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ÚKZÚZ
• je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy
• je organizační složkou státu
• je správním úřadem
• NPPO České republiky

Provádí: 
správní řízení a vykonává jiné správní činnosti
odborné a zkušební úkony
kontrolní a dozorové činnosti v oblasti 

- odrůdového zkušebnictví
- krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin
- osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), 
- ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin



International Plant Sentinel Network –
projekt pro včasné varování před šířením  škodlivých 

organismů a způsobenými škodami

Cílem je: 
- vytvoření sít spolupracujících botanických zahrad, arboret a NPPO
- vytvořit systém včasného odhalení potenciálních hrozeb dopadů zavlečení ŠO  

do nepůvodních regionů  



EUPHRESCO Research Products (2013 – xx):

Mezinárodní síť a spolupráce

• Vytvořit síť vědeckých institucí (osob), které budou ochotni spolupracovat.

• Bilaterální a multiraterální spolupráce a výměna informací.

• Vytvořit databázi BZ a webové stránky k projektu, vytvoření a sdílení databáze k 
monitoringu.

Rozvoj a sdílení informací

• Usnadnit přístup zahrad k diagnostice a rozšířit spektrum zdrojů pro diag. pracoviště.

• Podpora rozvoje kapacit a poskytnutí školících materiálů BZ.

• Vývoj metod průzkumů v monitoringu ŠO v BZ.

Zajištění spolupráce do budoucnosti

• Zajištění funkčnosti projektu do budoucna v rámci navázané spolupráce.

International Plant Sentinel Network jako systém včasného 
varování před možností šíření škodlivých organismů 



IPSN I
- 2013 – 2015
- nastavení globální sítě botanických zahrad
- obsahuje botanické zahrady z kooperujících zemí
- podobné projekty – Nový Zéland, severní Amerika
Zaměřil se:

- vytvoření formuláře pro prohlídky rostlin
- školení inspektorů a personálu botanických zahrad, laboratoří
- postery, publikace, příspěvky na konferencích a seminářích

IPSN II
BGCI – převzala vedení projektu EUPHRESCO pro druhý běh (2016 – 2018)

- zvýšení povědomí a angažovanost BZ ve fytosanitárních otázkách
- rozvinout schopnosti a kapacity v BZ pro podporu dovozu
- vytvoření databáze využitím připravených formulářů
- požadované cíle pro BZ a NPPO – rozvoj sbírek, atraktivita pro návštěvníky, 
využitelnost pro PRA, predikce pro prevenci hrozeb, zvýšit povědomí v otázkách 
fytokarantény a biosecurity



Mezinárodní síť a spolupráce

www.plantsentinel.org



IPSN Member Gardens

•Auckland Botanic Gardens, New Zealand
•Beijing (southern) Botanical Garden, China
•Botanischer Garten der Universitat Potsdam,  Germany
•Charles University Botanic Garden (Botanicka zahrada University Karlovy), Prague
•Christchurch Botanic Gardens, New Zealand
•Core Facility Botanical Garden, Vienna, Austria
•Department of planting design and maintenance, Slovakia
•Dunedin Botanic Gardens, New Zealand
•The Eden Project, UK
•Helsinki University Botanic Garden, Finland
•John F Kennedy Arboretum, Ireland
•Marwell Zoo, UK
•Melbourne Royal Botanic Gardens, Australia
•Mlyňany Arboretum SAS, Slovakia
•Museo Orto Botanico di Roma, Italy
•National Botanical Garden of Georgia, Georgia
•National Botanic Gardens, Glasnevin, Ireland
•Orto Botanico dell`Univerita della Tuscia, Italy
•Royal Botanic Gardens Edinburgh, UK
•Royal Botanic Gardens Kew, UK
•Royal Botanic Gardens Sydney, Australia
•Royal Horticultural Society's Garden Wisley, UK
•Shanghai Botanical Gardens, China
•Shanghai Chenshan Botanical Garden, China
•Shenzhen Fairy Lakes Botanical Gardens, China
•South China Botanical Garden, China
•Stellenbosch University Botanical Gardens, South Africa
•Wellington Botanic Gardens, New Zealand
•The Yorkshire Arboretum, UK
•Xiamen Botanical Garden, China



Mezinárodní síť a spolupráce



Motivace a požadované výsledky

Botanické 
zahrady

NPPO -
ÚKZÚZ

Správná rozhodnutí a 
provádění PRA

Zvyšování povědomí o 
bezpečnosti při 

přesunech rostlin

Předpověď budoucích 
hrozeb

Přilákání návštěvníků

Podíl na celosvětovém 
úsilí na zachování 

druhů

Posílení a ochrana 
sbírek

IPSN



• fytosanitární kontroly

• diagnostika

• informační postery

• semináře

• EPPO konference

• setkání

• publikace

• COST Action WG

Rozvoj a sdílení informací 



Rozvoj a sdílení informací



Royal Botanic Gardens Kew, 
UK

Semináře a workshopy

Shenzhen Fairy Lake Botanical 
Garden (CAS), China

Huntington Library, Art Collections and 
Botanical Gardens, U.S.





Dosavadní zkušenosti a projekty:
FERA - workshopy (Čína, Mexiko), spolupráce s USA a N. Zélandem

- spolupráce při testování dotazníků s IPSN I v arboretu Yorkshire
- v rámci projektu  zjištěn nový druh dvoukřídlého hmyzu Agapanthus gall
midge původem z JAR 

AGPA - botanické zahrady přispívají do společné databáze, využívají e-mailové aletry a 
veřejné publikování
- výhody včasné detekce

BGCI - cíl zachování biodiversity, 3341 zahrad
- databáze bot. Zahrad a pěstovaných rostlin

JKI - projekt nástražných rostlin, 8 druhů z dostupných osiv – příprava metodiky

BZ Meise (BE) – 7 BZ propojeno s NPPO



ÚKZÚZ – aktivity v ČR

- organizace seminářů – zavlékání ŠO do Evropy, rizika při zavlečení

- v rámci IPSN vybudování sítě kontaktů (BZ, ÚKZÚZ)

- nabídka diagnostiky

- vytipování rostlin pro průběžné sledování výskytu ŠO 

- informační listovky



Jak se přihlásit k projektu:

Designate a contact person who will interact with the network coordinator and ultimately
help to coordinate IPSN activities
• Read and agree to the IPSN's Member Garden Formal Agreement
• Send an email to the IPSN coordinator

http://www.plantsentinel.org/files/IPSN/Member Gardens IPSN Formal Agreement.pdf.pdf

