
Projekt LIFE Corcontica, 
likvidace invazních druhů  

v Krkonoších 

Hana Urbanová  -  Tomáš Janata 
           MŽP/OEDN  -  Správa KRNAP 



LIFE Corcontica 
LIFE11 NAT/CZ/490) 

 Obnova lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: 
budoucnost smilkových trávníků, hořečku 
mnohotvarého českého a vranky obecné.  
 
 
 
Projekt přispěje k zachování biodiverzity v Evropsky 
významné lokalitě Krkonoše v rámci soustavy Natura 
2000. 

life.krnap.cz 



Doba trvání projektu:  1. 6. 2012 – 30. 4. 2018 
 
Hlavní nositel:   Správa Krkonošského národního parku 
Partneři:   DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z. s.           
   Ministerstvo životního prostředí 
 
 
Celkový rozpočet: 3 588 573 € (88 mil. Kč) 
 
25%  rozpočtu kofinancují: KRNAP, DAPHNE, MŽP 
75 % rozpočtu financuje EU programem LIFE+ Nature and Biodiversity 



Horská smilková louka – jestřábníky oranžové, violka sudetská, pětiprstka 

žežulník 



 
 
 
 
 
 
 

• Plány šetrného hospodaření pro vybrané farmy na smilkových trávnících (6230*) 
 

• Managementová opatření pro podporu hořečku mnohotvarého českého 
• Zásahy na tocích pro podporu vranky obecné 

Možnost řešit velké území komplexně, jistý finanční zdroj. 
 
 

Proč projekt LIFE Corcontica 
 

• Více jak 50 % krkonošského bezlesí bez 
pravidelné péče 
 

• Obnova druhově bohatých smilkových 

trávníků (6230*) - podpora péče o 

krkonošské horské louky, aplikační 

databáze 





Hospodáři – pastva 

Pastvou bude 
ošetřeno 20 enkláv, 

cca 270 ha 



Seč 

• Seč s ohledem na výskyt 

bezobratlých 
 

• Seč nahrazující chemickou likvidaci 

invazních druhů 
 

•  cca 155 ha (50 ručně, ostatní 

mechanizací) 



Příprava pozemků pro hospodaření 









 



Výskyt invazivních rostlin v KRNAP 
 a jeho ochranném pásmu 



 Hlavním cílem projektu je podstatně omezit vliv rostlinných invazí na přírodu 

Krkonoš prostřednictvím těchto dílčích cílů: 
  
- osvětově, vytvářet podmínky pro správnou péči o krajinu s minimem možností 

uplatnění pro inv. organismy; 
 

- vybudování veřejného povědomí o důležitosti otázky invazivních organismů 

což napomůže k převzetí odpovědnosti za péči o vlastní pozemky; OBECNÉ 

PRAVIDLO 
 



 

• vypomoci veřejným i soukromým subjektům s hledáním zdrojů pro 

pokrytí nákladů pro boj s invazivními druhy; 
 

• nastartování systému evidence, pravidelného omezování a kontroly 

současných i budoucích populací invazivních rostlin, na který bude možné 

navázat po skončení projektu (začlenění tohoto systému do 

připravovaného Lučního hospodářského plánu pro KRNAP a jeho OP); 
 

• aktivní zásah – cca 4 mil. Kč 
 

• vypracovat případovou studii vyhodnocující výsledky a dopad projektu na 

biotu Krkonoš  



   

550 m2 (0,1 %)   462 000 m2 (68,2 %)  14 300 m2 (2,1 %)   

Rumex alpinus Telekia speciosa 

Heracleum mantegazzianum 



 

44 000 m2 (6,5%)  17 600 m2 (2,6%) 138 600 m2 (20,5 %)   

Celkem: cca 68 ha 

Lupinus polyphyllus Reynoutria spec. Impatiens glandulifera. 







Charakteristika stupňů nebezpečnosti 
 

1. „Akutní“ - bolševník velkolepý, mechanicky disturbované porosty fungující jako 

zdroj šíření (pravidelně), přímo mění charakter okolí k horšímu  
 
2. „Hrozící“ - rozrůstající se porosty, blízkost vodotečí, cest, krmelců, významný 

zdroj diaspor (skládka, rumiště), ideální souběh podmínek s biologií druhu, 100% 

fitness 
 
3. „Stabilní“ – nerozrůstající se, vzdálené vektorům šíření (cestám, vodotečím 

atp.), průměrný fitness 
 
4. „Na ústupu“ – zmenšující se porost, nízký fitness, např. na pravidelně vhodně 

obhospodařovaných pozemcích,  
 
5. „Nezvěstný“ – bez nálezu na dříve lokalizovaném stanovišti  



 
Heracleum mantegazzianum 
 

 
Lokality:   Rokytnice  
  okolí Vrchlabí 
  Benecko 
 
jednotlivé rostliny, pod kontrolou 
 
Opatření:  postřik roztok 3 - 5% 
  injektáž 20% 
Doba aplikace: V, VI 

„První výskyty je možné doložit na počátku osmdesátých let. Z roku 1983 je znám 

případ deseti vrchlabských dětí, které si s bolševníkem hrály a z důvodu značného 

popálení fotosenzibilizujícími furanokumariny, musely být lékařsky ošetřeny…“ 









11.7.2005 – před zásahem 

Braunovy louky 

• soukromé pozemky 
 

• jedna z nejbohatších 

luk, zachovalý biotop 

(cca 35 druhů ve 

snímku) 
 

• horské smilkové 

trávníky 
 
 
 
 

 





12.8.2005 – po zásahu 



12.8.2005 – po zásahu 



2006 



2007 



2008 - 2013 







Chemická opatření 



Impatiens glandulifera 

• Dolní Dvůr 
 

• Redukce 9 sezón 
 

• Redukce porostu o 95 % 
 

• Doba likvidace VI - VII 
 

• Vytrhávání, seč, zalamování 

 



Mechanická opatření 



Telekia speciosa 

• V okolí sídel 
 

• Východní Krkonoše 
• Albeřice, Mladé Buky 

 
• Majitelé nejsou místní, 

těžké vyjednávání  

 



Rumex alpinus 

• výskyt od 16. stol. 
 

• Semena se šíří větrem 
 

• Jedna z prvních jarních 

rostlin 
 

• Likvidace VI – VII 
 

 







Chemie ano? 













Statistika obeslání majitelů  
invadovaných pozemků  

 

11 tis. invadovaných parcel 
 
Oblast Východ:  
suma 1 303 vlastníků invadovaných parcel = 100% 
ANO  573 = 44% 
NE  22 =  2% 
Nereagující: 707 =     54% 
  
Oblast Západ: 
suma 3 381 vlastníků 
ANO  1 310 = 39%  
NE  50 =  1% 
Nereagující 2 021 = 60%  

           
     

















Děkujeme za pozornost 

Tomáš Janata, tjanata@krnap.cz 
tel.: 499 456 224; mob.: 603 831 765 
 
Hana Urbanová, hana.urbanova@mzp.cz 
Tel.. 26 712 2010 

mailto:tjanata@krnap.cz
mailto:hana.urbanova@mzp.cz

