
ZASTAVTE ŠÍŘENÍ: Invazivní nepůvodní druhy  

 

Invazivní nepůvodní druhy (IND) jsou rostliny, zvířata nebo nemoci, které se běžně nenacházejí 
v britských vodách, ale pokud jsou zavlečeny do země, představují hrozbu pro naše původní 
druhy a přirozená prostředí. Patří mezi ně rostliny, které mohou velmi rychle růst a zcela pokrýt 
povrch vodního útvaru, a agresivní krevety, které napadají a zabíjejí původní druhy včetně 
rybích vajíček. Invazivní druhy mohou být malé a těžko pozorovatelné, takže se mohou náhodně 
přichytit k rybářskému vybavení. V některých případech byly nalezeny živé v rybářských sítích a 
rybářských botách 14 dní po rybářském výletu.   

Chceme se pokusit o zastavení náhodného šíření těchto druhů do našich vod, abychom ochránili kvalitu 
našich vod a rybích populací a mohly se z nich těšit budoucí generace. Proto žádáme každého člena 
týmu před cestou do Spojeného království a po každém rybářském výletu o dezinfekci svého 
vybavení pomocí tří jednoduchých kroků. 

 

 

 

 

 

PRVNÍ KROK: Kontrola – Zkontrolujte, zda se na vašem vybavení a 
holínkách nenachází nějaká rostlina nebo nános bahna, a odstraňte je. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována okrajům vašich sítí a spodní části vaší 
obuvi / rybářských bot. 

Dokonce i když jste z vašich sítí odstranili viditelný materiál, mohly tam 
stále zůstat menší části rostlin, hmyz, vajíčka nebo nemoci. Nové 
populace mohou vzniknout z malého kousku rostlinného materiálu nebo 
hmyzu nesoucího vejce.  

Výsledkem, následujícím po kontrole, je: 

 
DRUHÝ KROK: Čištění – Umístěte své sítě a rybářské boty do nádoby plné 
horké vody.  

V ideálním případě použijte teplotu alespoň 45 °C, nebo ještě lépe 50 °C, 
po dobu 15 minut. Při používání horké vody buďte opatrní. 
Doporučujeme používat rukavice nebo po umístění do horké vody počkat, 
až vychladne, než z ní vybavení vyjmete. Pokud nádoba není k dispozici, 
může být případně použit postřik pod vysokým tlakem, horkou vodou 
nebo dezinfekční prostředek. 

 

TŘETÍ KROK: Sušení – Nakonec nechte vybavení uschnout po dobu nejméně 
48 hodin. 

 V ideálním případě nechte své sítě a rybářské boty uschnout na slunci, aby 
se zničily všechny zbývající IND, které mohly přežít po ošetření horkou 
vodou. 
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Po závodech 
Po skončení závodů důkladně zkontrolujte veškeré své oblečení a vybavení, zda na něm nejsou 
nějaké viditelné nečistoty (bahno, rostlinný nebo živočišný materiál). Je-li to možné, je třeba je 
odstranit a nechat u vodního útvaru.  Zvláštní pozornost by měla být věnována švům holínek a 
rybářských bot a okrajům sítí. Vše důkladně očistěte co nejdříve a nechte v rámci možností co 
nejdéle uschnout, než budete vybavení opět používat jinde.  

Doporučujeme dodržovat tyto pokyny po každém rybářském výletu, abyste minimalizovali riziko 
šíření IND mezi vodními útvary. 

 

Zvláštní pozornost věnujte 
červeně zakroužkovaným 

oblastem 


