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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Odbor životního prostředí 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Likvidace invazního rostlinného druhu, netýkavky žl áznaté (Impatiens glandulifera) v  obci 
Šimanov  
 
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a 
krajiny podle § 77a odst. 2) a 3)  zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v  úplném 
znění (dále jen zák.č. 114/92 Sb.),  spravuje zvláště chráněná území kraje Vysočina v kategorii 
přírodní rezervace a přírodní památky. 
 
V loňském roce bylo zjištěno postupně se zvětšující rozšíření netýkavky žláznaté v ochranném 
pásmu přírodní rezervace „Šimanovské rašeliniště“ v katastru obce Šimanov. Netýkavka 
žláznatá je invazní rostlinný druh z čeledi netýkavkovitých pocházející z oblasti Západního 
Himálaje. Jedná se o jednoletou mohutnou bylinu s nápadně červenými až bílými květy. Patří 
k nejagresivnějším druhům plevelných rostlin v  České republice. Šíří se semeny zcela nezávisle 
na člověku  v nivách vodních toků, na rumištích, u plotů zahrad, a to i proti proudu vodních toků 
a ničí velmi agresivně původní rostlinná společenstva. Semena jsou navíc často unášena 
vodním proudem na velké vzdálenosti.  
V současné době se netýkavka objevuje pomístně ve Vaší obci na pozemcích převážně vlhkých, 
zamokřených, pravidelně nekosených. 
Je tedy nebezpečí jejího rychlého rozšiřování i mimo obec kolem vodních toků, na vlhkých, 
nepravidelně kosených pozemcích, a to nejen území přírodní rezervace „Šimanovské 
rašeliniště“, ale i západním směrem na území připravované přírodní rezervace „Hajnice“. 
 
Protože se netýkavka velmi rychle šíří, žádám Vás o součinnost a její intenzivní likvidaci v 
obci . Protože pravděpodobně semena netýkavky nevytváří půdní banku, stačí ji pravidelně 
likvidovat několikrát v roce (do květu dorůstá od června do září), a to raději ve dvou až třech 
letech po sobě následujících, kdy je téměř stoprocentní účinnost jejího zničení (viz příloha). 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
   KUJI  65214/2010 

  OZP   1254/2010 
Pokorný/509 20.8. 2010 

 
Obdrží do DS: 
Obec Šimanov 
Šimanov 58 
588 42 



 

Číslo jednací:  KUJI  65214/2010  OZP 1254/2010 
 

Číslo stránky 2 

Stačí ji kosit, dá se ale velice lehce vytrhávat  s kořeny, není nutné odstraňování rostlin z lokalit, 
záleží na Vaší úvaze. V případě, že se jí dá volný prostor, za několik let pokrývá rozsáhlými 
porosty okolí potoků, řek a všechny mokřejší a humózní půdy a na nich zničí veškerou původní 
vegetaci. 
Děkujeme za pochopení. 
 
Příloha: 1 list  
 
 
 
Ing. Jan Pokorný 
úředník odboru životního prostředí 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


