=2ahUKEwji7PiY6NbzAhXFgHMKHd7fDcMQ2-cCegQIABAA&oq=tasemnice&gs_lcp=CgNpbWcQAzIICAAQgAQQsQMyBAgAEEMyBAgAEEMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIABCxAxBDUIa9CljR1QpgmOEKaABwAHgAgAFbiAGEBpIBAjEwmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=cuduYeLrK8WBzgPev7eYDA&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=kamz%C3%ADk+horsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWwJDu6NbzAhUGShoKHUMcDL4Q2-cCegQIABAA&oq=kamz%C3%ADk+horsk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBg6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToGCAAQCBAeUMi7AVj90gFgydYBaABwAHgAgAFgiAHNBpIBAjE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=JehuYdaZFoaUacO4sPAL&bih=625&biw=1366


Watch List

1/3

Foto

Jírovec maďal

Psineček řídkokvětý

Laskavec kadeřavý

Laskavec skolněný

Azola americká

Řeřišnice vlaštovičníková

Foto skalník

Vodní mor kanadský

Vodní mor americký

Milička chlupatá

Zblochan žíhaný

Bolševník perský

Bolševník sosnovského

Hrachor pačočkový

Hrachor chlupatý

Foto zakucelka

Zakucelka velkokvětá

Foto druhy pupalky 

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

https://www.google.com/search?q=j%C3%ADrovec+ma%C4%8Fal&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8wP776NbzAhUInRoKHR1BBYYQ2-cCegQIABAA&oq=j%C3%ADrovec+ma%C4%8Fal&gs_lcp=CgNpbWcQAzIICAAQgAQQsQMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEBg6BAgAEENQ9ooPWJulD2D1qg9oAHAAeACAAV-IAZUHkgECMTSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=QuhuYfyXGoi6ap2ClbAI&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=psine%C4%8Dek+%C5%99%C3%ADdkokv%C4%9Bt%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiBn8L06dbzAhU2gM4BHZtWBTsQ2-cCegQIABAA&oq=psine%C4%8Dek+%C5%99%C3%ADdkokv%C4%9Bt%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQsQMQQzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgQIABAYUI6WAVie7AFgyvYBaABwAHgAgAFkiAHrCpIBBDE5LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=P-luYcGDDLaAur4Pm62V2AM&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=laskavec+kade%C5%99av%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjvpMCE6tbzAhXE3oUKHZMiDNgQ2-cCegQIABAA&oq=laskavec+kade%C5%99av%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgQIABAYUI-ZAVi6tQFgkLgBaABwAHgAgAFniAHFCpIBBDE3LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=YOluYe_0K8S9lwSTxbDADQ&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=laskavec+sklon%C4%9Bn%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjpo7-Q6tbzAhVM2xoKHRFPD4cQ2-cCegQIABAA&oq=laskavec+sklon%C4%9Bn%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoFCAAQgARQy-loWJ70aGCq9mhoAHAAeACAAViIAYcFkgEBOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=eeluYamDNcy2a5GevbgI&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=azola+americk%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0mKbF8NbzAhWMIRoKHY5RC4MQ2-cCegQIABAA&oq=azola+americk%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQA1CO_RRYsZUVYIKYFWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=M_BuYfSyDYzDaI6jrZgI&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=%C5%99e%C5%99i%C5%A1nice+vla%C5%A1tovi%C4%8Dn%C3%ADkovit%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwistrzs8dbzAhUR8BoKHdqbCRMQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%99e%C5%99i%C5%A1nice+vla%C5%A1tovi&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6BggAEAgQHlCf_QFYxJsCYOWuAmgAcAB4AIABWYgBswqSAQIyMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=kfFuYeypMZHga9q3ppgB&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=skaln%C3%ADk&tbm=isch&ved=2ahUKEwj2zM2A8tbzAhVH8BoKHdi4AHMQ2-cCegQIABAA&oq=skaln%C3%ADk&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgARQlHpYj4sBYPSMAWgBcAB4AYAB8wmIAbEgkgEFNi0zLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=vPFuYfb-Acfga9jxgpgH&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=vodn%C3%AD+mor+kanadsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiztemK8tbzAhVS4BoKHQC1AfAQ2-cCegQIABAA&oq=vodn%C3%AD+mor+kanadsk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBg6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOgQIABAeUI6HAVjhoQFg3qcBaABwAHgAgAHJAYgByQuSAQYxOS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=0fFuYfOIHNLAa4DqhoAP&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=vodn%C3%AD+mor+americk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9tcSX8tbzAhURmhoKHWy6CKwQ2-cCegQIABAA&oq=vodn%C3%AD+mor+americk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEBhQlqcBWPywAWD9tAFoAHAAeACAAVqIAekEkgEBOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=7PFuYb2PB5G0auz0ouAK&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=mili%C4%8Dka+chlupat%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG6fyw8tbzAhUi-YUKHV5sCOQQ2-cCegQIABAA&oq=mili%C4%8Dka+chlupat%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQA1CxGVixGWCiHGgAcAB4AIABlAKIAdMCkgEFMS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=IfJuYYbVHKLylwTe2KGgDg&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=zblochan+%C5%BE%C3%ADhan%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwibkryz8tbzAhUQVhoKHb0BAU0Q2-cCegQIABAA&oq=zblochan+%C5%BE%C3%ADhan%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6BAgAEB5Qk4UBWNGqAWDNrQFoAXAAeAGAAZYMiAGIK5IBCDEwLjctMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=JvJuYZvnKpCsab2DhOgE&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=bol%C5%A1evn%C3%ADk+persk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwip6fK-8tbzAhUSmhoKHQz8Bx4Q2-cCegQIABAA&oq=bol%C5%A1evn%C3%ADk+persk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgcIABCxAxBDOgsIABCABBCxAxCDAToGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q42xYzogBYP6LAWgAcAB4AIABZIgB-AiSAQQxNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=PvJuYanSKJK0aoz4n_AB&bih=625&biw=1366
https://www.google.com/search?q=bol%C5%A1evn%C3%ADk+sosnowsk%C3%A9ho&tbm=isch&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjcl4TV8tbzAhUMaBoKHXGKAB8QBXoECAEQKA&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=hrachor+pa%C4%8Do%C4%8Dkov%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwj204rW8tbzAhWI0oUKHTRKAJ4Q2-cCegQIABAA&oq=hrachor+pa%C4%8Do%C4%8Dkov%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToECAAQAzoGCAAQCBAeUMygAVieuwFg6L0BaABwAHgAgAFaiAGvCZIBAjE4mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=b_JuYbbgEYillwS0lIHwCQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=hrachor+chlupat%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjlmrHi8tbzAhVRKxoKHXnJBR8Q2-cCegQIABAA&oq=hrachor+chlupat%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFCAmgFYnqcBYN6pAWgAcAB4AIABUogBogSSAQE5mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=ifJuYaWyBdHWaPmSl_gB&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=zakucelka&tbm=isch&ved=2ahUKEwjpgc3t8tbzAhUXMRoKHbTVDFUQ2-cCegQIABAA&oq=zakucelka&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDUKXAAViVyQFgy8oBaABwAHgAgAGIBIgBoQuSAQU0LTIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=oPJuYemxJZfiaLSrs6gF&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=zakucelka+velkokv%C4%9Bt%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjgvZv78tbzAhWC04UKHaPLAZsQ2-cCegQIABAA&oq=zakucelka+velkokv%C4%9Bt%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFCffFjQkQFghpQBaABwAHgAgAFYiAG8BpIBAjEymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=vfJuYaDrCYKnlwSjl4fYCQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=pupalka+vrbolist%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjluo6F89bzAhUP4RoKHdlgBYgQ2-cCegQIABAA&oq=pupalka+vrbolist%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BAgAEBhQ3ZABWL6vAWD5sQFoAHAAeACAAWiIAdMJkgEEMTcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=0fJuYaWOOI_Ca9nBlcAI&bih=625&biw=1349&hl=cs


Watch List

2/3

Foto

Proso seté rumištní

Pavlovnie plstnatá

Třapatka srstnatá

Hulevník povolžský

Foto tavolník

Foto kozlíček

Hlaváč holorký

Bizon americký

Koza bezoárová

Korbikula brakická

Foto slávička

Foto blešivec

Kaprovec velkoústý

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

https://www.google.com/search?q=proso+set%C3%A9+rumini%C5%A1tn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjKrPqQ89bzAhUBjxoKHeCNC04Q2-cCegQIABAA&oq=proso+set%C3%A9+rumini%C5%A1tn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BAgAEANQ9q8RWJbXEWDf2RFoAHAAeACAAfoIiAHCHpIBDTEuMC4xLjAuMS43LTOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=6vJuYcqPLoGeauCbrvAE&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=pavlovnie+plstnat%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjm872d9NbzAhVM2xoKHRFPD4cQ2-cCegQIABAA&oq=pavlovnie&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQBRAeMgQIABAYMgQIABAYOgQIABBDOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBUJ20AViVzgFg3dsBaAFwAHgBgAGtCogB8SqSAQ8yLjEuMi4wLjEuMC4xLjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=EfRuYaanHMy2a5GevbgI&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=t%C5%99apatka+srstnat%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi1npyt9NbzAhUCBRoKHaaRDNcQ2-cCegQIABAA&oq=t%C5%99apatka+srstnat%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQGDIECAAQGDoECAAQQzoGCAAQBxAeOgYIABAIEB46CAgAEIAEELEDUMpgWOJ-YKCDAWgAcAB4AIABX4gBjgmSAQIxOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=MvRuYbW9HIKKaKajsrgN&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=hulevn%C3%ADk+povol%C5%BEsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjVqJa29NbzAhUJBRoKHcJlA18Q2-cCegQIABAA&oq=hulevn%C3%ADk+povol%C5%BEsk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIICAAQgAQQsQMyCAgAELEDEIMBMggIABCABBCxAzIFCAAQgAQyCAgAEIAEELEDOgQIABAYUNvLBli77QZgmPAGaABwAHgAgAHYBogB7wmSAQc0LTEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=RfRuYZXyDomKaMLLjfgF&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=travoln%C3%ADk&tbm=isch&ved=2ahUKEwiy68nt9NbzAhVU4oUKHZjDB-cQ2-cCegQIABAA&oq=travoln%C3%ADk&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCxAxCDATIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMggIABCABBCxAzIICAAQgAQQsQMyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDIFCAAQgARQtr4BWKXPAWCf0QFoAHAAeAGAAeAHiAGrEpIBBzEuNS0xLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ufRuYfKqGtTElwSYh5-4Dg&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=kozl%C3%AD%C4%8Dek+&tbm=isch&ved=2ahUKEwih3fz79NbzAhUR8IUKHa-uAQQQ2-cCegQIABAA&oq=kozl%C3%AD%C4%8Dek+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDUKZ0WOKGAWD1igFoAHAAeACAAVqIAecEkgEBOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=1_RuYeGVJpHglwSv3YYg&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=hlav%C3%A1%C4%8D+holokrk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiite-G9dbzAhUHYBoKHScVBpAQ2-cCegQIABAA&oq=hlav%C3%A1%C4%8D+holokrk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOgUIABCABDoECAAQGFDI-QFYyZMCYKaWAmgAcAB4AIABaIgB1wiSAQQxNC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=7vRuYaKGHYfAaaeqmIAJ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=bizon+americk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiTleGY9dbzAhUX8RoKHWEPA9kQ2-cCegQIABAA&oq=bizon+americk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBg6CAgAEIAEELEDOgQIABAeOgYIABAFEB46BggAEAgQHlCvaliefGCZfmgAcAB4AIABbYgBqwiSAQQxNC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=E_VuYdO_PJfia-GejMgN&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=koza+bezo%C3%A1rov%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9n66h9dbzAhUCHBoKHYrrC8QQ2-cCegQIABAA&oq=koza+bezo%C3%A1rov%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6CAgAEIAEELEDOgQIABAeOgYIABAIEB46BggAEAUQHlCIL1jvQmCJRWgAcAB4AIABvQGIAYwJkgEEMTQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=JvVuYb30AYK4aIrXr6AM&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=korbikula+brakick%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwjRoMCp9dbzAhUBYxoKHdykCC8Q2-cCegQIABAA&oq=korbikula+brakick%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6BAgAEBg6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOgcIABCxAxBDOgQIABAeOggIABAFEB4QEzoGCAAQHhATUJCsAVjFzgFg7dABaABwAHgAgAGeAYgB5AuSAQQxNy4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=N_VuYZGpBoHGadzJovgC&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=sl%C3%A1vi%C4%8Dka&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFoae39dbzAhUNRBoKHZyRA6YQ2-cCegQIABAA&oq=sl%C3%A1vi%C4%8Dka&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgQIABAeOgQIABAYUKheWMxrYLtwaABwAHgCgAHBBYgB6wySAQs1LjEuNC0xLjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=VPVuYYWnA42IaZyjjrAK&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=ble%C5%A1ivec&tbm=isch&ved=2ahUKEwia-vK-9dbzAhUSmhoKHQz8Bx4Q2-cCegQIABAA&oq=ble%C5%A1ivec&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABAYMgQIABAYOgQIABBDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BggAEAUQHjoGCAAQChAYUJtyWLaBAWDoggFoAXAAeACAAWCIAb8FkgECMTCYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=Y_VuYdq8O5K0aoz4n_AB&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=kaprovec+velko%C3%BAst%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM2_PH9dbzAhUD_RoKHQIRAIsQ2-cCegQIABAA&oq=kaprovec+velko&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDoECAAQQzoGCAAQBxAeOgQIABAYOgQIABADOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQgwE6BAgAEB5Q1JIBWPujAWDSxAFoAHAAeACAAWOIAdAIkgECMTWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dvVuYYzINIP6a4KigNgI&bih=625&biw=1349&hl=cs


Watch List

Foto

Foto mravenec

Slunečnice ušatá

Slunečnice zelená

Piskoř dálnovýchodní

Hlaváč říční

Foto rak

Hlavačkovec Glenův

Rak floridský

Rak červený

Rak mramorovaný

Alexandr malý

Siven severní)

Veverka popelavá

Lipan bajkalský

Blatňák menší

Pojmy Legislativa
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Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

3/3

https://www.google.com/search?q=mravenec&tbm=isch&ved=2ahUKEwiOg-zU9dbzAhUThXMKHT3yAVMQ2-cCegQIABAA&oq=mravenec&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAVCr0gtYl9sLYNDcC2gAcAB4AIABygGIAYwGkgEFNy4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=kfVuYc72PJOKzgO95IeYBQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=slune%C4%8Dnice+u%C5%A1at%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7pKix9tbzAhWYwoUKHYnNBhgQ2-cCegQIABAA&oq=slune%C4%8Dnice+u%C5%A1at%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BwgAELEDEEM6CAgAEIAEELEDOgQIABAYUK93WOmRAWDokwFoAHAAeAGAAYEDiAGuCpIBBjE0LjMtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=U_ZuYfuuOJiFlwSJm5vAAQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=lepomis+cyanellus&tbm=isch&ved=2ahUKEwjr39nF9tbzAhVO04UKHQriCqoQ2-cCegQIABAA&oq=lepomis+cyanellus&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoECAAQGDoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgQIABBDOgQIABAeUKOcAVj_tgFghcABaABwAHgAgAHRAYgB0guSAQYxOS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=fvZuYeuoKc6mlwSKxKvQCg&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=pisko%C5%99+d%C3%A1lnov%C3%BDchodn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiUpa_S9tbzAhVD3RoKHToLDNIQ2-cCegQIABAA&oq=pisko%C5%99+d%C3%A1lnov%C3%BDchodn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoECAAQQzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToECAAQA1DTnQFY2dMBYNvWAWgAcAB4AoABsRCIAbUzkgESMTAuMy0xLjAuMS4xLjAuMS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=mfZuYdT0DsO6a7qWsJAN&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=hlav%C3%A1%C4%8D+%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjkrp3g9tbzAhURUhoKHexACOkQ2-cCegQIABAA&oq=hlav%C3%A1%C4%8D+%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDUNbUAVjF7AFgwe8BaABwAHgBgAGGB4gBuxySAQs1LjEuMS41LTEuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=tvZuYeT7EpGkaeyBocgO&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=rak&tbm=isch&ved=2ahUKEwj4urbv9tbzAhUI8hoKHTZyDhcQ2-cCegQIABAA&oq=rak&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDUIGpAViUrAFgqa4BaABwAHgAgAGfA4gB4QOSAQUxLjQtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=1vZuYfj3Cojka7bkubgB&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=hlava%C4%8Dkvec+glen%C5%AFv&tbm=isch&ved=2ahUKEwiMxp_79tbzAhXE3oUKHZMiDNgQ2-cCegQIABAA&oq=hlava%C4%8Dkvec+glen%C5%AFv&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQsQMQQzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToGCAAQBRAeUKTBAVj_8QFgovMBaANwAHgAgAGkB4gBlhuSAQwxNC4wLjEuNS0yLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=7vZuYYyXO8S9lwSTxbDADQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=rak+floridsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiusMOl99bzAhUGahoKHTqHBHgQ2-cCegQIABAA&oq=rak+flo&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjoICAAQgAQQsQNQsGxY9XNg74UBaABwAHgBgAGUCogBuCmSAQszLTEuMC4xLjEuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R_duYe7wJobUabqOksAH&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=rak+%C4%8Derven%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjz4u2u99bzAhUGaBoKHY_BDt0Q2-cCegQIABAA&oq=rak+%C4%8Derven%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBggAEAgQHjIECAAQGDoECAAQHlCRqQFY8LIBYJO1AWgAcAB4AIABUYgBoQSSAQE4mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=W_duYbPJDIbQaY-Du-gN&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=rak+mramorovan%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjY_um699bzAhUq-YUKHfd3ALwQ2-cCegQIABAA&oq=rak+mramorovan%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQHjoGCAAQChAYUKyAAVjkjAFg4I4BaABwAHgAgAFQiAH-BZIBAjEymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=dPduYdj0EqrylwT374HgCw&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=alexandr+mal%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjM8NfE99bzAhUQ9BoKHVQ6BpgQ2-cCegQIABAA&oq=alexandr+mal%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQA1CieljFjQFgw48BaABwAHgAgAGXCIgBlwiSAQM3LTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=iPduYcyMPJDoa9T0mMAJ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=siven+severn%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwir4rbY99bzAhWC04UKHaPLAZsQ2-cCegQIABAA&oq=siven+severn%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQ6BAgAEBg6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgQIABADOgQIABAeOgYIABAKEBhQ92lY-IgBYOuKAWgDcAB4AIAB2AqIAd4SkgEGMTYuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=svduYavBF4KnlwSjl4fYCQ&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=veverka+popelav%C3%A1&tbm=isch&ved=2ahUKEwiysrXP99bzAhUEhXMKHaoEDHkQ2-cCegQIABAA&oq=veverka+popelav%C3%A1&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBg6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BAgAEB46BggAEAgQHlDnXljNfGDAfmgBcAB4AIABTogBigmSAQIxOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=n_duYfLmHYSKzgOqibDIBw&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=lipan+bajkalsk%C3%BD&tbm=isch&ved=2ahUKEwi89uDk99bzAhVP4oUKHY4cBCcQ2-cCegQIABAA&oq=lipan+bajkalsk%C3%BD&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAELEDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgARQg2pY_HtgmH5oAHAAeACAAZkEiAH1B5IBBTQtMS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=zPduYbzgDs_ElwSOuZC4Ag&bih=625&biw=1349&hl=cs
https://www.google.com/search?q=blat%C5%88%C3%A1k+men%C5%A1%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGltju99bzAhUThhoKHQUnCFsQ2-cCegQIABAA&oq=blat%C5%88%C3%A1k+men%C5%A1%C3%AD&gs_lcp=CgNpbWcQAzoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgQIABBDOgsIABCABBCxAxCDAVCcXVifdWCid2gAcAB4AIABaIgBygiSAQQxMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=4fduYcahBJOMaoXOoNgF&bih=625&biw=1349&hl=cs


Něco k zamyšlení

Prase divoké (Sus scrofa) jako invazní druh

- stále se rozšiřující druh, jeho počty narůstají

- u nás je původní, při zvyšujícím se počtu však může napáchat nemalé škody na
biotopech a působit ztráty v zemědělství

- invaze evropského prasete divokého v Americe - video

*Feralizace = zdivočení, dedomestikace

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

Podle aktuální studie vědců z univerzity v Brisbane rozryjí tato zvířata ročně plochu minimálně o velikosti Tchaj-

wanu (přibližně polovina naší republiky), čímž uvolňují do ovzduší v půdě vázaný uhlík. Ročně se tak díky nim

dostane do ovzduší cca 5 miliónů tun CO2, což odpovídá provozu miliónu aut za stejnou dobu. Více zde. Autorka fotografie: Mgr. Monika Němcová 

Autorka fotografie: Mgr. 

Monika Němcová 

Feralizovaná* kočka domácí (Felis catus) jako invazní druh

- kočky udržují životaschopnou populaci bez zásahu člověka

- poškozují biodiverzitu vysokou mírou lovu drobných obratlovců (nejen hlodavci, ale i zajíci, ptáci, plazi, atd.)

- doporučení: kočky kastrovat, kastrovat, kastrovat a nevypouštět, nebo alespoň dát rolničku na krk

- kočičí invaze na Hawaji - video

https://www.youtube.com/watch?v=xF5wKcYHE3c
https://theconversation.com/one-of-the-most-damaging-invasive-species-on-earth-wild-pigs-release-the-same-emissions-as-1-million-cars-each-year-163250
https://www.youtube.com/watch?v=btJyWoUcaJc
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Cesty šíření

Zvýšená mobilita obyvatelstva vede k zavlékání nových druhů do nepůvodních areálů

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady



Cesty šíření

Obvykle hospodářsky
významné druhy, příp. jinak 

užitečné, zájmové či okrasné. 

ZÁMĚRNĚ NEÚMYSLNĚ

Společně s jinými druhy,
úmyslně introdukovanými 

(obvykle jejich škůdci, 
patogeny).

Nevědomě na/v dopravních 
prostředcích (obchod, turismus).
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Původně okrasná rybka

slunečnice pestrá

(Lepomis gibbosus)

Autorka fotografie: Mgr. Monika Němcová 



Záměrné rozšíření ježka

Evropští ježci (Erinaceus europaeus).

Z Evropy na Skotský ostrov South Uist. 

Důvod: využití hmyzožravosti ježků k likvidaci 
zahradních škůdců.

Co se pokazilo: ježci nežerou jen hmyz* → úbytek 
bahňáků.
Jackson, D. B., & Green, R. E. (2000). The importance of the introduced hedgehog (Erinaceus europaeus) as a predator

of the eggs of waders (Charadrii) on machair in South Uist, Scotland. Biological Conservation, 93(3), 333-348.

video*ježci vykrádají hnízda
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píše se rok 1974

a ježek se neúprosně blíží

https://www.youtube.com/watch?v=d5kf-TKhIZ0


Záměrné rozšíření norka

Norek americký (Neovison vison).

Z Ameriky do Evropy.

Důvod: chov na produkci kožešin.

Co se pokazilo: norek je šikovný, chovatel
nezodpovědný, ochránci zvířat nepromyšleně
aktivní → norek na svobodě → konkurence,
predace, patogeny → poškození přirozených
ekosystémů. Problémový norek
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na přelomu 19. a 20. století

obchod s kožešinami a norky jenom kvete

https://www.alkawildlife.eu/zajmove-druhy/norek-americky
https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/MYSLIVOST-Straz-myslivosti/2018/Rijen-/-2018/Norek-americky-Nevitany-uprchlik


Záměrné rozšíření králíka

Evropský králík divoký (Oryctolagus cuniculus).

Z Evropy do Austrálie.

Důvod: zážitkový lov (pro potěchu panstva).

Co se pokazilo: ne všichni byli uloveni → adaptace
+ rychlé množení + absence přirozeného predátora
= přemnožení a totální devastace krajiny.
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píše se rok 1859 a muž jménem 

Thomas Austin představuje 

Austrálii zvěř ze své domoviny



Záměrné rozšíření bolševníku

Bolševník velkolepý (Heracleum
mantegazzianum).

Ze západního Kavkazu do Evropy 
a Ameriky.

Důvod: okrasná rostlina.

Co se pokazilo: bolševník není
velkolepý jen vzhledem → rychle
se šíří, vytlačuje původní druhy,
poškozuje zdraví.
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léta páně 1817, ale svět 

ještě netuší, co jej čeká

bolševník velkolepý a jeho rodina

http://www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/HeracleumCZ.pdf


Příklady neúmyslného rozšíření

Asijská hlístice krevnatka úhoří (Anguillicola crassus) se do ČR dostala
v důsledku dovozu úhoře japonského: parazituje na úhořích.

Roztoč kleštík zhoubný (Varroa destructor) byl z Indie převozem
včelstev zavlečen téměř po celém světě včetně ČR: oslabuje včelstva.

Východoasijská střevlička východní (Pseudorasbora parva) zavlečena
do ČR s plůdkem amura a tolstolobika: konkuruje původním druhům,
preduje vodní plže.

Severopyrenejský plzák španělský (Arion lusitanicus) byl

do ČR zavlečen s rostlinami: škodí v zemědělství.
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Se souhlasem autorky fotografie Mgr. Lucie Kováčové

https://www.beedol.cz/varroaza/
https://living.iprima.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/rady-tipy-triky-jak-se-zbavit-slimaci-zahrada-plzi-zelenina


Příklady neúmyslného rozšíření

Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) z oblasti Černého a
Kaspického moře se přichycena na lodích a v balastních nádržích* rozšířila
téměř po celém světě: redukuje fytoplankton, způsobuje technické
problémy na vodních dílech.

Krysa obecná (Rattus rattus) z Asie na palubě lodí (lodní dopravou) do
celého světa: škodí v lidských obydlích, přenáší nemoci (dříve blechy s
morem).

Asijský slimák pestrý (Limacus flavus) se rozšířil díky importu potravin:
škodí v zemědělství.

Východoasijský tesařík (Anoplophora glabripennis) zavlečen s okrasnými
javory: poškozuje listnaté lesy.

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

*Balastní nádrž je prostor uvnitř lodi, do kterého je načerpána voda pro vyrovnání náklonu lodi (v důsledku nerovnoměrného rozložení přepravovaného nákladu nebo úbytkem paliva) a snížení těžiště. Vypuštěním 

vody se loď odlehčí a je schopná proplout mělkými vodami. 
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Úspěšnost

The Red Queen effect

✓ Matt Ridley : „Musíš běžet ze všech sil, aby ses udržela na místě.“

✓ Podobný je princip koevoluce: jednotlivé druhy se musí neustále vyvíjet a přizpůsobovat, aby udržely krok
s ostatními druhy v rámci koevoluce, jinak zaniknou (pokud se lépe přizpůsobí konkurence nebo predátor)

Zavlečený druh přichází do nového prostředí mezi druhy, s nimiž 

nesdílí společnou evoluční minulost, neproběhla koevoluce* 

*Koevoluce je společný evoluční** vývoj dvou či více druhů, při němž dochází vzájemnému působení mezi těmito druhy.

** Evoluce je postupný dlouhodobý vývoj***, v jehož průběhu se rozvíjí (od nižšího k vyššímu) a rozrůzňují všechny organismy na Zemi.

***Hlavními mechanismy (hnacími silami) evoluce jsou vzájemné působení druhů a změny jejich prostředí.

Mezi původními a nepůvodními druhy neexistují 

regulační vazby vlivem ostatních druhů.
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Úspěšnost

✓ nemá v novém prostředí silné konkurenty 

✓ nemá přirozené nepřátele (herbivory/predátory) jako v původním areálu, 
obvykle se totiž nešíří spolu s ním

✓ je zvýhodněn neobvyklou adaptací, která se vytvořila pod tlakem druhů a 
prostředí v původním areálu

✓ je ve svých vlastnostech jednoduše lepší

✓ je odolnější vůči vlastním patogenům než místní druhy

Záměrná introdukce přirozených nepřátel

je podstatou biologického boje.

V novém areálu často chybí druhy s podobnými

vlastnostmi. Může tak obsazovat prázdné niky*.

Prospívají v širším spektru podmínek prostředí,

mají větší počet potomků, rychleji rostou,…

Původní druhy nemají přirozenou imunitu k 

zavlečeným chorobám (chybějící koevoluce).

V důsledku chybějící koevoluce často dochází k tomu, že nepůvodní druh:

*Ekologická nika je souhrn životních podmínek (biotických i abiotických) nutných k přežití a rozmnožení druhu.
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Někdy dochází k vzájemnému mezidruhovému křížení mezi nepůvodními 
invazními druhy a následně vzniká extrémně invazní taxon. 

✓ Tento fenomén lze pozorovat například u křídlatek.

Ve výhodě bývají také druhy, které prošly rychlejším evolučním vývojem, takže jsou 
schopné odolat silnějšímu selekčnímu tlaku. Takto jsou zvýhodněny především druhy 

„Starého světa“, pokud jsou zavlečeny do dříve izolovaných částí světa (např. do 
Austrálie či na odlehlé ostrovy). 

Úspěšnost

(Zdroj: Planeta volá SOS)
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Negativní vlivy invazí

změna přírodních stanovišť

vytlačení původních druhů

přenos nákaz

genetické účinky křížení

poškození lidského zdraví 

nepříznivý dopad na hospodářství

VIDEO
Úžasně názorné animované :) 
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https://www.youtube.com/watch?v=SFaQLShW0Zc


Změna přírodních stanovišť

ROSTLINY

změna chemie půdy 
• trnovník akát (dusík), lupina mnoholistá 

(alkaloidy)

eroze

požáry
• Microstegium vimineum

neprůchodné břehy 
• netýkavka žláznatá

zarůstání toků 
• stolístek různolistý

ŽIVOČICHOVÉ

eroze břehů a hrází, podhrabání 
stromů na březích 
• např. nutrie říční, ondatra pižmová, ale také 

invazní raci

zákal vody 
• rak červený

eutrofizace vody 
• např. trusem husice nilská

destrukce vegetace 
• např. ibis posvátný při hnízdění, muntžak malý, 

jelen sika
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Vytlačení původních druhů

konkurence
• světlo, živiny, prostor

• rychle rostou, mají velké listy

ovlivňují chemii půdy
• lupina mnoholistá (alkaloidy), trnovník akát 

(dusík)

predace* 

• predace všech vývojových stádií

• např. norek americký, mýval severní, psík mývalovitý (hnízda 
ptáků, raci, užovky, žáby a mnoho dalších)

kompetice**

• obvykle potravní/prostorová konkurence

• např. husice nilská agresivně vyhání původní druhy vodních 
ptáků

Vytlačením původních rostlin může dojít i ke

snížení populace živočichů, kteří jsou na nich

závislí (potrava, stavba hnízda, úkryt, atd.)
*Predace je negativní mezidruhový vztah, kdy jeden je požírán druhým,

predovaný jedinec vlivem predátora obvykle hyne.

**Kompetice nebo také konkurence nastává v situaci, kdy se dva druhy dělí o

stejný zdroj, což je oboustranně nevýhodné.
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ROSTLINY ŽIVOČICHOVÉ



Poškození zdraví

jedovatost
• klejicha hedvábná

alergenní pyly
• ambrozie peřenolistá, sambaba

obecná

podráždění pokožky
• bolševník velkolepý v kombinaci s 

UV zářením (slunce)

přenos patogenů
• vektor např. komár tygrovaný (může přenášet žlutou 

zimnici, horečku dengue, malárii,…)

• přímým kontaktem (příklady na následujícím 
snímku)

pobodání, alergická reakce
• sršeň asijská

náhodné poranění
• pokousání…třeba mýval severní
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ROSTLINY ŽIVOČICHOVÉ

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/beh-nebezpeci-myval-zvire.A170621_185604_behani_Pil


Přenos nákaz, škůdců

Klíněnka jírovcová 

Štítenka zhoubná

Přástevníček americký

Vlnatka krvavá

Ploštička lipová

Kozlíček (Anoplophora glabripennis)

Račí mor – americké druhy raků

White-nose syndrom – evropští netopýři 

Svrab – např. psík mývalovitý

Chytridiomykóza – např. skokan volský

Leptospiróza – např. nutrie říční

Mor – krysa obecná ~ blecha morová

Vzteklina – např. mýval severní
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ROSTLINY ŽIVOČICHOVÉ

Podrobněji 

v kapitole 

Příklady

Zoonózy = nákazy přenosné ze zvířat na člověka  

https://www.ekocentrumkoniklec.cz/klinenka/
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22981b64dbc01392cf320d146a9c05b9e9%22#rlp|so|skudci|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c606a8e|popis
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22fb76ac5365a9ea1a51de477466fb6fe0%22#rlp|so|skudci|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c6d40ad|popis
https://www.agromanual.cz/cz/atlas/skudci/skudce/vlnatka-krvava
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%228e6d1c28ad01ebfce93b0703e27ba874%22#rlp|so|skudci|detail:8e6d1c28ad01ebfce93b0703e27ba874|popis
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22076ce40c437581befd8e2e2c82b3e45f%22#rlp|so|skudci|detail:076ce40c437581befd8e2e2c82b3e45f|popis


Negativní dopady na hospodářství

konkurující plevele – např. proso seté

parazitismus – např. kokotice ladní

přenos škůdců na hospodářsky významné 

plodiny (příklady viz předchozí snímek)

omezující vodní ekosystém
zanášení vodních cest, ucpávání vstupů do vodních
elektráren či lodních šroubů – např. spirálovka větší

omezují rekreační aktivity ve vodě (plavání, rybaření,
lodní plavba) – např. stolístek různolistý

rak červený poškozuje rybářské sítě

kleštík zhoubný, sršeň asijská – škody na včelstvech,
tzn. produkci medu

mýval severní – škody na majetku (často se totiž
uchylují do stodol, na půdy apod.)

muntžak malý – škody v lesích a na zahradách
způsobené okusem

hlaváč černoústý – predace jiker, kompetice vůči
hospodářským druhům ryb

velká hejna vran obecných – ekonomické škody na
úrodě (obiloviny, ovoce, luštěniny), predace na drobné
domácí drůbeži

slávička mnohotvárná – poškozuje vodní díla
+ Ekonomický dopad – investice do jejich likvidace
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ROSTLINY ŽIVOČICHOVÉ

https://www.agromanual.cz/cz/index.php?page=clanky%2Fochrana-rostlin-a-pestovani%2Fplevele%2Finvazni-plevele-4-plevelne-proso-sete
https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/plevele/invazni-plevele-8-kokotice-ladni
https://www.svscr.cz/varroaza-vcel/
http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/slavicka-mnohotvarna-poskozuje-technologicka-zarizeni-mve-nove-mlyny/


Vše souvisí se vším

Rozšíření domestikovaného
skotu i s jeho patogeny →
neúmyslná introdukce RNA
viru z čeledi paramyxovirů
rodu Morbillivirus

Rozšíření na 
volně žijící 
kopytníky

Úhyn až 95 % 
populace volně 
žijících buvolů

Zmenšení 
populace velkých 
masožravců

Zarůstání savany 
travinami, změna 
krajiny

Úhyny 
domestikovaných

Hladomor

Příklad: mor skotu Africe

→ chybí spásači a kořist
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https://www.vetkom.cz/mor-skotu/
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Preventivní opatření

V případě invazí jsou hlavní preventivní opatření, tzn. 

nerozšiřovat nepůvodní druhy + ochrana ekosystémů  
(→ stabilita a odolnost).

Vycházíme z Nařízení

…by měla být prováděna přiměřená opatření na obnovu a posílení odolnosti ekosystémů vůči invazím, k nápravě
způsobených škod a ke zlepšení stavu druhů a jejich stanovišť a stavu vod…

… k zajištění účinného uplatňování tohoto nařízení by měla být podporována přeshraniční spolupráce, zejména se
sousedními zeměmi, a koordinace mezi členskými státy, především v rámci stejné biogeografické oblasti Unie…
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Řešení – rostliny

1. Vyhledat

2. Zlikvidovat

a) mechanicky (vykopat i s kořeny, posekat, některé nechat spásat)

b) chemicky (herbicidy)

3. Opakovaně zlikvidovat

4. Kontrolovat výskyt
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* Pyšek, P., Chytrý, M., Pergl, J., Sadlo, J., Wild, J. (2012). Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia, 84(3), 575-629.

Intenzita rostlinných invazí v ČR
Mapa převzata od Pyšek et al., 2012*
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Řešení – rostliny

Perfektní české video Důležité invazní rostliny a metody jejich 

likvidace 1. část a 2. část.

Podrobně popsaná Metodika likvidace jednotlivých druhů 
invazních rostlin.
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https://www.youtube.com/watch?v=Im9wYqbf5aQ
https://www.youtube.com/watch?v=MJk5z9XV4hE
http://apdm.cz/www/wp-content/uploads/IR_metodika_prirucka_blok-k3.pdf


Prvním krokem je
identifikace druhu a areálu jeho rozšíření

Převzato od Český Rybářský Svaz - MO Vítkov

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

Řešení – živočichové

Podrobněji i s fotografiemi u ZDROJE

1. Jsou známy i nečekané barvy,

od bílé a modré do růžové a

černé.

2. Hloubí nory, díry a další, používá

různé úkryty.

3. Stopy o velikosti 3 x 3 cm, délka

skoku 35 až 45 cm.

4. Stopy jsou obvykle umístěny ve

dvou šikmých řadách.

Převzato od Český Rybářský Svaz - MO Vítkov

Jak poznat například výskyt norka amerického:

https://www.crsmsodry.cz/savci/norek-americky/
https://www.crsmsodry.cz/savci/norek-americky/
https://www.alkawildlife.eu/zajmove-druhy/norek-americky


Řešení – živočichové

Řešení je vždy individuální a mělo by se k němu přistupovat 
zodpovědně po zvážení všech možných důsledků.

rozšířit specifické patogeny/parazity

podpořit predátory/spásače

mechanicky zabránit šíření 

znemožnit reprodukci

omezit zdroje 

usmrtit
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predátor

- v místních podmínkách podpořit původní druhy, jež jsou predátory invazních druhů

✓ např. u nás vydra, volavky, ledňáček jsou predátory invazních raků nebo káně, lasičky a lišky predátory invazních 
veverek 

- vysadit specializovaný na konkrétní invazní druh, z domoviny invazního živočicha

✓ původní jsou často preferovanou kořistí vysazeného predátora (např. lišky v Austrálii místo králíků likvidovaly vačnatce)

✓ v historii boje s invazními živočichy snad ani nebyl zaznamenám případ úspěchu po vypuštění nepůvodního predátora

rozšířit specifické patogeny/parazity
- např. kapří herpesvirus (CyHV-3) v Austrálii

- běžně k dostání také hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita na hubení plzáků španělských

- obvykle vysoce účinné, ale!!! zásadním problémem je citlivost původních druhů vůči patogenům/parazitům
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Řešení – živočichové
Biologický boj

https://www.mdpi.com/2410-3888/5/2/17
https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-zlikvidovat-slimaky-pomoci-hlistic-jak-pouzivat-nemaslug-23094.html


Strategické omezení druhu

mechanicky zabránit šíření 
- např. krab čínský dočasné zábrany v rybích přechodech při protiproudové migraci 

- na nepůvodní nemusí mít vliv např. králíci v Austrálii

- mechanické zábrany omezují přirozenou migraci původních druhů

omezit zdroje 

- vypustit vodní plochy … ryby, žáby, apod.

- omezit potravní zdroje … např. nutrie nepřikrmovat, velkou část mláďat likviduje zima

- omezení zdrojů potravy jen v případě, že na zdroji nejsou závislé rovněž původní druhy

zabránit rozmnožení

- kastrace či vytvoření a vypuštění modifikované linie organismů produkující jedno pohlaví, neplodné potomstvo apod....

velmi názorně i s grafy ZDE a na následujícím snímku
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Řešení – živočichové

genetická biokontrola je mladá metoda zažívající celosvětový zájem

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00452/full


Řešení – genetická biokontrola

Využití organismů upravených pomocí genetických metod za účelem kontroly invazivních druhů v prostředí.

Změny v genetickém materiálu organismů slouží k narušení reprodukce invazivních populací.

Některé, ale ne všechny, z těchto technik zahrnují znalost nebo manipulaci s genomem.

genetická biokontrola ≠ použití GMO

Nové metody = nová rizika = nutné provádět způsobem, který minimalizuje potenciální poškození životního prostředí.

Překážkou pro praktické využití této technologie v budoucnu bude vnímání a přijetí veřejností.

Sterile Insect Technique (SIT) – ozařování hmyzu pro produkci sterilních jedinců.

YY samci (trojský chromozom Y) – vytvoření jedno-pohlavní populace.

Trojan Female Technique (TFT) – samice s mutací mtDNA, které snižují plodnost samců.

Gene drive
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Základní přístupy

*GMO = geneticky modifikovaný organismus =  organismus, jehož genetický materiál (tedy DNA, příp. RNA u RNA virů) byl úmyslně změněn.



Gene drive = genetická modifikace navržená tak, aby se šířila populací s vyšší než normální mírou dědičnosti.

Tato technika se opírá o nástroj pro úpravu genů CRISPR a RNA pro změnu nebo utlumení konkrétního genu nebo
vložení nového.

V další generaci se nová vloha sama zkopíruje na příslušné místo v genomu, takže genom již nemá přirozenou verzi
zvoleného genu a místo toho má dvě kopie gene drive - tímto způsobem se změna přenese až na 100 % potomků
(x dle Mendelových zákonům zdědí jen polovina potomstva).

Potenciální prostředek pro omezení infekcí přenášených hmyzem, pro kontrolu invazivních druhů a zvrácení
rezistence škůdců na insekticidy.

Testováno u hub, hmyzu, myší.

Riziko šíření mimo populaci (vnitro i mimo-druhový transgenový únik)

Zatím žádný gene drive nevypuštěn do volné přírody (2022 )

Nejblíže snaha využít u vektorů malárie komárů Anopheles stephensi v Africe.

Více k přečtení ZDE a ZDE
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Zdroj: Nature, zdrojová URL adresa

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02087-5
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00452/full
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02087-5


ODSTŘEL

Zákon o myslivosti (449/200) §14, odst. 1, písmeno f)

Myslivecká stráž je oprávněna (výkon myslivecké stráže může být prováděn bez 
povolenky k lovu) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického 

nebo nutrii říční a další stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí.

Podrobnější vysvětlení najdete zde a zde.

Eradikace
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Řešení – živočichové

+ druhy, které lze obhospodařovat lovem
(např. jelen sika japonský)

https://www.myslivost.cz/Poradny/Pravni-poradna/odstrel-zivocichu-v-prirode-nezadoucich
https://www.myslivost.cz/Poradny/Pravni-poradna/Lov-zvirat-v-prirode-nezadoucich
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Jelen sika

(Cervus nippon)

Se souhlasem autora fotografie Prof. MVDr. Jiřího Pikuly, PhD., Dipl. ECZM



Eradikace

ODCHYT a USMRCENÍ

Je-li nezbytné některé živočišné invazní nepůvodní druhy eradikovat a regulovat, zvířata při tom mohou
být i přes využití nejlepších dostupných technických prostředků vystavena bolesti, úzkosti, strachu nebo
jiným formám utrpení. Z tohoto důvodu by členské státy a každý hospodářský subjekt, který se podílí na
eradikaci, kontrole či izolaci invazních nepůvodních druhů, měly přijmout nezbytná opatření, aby během
tohoto procesu byla zvířata ušetřena zbytečné bolesti, úzkosti a utrpení, a to s co největším ohledem na
osvědčené postupy v této oblasti, jako jsou například základní zásady dobrých životních podmínek zvířat,
které vypracovala Světová organizace pro zdraví zvířat. Zvažovány by měly být neletální metody a přijatá
opatření byměla mít co nejmenší dopad na necílové druhy. Nařízení článek 25 

Metody odchytu

Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

Řešení – živočichové

https://ms-dvurkralove.estranky.cz/file/11/pasti.pdf


Příklad odchytu do živolovné pasti 
norek americký

Schéma převzato z metodické příručky Ministerstva zemědělství ČR Zařízení pro odchyt zvěře*

*zpracoval Ing. František Havránek, Autoři kreseb a fotografií: Ivana Skálová, Jan Šeplavý, František Havránek
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DALŠÍ ZPŮSOBY LIKVIDACE

otrávené návnady

sběr vajec a likvidace snůšek

vyplynování či rozrývání nor

lov za pomoci dravců (sokolnictví), fretek (ferreting*) či psů

Eradikace

*ferreting = lov s využitím fretek … zejména v králičích norách
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Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

Řešení – živočichové



Zde se do střetu dostávají organizace, které jsou v ostatních případech přirozenými spojenci: 

organizace na ochranu přírody vs. organizace zabývající se právy zvířat. 

Celý článek ZDE
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druhů
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šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

Řešení – živočichové

https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/28663/Crowley_et_al-2017-Frontiers_in_Ecology_and_the_Environment.pdf?sequence=1


Mission: Impossible

Úplná eradikace invazního druhu je téměř nemožná.

✓ k úspěšné likvidaci došlo např. u opuncií v Austrálii, díky použití larev můry Cactoblastis cactorum

Stanovené metody obvykle pouze napomáhají udržet stabilní
situaci a zamezit působení extrémních škod.

Opatření jsou účinná pouze tehdy, pokud jsou prováděna
opakovaně a dlouhodobě.

Likvidace invazních druhů je velmi finančně náročná.
✓ např. v ČR celkové náklady nejsou přesně známy, ale za poslední 3 roky bylo na likvidaci invazních druhů rostlin 

(bolševník, křídlatka, netýkavka) v nejvíce zasažených oblastech vydáno 108 mil. Kč

✓ Hoffmann, B. D., & Broadhurst, L. M. (2016). The economic cost of managing invasive species in
Australia. NeoBiota, 31, 1.
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https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/prickly-pear-eradication
https://neobiota.pensoft.net/article/6960/download/pdf/


nutrii 
říční

Fotopříklad
z českých luhů a hájů (resp. spíše měst)

Čím nutrie škodí?

představuje…
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Seznam 
druhů
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Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

(Myocastor coypus)

Se souhlasem autora fotografie Prof. MVDr. Jiřího Pikuly, PhD., Dipl. ECZM

https://www.lidovky.cz/domov/nutrie-jsou-skodna-a-siri-nemoci-navic-lide-si-mysli-ze-krmi-mladatka-ale-mohou-to-byt-potkani.A210616_095605_ln_domov_lijk


Praha, Zlín, 
Pardubice, Kuřim, 

Chrudim atd.

Se souhlasem autorky fotografie Ing. Jolany Michenkové

Nekrmte nutrie

!!!
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Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

Vznikají obecně závazné

vyhlášky o veřejném pořádku a

udržování čistoty veřejných

prostranství k zajištění čistoty

města, kde se píše:

Znečištěním ulice či jiného

veřejného prostranství se pro

účely této vyhlášky rozumí

odhazování zbytků potravin,

sypání krmení volně žijícím

zvířatům (např. holubům,

hrdličkám, toulavým kočkám),

kde nutrie jsou vyzdviženy

vložením do výčtu živočichů

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/682407/nekrmte-nutrie-mohou-vas-i-hryznout-zubati-hlodavci-tropi-v-praze-poradnou-neplechu.html
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/zlin-premnozene-nutrie-znicene-brehy-reky.A190403_468019_zlin-zpravy_ppr
https://pardubice.rozhlas.cz/nekrmte-nutrie-zkousi-pardubicka-radnice-presvedcit-obcany-8484894
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kurim-celi-nicive-invazi-nutrii-40362043
https://pardubice.rozhlas.cz/zakaz-krmeni-nestacil-v-chrudimi-zacal-odchyt-premnozenych-nutrii-8458545
https://dabpraha.rozhlas.cz/nekrmte-nutrie-prenaseji-nemoci-a-snadno-si-ji-spletete-se-stejne-nebezpecnym-8514881
https://www.uhlirskalhota.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah399_2.pdf&original=Obecn%C4%9B+z%C3%A1v.+vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.3+z+r.2016.pdf


Se souhlasem autorky fotografie Ing. Jolany Michenkové

Lidem se však 

zákazy nelíbí, často 

likvidují zákazové 

tabule a nutrie 

nadále krmí.
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Chybí osvěta.

Se souhlasem autorky fotografie Mgr. Lucie Kováčové

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/303386-boj-o-zradlo-v-hradci-kralove-zakazali-krmit-kocky-a-nutrie


Se souhlasem autorky fotografie Ing. Jolany MichenkovéSe souhlasem autorky fotografie Ing. Jolany Michenkové

Běžné možnosti 

odchytu nutrií
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https://www.youtube.com/watch?v=M1DeNO7HgKY


Se souhlasem autorky fotografie Ing. Jolany Michenkové

Počty 

zlikvidovaných 

nutrií
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Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-cesku-pribyva-odlovenych-nutrii-mesta-si-na-ne-presto-dal/r~7c10ee56e55611eb98380cc47ab5f122/


Co můžete udělat Vy?

1. Dodržovat omezení plynoucí z Nařízení pro nakládání s invazními nepůvodními druhy zejména: 

1. zákaz záměrného dovozu do EU, včetně převozu přes toto území, zákaz přepravování do, z, nebo v rámci EU, s výjimkou přepravy v souvislosti s 
eradikací 

2. zákaz držení a chovu, a to i v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách 

3. zákaz uvádění na trh, využívání a vyměňování

4. zákaz rozmnožování, pěstování či kultivování, a to i v případě držení v oddělených prostorách 

5. zákaz uvolňování do životního prostředí

2. Ohlásit nález invazního druhu

• na místně příslušný orgán ochrany přírody (obecní úřad, správa národního parku, ÚKZÚZ)

• Mobilní aplikace Invasive Alien Species Europe … Videonávod k aplikaci

• Nálezová databáze AOPK ČR

3. Likvidovat invazní rostliny na Vašem pozemku

4. Důkladně kontrolovat (čistit, dezinfikovat) předměty, dopravní prostředky apod. při dálkovém 
transportu osob/zboží/… Stop Arctic Alien :).

5. Šířit informace o invazních druzích – osvěta 
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šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/CitizenScience/BecomeACitizen
https://www.youtube.com/watch?v=11CpxMR6o6A
https://portal.nature.cz/nd/
https://playcleango.org/
https://www.youtube.com/watch?v=oghk2GRl5i8&t=111s
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Invazní druhy v ČR



Oblasti původu rostlin introdukovaných do ČR
Graf převzat od Pyšek et al., 2012*

*Invazní rostliny v České republice a jejich vliv na biodiverzitu. Petr Pyšek, Milan Chytrý, Jan Pergl… kliknutím na obrázek se dostanete do zdrojové publikace

https://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Pysek_etal2012_In-Machar-Ochrana-prirody.pdf


BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ 
Heracleum mantegazzianum

západní Kavkaz

Původ:

Dovezen do Evropy i ČR v druhé polovině 19. st. jako okrasná a medonosná rostlina, později se začal spontánně šířit do

volné přírody, dnes je běžně k nalezení ve většině států Evropy, ale i v Severní Americe, Austrálii a Novém Zélandu.

Ochuzuje vegetační biodiverzitu až dochází k úplné degradaci původní vegetace. Rostlina navíc obsahuje

fotosenzibilní a dermatotoxické furanokumariny, které při styku s pokožkou působí za slunečního záření

závažné zdravotní potíže.

Kde je problém?

Herbicidní postřik a přesekávání kořenů. Samotné kosení neefektivní.

Jak na ně?

Na Black listu ČR

Více informací

https://www.dec.ny.gov/animals/72556.html
http://www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/Pergl%20et%20al.-Black,%20Grey%20and%20Watch%20Lists%20of%20alien%20species%20in%20the%20Czech%20Republic_NeoBiota2016.pdf
https://www.cabi.org/isc/datasheet/26911


Fotodokumentace bolševníku byla převzata z:

Metodiky likvidace invazních druhů rostlin
Vydal: Karlovarský kraj, vydání první, 2015.

Volně dostupná příručka vznikla v rámci projektu CZ.1.02/6.2.00/12.17406:

omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

http://apdm.cz/www/wp-content/uploads/IR_metodika_prirucka_blok-k3.pdf


TRNOVNÍK AKÁT 
Robinia pseudacacia

Severní Amerika

Původ:

Je rozšířen prakticky po celé Evropě, pronikl i do východní Asie, Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie. Na začátku 17. století

byl přivezen do Evropy (Francie) a na začátku 18.století do ČR. Byl vysazován do botanických zahrad, parků, kolem cest

apod. jako okrasná dřevina a medonosný strom. Rychle se rozrůstá a vytlačuje původní vegetaci, spadlé listí obsahující

dusík a toxiny omezuje růst jiných rostlin v okolí a navíc celá rostlina kromě květů obsahuje jedovaté alkaloidy a

glykosidy.

Kde je problém?

Kácení s následným ošetřením pařezů herbicidy.

Jak na ně?

Na Black listu ČR

https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/atlas/Robinia_pseudoacacia.pdf
http://www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/Pergl%20et%20al.-Black,%20Grey%20and%20Watch%20Lists%20of%20alien%20species%20in%20the%20Czech%20Republic_NeoBiota2016.pdf


Autorka fotografie: Mgr. Monika Němcová 

Autorka fotografie: Mgr. Monika Němcová 

Autorka fotografie: Mgr. Monika Němcová 



TOKOZELKA NADMUTÁ/VODNÍ HYACINT 
Eichhornia crassipes

Brazílie

Původ:

Od 20. století uniká z míst vysazení jako okrasná rostlina a z botanických zahrad pomocí řek a zavlažovacích kanálů

po celém světě. Dnes se vyskytuje ve všech tropických oblastech, ale největší dopad má v Africe. V ČR je vysazována

především do zahradních jezírek, zimu ovšem v našich podmínkách běžně nepřežije. Velice rychle se samovolně šíří a

rozrůstá až pokryje celou vodní hladinu, čímž negativně ovlivňuje stabilitu ekosystémů, biologickou rozmanitost, ale

také např. rybolov či lodní dopravu.

Kde je problém?

Mechanické ruční nebo strojní odstranění rostliny, snížení živin ve vodním prostředí, biologická kontrola pomocí členovců

a hub. Použití herbicidů není ve vodním prostředí úspěšné ani vhodné.

Jak na ně?

Na seznamu 100 nejhorších invazivních nepůvodních druhů na světě

Více informací

https://www.cabi.org/isc/datasheet/20544
http://www.issg.org/worst100_species.html
http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=70%20


Zdroj: Adobe Stock



KOMÁR TYGROVANÝ 
Aedes albopictus

jihovýchodní Asie

Původ:

Globální expanzí na přelomu 20. a 21. stol. se rozšířil téměř do celého světa včetně Evropy a pravidelně se objevuje i v

ČR. Hlavním způsobem šíření byla lodní přeprava ojetých pneumatik, dovoz okrasných rostlin nebo ve vnitřních

prostorech kamionů ale i jiných dopravních prostředků. Napadá nejen volně žijící živočichy ale také člověka. Je

významným vektorem původců mnoha onemocnění, především horečky chikungunya a dengue, viru Zika nebo žluté

zimnice, a také dirofilariózy.

Kde je problém?

Použití chemických a biologických insekticidů, genetická modifikace a mutace vedoucí ke sterilitě komárů.

Jak na ně?

Na seznamu 100 nejhorších invazivních nepůvodních druhů na světě

Zdroj: Adobe Stock

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777778/
http://www.issg.org/worst100_species.html


SLUNÉČKO VÝCHODNÍ 
Harmonia axyridis

východní Asie

Původ:

V druhé polovině 20. století bylo zavlečeno náhodně do Severní Ameriky a cíleně do západní Evropy ve snaze využít

slunéčko jako konzumenta škodlivého hmyzu pro ochranu rostlin skleníků, sadů a městské zeleně. Odtud unikla do

volné přírody, začala se rychle šířit a v současné době se vyskytuje na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy a

Austrálie. Ohrožuje biodiverzitu území, jelikož požírá i zástupce původních a prospěšných druhů, nejen slunéček.

Kde je problém?

Insekticidy, podpora přirozených predátorů, odchyt pomocí světelných lapačů a vysavačů.

Jak na ně?

Více informací

Zdroj: Adobe Stock

https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/slunecko-vychodni-uzitecna-invaze.pdf


Autorka fotografie: Mgr. Monika Němcová 



SEVEROAMERIČTÍ RACI
Rak signální (Pacifastacus leniusculus), Rak mramorovaný (Procambarus fallax), 

Rak pruhovaný (Orconectes limosus) a Rak červený (Procambarus clarkii)

Projekt „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů“

Severní Amerika

Původ:

V místě výskytu račího moru nezachraňovat raky přesunem na jiná místa, dezinfikovat předměty, které se dostaly do

kontaktu s infikovanou vodou nebo zvířaty, nepřevážet vodu na jiná místa. Léčba račího moru neexistuje.

Reintrodukci původních druhů znemožňuje stálá přítomnost raků přenašečů.

Jak na ně?

Severoamerické druhy raků jsou hlavními a imunními přenašeči Aphanomyces astaci (Oomycetes), původce račího

moru. Račí mor je v Evropě od 19. století, jedním z nejvýznamnějších faktorů ohrožujících původní raky - v ČR raka

říčního (Astacus astacus) a raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). Došlo již k zdecimování mnoho populací

původních druhů raků v Evropě a tím narušení fungování ekosystému. Na seznamu Invazních druhů s dopadem na EU.

Kde je problém?

Aplikace „Raci v ČR“

https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/raci2017/default.asp?tab=0&wmap=
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/raci2017/default.asp?tab=6&wmap=
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.jp.raci


Autor: Keskkonnavahk, Wikimedia Commons, zdrojová URL adresa

Autor: Astacoides, Wikimedia Commons, zdrojová URL adresa Autor: Alexander Mrkvicka, Wikimedia Commons, zdrojová URL adresa

Autor:´Don Loarie , Wikimedia Commons, zdrojová URL adresa

Rak signální (Pacifastacus leniusculus) Rak mramorovaný (Procambarus fallax)

Rak pruhovaný (Orconectes limosus) Rak červený (Procambarus clarkii)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ogap%C3%B5skne_v%C3%A4hk_(Orconectes_limosus;_Spiny-Cheek_crayfish).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Signal_crayfish_female_Pacifastacus_leniusculus.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Procambarus_cf._fallax1_A_MRKVICKA.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Procambarus_clarkii_-_inat_161296348.jpg


STŘEVLIČKA VÝCHODNÍ 
Pseudorasbora parva

východní Asie

Původ:

Do Evropy včetně tehdejšího Československa přivezena nechtěně spolu s cíleně dováženými tolstolobikem a amurem.

Vznikly spontánně se šířící a rozmnožující se populace po celé republice. Ojediněle byla úmyslně vypuštěna jako

potrava pro dravé ryby či dovezena pro akvarijní chov. Je potravní a prostorový konkurent ryb a obojživelníků.

Mezidruhově se kříží s původními druhy. Narušuje hydrochemickou stabilitu. Je hostitelem parazita

Sphaerothecum destruens. Početný výskyt v produkčních kaprových rybnících vede k ekonomickým ztrátám -

fakultativně parazituje přičemž poškozuje slizovou vrstvu na těle kaprů. Na seznamu Invazních druhů s dopadem na EU.

Kde je problém?

Zvýšit početnost predátorských ryb. Odlov v rybnících je neefektivní, jelikož střevlička dokáže přežít i v malých kalužích a

nebo se opět dostane přítokem.

Jak na ně?



Autor: Seotaro, Wikimedia Commons, zdrojová URL adresa

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pseudorasbora_parva(edited_version).jpg


SKOKAN VOLSKÝ 
Lithobates catesbeianus

jihovýchodní Kanada, východní USA a Mexiko

Původ:

Introdukce a únik z chovných farem, terarijních chovů nebo chovu v zahradních jezírkách, způsobili samovolné

rozšíření v mnoha oblastech Ameriky, Evropy, Asie, Austrálie a Oceánie. V ČR neúspěšné pokusy faremního chovu pro

zisk žabích stehýnek na přelomu 19. a 20. století. Je konkurentem původních druhů, predátor obojživelníků, ptáků a

plazů, hostitelem i vektorem Batrachochytrium dendrobatidis způsobující chytridiomykózu. Na seznamu Invazních

druhů s dopadem na EU.

Kde je problém?

Sběr, odchyt, využití rybolovného agregátu a dodržování hygienických zásad proti šíření chytridiomykózy.

Jak na ně?

https://www.researchgate.net/publication/216020789_Chytridiomykoza_hrozba_pro_nase_obojzivelniky
http://www.issg.org/pdf/publications/island_invasives/pdfhqprint/2orchard.pdf


Autor: Paul Anderson, Wikimedia Commons, zdrojová URL adresa

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribbit.jpg#ooui-php-4


ŽELVA NÁDHERNÁ
Trachemys scripta

východní USA, severní Mexiko

Původ:

Velmi oblíbený druh pro terarijní chov. Boom nastal na konci 20. století a postupně byla zavlečena na všechny

kontinenty kromě Antarktidy. Po osvojení správných praktik chovu želvy dorůstaly neočekávaných rozměrů a zejména to

bylo důvodem vypouštění chovateli do volné přírody, popř. únik ze špatně zabezpečených chovů. V Evropě i v ČR je

schopna rozmnožování a šíření bez přispění člověka. Problémy jsou komplexní konkurence původních druhů želv

– zejména želvy bahenní, lokální úbytek původních bezobratlých, ryb a obojživelníků, predace vajec a mláďat vodních

ptáků a vliv na hnízdění vodního ptactva, zavlečení patogenů (např. salmonelózy). Na Seznamu invazních druhů EU.

Kde je problém?

Odchyt pomocí plovoucích pastí, hledání a likvidace hnízd (využití loveckých psů) a především nevypouštět

do volné přírody!

Jak na ně?

https://docplayer.cz/21004996-Vol-1-2015-issn-2336-8314.html
https://www.researchgate.net/publication/228434179_Competition_for_basking_places_between_the_endangered_European_pond_turtle_Emys_orbicularis_galloitalica_and_the_introduced_red-_Eared_slider_Trachemys_scripta_elegans
https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/zelvy-ohrozuji-hnizdeni-vodniho-ptactva.pdf
https://www.diagnosticoveterinario.com/wp-content/uploads/2018/10/salmonela-I.pdf


Zdroj: stock Images Powerpoint for Microsoft 365



HUSICE NILSKÁ 
Alopochen aegyptiaca

Byla dovezena v 17. stol. do Anglie, odkud se přes státy v západní Evropě dostala v roce 1979 až do ČR, kde od roku

2008 hnízdí. V lokalitách primárního výskytu je považována za zemědělského škůdce. Husice je teritoriální a agresivní

vůči ostatním druhům ptáků a mění skladbu druhů vodního ptactva u vodních nádrží. Problémem je i hybridizace s

evropskými druhy ptáků. Na seznamu Invazních druhů s dopadem na EU.

Kde je problém?

Odstřel, odchyt, sběr vajec.

Jak na ně?

Afrika

Původ:

https://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2017/12/Sylvia53_2Jaska.pdf


Se souhlasem autora fotografie Prof. MVDr. Jiřího Pikuly, PhD., Dipl. ECZMSe souhlasem autora fotografie Prof. MVDr. Jiřího Pikuly, PhD., Dipl. ECZM



NOREK AMERICKÝ
Neovison vison

Severní Amerika

Původ:

Na Black listu ČR

Do Evropy by dovezen pro kožešinový chov na začátku 20. století. Do volné přírody se jedinci dostali z kožešinových

farem, a to únikem nebo vypuštěním ochránci práv zvířat, ale hlavně samotnými chovateli při zániku farem v 90.

letech. Nyní je hojně rozšířen na území ČR. Rozšířen je také v Asii a Jižní Americe.

Způsobuje silný predační tlak na vodní ptactvo, plazy, obojživelníky i raky. Agresivní útoky na původní druhy lasicovitých.

Je potravní konkurent. U norka amerického byla zjištěna psinka, vzteklina, Aujeszkyho choroba a parvovirus MEV,

několik druhů hlístic, motolic, tasemnic a žlučníkové motolice, mohou tedy zvýšit jejich šíření a prevalenci.

Kde je problém?

Monitoring pomocí raftů, odchyt do sklopců a odstřel, při kterém ovšem hrozí záměna s původními druhy (tchoř, kuna).

Jak na ně?

Metodika regulace

http://www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/Pergl%20et%20al.-Black,%20Grey%20and%20Watch%20Lists%20of%20alien%20species%20in%20the%20Czech%20Republic_NeoBiota2016.pdf
https://r.fzp.czu.cz/vyzkum/maps/kae/soubor_map_rozsireni_ias_savci.pdf
https://www.alkawildlife.eu/media/Monitoring%20a%20regulace%20norka%20americk%C3%A9ho%20-%20metodika.pdf
Doprovodné soubory/Regulace norek.pdf


Zdroj: Adobe Stock



JELEN SIKA 
Cervus nippon

východní Asie

Původ:

V seznamu 100 nejhorších invazních druhů v Evropě

Byl vysazen v celé řadě evropských zemí za účelem chovu v oborách. První importy tohoto druhu do ČR na přelomu

19. a 20. století. Do volné přírody se dostal uniknutím z obor a po jejich zániku. Jeho počty se exponenciálně zvyšují.

Jedna z největších evropských populací se nachází v západních Čechách.

Křížení jelena siky a jelena evropského představuje riziko pro genofond původního druhu. Poškozuje lesy, čímž

dochází k ekonomickým ztrátám a narušení stability lesních ekosystémů.

Kde je problém?

Odstřel a monitoring oblastí mezidruhového křížení - projekt Hlasy jelenů.

Jak na ně?

https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-017-1651-6%20
https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2010/Srpen---2010/Jelen-sika-japonsky---plizive-nebezpeci-genofondu-
https://www.mdpi.com/1999-4907/10/4/320
http://hlasyjelenu.cz/


Kříženec jelen sika 

(Cervus nippon) a daněk 

evropský (Dama dama)

Se souhlasem autora snímku Prof. MVDr. Jiřího Pikuly, PhD., Dipl. ECZM



Pojmy Legislativa
Seznam 
druhů

Cesty 
šíření

Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

Invazní druhy ve světě



PUERARIE LALOČNATÁ/KUDZU
Pueraria montana var. lobata

východní Asie

Původ:

Zavlečena do Afriky, Evropy, Oceánie, Jižní Ameriky, střední Ameriky a USA. Ze tří odrůd je ta invazní pouze v USA, kam

byla introdukována hlavně v první polovině 20 století jako okrasná, krmná a protierozní rostlina. Rychlým růstem se

vyvinula až v plevelného škůdce. Přerůstá, zastiňuje a tím ničí veškerou vegetaci. Svými symbionty mění stabilitu

chemického prostředí v půdě a vylučuje fenolické látky. Způsobuje ekonomické škody znehodnocením zemědělské půdy.

Na seznamu Invazních druhů s dopadem na EU.

Kde je problém?

Použitím herbicidů popř. řízeným vypalováním, intenzivním spásáním, kosením a vytrháváním. Potenciál má i biologická

kontrola.

Jak na ně?

https://www.invasive.org/biocontrol/25Kudzu.html


Rostlina, která ovládne svět?

Více informací

Na seznamu 100 nejhorších invazních druhů světa

Zdroj: Adobe Stock

Zdroj: Adobe Stock

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/1942930-rostlina-ktera-ovladne-svet-liana-kudzu-se-siri-po-planete-a-neda-se-zatim-zastavit
https://www.cabi.org/isc/datasheet/45903
http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php


LAZUCHA TISOLISTÁ 
Caulerpa taxifolia

Karibské moře

Využívá se jako okrasná rostlina v akváriích. Vyšlechtěná odolná forma se v 80.letech 20. století dostala do

Středozemního moře omylem z odpadních vod oceánografického muzea v Monaku. Široce se etablovala na mnoha

místech mořského dna. Zejména ve Středozemním moři tvoří husté monokultury, které brání růstu původních

mořských řas, vyšších rostlin i bezobratlých. Navíc obsahuje toxické sloučeniny. Zapříčiňuje snížení rybářských

úlovků a poškození lodních šroubů. Distribuuje se pomocí lodních kotev, rybářských sítí nebo jako odpad z akvárií.

Kde je problém?

Původ:

Mechanické odstranění, zakrytí černou PVC folií s/bez chemikáliemi. Důležité je vhodně likvidovat odpad z akvárií

Jak na ně?

ČLÁNEK

Film BBC Killer Algae

Na seznamu 100 nejhorších invazivních nepůvodních druhů na světě

https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2015/09/pozde-bycha-honit-aneb-chyby-omyly-introdukcich-rostlin-zivocichu.html
https://www.dailymotion.com/video/x225wvt
http://www.issg.org/pdf/publications/worst_100/english_100_worst.pdf


Autor: Rachel Woodfield, Wikimedia Commons, zdrojová URL adresa

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CaulerpaTaxifolia.jpg


ROPUCHA OBROVSKÁ 
Rhinella marina

střední a jižní Amerika

Původ:

Záměrné vysazení na mnoha místech (např. 1935 v Austrálii) jako prostředek biologického boje

proti škůdcům a následné rozšíření do mnoha oblastí Asie, Austrálie nebo na oceánské ostrovy. Rapidní růst a

decimování původní fauny – predátor hmyzu, drobných bezobratlých, ale i žab, plazů a mláďat ptáků. Způsobuje tak

úbytek mnoha populací a rozvrací celé potravní řetězce a ekosystémy. Kvůli své jedovatosti navíc představuje

nebezpečí pro volně žijící živočichy, domácí zvířata i člověka.

Kde je problém?

Odchyt za použití návnady UV světla lákajícího hmyz, využití kanibalismu u pulců, využití predátora

mravence Iridomyrmex reburrus nebo využití virů či prazitického červa.

Jak na ně?

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2011/cislo-1/kanibalismus-jako-past-pulce-invaznich-ropuch.html
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2435.2009.01556.x
https://www.researchgate.net/publication/227871510_Using_a_native_predator_the_meat_ant_Iridomyrmex_reburrus_to_reduce_the_abundance_of_an_invasive_species_the_cane_toad_Bufo_marinus_in_tropical_Australia
http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=113


Zdroj: Adobe Stock



Batrachochytrium salamandrivorans
a MLOČÍ MOR neboli CHYTRIDIOMYKÓZA u OBOJŽIVELNÍKŮ

Asie

Původ:

B. salamandrivorans, původce onemocnění chytridiomykózy, byl do Evropy zavlečen obchodem s asijskými mloky

a čolky pro zájmový chov začátkem 21. století. Způsobuje populační pokles až lokální extinkci některých populací

ocasatých (např. Salamandra salamandra nebo Lissotriton vulgaris). Druhy jsou na infekci kůže s tvorbou lézí a

krvácenin různě citlivé. Chytriodiomycety se šíří kontaktem mezi zvířaty, infikovanou vodou a předměty.

Kde je problém?

Prevence v chovech, oddělení chovů a volné přírody; původních a nepůvodních druhů. Omezení obchodu a dovozu.

Omezení transportu volně žijících jedinců a prevence během nich. Léčba pomocí tepla nebo antimykotik.

Jak na ně?

ČLÁNEK

Více informací

https://www.google.com/search?q=Salamandra+salamandra+&tbm=isch&ved=2ahUKEwinhpm8y6bzAhUCPhoKHVXSBOsQ2-cCegQIABAA&oq=Salamandra+salamandra+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBAgAEB4yBggAEAgQHjIECAAQGDIECAAQGFDdwgJYssQCYKPHAmgAcAB4AIABcYgBcZIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=4J5VYaeWI4L8aNWkk9gO&bih=937&biw=1920
https://www.google.com/search?q=Lissotriton+vulgaris&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZley5y6bzAhUP-6QKHRnaD_wQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2021/cislo-2/zvoni-mlokum-hrana.html
http://bsaleurope.com/


Více informačních 

letáků a videa

Postery převzaty z: BsalEurope – Mitigating Batrachochytrium salamandrivorans in Europe (http://bsaleurope.com/) URL adresa

http://bsaleurope.com/public-awereness-material/
http://bsaleurope.com/
http://bsaleurope.com/hygiene-protocols/


BOJGA HNĚDÁ 
Boiga irregularis

Po druhé světové válce se vojenskou lodí nebo letadlem dostala na tichomořský ostrov Guam, kde způsobila

ekologickou katastrofu. Je agresivním stromovým predátorem a původní druhy nebyly na takového útočníka

připraveny. Došlo tedy k extinkci většiny původních lesních druhů obratlovců včetně opylovačů (ptáků a netopýrů),

čímž klesla biodiverzita rostlin. Navíc je nebezpečná i pro domácí zvířata a člověka, zejména pak děti. Bojga také

způsobuje výpadky elektrického proudu.

Kde je problém?

V současné době počty bojgy stagnují, jelikož pravděpodobně přesáhla kapacitu prostředí. Na Guamu především hlídají

rozšíření tohoto druhu mimo ostrov za pomoci psů prohledávajících letadlová zavazadla.

Jak na ně?

pobřeží severní a východní Austrálie a Indonésie

Původ:

ČLÁNEK - Financování programu pro kontrolu Bojgy hnědé

Na seznamu 100 nejhorších invazivních nepůvodních druhů na světě

https://www.google.com/maps/place/Guam/@13.2765852,143.9523087,7z/data=!4m5!3m4!1s0x671f76ff930f24ef:0x5571ae91c5b3e5a6!8m2!3d13.444304!4d144.793731
https://www.science.org/news/2021/01/guam-s-invasive-tree-snakes-loop-themselves-lassos-reach-their-feathered-prey
https://www.doi.gov/oia/press/interior-announces-34-million-brown-tree-snake-control-guam
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2000-126.pdf


Zdroj: Adobe Stock



Plasmodium relictum
a MALÁRIE u HAVAJSKÝCH ŠATOVNÍKŮ Drepanididae

Afrika

Původ:

Neúspěšné záchranné programy se snažily o umělý odchov ohrožených druhů a o ochranu ptáků před komáry. Nadějí do

budoucna je vznik rezistentní linie šatovníka a refugia populací v horských oblastech, kde je méně komárů a horší

podmínky pro vývoj plasmódií.

Jak na ně?

Během 19. století byly nejprve loďmi zavlečeni komáři Culex quinquefasciatus, jejichž larvy se dostaly do potoků a poté

s dovozem exotického ptactva z Asie Plasmodium relictum původce malárie, kterou invazní komáři začali přenášet. Pro

většinu původních 56 druhů z čeledi Drepanididae bylo setkání s novým patogenem fatální. Téměř všechny doposud

přeživší druhy jsou stále v nebezpečí. Kromě malárie je ohrožují také invazní kočky, krysy nebo promyka malá

(Herpestes javanicus).

Kde je problém?

Jak vypadají Šatovníci z Havajských ostrovů?

Na seznamu 100 nejhorších invazivních nepůvodních druhů na světě

https://wildlife.org/hawaiian-honeycreepers-can-resist-avian-malaria/
https://www.cabi.org/isc/datasheet/86848
https://www.google.com/search?q=hawaiian+honeycreepers&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg3r-36_nzAhVG_IUKHdsWCgYQ2-cCegQIABAA&oq=hawaiian+hone&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQgwE6BQgAEIAEOgsIABCABBCxAxCDAToECAAQHlDlB1jCLmDAPWgAcAB4AIABkQGIAfEIkgEEMTMuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=dkSBYeDLOcb4lwTbragw&bih=937&biw=1920
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2000-126.pdf


Pseudogymnoascus destructans
a WHITE NOSE SYNDROM u NETOPÝRŮ

Jde o závažné onemocnění způsobené plísní Pseudogymnoascus destructans, která napadá netopýry během

hibernace. Její zavlečení zapříčinilo hromadné hynutí severoamerických netopýrů vedoucí až na pokraj vyhynutí

některých druhů. Plíseň prorůstá hluboko do kůže netopýrů a poškozuje létací blánu. Sekundárně způsobuje

tvorbu zranění, energetické vyčerpání a dehydrataci. Vyskytuje se i u netopýrů v Evropě a Asii, kteří jsou ovšem

tolerantní, mají mnohem menší postižení a hromadně nehynou.

Kde je problém?

Preventivní dekontaminací zabránit přenosu konidií houby např. při výzkumné nebo speleologické činnosti. Nadějí je

adaptace netopýrů na přítomnost tohoto patogenu a rozvoj mechanismu tolerance.

Jak na ně?

Evropa

Původ:

Článek

https://www.nature.com/articles/srep19829
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2012/cislo-11/plesnivi-netopyri.html


Více o WNS naleznete i na stránkách Ústavu ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel, který se aktivně účastní výzkumu WNS u netopýrů

Se souhlasem autora fotografie Prof. MVDr. Jiřího Pikuly, PhD., Dipl. ECZM

https://fvhe.vfu.cz/cz/vyzkum-1


HLODAVCI
Potkan obecný (Rattus norvegicus), 

Krysa obecná (Rattus rattus) a Krysa ostrovní (Rattus exulans)

Asie

Původ:

Tito synantropní hlodavci se postupně rozšířili téměř po celé zeměkouli. Predací, kompeticí a přenosem chorob

negativně ovlivňují původní živočichy. Nejzávažnější mají dopad na ostrovní populace zejm. mořských ptáků

hnízdících na zemi. Vzhledem ke schopnosti konzumace mnoha druhů potravy způsobují i ekonomické škody v

zemědělství. Mohou způsobovat také hlodáním kabeláže zkraty el. vedení či požáry.

Kde je problém?

Odchyt do pastí a použití jedových návnad. Antikoncepční metody jsou prozatím v experimentální fázi. Odstranění již

zavlečených jedinců je velmi náročné, proto je důležitá prevence šíření.

Jak na ně?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989415000244


Se souhlasem autora fotografie Prof. MVDr. Jiřího Pikuly, PhD., Dipl. ECZM



VEVERKA POPELAVÁ 
Sciurus carolinensis

východ Severní Ameriky

Původ:

Byla introdukována do Kanady, USA, Austrálie, Jižní Afriky i Evropy zejména Itálie a Velké Británie. Britové ji vysazovali

do parků a zahrad na přelomu 19. a 20. století odkud se samovolně rozšířila a dnes žije v milionových počtech

přičemž úspěšně potravně i prostorově konkuruje původní ohrožené Veverce obecné (Sciurus vulgaris). Navíc je

rezervoárem fatálního poxviru neštovic veverek pro S. vulgaris. Způsobuje i značné ekonomické ztráty na lesních

porostech odstraňováním kůry stromů. Na seznamu Invazních druhů s dopadem na EU.

Kde je problém?

Odchyt do pastí, odstřel, kontrola fertility (více informací).

Jak na ně?

Na seznamu 100 nejhorších invazivních nepůvodních druhů na světě

https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/reports/grey_squirrel.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-013-0502-3%20
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/disease-threats-posed-by-alien-species-the-role-of-a-poxvirus-in-the-decline-of-the-native-red-squirrel-in-britain/29A156B4FA73EF097DE35CF0475E6875
https://squirrelaccord.uk/squirrels/fertility_control/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.squirrelaccord.uk/2019/09/UKSA_fertility_control_research_FAQs_2019_-_research_-_UK_Squirrel_Accord.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2000-126.pdf


Veverka popelavá (Sciurus carolinensis) Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Zdroj: Adobe Stock Zdroj: Adobe Stock



KRÁLÍK DIVOKÝ
Oryctolagus cuniculus

jižní Evropa

Původ:

V 19. století byli přivezeni na panství v Austrálii, jako oblíbená lovná zvěř. Díky adaptaci, nedostatku přirozených

predátorů a rychlému rozmnožování jejich počty rapidně rostly. Rozšířili se po celém kontinentu (dnes v Austrálii

cca 200 milionů). Králíci nadměrně spásají původní i zemědělské rostliny, čímž ubírají potravu hospodářským

zvířatům, způsobují značné ekonomické ztráty, snižují biodiverzitu rostlin i živočichů a zvyšují desertifikaci,

degradaci a erozi půdy.

Vláda, vědci i farmáři se snažili nevhodnými způsoby zmírnit invazi. Vystavění plotů bylo neúčinné. Import

šelem (např. lišek) způsobil jejich přemnožení a úbytek snadnější kořisti (např. vačnatců). Inokulace králičím morem

(RHD) a myxomatózou, ke kterým si vybudovali rezistenci a myxomatóza po přenosu do Evropy zapříčinila eliminaci

místních populacích králíků.

Kde je problém?



Mezi současná opatření patří využití jedů a fumigace. Destrukce nor pomocí rozrývačů nebo výbušnin. Preventivní

lokální oplocení před znovuosídlením, odchyt, odstřel a podpora predátorů – dravců, i když efekt se dostaví jen v malém

měřítku. Probíhá plánování použití nově testované formy viru RHD za využití informačního webu PestSmart a pomocí

mapování Rabbit Biocontrol Tracker

Jak na ně?

VIDEO

Na seznamu 100 nejhorších invazivních nepůvodních druhů na světě

Autor: Mike Pennington, Wikimedia Commons, zdrojová URL adresaAutor: Anonymus, Wikimedia Commons , zdrojová URL adresa

https://www.agric.wa.gov.au/baits-poisons/rabbit-control-options?page=0%2C0%20
https://www.youtube.com/watch?v=M4qyhrvYXv8%20
https://pestsmart.org.au/toolkit-resource/rabbit-warren-destruction-by-ripping/
https://pestsmart.org.au/toolkit-resource/how-to-report-rabbit-disease-and-dead-rabbits/
https://www.feralscan.org.au/rabbitscan/map.aspx?mapMode=rhdv%20
https://www.youtube.com/watch?v=778Da7NCF6s&t=369s
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2000-126.pdf
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=rabbit+invasion&title=Special:MediaSearch&fulltext=Hledat+&type=image
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabbits_MyxomatosisTrial_WardangIsland_1938.jpg


SARS-CoV-2 
a COVID-19 u ČLOVĚKA

COVID-19 (coronavirus disease) je onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome

coronavirus 2), který se poprvé objevil ve Wu-chanu v prosinci 2019, odkud se rychle rozšířil po celém světě. U člověka

postihuje především horní a dolní cesty dýchací. Symptomy onemocnění a rozsah poškození organismu se však liší v

závislosti na imunitní odpovědi jedince. Mortalita* se pohybuje nejčastěji mezi 0,5 a 3,5 % v závislosti na věku, zdravotním

stavu, dostupnosti lékařské péče a mnoha dalších faktorech. Podrobné informace o nemoci naleznete na stránkách WHO**

a vývoj epidemie v datech a přehledných grafech zde.

Kde je problém?

Dodržování preventivních opatření proti šíření nemoci na úrovni individuální (ochrana dýchacích cest, hygiena rukou apod.),

lokální (izolace nakažených, atd.), národní (více na MZČR***) i nadnárodní (pravidla cestování, např. covidpasy). Hlavním

prvkem v boji proti onemocnění je vytvoření imunity díky očkování nebo po setkání s původcem onemocnění.

Jak na něj?

Wu-chan, Čínská lidová republika

Původ:

*Mortalita neboli úmrtnost je ukazatel počtu úmrtí v poměru ku počtu jedinců, v případě epidemie udává podílu úmrtí na dané onemocnění v populaci.

**WHO (World Health Organization), česky Světová zdravotnická organizace, je agentura Organizace spojených národů, která je koordinační autoritou pro veřejné zdraví v mezinárodním měřítku.

*** MZČR = Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7335648/
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00135-6/fulltext
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
https://smartmania.cz/celoevropsky-covid-pas-se-blizi-jak-se-muzete-prokazat-uz-nyni/


Zamyšlení na závěr

„But none of these terms or the lists of the world’s 
worst invasive species include possibly the worst 

of them all. Humans.“ 

Alyssa Hertel (celý článek)

Pojmy Legislativa
Seznam 

druhů
Cesty šíření Úspěšnost Negativa Řešení Příklady

+ video

https://www.theodysseyonline.com/humans-dangerous-invasive-species
https://www.youtube.com/watch?v=spTWwqVP_2s


Seznam zdrojů

Ikony, kliparty, výřezy postav a obrázky bez uvedení autora či zdrojové adresy včetně licence jsou volně

dostupné v aplikaci Stock Images Powerpoint for Microsoft 365.

Kompletní seznam obrázků a fotografií, písemné souhlasy autorů a licence z volně dostupných zdrojů jsou

dostupné u řešitelů: Mgr. Monika Němcová (H18002@vfu.cz) a Mgr. Šárka Bednaříková (H20322@vfu.cz).

Seznam použité a doporučené literatury, vedle zdrojů vložených jako citace či hypertextový odkaz přímo do

textu této prezentace, je dostupný u řešitelů: Mgr. Monika Němcová (H18002@vfu.cz) a Mgr. Šárka Bednaříková

(H20322@vfu.cz).
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Tato prezentace vznikla díky 
projektu Interní vzdělávací agentury 

Veterinární univerzity Brno 
IVA2021FVHE/2190/38.

Zpět na 
začátek

A Vám posluchačům děkujeme za pozornost.

Děkujeme.

Řešitelé, studenti DSP: 

Mgr. Monika Němcová (H18002@vfu.cz) 

Mgr. Šárka Bednaříková (H20322@vfu.cz)

Řešitelé, akademičtí pracovníci: 

RNDr. Ing. Veronika Seidlová, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D.


