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OZNÁMENÍ O REALIZACI PROJEKTU OPŽP NA REGULACI VÝSKYTU INVAZNÍCH
DRUHŮ ROSTLIN NA ÚZEMÍ NP A CHKO ŠUMAVA
Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako věcně a místně příslušný orgán
ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně
přírody a krajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na území Národního parku Šumava a Chráněné
krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) Šumava podle § 78 odst. 2 a 3 ZOPK tímto v souladu
s ustanovením § 158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje dotčeným obcím zahájení realizace projektu Operačního programu životního prostředí
(dále jen „OPŽP“):
Název projektu:
„Regulace šíření, redukce a monitoring stávajících populací vybraných druhů invazních rostlin na
území NP a CHKO Šumava“
Doba trvání projektu:
2017 – 2023
Cíl projektu:
Zastavit šíření agresivních invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava
Aktivity projektu:
Mechanická likvidace druhů lupina mnoholistá, netýkavka žláznatá, kolotočník ozdobný,
zlatobýl obrovský a z. kanadský opakovaným kosením či vytrháváním rostlin
Monitoring výskytu invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava.
Osvětová činnost
Invazní neboli nepůvodní (zavlečené) druhy rostlin mají negativní vliv na domácí květenu, kterou
ovlivňují mnoha způsoby. Husté porosty nepůvodních druhů dokáží v některých lokalitách původní
šumavskou květenu úplně vytlačit. Jinde změní půdní složení výměšky kořenů, které brání růstu
jiných rostlin, nebo třeba obohacují půdu a dusík (lupina) a tím zase mění bohatost a složení
šumavské květeny. Netýkavka svými barevnými květy láká opylovače a domácí druhy pak mají
málo semen. Jiné druhy mohou také poškozovat lidské zdraví, např. bolševník způsobuje špatně
se hojící popáleniny. Ochuzování a změna druhového složení domácí květeny má pak negativní
vliv i na živočichy. Rostlinné druhy, které by chtěla Správa regulovat v rámci projektu, patří
k nejvíce agresivním invazním druhům v Evropě. Podle nařízení EP a Rady č. 1143/2014 mají
vlastníci pozemků povinnost invazní druhy likvidovat.
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Nepůvodní druhy, které se později mohou stát invazními, se k nám dostávají historicky především
díky svému atraktivnímu vzhledu jako okrasné či medonosné rostliny. Ať již si rostlinu majitel
doveze či donese s dobrým úmyslem jako okrasnou, některé rostliny můžou mít nevyzpytatelné
chování a snadno se šířit do blízkého okolí a stát se nepřítelem naších luk a druhů v našem okolí.
Ochuzujeme se tak o pestrost naší přírody. Cizí druhy nemají u nás přirozeného nepřítele (např.
býložravce či škůdce nebo houbová onemocnění), snadno se nekontrolovaně šíří a jejich
populace jsou velmi vitální. Výše uvedené jen zdůrazňuje jejich potenciální nebezpečnost včetně
dopadu na hospodaření na pozemcích, kdy se nám snižuje kvalita sklizené hmoty a půdní
parametry.
V souladu s ustanovením § 1 ZOPK (Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí,
vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k
ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s
přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice
soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby
obyvatel a regionální a místní poměry) a § 5 odst. 4 ZOPK Vás žádáme o vyvěšení tohoto
oznámení o realizaci projektu (včetně příloh) na úřední desce obce. Přílohou oznámení je
letáček s informacemi o projektu a přehledová mapa.
Toto oznámení je předběžná informace o projektu. Všichni vlastníci, nájemci a správci pozemků
budou předem informováni o dalším postupu a vše s nimi bude řádně projednáno.
V roce 2017 došlo k přípravě projektové žádosti a aktualizaci rozšíření jednotlivých invazních
druhů rostlin. Díky těmto novým informacím, budou osloveni dotčení vlastníci, nájemci a správci
pozemků, kteří nám mohou udělením souhlasu pomoci při likvidaci agresivních invazních druhů
rostlin v naší přírodě.
Děkujeme za spolupráci při realizaci projektu.
S pozdravem
..……………………………………
Mgr. Pavel Hubený
ředitel Správy Národního parku Šumava
Příloha č. 1 - Přehledová mapa s výskytem druhů
Příloha č. 2 - Informace o invazních druzích
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