
Likvidace invazních rostlin 
v povodí Nisy

Realizací projektu „Likvidace invazních rostlin v povodí Nisy“ Liberecký kraj pomáhá vlastníkům 
a uživatelům pozemků splnit jejich zákonnou povinnost monitorování a likvidace výskytu 
křídlatek jako škodlivých invazních druhů rostlin, kterou ukládá zákon č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči. 

V případě, že se na vašich pozemcích křídlatka vyskytuje, je tedy zejména ve vašem zájmu 
spolupracovat na její likvidaci v rámci tohoto projektu. Příště už to bude jenom na vás – bližší 
informace o zákonných povinnostech vlastníků pozemků ve vztahu k invazním druhům rostlin 
najdete na druhé straně.

Likvidace křídlatky nepřináší žádná rizika

Pro  chemické ošetření byl zvolen chemický prostředek Roundup Biaktiv, který ve zředěné 
podobě není toxický pro živočichy (člověk, ryby, včely). V půdě se prostředek poměrně rychle 
rozpadá, nenechává po sobě žádné škodlivé látky a neznečišťuje vodu. Přípravek je doporučen 
pro použití v ekologicky citlivých oblastech, v lesnictví, vodním hospodářství a na veřejných 
plochách. Na ošetřených plochách lze ihned obnovit běžné činnosti jako pastva, zemědělství, 
sportovní a rekreační využití či zahradničení.

Čím můžete pomoci?

Nekomplikujte práci lidem provádějícím ošetření ploch – zejména jim umožněte vstup na 
pozemky.

Sledujte úřední desku obce či města, najdete tam informace o 
průběhu projektu.

V případě, že víte o lokalitě výskytu křídlatky, která byla 
opomenuta, co nejdříve nám to sdělte.

Dodržujte základní zásady pro nešíření invazních druhů rostlin, 
zejména při přesunu zemin v souvislosti se stavebními pracemi.

Úmyslně nešiřte invazní druhy rostlin do volné krajiny ani na 
zahrady.

Po ukončení projektu dodržujte péči o pozemky a v případě, že 
se křídlatka objeví,zlikvidujte mladé rostliny hned v zárodku.

Pokuste se pozemek co nejrychleji ozelenit - křídlatka potřebuje 
dostatek světla a do zapojené vegetace proniká jen ztěžka.

Intenzita výskytu křídlatky v povodí Nisy  
odhadovaná podle mapování z roku 2004. 

Čísla značí odhadovanou plochu křídlatky 
po mapových listech ZABAGED 1:10 000.

Vzhledem k tomu, že situace se dynamicky 
vyvíjí, je současná plocha křídlatky v povodí 
odhadována na 34 ha.

V povodí Nisy došlo k nekontrolovanému rozšíření křídlatek – nepůvodních 
rostlin, které vytlačují původní rostlinné druhy z jejich stanovišť a tím významně 
poškozují životní prostředí, přírodní ekosystémy a ochuzují tak pestrost 
přírodního prostředí. Chovají se velmi agresivně a počet napadených lokalit 
v posledních deseti letech exponenciálně vzrostl. Břehy řeky a přilehlé pozemky 
se zvolna ztrácejí v hustých porostech omezujících výskyt domácí vegetace. 

Liberecký kraj proto přistoupil ke komplexnímu opatření, jehož cílem je zbavit 
krajinu této hrozby.

INVESTOR:  Liberecký kraj, resort rozvoje venkova, zemědělství a životního  
   prostředí

PARTNER:  Landkreis Löbau – Zittau, SRN

ROZPOČET:  Celkem    6 000 000,- Kč

FINANČNÍ ZDROJE: INTERREG IIIA    4 500 000,- Kč

   Liberecký kraj   1 200 000,- Kč

   Příspěvek státního rozpočtu    300 000,- Kč

ZAČÁTEK PROJEKTU: říjen 2005

KONEC PROJEKTU: listopad 2007

HLAVNÍ AKTIVITY:  Likvidace porostů křídlatky – 34 ha

   Stabilizace ošetřených biotopů – 8 ha

   Vydání informačního letáku – 10 000 ks

   Vydání odborné publikace – 1 000 ks

TECHNOLOGIE:  Porosty křídlatky budou ošetřeny 4 postřiky chemickým   
   prostředkem Roundup Biaktiv, vždy v červnu a srpnu v letech 2006  
   a 2007. Z estetických důvodů bude suchá hmota na podzim 2007  
   odstraněna.

KONTAKTY:

http://www.kraj-lbc.cz/priroda

Ing. Martin Modrý, Ph.D.
odbor rozvoje venkova, zemědělství a 
životního prostředí
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Tel. 485 226 621
E-mail: martin.modry@kraj-lbc.cz

Günter Geyer
Sachgebiet Naturchutz und 
Wasserrecht
Landkreis Löbau – Zittau
Hochwaldstrasse 29
02763 Zittau
Tel. +35 83 722 306
E-mail: natur-wasserrecht@kreis-zi.de

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 
v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A

Základní informace o projektu

projekt Libereckého kraje zaměřený na pomoc vlastníkům pozemků 
v boji proti šíření křídlatky

V povodí Nisy došlo k ne-
kontrolovanému rozšíření 

křídlatky. 

Tyto agresivní nepůvodní 
rostliny kolonizují břehy 

vodních toků, komplikují 
protipovodňová opatření, 

vytlačují domácí druhy a šíří 
se na okolní pozemky.



§

Křídlatky jsou rostliny pocházející z východní Asie (Čína, Japonsko, 
Korea). Jejich současný areál zahrnuje kromě východní Asie také 
většinu Evropy, Severní Ameriku a Nový Zéland. V Evropě byly od 20. 
let 19. století pěstovány v zahradách a parcích jako okrasné druhy, 
které záhy zplaněly a rozšířily se do volné přírody. Dnes se rychle šíří 
ve městech i volné krajině, odkud vytlačují domácí druhy rostlin. Díky 
svým schopnostem dokáží osídlit i zdánlivě nepříznivá stanoviště.

Křídlatku lze snadno poznat podle dutých stonků, často červeně 
skvrnitých, a velkých střídavě postavených listů. Koncem léta nebo 
na podzim kvete drobnými bílými květy seskupenými do latovitého 
květenství. 

U nás se vyskytují dva druhy – křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská 
(Reynoutria sachalinensis) a jejich kříženec, křídlatka česká (Reynoutria x bohemica). Jednotlivé 
druhy lze rozlišit zejména podle tvaru a velikosti listů,  v povodí Nisy se vyskytují všechny.  

Křídlatka pro svůj život potřebuje zejména dostatek světla. Nejlépe se jí daří na březích řek a 
potoků, kde má i dostatek živin a vody, ale s úspěchem osidluje i okolí komunikací, navážky 
stavebního materiálu, skládky odpadu a další, odkud se potom šíří do krajiny.

V Libereckém kraji se křídlatky zatím množí zvláště vegetativně – tedy částmi stonků a 
podzemních oddenků, což poněkud snižuje rychlost jejího šíření a kolonizaci nových lokalit.

), křídlatka sachalinská 

Květy křídlatky japonské

Křídlatka česká vytváří řadu 
přechodných forem mezi oběma 
druhy.

Listy křídlatky sachalinské jsou 
25 – 35 cm dlouhé, u stopky vykrojené,  
na vrcholu s krátkou špičkou.

Listy křídlatky japonské jsou 
5 – 17 cm velké, u stopky rovné, na 
konci vybíhající v dlouhou špičku.

Křídlatky rychle kolonizují vhodné 
biotopy (břehy potoků a řek, navážky 
a skládky, okraje komunikací, okraje 
zemědělských a lesních pozemků, 
zahrady). Z pozemků, které křídlatka 
osídlí, je velmi nesnadné ji vypudit. 

Kořenové oddenky jsou velmi 
vytrvalé a zajišťují obnovení rostlin 
po dobu několika let. Jsou poměrně 
hlubuko uloženy, takže je nesnadné 
je mechanicky zničit.

Zde působí zejména:

Značné starosti vlastníkům pozemků, kteří by na pozemku rádi pěstovali cokoliv 
jiného.

Úbytek původních rostlinných druhů, které nejsou schopny přežít v zapojených 
porostech. Přicházíme tak o mnohé vzácné a cenné druhy, vytlačovány mohou být i 
okrasné rostliny ve městech a obcích

Úbytek domácích druhů živočichů, kteří jsou na domácí druhy rostlin vázáni. 
Porosty křídlatky neposkytují potravní zdroje hmyzožravým ani semenožravým 
druhům ptáků.

Kromě toho má výskyt křídlatky i ekonomické dopady:

V některých místech musí být opakovaně vynakládány prostředky na její likvidaci 
– okraje komunikací (bezpečnost dopravy), plochy ve městech (estetické důvody) či 
zvláště chráněná území (ochrana přírody).

Ztěžují využití zemědělské a lesní půdy.

Komplikují protipovodňová opatření, zvyšují riziko eroze (v zimním a jarním 
období jsou plochy kolonizované křídlatkou bez jakéhokoliv vegetačního krytu) a 
narušují stabilitu břehů.

Prevence:

Základní metodou prevence proti napadení křídlatkou je důsledná údržba pozemků – na 
trvale obdělávané nebo udržované plochy se křídlatka šíří jenom výjimečně, před vytvořením 
podzemního systému oddenků je možno ji sekáním zničit.

Je důležité zabránit dalšímu šíření křídlatky zvýšenou opatrností. Naprostá většina lokalit 
křídlatky vznikla v důsledku přesunů hmot při stavebních pracích nebo při vyvážení zahradního 
odpadu do přírody.

Je nutné vyvarovat se záměrného vysazování do zahrad. Není možné křídlatku pěstovat na 
zahradě bez vysokého rizika jejího rozšíření na okolní pozemky. Křídlatka navíc velmi rychle 
osídlí celou zahradu a je těžké se jí běžnými prostředky zbavit.

Ošetření napadených lokalit:

Stávající ohniska výskytu křídlatky je nutné postupně likvidovat, aby nedocházelo k dalšímu 
šíření.

Vzhledem k tomu, že křídlatka má rozvinutý systém podzemních oddenků, ze kterých snadno 
regeneruje, jsou mechanické způsoby likvidace (sečení) poměrně neúčinné. Účinným opatřením 
může být trvalá pastva, kdy soustavným spásáním po dobu několika let dojde k vyčerpání 
zásobních látek a regenerační schopnosti oddenků.

Jako nejúčinnější se jeví chemické zásahy, kdy je křídlatka jednou 
až dvakrát ročně postříkána účinným listovým herbicidem – v praxi 
se dobře osvědčil Roundup Biaktiv v koncentraci na horní hranici 
rozpětí doporučeného pro likvidaci křovinné vegetace. V průběhu 
dvou až tří let je touto cestou možné křídlatku z lokality zcela 
odstranit, případně její výskyt omezit tak, aby bylo možno na 
pozemku hospodařit.

Zákon 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů zařazuje všechny druhy křídlatky mezi 
invazní škodlivé organismy (příloha č. 8 vyhlášky). 

Zákon 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v § 3 odst. 1 písm. a) stanovuje povinnost 
„zjišťovat a omezovat výskyt škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným 
osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí 
nebo zvířat“ .

Při nesplnění této povinnosti hrozí fyzické osobě uložení pokuty podle § 78 odst. 
2 písm. a) zákona 326/2004 Sb. až 30 000,- korun, právnické osobě uložení pokuty 
podle § 78 odst. 6 písm. a) zákona 326/2004 Sb. do výše 500 000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že šířením invazních rostlin dochází ke snižování druhové 
rozmanitosti ekosystémů, jedná se o poškození životního prostředí. Rozšířením na 
pozemky jiných vlastníků může být způsobena také škoda jiným osobám.

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

Ačkoliv se zákon o ochraně přírody se invazními druhy přímo nezabývá, hraje 
v opatření proti jejich šíření významnou roli.

Vlastníkům a nájemcům pozemků ukládá povinnost zlepšovat podle jejich možnos-
tí stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování druho-
vého bohatství přírody a zachování systému ekologické stability (§ 68, odst. 1). 

V případě, že vlastník či nájemce pozemků sám opatření ke zlepšení stavu prostředí 
na výzvu orgánu ochrany přírody neprovede, jsou podle § 68, odst. 3 „orgány 
ochrany přírody oprávněny provádět zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného 
prostředí samy či prostřednictvím jiného“.

Podle odst. 4 § 68 je vlastník pozemku povinen provedení zásahu strpět a umožnit 
vykonávajícím osobám vstup na pozemek. 

Vzhledem k míře rozšíření křídlatky v povodí Nisy nebyl postup podle 
rostlinolékařského zákona ve větší míře dosud uplatňován a opatření proti šíření 
křídlatky byla vesměs prováděna v režii orgánů ochrany přírody, správců toků, 
některých obcí či jinými organizacemi zabývajícími se ochranou přírody.

V případě, že by vlastník pozemku provedení těchto opatření neumožnil, byla by 
další likvidace invazních druhů zcela v jeho režii. Při opomíjení povinnosti omezovat 
výskyt škodlivých organismů by se vystavoval možným sankcím.

Křídlatka po ošetření 
Roundupem rychle 
zasychá.

Co je křídlatka zač? Proč šíření křídlatky bránit?

Opatření proti šíření křídlatky Zákony týkající se křídlatky

Křídlatka po ošetření 
Roundupem rychle 
zasychá.
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