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P ílohy
. 1 Souhrn doporu ených opat ení k zachování populací druh pták , které jsou
p edm ty ochrany Pta í oblasti Labské pískovce, v p íznivém stavu v dlouhodobém
asovém horizontu
. 2 Rámcové sm rnice pé e o les
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1. Úvod
1.1. Základní údaje
Plán pé e o CHKO je odborný a koncep ní dokument ochrany p írody, který na základ
údaj o dosavadním vývoji a sou asném stavu zvlášt chrán ného území navrhuje opat ení
na zachování nebo zlepšení stavu p edm tu ochrany ve zvlášt chrán ném území (§ 38,
odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny). Zpracování plán pé e o
CHKO zajiš uje Ministerstvo životního prost edí eské republiky (MŽP) prost ednictvím
Agentury ochrany p írody a krajiny R (AOPK R), zejména p íslušné správy CHKO.
Podrobnosti ke zp sobu zpracování a obsahu plán pé e jsou stanoveny provád cím
p edpisem (vyhl. MŽP . 60/2008 Sb.) a pro CHKO dále rozpracovány v metodickém pokynu
MŽP, zve ejn ném ve V stníku MŽP . 12/2007.
Plán pé e slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokument a pro rozhodování
orgán ochrany p írody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.
Plán pé e neobsahuje opat ení, která jsou povinností správy CHKO vyplývající p ímo ze
zákona o ochran p írody a krajiny.
Plán pé e o CHKO Labské pískovce je zpracován na období let 2011 až 2020 v souladu
s dlouhodobým harmonogramem MŽP pro p edkládání a schvalování plán pé e o CHKO.
Plán pé e je druhým dokumentem tohoto druhu p edkládaným ke schválení a vychází
z plánu pé e o CHKO Labské pískovce zpracovaného kolektivem autor složeným
z pracovník Správy CHKO Labské pískovce a schváleného MŽP R na období 1997–2006,
který byl prodloužen do roku 2011.
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2. Cíle ochrany p írody a krajiny
2.1. Strategie ochrany p írody a krajiny v CHKO
CHKO Labské pískovce je typem harmonické krajiny s p evahou lesa. Krajina má siln
lenitý reliéf a hluboké údolí Labe ji rozd luje na dv odlišné ásti. Levob ežní ást
s nejvyšší horou D ínským Sn žníkem má výraznou p evahu lesa s n kolika bezlesými
enklávami a r znorod svažitým sklonem pískovcových skalních útvar a masiv do
Libouchecké plošiny. Pravob ežní ást s hlubokými údolími vodních tok za íznutých do
pískovcové tabule je charakteristické st ídání rozsáhlých komplex lesa s nelesní p dou,
dnes p edevším loukami, pastvinami, remízy a vesnickou zástavbou.
Dlouhodobý cíl ochrany p írody a krajiny v CHKO je definován Výnosem o z ízení
CHKO Labské pískovce: „Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a
jejích typických znak i p írodních zdroj a vytvá ení vyváženého p írodního prost edí.
K typickým znak m krajiny náleží zejména její povrchové utvá ení v etn vodních tok a
ploch, rozvržení a využití lesního a zem d lského p dního fondu, její vegeta ní kryt a voln
žijící živo išstvo a ve vztahu k ní také rozmíst ní a urbanistická skladba sídliš ,
architektonické stavby a místní stavby lidového rázu.“
V ochran p írody bude pozornost zam ena na zachování a ochranu všech
vyskytujících se p irozených lesních spole enstev (zejména bu in a p irozených bor se
smrkem na p íkrých svazích nap . ka onu Labe), zvyšování ekologické stability les cestou
zm ny druhové skladby a prostorové výstavby lesních porost (nap . vhodným zp sobem
rekonstrukcí náhradních porost v oblasti Vysokého Sn žníku, redukováním invazní
borovice vejmutovky v celé CHKO, ponecháváním jednotlivých strom a skupin na dožití,
zvyšováním zastoupení jedle apod.). Dále je prioritou zachování typických nelesních
ekosystém a udržování pestrosti jejich spole enstev i druh , ochranu a obnovu vodních
ekosystém s d razem na pr chodnost vodních tok pro migrující organismy a udržování,
p íp. vytvá ení vhodných životních podmínek pro regionáln vzácné, ohrožené a chrán né
druhy rostlin a živo ich s d razem na druhy, které jsou p edm tem ochrany EVL a pta í
oblasti.
V ochran krajiny bude pozornost soust ed na na zachování a ochranu typického
krajinného rázu, vyváženého pom ru mezi lesní a zem d lskou krajinou, zastav ným
územím a volnou krajinou a udržení pestrosti krajiny, v etn zachování (p ípadn obnovy)
typického uspo ádání sídel a jejich vybraných kulturních a historických charakteristik,
zejména lidové architektury.

2.2. CHKO
2.2.1. Zm na výnosu – bližší ochranné podmínky
Charakteristika problematiky
CHKO Labské pískovce byla z ízena v roce 1972 a ve z izovacím p edpisu nemá stanoveny
bližší ochranné podmínky. Na bližší ochranné podmínky, jako nástroj umož ující zohlednit
specifické podmínky ochrany v jednotlivých CHKO, odkazuje i zákon . 114/1992 Sb., v § 26
odst. 1) písm. i)
Dlouhodobý cíl
− zabezpe ení odpovídající ochrany všech p edm t ochrany na území CHKO
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Navrhovaná opat ení
− zpracovat analýzu vhodnosti možného využití bližších ochranných podmínek a následn
podklad pro nové vyhlášení CHKO Labské pískovce, v etn návrhu bližších ochranných
podmínek

2.2.2. Zm na hranic
Charakteristika problematiky
V minulosti byl zpracován návrh na rozší ení CHKO Labské pískovce o oblast vojenského
prostoru v okolí obce Tisá. Návrh však nebyl rozpracován do detail a nedošlo k jeho
realizaci, i p es nespornou p írodov dnou hodnotu území.
Vznikem NP eské Švýcarsko došlo k rozd lení CHKO do ty ástí. Krom plošn
rozsáhlých ástí, na západ a severovýchod , které tvo í základ sou asné CHKO, z staly
mezi hranicí NP a CHKO u obcí Dolní Ch ibská a Doubice dva plošn izolované polygony.
V sou asné dob však tyto polygony nep sobí žádné administrativní a organiza ní
problémy.
Dlouhodobý cíl
− zabezpe ení odpovídající ochrany území CHKO vhodným vymezením v etn
p írodov dn cenných ploch na CHKO navazujících

všech

Navrhovaná opat ení
− zpracovat podklad pro nové vyhlášení CHKO Labské pískovce a v n m navrhnout
rozší ení CHKO o oblast vojenského prostoru u obce Tisá a blízkého okolí, a dále o
území pta í oblasti mimo stávající VZCHÚ (PR Velký rybník a PR Sv tlík)

2.2.3. Zm na zonace
Charakteristika problematiky
Schválená zonace CHKO z roku 1994 nevyhovuje pot ebám ochrany území. Po vyhlášení
nejcenn jších území za NP eské Švýcarsko v roce 2000 byla CHKO zmenšena o
podstatnou ást první zóny a o významnou ást zóny druhé. Platná zonace neodpovídá
sou asným poznatk m o rozložení p írodních a krajinných hodnot, nap . výskytu ZCHD i
vzácných a ohrožených spole enstev, a požadavk m na jejich ochranu. P i p vodním
zpracování zonace (p ed vyhlášením NP) byly preferovány velké plochy, nap . souvislá t etí
zóna na levém b ehu Labe má cca 6770 ha, což p edstavuje cca ¼ sou asné rozlohy
CHKO. V rámci velkorysé arondace byla ada menších území, kvalitou i rozsahem
spl ujících požadavky na vylišení I. zóny za azena do III. Zóny, nap . ada p ipravovaných
p írodních rezervací a p írodních památek je ve t etí i dokonce tvrté zón CHKO. U ploch
v tších než 15 ha by p itom bylo vhodné jejich vylišení. Zonace rovn ž v n kterých
p ípadech nezajiš uje dostate nou ochranu EVL. Z výše uvedených d vod by bylo vhodné
zonaci p epracovat, aby odpovídala sou asným poznatk m a pot ebám.
Dlouhodobý cíl
− zabezpe ení diferenciace ochrany území CHKO odpovídající pot eb ochrany zájmových
fenomén
Navrhovaná opat ení
− p ipravit a dokon it návrh nové zonace pro CHKO Labské pískovce na základ
aktuálních poznatk ; pro tento úkol z ídit pracovní skupinu složenou z pracovník AOPK
R a nezávislých odborník , která vyhodnotí odborné podklady z r zných obor
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2.3. Maloplošná zvlášt chrán ná území
Charakteristika problematiky
Území chrán né v MZCHÚ podchycuje významné typy stanoviš a d ležité lokality výskytu
chrán ných rostlinných a živo išných druh i cenná území z hlediska geologie. V MZCHÚ
jsou zastoupena území chránící lesní ekosystémy, lu ní spole enstva i geologické útvary.
Po et MZCHÚ je 15 a jejich podíl na celkové ploše je pouze 1,36 %, nebo se nejedná o
plošn rozsáhlé lokality. Sou asná sí MZCHÚ pln neodpovídá dochovaným p írodním
hodnotám CHKO Labské pískovce ani aktuálnímu ohrožení n kterých vzácných
spole enstev MZCHÚ.
Dlouhodobý cíl
− vytvo ení reprezentativní sít MZCHÚ v CHKO se zabezpe enou odpovídající pé í
Navrhovaná opat ení
− zpracovat pot ebné podklady a vyhlásit následující nová MZCHÚ:
edi ový vrch
P edm t ochrany: Významný geologicko-morfologický útvar, zachovalé lesní porosty.
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 2 ha
Holý vrch
P edm t ochrany: Rozsáhlé su ové pole s výskytem
bezobratlých.
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 10 ha

etných reliktních druh

Louky pod Holým vrchem
P edm t ochrany: Komplex zachovalých druhov bohatých luk.
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 8 ha
Louky u Kunratic
P edm t ochrany: Zachovalá kv tnatá louka s výskytem prstnatce májového a prstnatce
Fuchsova.
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 9 ha
Na Tisce
P edm t ochrany: Zachovalá lu ní spole enstva s výskytem ohrožených druh rostlin.
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 6 ha
Pastý ská st na
P edm t ochrany: Mozaika r znorodých p írod blízkých lesních porost (kyselé bu iny,
suché kyselé doubravy, borové doubravy a bory). Zajímavá fauna bezobratlých, která
zahrnuje celou adu reliktních a velmi vzácných druh .
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 60 ha
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Rašeliništ u Antonínova
P edm t ochrany: Malé zachovalé rašeliništ s typickou flórou.
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 2 ha
Všemilský bor
P edm t ochrany: Ukázka velmi zachovalého reliktního boru.
Navrhovaná kategorie: PR
Rozloha: cca 25 ha
V esovišt u Bynovce
P edm t ochrany: Rozsahem a charakterem ojedin lé
pískovcích, výskyt vzácných druh psamofilního hmyzu.
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 1,3 ha
Náplav u Dolního Žlebu
P edm t ochrany: Pravideln
flórou.
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 0,5 ha

v esovišt

v Labských

zaplavovaný št rkopískový náplav s charakteristickou

Soj í rokle
P edm t ochrany: Geomorfologicky zajímavá rokle se zachovalou acidofilní bu inou.
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 5 ha
Libouchecké bu iny
P edm t ochrany: Velmi zachovalé bu iny pralesovitého charakteru na ortorule.
Navrhovaná kategorie: PR
Rozloha: cca 20 ha
Louky u Mikulášovic
P edm t ochrany: Zachovalé druhov bohaté louky s výskytem prstnatce májového a
dalších regionáln významných druh . Ochrana modrásk .
Navrhovaná kategorie: PP
Rozloha: cca 9 ha
−

sledovat a na základ výsledk pr zkum a zhodnocení vhodnosti p ípadn navrhnout
MZCHÚ v lokalitách:
•
Niva eky Kamenice pod eskou Kamenicí (velmi dob e zachovalý p irozený tok a
niva podél eky v úseku mezi bývalou st elnicí a mostkem)
•
Ostrovská rašeliništ
(n kolik disjunktivních ploch rašeliništního charakteru
s charakteristickou flórou)
•
Koryto Ch ibské Kamenice u Všemil (geomorfologická zajímavost, kdy je koryto
í ky tvo eno pouze skalním korytem bez sediment i náplav )
•
Pastevní vrch (teplomilná spole enstva stepního charakteru na edi ové vyv elin
s rozsáhlými porosty k ovin)
•
Sloupcový rozpad edi e u Jílového (možno spojit s Holým vrchem)
•
Tektonická zrcátka u Ludvíkovic
•
Rašelinný rybní ek a p ilehlá menší rašeliništ pod Kamenským vrchem
•
V trný vrch
•
Rauchgraben (zachovalé lesní porosty)
•
Bu iny pod Tane nicí a prameništ p i státní hranici
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•
−
−

−
−

Lom v jurských vápencích u Brtník

upravit bližší ochranné podmínky v PP Tiské st ny, aby bylo možné lépe regulovat
rekrea ní a sportovní aktivity.
p ipravit podklady pro nové vyhlášení PR Stará Oleška z d vodu problematického vedení
hranice prost edkem trvalého travního porostu; v rámci nového vyhlášení navrhnout
rozší ení o mok ad v t sné blízkosti, kde je doložen výskyt ady zvlášt chrán ných a
vzácných druh
zajistit u stávajících MZCHÚ provedení zápisu v katastru nemovitostí
provést revizi stávajících z izovacích p edpis MZCHÚ, p ípadn zajistit odstran ní
problém z izovacích p edpis

2.4. Soustava Natura 2000
Charakteristika problematiky
Na území CHKO Labské pískovce jsou vymezeny následující lokality tvo ící soustavu
chrán ných území Natura 2000: evropsky významné lokality Labské údolí CZ0424111,
eské Švýcarsko CZ0424031, Královomlýnský rybník CZ0422079, Horní Kamenice
CZ0423507, Jílové u D ína – škola CZ0423653, Libouchecké bu iny CZ0420500, Olšový
potok CZ0420501 a Pta í oblast Labské pískovce zahrnující krom CHKO a NP eské
Švýcarsko i území mimo CHKO Labské pískovce (PR Velký rybník a PR Sv tlík).
Management p edm t ochrany nelesních stanoviš je také sou ástí ochrany druh a
biotop zajiš ované v rámci celé CHKO. N které p írodní stanovišt a lokality výskytu druh
jsou sou ástí MZCHÚ a pé e o n je zajišt na prost ednictvím realizace opat ení
navržených v plánech pé e.
Ochrana a management nelesních druh pták (nap . ch ástala polního) je ošet ena
Agroenvironmentálními opat eními – plošným programem pro zem d lské subjekty.
K pta í oblasti Labské pískovce je navíc zpracován Souhrn doporu ených opat ení
k zachování populací druh pták , které jsou p edm ty ochrany Pta í oblasti Labské
pískovce, v p íznivém stavu v dlouhodobém asovém horizontu (viz p íloha . 1), který je
zapracován do textu plánu pé e.
Dlouhodobý cíl
evropsky významné druhy a typy p írodních stanoviš zachovat ve stavu p íznivém
z hlediska ochrany p írody
Navrhovaná opat ení
pro EVL
−

−

jeskyn nep ístupné ve ejnosti:
nevyzna ovat nové turistické trasy k jeskyním, provád t pravidelnou kontrolu
nejcenn jších jeskyní (nap . P átel p írody, Dámská, Krakonošova, Cipískova,
P átelství), p íp. zajistit vhodné zabezpe ení proti nežádoucím vstup m
lesní biotopy:
podporovat zastoupení geograficky a stanovištn p vodních d evin s maximálním
využitím p irozené obnovy lesa; snižovat zastoupení geograficky nep vodních d evin,
zejména borovice vejmutovky v etn redukce její p irozené obnovy s využitím
ekonomických nástroj ochrany p írody (viz kap. 3.1)
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nelesní biotopy:
u lu ních porost podporovat druhovou skladbu vhodnými managementovými opat eními
(nap . kosením luk, odstra ováním náletových d evin)
− zvyšovat p írodov dnou hodnotu luk a pastvin, vylou it mul ování a další nevhodné
zp soby hospoda ení
− zabránit zales ování nelesních biotop
− u po í ních a poto ních stanoviš chránit a podporovat p irozený vývoj vodních tok
− mok adní spole enstva udržet v sou asném stavu a u narušených tento stav zlepšit
(úprava vodního režimu)
− zabránit ší ení invazivních druh (viz kap. 2.9.)
− monitorovat skalní útvary s p írodními spole enstvy a podle aktuální situace navrhnout
vhodná opat ení k jejich zajišt ní i sanaci (p edevším odstra ování nep vodních d evin,
použít specializovaných firem)
− na základ monitoringu provád t v p ípad pot eby další opat ení pro zachování a
zlepšení p íznivého stavu biotop
−

−

druhy:
zachovat výskyt druh , které jsou p edm ty ochrany EVL (viz kap. 2.7. a 2.8.), lokality
pravideln monitorovat a management a opat ení p izp sobovat aktuálním trend m a
sou asným v deckým poznatk m

pro pta í oblast
−
−
−

−
−
−

podporovat p írod blízké formy a metody lesnického hospoda ení s cílem vytvo ení
prostorov a v kov rozr zn ných porost (viz kap. 3.1.)
podporovat zvýšenou regulaci stav predátor (lišky obecné, prasete divokého, kuny
skalní a jezevce lesního) z d vodu ochrany významných chrán ných druh pták (zejm.
ch ástala polního, výra velkého a datla erného)
zajistit cílený management na tradi ních hnízdištích ch ástala polního (v rámci PO byla
vymezena následující jádrová území – Mezná, Petrovice – Tisá - Rájec, Libouchec,
Všemilská planina, Vysoká Lípa, Vysoký Sn žník) – nepoužívat biocidy, preferovat první
se po 15.8., zamezit odvod ování vlhkých luk a prameniš , podporovat vyplocení
podmá ených míst, mok ad
a prameniš , ponechání dostate n
širokých
vysokostébelných travních pás na orné p d ; zabránit sukcesi strom a ke na t chto
lokalitách – viz také p íloha . 1
v oblastech hnízd ní výra velkého a sokola st hovavého zabezpe it ostrahu hnízdiš a
regulovat turistické a horolezecké využívání blízkého okolí (viz kap. 3.11.)
vzhledem k potravním nárok m výra velkého není v PO vhodné používání rodenticid
(krom zastav ných území)
prevencí p edcházet úhyn m pták na n kterých technických za ízeních (prosazovat
zabezpe ení sloup elektrického vedení s nevhodnou konstrukcí proti úhyn m pták ,
zabezpe ení velkých sklen ných ploch proti nárazu pták apod.)

2.5. Památné stromy
Charakteristika problematiky
Na území CHKO Labské pískovce je aktuáln v kategorii „památný strom“ vyhlášeno 25 d evin,
které jsou významné svým druhem, rozm rem, estetickými hodnotami apod. V posledních
deseti letech byla u 4 strom zrušena ochrana a následn byly z bezpe nostních d vod i
velkých pov trnostních škod odstran ny (lípy ve Vysoké Líp , Lužné, dub v Jet ichovicích, buk
ve skupin památných strom pod Kváderberkem). Bylo provedeno ošet ení 14 památných
strom . Nov vyhlášeny byly 2 stromy (dub v Jílovém u D ína, dub v Jal v í), jež jsou
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z pohledu ochrany p írody významné mnohými ekologickými vlastnostmi a jsou v dobrém
zdravotním stavu, který odpovídá jejich v ku a stanovišti.
Správa sleduje na území CHKO zdravotní stav n kolika desítek významných strom , které
jsou v p ípad nutnosti ošet ovány. Správa CHKO má v plánu na základ jednání s vlastníky
dot ených pozemk adu dalších jedinc ošet it a vybrané z nich vyhlásit jako památné stromy.
Vybrané stromy jsou navrženy k vyhlášení se jmény zasloužilých strážc v oblasti eského
Švýcarska, pán Ji ího Marka a Jana Kampfa.
Dlouhodobý cíl
− zachování památných strom a alejí a vybraných významných strom v dobrém stavu
Navrhovaná opat ení
− dle aktuálních znalostí p ípadn vyhlásit další památné stromy
− zdravotní stav památných strom (stávajících i navrhovaných) pr b žn monitorovat
(dvakrát ro n ) a v p ípad pot eby provést nutná opat ení k jeho zlepšení (nap . ošet it
jilm ve H ensku)
− sledovat stav významných strom rostoucích v lese i mimo les a dostupnými prost edky
zajiš ovat jejich dobrý zdravotní stav
− p i ošet ování prosazovat aplikaci nových poznatk v oblasti biotechnických zásah
− informovat ve ejnost a vlastníky pozemk o významu strom v krajin a o možnostech
zajišt ní pot ebné pé e

2.6. Rostlinná spole enstva
Charakteristika problematiky
Labské pískovce jsou p evážn lesní krajinou, velmi významné je zde ale i zastoupení
nelesních ploch. Trvalé obhospoda ování v nejr zn jších formách a frekvencích, trofické,
geologické a vlhkostní pom ry vytvo ily pestrou mozaiku luk a pastvin. Nutnost hospoda ení
za ú elem obživy se postupem asu prom nila v údržbu krajiny. Pestrá mozaika r zných
zem d lských kultur se p em nila v monotónní krajinu co do kultur a hospoda ení. Krajina je
sklízena v pevných termínech a na rozsáhlých p dních blocích a mezi t mito monokulturami
se místy objeví ostrov s vyšší druhovou a managementovou diverzitou.
Mezi obecn platná a trvalá pravidla pat í nutnost trvale sklízet a odstra ovat biomasu
ve všech formách pro zastavení sukcesních proces a udržení bezlesí v kulturní krajin p i
absenci r zných disturba ních proces a specifických živo išných druh zajiš ujících
bezlesí.
Dlouhodobý cíl
− uchování rozmanitosti rostlinných spole enstev v etn ekotonálních a sukcesn
diverzifikovaných stanoviš , p edevším regionáln
významných spole enstev a
spole enstev za azených v ervených seznamech R a severozápadních ech
− udržení vzájemného pom ru lesních a nelesních ploch
Navrhovaná opat ení
− p i obnov lesa zvyšovat (nebo udržet) podíl stanovištn p vodních d evin, podporovat
p irozenou obnovu lesa (viz kap. 3.1.)
− pe ovat o lu ní porosty (nap . T1.1, T1.2, T1.5, T1.9), aby byla zachována plná pestrost
a bohatost jejich spole enstev i druh (pravidelná se , na asovaná podle typu
spole enstva a cílových druh ), nutno zohlednit výskyt vzácných druh živo ich
− zvyšovat p írodní hodnotu kulturních luk (degradované a zatravn ním orné p dy vzniklé
louky), nap íklad výsevem osiva z druhov bohatých lu ních porost a zavedením
vhodných termín se e; nutná je úzká spolupráce s vlastníky a hospodá i
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−
−
−
−
−
−
−

ve výjime ných p ípadech používat speciální agrotechnická opat ení (nap . vlá ení i
mul ování u poškozených porost )
zajistit vhodný management nelesních stanoviš (nap . T1.3, T2.3, T3.4, T8) formou
pastvy za ú asti ovcí, skotu, koz a jiného zví ectva, p íp. vý ez náletových d evin
u mok adních spole enstev (v etn lesních) dbát o zachování vodního režimu, na
poškozených lokalitách zajistit jeho obnovu (nap íklad PR Rájecká rašeliništ )
zachovat lesní okraje – tj. p írodní stanovišt p echodného charakteru (lesní lemy a lesní
plášt ), provád t pot ebné ochraná ské zásahy (nap . úpravy druhového složení pláš ,
vý ez d evin m nící charakter sm rem k zapojenému lesu)
u travinných, ekotonálních a sukcesn
diverzifikovaných stanoviš nep ipustit
zales ování (nebo je jinak poškozovat)
zajistit likvidaci invazních a expanzivních druh (viz kap. 2.9)
vybrané botanicky hodnotné pozemky získat do vlastnictví R s právem hospoda ení
AOPK R, nap . plochy v okolí Mikulášovic (p.p. . 4747/1, 4347/3), Jílového (p.p. .
807/15, 3549/1), Modré u D ína (p.p. . 81/1, 32/1, 29/1), Kunratic (p.p. . 713bp, 825/1),
R žové (p.p. . 911bp), Srbské Kamenice (p.p. . 1201/1), Vl í Hory (466/1, 428),
Libouchce (p.p. . 660, 762); realizovat sm ny a výkupy pozemk (nap . v PR Pod Lesem
a v PR Arba); cílem tohoto opat ení je vytvo ení reprezentativní sít typických nelesních
(zejména lu ních) spole enstev ve správ SCHKO Labské pískovce v jednotlivých
fytogeografických oblastech (tj. po celém území CHKO), p íp. p ilehlých oblastí –
vlastnictví i správa pozemk Agenturou ochrany p írody a krajiny dokáže velmi
operativn
p izp sobit management pot ebám t chto p írodních stanoviš ,
obhospoda ování vetšiny takto získaných pozemk bude zajišt no formou pronájmu za
p edem stanovených podmínek SCHKO Labské pískovce

2.7. Významné druhy rostlin
Charakteristika problematiky
Na území CHKO bylo zjišt no 27 zvlášt chrán ných druh rostlin a dalších 70 druh
za azených do erveného seznamu rostlin R. Nejvýznamn jší jsou populace drobnokv tu
pob ežního (Corrigiola litoralis), žabní ku vzplývavého (Luronium natans) a t ezalky p kné
(Hypericum pulchrum), tyto druhy se jinde v R nevyskytují.
Existují r zné p ístupy, metody a nástroje k zachování a rozvoji populací ohrožených
druh – záchranné programy, repatriace, management druh a další innosti bez p ímého
aktivního p sobení na druhy. Prioritou by m la být vždy opat ení na ochranu celých
ekosystém se souborem druh vytvá ejících fungující celek, v tšina ohrožených druh je
tak chrán na zachováním resp. aktivní pé í o spole enstva (viz kap. 2.6.). Management na
podporu jednotlivých druh lze považovat za velmi specifická opat ení, provád ná obvykle
až v dob , kdy selhal management na ochranu biotopu. Pro n které vybrané druhy na území
CHKO Labské pískovce byly zpracovány návrhy na podporu a záchranu. Studie obsahují
obvykle rozbor problematiky, návrhy opat ení, výb r lokalit pro repatriaci apod. S touto
problematikou souvisí i monitoring t chto druh a tyto obory se vzájemn prolínají. Pro
nejohrožen jší druhy jsou pro celou R zpracovávány a realizovány komplexní záchranné
programy, p íprava je však velmi složitá a zdlouhavá.
K podpo e jednotlivých druh je pot ebné p istupovat podle aktuálního stavu populace a
spole enstva. Jsou dva operativní zp soby jejich podpory – formou studií a následných
opat ení a formou díl ích opat ení na základ zkušeností a aktuálních v deckých poznatk .
V Labských pískovcích byla provedena opat ení pro p ímou podporu druh :
• žabní ku vzplývavého (Luronium natans) – budování t n k, odstran ní expansivního
druhu Juncus bulbosus
• podpora topolu erného (Populus nigra) formou identifikace sou asných lokalit, k ížení,
výsadby semená , vytvá ení možností p irozené reprodukce apod.
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Dlouhodobý cíl
− zachování diverzity rostlinných druh
− ohrožené a významné druhy v životaschopných populacích
Díl í cíle
− udržení populací ohrožených a regionáln
významných druh
v dlouhodob
perspektivním stavu
− vytvo ení náhradních populací u mizejících druh
− zajišt ní vhodného managementu pro druhy závislé na nelesních p írodních stanovištích
Navrhovaná opat ení
− sledovat populace a udržovat lokality v CHKO vzácných druh , p edevším pravidelnou
se í nebo pastvou, p ípadn kombinací obou opat ení – nap íklad u hvozdíku lesního
(Dianthus sylvaticus), koprníku št tinolistého (Meum athamanticum), prstnatce májového
(Dactylorhiza majalis) apod.
− z d vodu ochrany drobnokv tu pob ežního (Corrigiola litoralis) a dalších druh p ijmout
opat ení a p izp sobit rozhodovací innost tak, aby byly zajišt ny p írodní procesy
nezbytné pro tvorbu jedine ných št rkopískových náplav
− sledovat populaci žabní ku vzplývavého (Luronium natans) a provád t opat ení k jeho
udržení a rozší ení
− upravit nevyhovující vodní režim lokalit ohrožených mok adních druh – nap íklad vachta
trojlistá (Menyanthes trifoliata), klikva bahenní (Oxycoccus palustris)
− sledovat vysazené plochy s topolem erným (Populus nigra) a zajistit další pé i a
pravideln provád t dosadby
− zajistit vhodný management kosení luk ve vhodných termínech a intervalech s ohledem
na prioritní i další významné druhy (viz kap. 2.6. a 2.8.)
− p i obnov LHP uplatnit vytipované lokality pro výsadbu tisu erveného (Taxus baccata),
podporovat jeho výsadbu dle regionálního programu pé e o tis ervený
− na území lesních porost chránit a podporovat málo zastoupené lesní d eviny (dle
ekologických nárok a stanovištních podmínek) – nap . Corylus avellana, Cerasus avium
a další
− zlepšovat podmínky pro vzácné druhy hub ponecháváním mrtvé d evní hmoty p edevším
v lesních rezervacích a zachovalých lesních biotopech
− dle aktuální pot eby p ípadn p ipravit a provést podp rná opat ení pro další druhy
(zejména údržbou biotop )
− likvidace invazních a expanzivních druh na lokalitách ohrožených taxon (viz kap. 2.9.)
− v p ípad zájmu informovat vlastníky a nájemce o výskytu zvlášt chrán ných druh
rostlin a opat eních na jejich ochranu

2.8. Významné druhy živo ich
Charakteristika problematiky
Z hlediska biotických i abiotických podmínek oblasti Labských pískovc je nutnou prioritou
ochrana a zachování refugií v nejr zn jších podobách. Díky jedine né geomorfologii území
se zde vyskytují populace a spole enstva s jedine ným genofondem. Hlavními typy biotop ,
kde se lze setkat s t mito relikty, jsou následující:
• spole enstva reliktních bor
• spole enstva inverzních poloh a sout sek
• spole enstva su ových les a sutí
• spole enstva mok ad a rašeliniš
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• spole enstva vodních tok a ploch
• spole enstva luk a pastvin
V rámci lesních biotop jsou hlavním d vodem setrvání jejich p irozeného charakteru do
sou asné doby extrémní podmínky, v nichž se nacházejí. Tyto v tšinou zamezovaly
možnostem intenzivního hospoda ení a díky mozaikovitému výskytu v krajin umožnily
ostr vkovité p ežití reliktních druh nejr zn jších forem fauny. Díky vysoké lesnatosti území,
minimálním rušivým faktor m a ve spojitosti s lesy navazujících orografických celk , se
v oblasti vyskytují významné druhy jako rys ostrovid, sokol st hový, výr velký, ale také áp
erný apod. Z dalších významných ekologických skupin lze jmenovat spole enstva
bezobratlých dutin a torz strom , v esoviš , skalních hran, prameniš a další.
V lesním prost edí je z širokého zoologického hlediska zásadní p ítomnost rozkládající
se d evní hmoty v nejr zn jších stupních a druhové skladb . Klí ový význam vychází nap .
z pohledu p ímých i sekundárních trofických nárok bezobratlých (xylofágové Prostomis
mandibularis, Ceruchus chrysomelinus i terikolní mykofágové Acalles sp., Anthribidae
apod.) i hnízdního prost edí dutinných druh pták , netopýr i dutinných druh hmyzu
(Osmoderma eremita).
Biotopy otev ené krajiny se zde na rozdíl od lesních stanoviš vyskytují díky vhodným
zp sob m hospoda ení v minulosti, a proto jejich zachování vyžaduje pravidelné zásahy
potla ující postup p irozené sukcese (d ležité pro druhy jako nap . ch ástal polní, modrásci
rodu Maculinea apod.).
Velmi zranitelná je fauna vázána na vodní prost edí a b ehy vodních ploch a p irozených
vodních tok . V p ípad vodních ploch je nutné p edevším správné na asování realizace
p ípadných zásah (nap . manipulace s vodní hladinou). Z hlediska vodních tok je nutné
zachování p irozených b eh a zahájení revitalizace vodních tok .
Dlouhodobý cíl
− p irozená rozmanitost biotop a pestrost území a krajiny jako základní p edpoklad
druhové diverzity živo ich
− populace a biotopy vzácných a ohrožených druh živo ich v p íznivém stavu
Díl í cíle
− získat ucelené znalosti o rozší ení zvlášt chrán ných druh živo ich v CHKO
− zachovat i zlepšit stav populací ohrožených druh a p edm t EVL a PO Labské
pískovce
− zachovat biotopy vzácných živo ich v lesních porostech (viz také kap. 3.1.)
− udržet vybrané sekundární biotopy blokováním sukcese (t n , louky, pís iny apod.)
Navrhovaná opat ení
− provád t monitoring a inventariza ní pr zkumy živo ich (viz kap. 2.13)
− zásahy týkající se vodních tok a ploch, na kterých se vyskytují zvlášt chrán né druhy
živo ich (nap . škeble rybni ná, rak í ní, mihule poto ní, vranka obecná, st evle
poto ní, led á ek í ní, obojživelníci) a které by mohly mít negativní vliv na jmenované
živo ichy, realizovat mimo období rozmnožování p íp. zimování t chto druh
− prosazovat a podporovat revitalizaci vodních tok , p edevším tok a jejich úsek
protékajících nezastav ným územím, v etn výsadeb vhodných d evin a podpory
zpr chod ování tok pro vodní faunu
− v p ípad zájmu informovat vlastníky a nájemce o výskytu zvlášt chrán ných druh
živo ich a opat eních na jejich ochranu
Bezobratlí
− udržovat vybrané lu ní porosty z d vod ochrany a zachování populací vzácných druh
hmyzu (motýl , fytofágních skupin brouk atd., ale také pták ); v místech výskytu
významných druh nap . modrásk rodu Maculinea p izp sobit se podpo e populaci;
nevhodné je další odvod ování vlhkých luk i zales ování stávajících lokalit
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−
−
−
−
−

p i sekání traktorem up ednost ovat lištové seka ky ponechávající výšku strništ
min. 7 cm; na entomologicky cenných lokalitách neumožnit mul ování lu ního porostu
podporovat zachování biotopu rozvoln ných pís itých borových les (otev ené pís iny,
porosty v esu, brusnicovitých apod.) pro další skupiny bezobratlých (nap . st evlíka
Carabus nitens a teplomilné spole enstvo blanok ídlého hmyzu)
dohodou se správci lesa docílit ponechávání mrtvého d eva v lesních porostech
z d vodu zajišt ní podmínek pro druhy vázané na daný typ substrátu, dbát na zachování
lesních prameniš a rašeliniš
zajistit ochranu starých a prosychajících strom a alejí jako biotopu významných druh
hmyzu
spolupracovat na ochran spole enstva št rkopískových náplav eky Labe s dot enými
orgány a partnery

Ryby
− chránit populace místních druh ryb a jejich biotop p ed ni ením – zejména p ed
nevhodnými úpravami vodních tok i stojatých vod, zne iš ováním vody, budováním
MVE na tocích s nevhodnými parametry.
− vhodným zp sobem (udržování vhodného prost edí z hlediska zar stání apod.)
zabezpe it lokality s výskytem st evle poto ní, slunky obecné a karase obecného jako
vzácných a ohrožených p vodních druh
Obojživelníci
− vytvo it evidenci lokalit s výskytem a rozmnožováním obojživelník a evidenci rizikových
úsek
komunikací s úhynem žab v dob
jejich hromadného tahu, zabezpe it
kvalifikovanou ochranu migrujících obojživelník
− chránit populace obojživelník a jejich biotop p ed ni ením nevhodnými úpravami
vodních tok (zimovišt n kterých druh ) i stojatých vod, p ed zne iš ováním vody,
vysazováním ryb na nep vodní stanovišt (do horských rybní k a t ní aj.)
− prosazovat a podporovat údržbu a zkvalit ování stávajících vodních biotop (obnova
zanikajících t ní, pé e o známé biotopy hromadného výskytu a rozmnožování
obojživelník )
− z izovat a podporovat vytvá ení nových biotop pro obojživelníky – p í stavb nových a
údržb stávajících nádrží zajistit dodržování vhodného sklonu b eh a rozsahu litorální
zóny alespo v 1/3 vodní plochy
− prosazovat likvidaci nebo úpravy nevhodných lokalit s kolmými st nami, které fungují
jako pasti na obojživelníky a jiné voln žijící živo ichy, p edcházet vytvá ení nových
„pastí“
Plazi
− chránit biotopy plaz p ed ni ením (silni ní a železni ní náspy, suché jižní strán
s dostatkem úkryt aj.)
− zlepšovat kvalitu biotop plaz (údržba kamenných zídek, p íp. budování nových)
− prosazovat likvidaci za ízení, které v krajin fungují pro plazy jako pasti (šachtice, kanály
a nádrže s kolmými st nami aj.), p edcházet vytvá ení nových „pastí“
Ptáci
− monitorovat hnízda – p edevším hnízda velkých dravc , ápa erného a n kterých
dalších ohrožených druh (nap . sovy); na monitoring bude navazovat cílené zajišt ní
jejich ochrany v dob hnízd ní, p edevším v p ípadech konfliktu hnízdní lokality s lidskou
inností (nap . t žbou d eva i horolezectvím)
− zajistit kontinuální p etrvání starých a doupných, zejména listnatých strom na vhodných
lokalitách; podporovat zlepšování prostorové a v kové struktury lesních porost (viz též
kap. 3.1.)
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−
−
−
−

−
−
−
−

chránit, udržovat a zakládat rozptýlenou zele v krajin – solitérní stromy, aleje, pásy
k ovin, remízky, b ehové porosty apod.
zohled ovat pot ebu existence volné nelesní krajiny (nap . pro ch ástala polního)
vzhledem k tendenci její zástavby a jejího plošného zar stání (zajiš ovat vý ez d evin,
kosení apod.) – viz také p íloha . 1
prosazovat omezování používání biocid a hnojiv ve vybraných lokalitách
na základ provád ného monitoringu zajistit na vhodných místech odpovídající
management lokalit pro ch ástala polního (první se provád t po 15.8., kosení od st edu,
nepoužívat skupinové nasazení seka ek, neprovád t mul ování a obnovu travních
porost bez písemného souhlasu p íslušného orgánu ochrany p írody, termín se e na
vhodných lokalitách p izp sobit také modrásk m rodu Maculinea) – viz také kap. 2.4. a
p íloha . 1
informovat vlastníky, p íp. stavební ú ady o problematice ochrany a výskytu n kterých
chrán ných druh pták , dle druhu a nárok na biotop realizovat veškerá opat ení ve
smyslu zachování populace (nap . rorýs obecný aj.)
podporovat z izování nových hnízdních lokalit pro led á ka í ního, jehož biotop je
v kritickém stavu (ochrana i vytvá ení kolmých hlinitých st n v b ezích tok , slepých
ramen apod.)
prevencí p edcházet úhyn m pták na n kterých technických za ízeních (elektrická
vedení, velké sklen né plochy apod.) – viz také kap. 2.4. a p íloha . 1
zlepšovat hnízdní možnosti ohrožených druh pták podporou vhodných biotop ,
p ípadn realizací technických opat ení (nap . hnízdní podložky)

Savci
− vyhledávat a monitorovat letní úkryty i zimovišt netopýr , zajistit odpovídající ochranu
(nap . uzáv ry štol, zamezení likvidace netopýr a jejich biotopu v budovách – nap . p i
zateplování a rekonstrukcích objekt , šachet apod.)
− spolupracovat na ochran biotop bobra evropského, zejména se správci vodních tok
− monitorovat lokality s výskytem plcha zahradního, p íp. plcha velkého, zabezpe it
podmínky pro udržení a rozvoj jejich populací
− pokra ovat v monitoringu vydry í ní na vybraných tocích, v rámci možností zabezpe it
udržení populací v p ijatelném stavu (nap . p i oprav silni ních mostk zajistit
vybudování chodní k pro vydru)

2.9. Invazní a expanzivní druhy
Charakteristika problematiky
Na území CHKO Labské pískovce m žeme invazní a geograficky nep vodní druhy rozd lit
podle rizika a vliv na p írodní ekosystémy a domácí druhy do n kolika kategorií.
Nejnebezpe n jší jsou druhy za azené do první kategorie, invadující v území a likvidující
p írodní ekosystémy a druhy. Tyto druhy vyžadují elimina ní opat ení a sledování, z rostlin
sem pat í: borovice vejmutovka (Pinus strobus), k ídlatka japonská (Reynoutria japonica),
k ídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), k ídlatka eská (Reynoutria bohemica),
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), trnovník akát (Robinia pseudacacia), zlatobýl
kanadský (Solidago canadensis), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea), javor jasanolistý
(Acer negundo), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), bolševník velkolepý (Heracleum
mantegazzianum), koloto ník ozdobný (Telekia speciosa).
U ady dalších druh (kategorie II – druhy s nep edvídatelným invazivními vlivy, místy se
ší ící; druh je pot ebné monitorovat a v p ípad invazivního chování provád t opat ení na
jeho eliminaci) nelze zcela odhadnout, zda se budou ší it v území, nebo jestli jsou v lag fázi a
ekají teprve na „svou“ p íležitost. Vzhledem k dlouhodobé platnosti plánu pé e nelze
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vylou it neo ekávané ší ení dalších druh , proti kterým bude nutné zasahovat v sou asné
dob neznámým zp sobem a prost edky.
Z okruhu velmi rizikových druh živo ich je d ležité snažit se o eliminaci následujících
druh : rak pruhovaný (Orconectes limosus), krab ínský (Eriocheir sinensis), sume ek
americký (Ameiurus nebulosus), karas st íb itý (Carassius gibelio), norek americký (Mustela
vison), mýval severní (Procyon lotor) a psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides).
Obecn je pot ebné sledovat nep vodní druhy a jejich chování ve volné krajin se
zam ením na nejcenn jší a nejzachovalejší ekosystémy.
Dlouhodobý cíl
− území CHKO bez invazních druh a jejich ohnisek v blízkém okolí (možnost kontaminace
území)
Díl í cíle
− lokality vzácných a ohrožených spole enstev a druh
expanzivních druh rostlin a živo ich

bez nep vodních, invazních i

Navrhovaná opat ení
− sledování výskytu a ší ení invazních a expanzivních druh rostlin v CHKO, zejména
s ohledem na cenné lokality (nap . zachovalá p írodní stanovišt , cenná spole enstva a
lokality s významnými a chrán nými druhy), navazující území NP a okolních CHKO
− plošné odstra ování nejagresivn jších druh , podle ekologických vlastností druh zvolit
vhodný zp sob k jejich cílenému a systematickému odstra ování
− na porostní p d podporovat odstran ní invazních d evin (nap . borovice vejmutovka,
trnovník akát) s využitím ekonomických nástroj ochrany p írody
− omezení výskytu a ší ení expanzivních druh (nap . t tiny k ovištní /Calamagrostis
epigejos/) na lokalitách vzácných a ohrožených spole enstev a druh , nap . vyšší
frekvencí kosení, v ojedin lých p ípadech i selektivními herbicidy (graminicidy)
− spolupracovat s OOP sousedních území, kde se nacházejí ohniska ší ení i zdrojové
lokality
− cílená a systematická osv ta pro majitele a uživatele pozemk s invazními a
expanzivními druhy, v etn vodních nádrží a tok , ohledn vylou ení chovu nebo
vysazování nep vodních druh rostlin a živo ich
− z hlediska nep vodních hospodá ských ryb (amur, tolstolobik, kapr, karas st íb itý apod.)
zajistit jejich eliminaci v cenných vodních plochách (nap . v PR Libouchecké rybní ky),
kam se dostaly nelegálním vypušt ním
− ve spolupráci s osobami oprávn nými pro výkon práva myslivosti prosazovat odchyt
(odst el) norka amerického, p íp. mývala severního, psíka mývalovitého (viz kap. 3.3.)

2.10. Neživá p íroda
Charakteristika problematiky
Výnos o z ízení CHKO Labské pískovce z roku 1972 uvádí, že posláním oblasti je mj.
ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znak (nap . povrchové
utvá ení). Její nejvýrazn jší, na první pohled z ejmou p írodní charakteristikou jsou
pískovcové útvary druhohorního stá í, které jí vtiskují neopakovatelný krajinný ráz. Tyto
útvary a masivy jsou v neustálém pohybu, takže v ur itých situacích dochází ke skalnímu
ícení. V tšin skalních ícení nelze zabránit – existovala po celou dobu geologické historie a
bude k nim docházet i nadále. V místech, kde jsou ohrožena sídla i lidské životy, se proto
provádí monitoring skalních masiv a p ípadná sanace.
V n kterých p írodních rezervacích hraje ochrana neživé p írody d ležitou roli. Jsou to
nap . Tiské st ny (skalní m sto), Niva Olšového potoka (p irozen meandrující vodote ),
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Meandry Ch ibské Kamenice (výrazná hloubková i bo ní eroze), Jeskyn na Sn žníku
(pseudokrasové prostory), Labské údolí (chystaná NPP, hluboké antecedentní údolí) a
Pavlínino údolí. K výrazným objekt m neživé p írody dále náleží množství kopc tvo ených
pískovcem (mezi nimi vyniká stolová hora D ínský Sn žník), skalní výchozy sope ného
p vodu i ojedin lá kamenná mo e. Výraznou zlomovou linií je lužický p esmyk, ohrani ující
druhohorní pískovce oproti Lužickému žulovému masivu.
Dlouhodobý cíl
− zachování všech významných lokalit neživé p írody bez poškození
Navrhovaná opat ení
− p i sanaci skalních útvar dbát o jejich maximální ochranu a po dohod s geology volit
nejšetrn jší zp soby sanace (dát p ednost podezd ní i kotvení nestabilních blok , tam,
kde je to vhodné)
− usm rnit horolezeckou innost tak, aby nedocházelo k poškozování mikrotvar na
pískovci (nelézt za vlhka, používat vhodnou obuv, nepoužívat magnézium, viz též
kap. 3.11.)
− spolupracovat se Správou jeskyní na pé i o p írodní památku Jeskyn pod Sn žníkem, a
to z d vodu ochrany podzemních pseudokrasových prostor s mineraliza ní výplní a jako
doklad montánní památky
− ochránit významné geologické lokality p ed p ípadnou t žbou nerostných surovin
(viz kap. 3.10.)
− drobné lomy a pískovny chránit p ed zasypáváním, pinky, šachtice a jejich odvaly pak
p ed aplanací

2.11. ÚSES
Charakteristika problematiky
Na území CHKO Labské pískovce ást obcí doposud nemá schválené územní plány, z ásti
mají urbanistické studie a na ásti probíhá v r zném stádiu proces schvalování územních
plán . Jednotlivé dokumentace ÚSES, jako podklady pro územní plány, jsou zpracovány
s rozdílnou kvalitou a v nejednotném pojetí (v sou asnosti je r zná úrove jednotlivých
dokument z d vodu asové prodlevy zpracování).
Pro zna nou ást území CHKO Labské pískovce nechala Správa CHKO zpracovat
dokumentaci ÚSES. Navržené prvky ÚSES z ásti již získaly závaznost zapracováním
podklad do územních plán obcí. Tato dokumentace je zpracována v etn cílových
opat ení a návrhu managementu jednotlivých skladebných prvk ÚSES.
Další ást dokumentací, které byly podkladem pro schvalování územních plán (prvky
ÚSES se tak staly závaznými), vykazuje asto chybovost jak metodickou, tak i ve vymezení
hranic prvk . Na této ásti území je pot eba provést revizi ÚSES a následn p epracovat
(nov vypracovat) dokumentaci ÚSES jako podklad pro zm nu p íslušných územních plán .
Na malé ásti území nejsou k dispozici ke schváleným prvk m ÚSES textové ásti. Jedná se
o dokumentace s d ív jším datem zpracování, kde je vhodné jejich p epracování.
P i schvalování územních plán je t eba vycházet z jednozna ných a kvalitních
podklad . Je t eba, aby textové ásti obsahovaly také konkrétní opat ení a návrhy zp sobu
managementu.
V sou asné dob je Krajským ú adem Ústeckého kraje po izován v souvislosti
s p ípravou Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR) nový krajský plán územního
systému ekologické stability. Po aktualizaci ZÚR bude t eba zapracovat zm ny ÚSES do
územních plán obcí.
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Dlouhodobý cíl
− plná funk nost ÚSES na celém území CHKO
− souvislá a dostate n zachovalá kostra ekologické stability
Díl í cíle
− budování dosud nefunk ních prvk a posilování funk nosti stávajících skladebných prvk
ÚSES
Navrhovaná opat ení
− zajistit zpracování ÚSES pro celé území CHKO tak, aby dokumentace vykazovala
shodnou vyhovující kvalitu a jednotné pojetí
− na ásti území ÚSES revidovat s p ípadným následným p epracováním nedostate n a
chybn zpracovaných dokumentací (Mikulášovice - St. K e any - Kr. Lípa - rozloha
celkem cca 2970 ha, Kunratice - eská Kamenice - rozloha celkem cca 1270 ha)
− vytipovat ty p ednostní prvky lokálního ÚSES, které jsou navrženy k založení nebo mají
sníženou funk nost a iniciovat jejich realizaci (Sn žník – D ín - rozloha celkem cca
8835 ha - návrh využití ÚSES k revitalizaci degradovaných lesních porost v plošinách
pod Vysokým Sn žníkem - revitalizace vodote í v rámci tvorby biokoridor , využití
zachovaných fragment starých bu in pro biocentra)
− ve spolupráci s pozemkovými ú ady vytipovat n která katastrální území, kde by bylo
vhodné vyhlásit pozemkové úpravy a v souladu s nimi realizovat prvky ÚSES
− v rámci plánovaných projekt KPÚ iniciovat realizaci navržených prvk ÚSES
− podrobn vymezit ty prvky ÚSES, které jsou k vymezení ur eny dle ÚTP (zejm.
regionální ÚSES, dále také nadregionální biocentrum . 40 H enská skalní m sta, které
je áste n vymezeno jednozna nými hranicemi a ást hranic je ur ena k up esn ní)

2.12. Krajinný ráz
Charakteristika problematiky
Výjime nost krajinného rázu oblasti je ur ena zejména geomorfologickou lenitostí území,
jedine nou kombinací pískovcových skal s výraznými tvary edi ových kup (zejména v jižní
ásti území), hlubokým ka onem Labe, údolími vodních tok s lenitým reliéfem, ale také
kulturní krajinou s adou velmi hodnotných sídel a charakteristických staveb. Ochrana
krajinných a kulturních, pat í k základním úkol m ochrany p írody a krajiny.
V území pískovcových skal dominují lesy. Na venkovská sídla navazují plochy luk,
pastvin a orné p dy, asto s výraznou terénní modelací. Lužická porucha odd luje severní
ást území oblasti, pro kterou je charakteristický delší h bet, roz len ný m lkými údolími
s mírným úklonem svah . Horní ást h betu je zalesn ná, v dolní ásti a na úpatí svahu jsou
plochy orné p dy a pastvin.
Na celém území oblasti se vyskytují ve v tší i menší mí e následující problémy:
• v tší ne len né plochy orné p dy a luk
• zar stání luk náletovými d evinami a postupný sukcesní vývoj sm ující k lesním
porost m, které je d sledkem opoušt ní od p vodního hospoda ení v krajin
• zanedbané i nevhodn vyhlížející zem d lské areály a nefunk ní pr myslové objekty
• tlak na rozši ování zástavby do volné krajiny a zahuš ování zástavby v zastav ném
území
• šablonovité parkové úpravy zahrad u rodinných dom na vesnicích v etn nevhodného
oplocení
• novostavby rodinných dom odlišného objemu od tradi ní místní zástavby
P i ochran krajinného rázu se využívá odborná studie Vyhodnocení krajinného rázu území
(Brychtová, 2008).
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Dlouhodobý cíl
− maximáln zachovaný makro i mikroreliéf krajiny (p ednostní ochrana charakteristických
tvar pískovcového reliéfu a vyv elých vrchol , kup a suk )
− zachovaný ráz krajiny s menšími venkovskými sídly a s cennou vazbou k významným
p írodním prvk m
− zachované p ípadn obnovené drobn jší len ní zem d lské krajiny (meze, cesty,
remízky), vyvážený vztah mezi p írodními a kulturními složkami krajiny
Navrhovaná opat ení
− ve stanoviscích k jednotlivým zám r m v . územních plán uplat ovat zájem ochrany
p írody a krajiny sm ující k napln ní dlouhodobého cíle za využití Vyhodnocení
krajinného rázu území (Ing. arch. Jitka Brychtová, 2008)
− postupn obnovovat p irozenou druhovou skladbu lesních porost (viz kap. 3.1.)
− podporovat lenit jší lesní okraje, porostní pláš , nap . u obcí Jet ichovice, Kámen,
Kamenická Strá , Kyjov, Labská Strá , Ludvíkovice, R žová, Srbská Kamenice, Stará a
Nová Oleška, Vl í Hora, Vysoká Lípa,
− zachovat prostorové proporce nelesních ploch nap . u obcí Arnoltice, Brtníky,
Ludvíkovice, Petrovice, R žová, Srbská Kamenice, Vl í Hora, Vysoká Lípa
− podporovat ochranu a výsadbu doprovodných d evin cest, mezí a vodních tok , nap .
Knížecí cesta u Bynovce
− podporovat výsadbu d evin typických pro vzhled sídel a krajiny, nap . ovocných d evin a
domácích listnatých d evin (lípa srd itá, dub letní, p evislé formy domácích vrb)
− chránit a podporovat len ní zem d lské krajiny mezemi s porosty, cestami, úvozy,
remízky, nap . u Arnoltic, Bynovce, Markvartic, R žové
− zachovat a udržovat stávající louky a pastviny v . rozptýlené zelen
− chránit nivní louky navazující na zástavbu p ed zar stáním nálety d evin a p ed
p ípadnou výstavbou i jinými nevhodnými zásahy
− chránit pramenná území, sí drobných vodních tok s okolními vlhkými loukami a
b ehovými porosty a dochovanou rozptýlenou zele
− podporovat obhospoda ování zem d lské p dy a bránit jejímu zar stání d evinami, nap .
u obcí Ostrov, Petrovice, Rájec
− zachovat v co nejv tší mí e p írodní a p írod blízký charakter vodních tok v . í ního
ka onu eky Labe
− zachovat místa s výhledy na jedine nou geomorfologii a prostorovou lenitost krajiny,
chránit je nap . p ed zales ováním
− chránit diverzitu krajiny, podporovat management, jenž napomáhá udržovat a vytvá et
rozmanitost kulturní krajiny (kosení luk, extenzivní pastva, údržba vysokokmenných sad
atd.)
− zástavbu umožnit zejména v sou asných zastav ných územích obcí
− zachovat venkovská sídla s navazujícími loukami a pastvinami, prostorov vymezená
p írodními p ed ly a lesy
− zachovat urbanistické struktury sídel, zástavbu dopl ovat spíše díl ím zp sobem, ne
plošným
− zachovat proluky (odd lenost – nezastav ná území) mezi jednotlivými obcemi a
osadami, nap . mezi obcemi Ludvíkovice a Kámen, Srbská Kamenice a Všemily
z d vodu ochrany krajinného rázu i udržení migra ní propustnosti krajiny
− zachovat stávající rozsah a dispozici menších stavebních soubor v krajin , bez dalších
zásah do volné krajiny
− chránit typické objekty lidové architektury, nap . v obcích Jet ichovice, Kamenická Strá ,
Kyjov, Vysoká Lípa, Všemily
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−
−
−
−
−

p ípadné nové díl í dostavby svojí zastav nou plochou i výškou a zp sobem umíst ní
v terénu musí vycházet z obdobného rozsahu zastav né plochy i výšek staveb ve svém
okolí.
chránit drobné prvky v krajin (sakrální, zídky, kamenné sloupky, kamenné chodníky,
schody, mostky)
up ednost ovat v míst tradi ní ešení oplocení
podporovat nové využití zanedbaných zem d lských areál , nefunk ních pr myslových
a vojenských objekt , nap . v obcích Arnoltice, eská Kamenice, Janská, Labská Strá ,
Libouchec, Ludvíkovice, R žová
prosazovat a podporovat p i nové výstavb i rekonstrukci stávajících staveb výsadbu
zelen s využitím domácích druh d evin, p ednostn v p ípadech, kdy zmírní vliv
negativních dominant na krajinný ráz (nap . penzion ve Vysoké Líp )

2.13. Monitoring, výzkum
Charakteristika problematiky
Na území CHKO existují významné dlouhodobé práce týkající se fauny bezobratlých
emisních ploch v okolí Sn žníku. Floristické botanické mapování stále probíhá a data
z tohoto projektu se již transformují do výstup v podob map a dalších syntéz. Existuje
komplexn zpracovaná avifauna a ada díl ích inventariza ních pr zkum p ináší široké
poznatky o dalších skupinách.
Bohužel je nutné v tšinu pr zkum soust edit do maloplošných chrán ných území a
mnohé významné a zachovalé lokality zanikají nepoznané pod neustále se rozši ující
výstavbou na úkor volné krajiny.
Z obecného hlediska znalostí zdejší fauny lze kvantitu i kvalitu údaj n kterých skupin
(vybraná spole enstva st evlíkovitých brouk , blanok ídlých a motýl , dále tesa íkovití a
fytofágní brouci, obojživelníci, ptáci i netopý i) hodnotit velmi pozitivn , jelikož byla již
uskute n na ada konkrétních managementových opat ení k podpo e významných druh
(v esovišt u Bynovce, tvorba t ní v regionu Srbské Kamenice a okolí, ošet ení významných
strom na celém území apod.) nebo bylo využito získaných poznatk jako podklad pro
správní ízení (populace modrásk rodu Maculinea v katastru Ludvíkovic, st evlíka Carabus
auratus na Libouchecku apod.). Velká ada skupin však stále vyžaduje další pr zkum, jelikož
je stále nutné rozši ovat znalosti o dopadech antropogenních vliv na n . Jedná se hlavn o
referen ní skupiny borových les (nap . na Jet ichovicku), su ových les
i nivy eky
v kanonu Labe, bu in (nap . na Libouchecku), rašeliniš , v esoviš , obecn starých strom i
mimo les a v neposlední ad povodí r zných tok i vodních ploch.
Na území stále existují rezervace, které vzhledem ke svému charakteru nemají dosud
ádn zpracované veškeré reprezentativní skupiny hmyzu (PR Pavlínino údolí Hymenoptera,
Symphyta, Trichoptera apod.).
Dlouhodobý cíl
− ucelený p ehled znalostí o aktuálním stavu rostlinných a živo išných druh i jejich
spole enstev, o jejich vývoji a dlouhodob jších zm nách, v etn znalostí jejich životních
nárok
− znalosti o významných ohrožujících faktorech jako podklad pro stanovení vhodných
managementových opat ení pro jednotlivé druhy i celá spole enstva
Navrhovaná opat ení
− podílet se na monitorování evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a druh
sledovaných na základ sm rnic o ptácích a o stanovištích (viz též kap. 2.4.)
− zjistit a kontinuáln monitorovat populace kriticky a siln ohrožených druh rostlin a
živo ich (dle vyhlášky . 395/1992 Sb. a erveného seznamu ohrožených druh )
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

monitorovat druhy indika n významných eledí živo ich (nap . reliktní a indika n
významné druhy hmyzu)
monitorovat výskyt invazních druh rostlin i živo ich (viz kap. 2.9.) s ohledem na NP
eské Švýcarsko
monitorovat škody zv í v MZCHÚ ve vztahu k ochran vybraných druh
vyhodnotit p ípadné st ety mezi ochranou EVL, PO, zvlášt chrán nými druhy a
hospodá ským a rekrea ním využíváním území
dopl ovat nálezovou botanickou a zoologickou databázi vedenou AOPK R, zam it se
p edevším na chrán né a ohrožené druhy a druhy bioindika n významné (nap .
lišejníky, houby)
monitorovat významné biotopy v krajin , jež mají z hlediska ochrany druh velký význam
nap . rašeliništ , v esovišt , plochy s k ovitými vrbami, mezofilní lou ky s totenem apod.
kompletn inventarizovat lokality p ipravované k vyhlášení MZCHÚ (viz též kap. 2.3.)
ve stávajících MZCHÚ doplnit pot ebné inventariza ní pr zkumy vybraných skupin, které
nebyly dosavadními výzkumy pokryty, nebo pro n ž jsou údaje již zastaralé
zmapovat a monitorovat místa hromadného rozmnožování obojživelník
pravideln monitorovat výskyt rysa a dalších vzácných savc (vydra í ní, netopý i aj.)
pravideln monitorovat vliv managementových zásah na vegetaci i druhy (periodické
sledování trvalých ploch nebo deštníkových druh /skupin)
monitorovat ú innost vybraných agroenvironnmentálních opat ení, navrhovat zlepšení
provád t prostorov omezený monitoring dalších jev (zejm. zástavby, rekrea ního a
turistického ruchu, zales ování zem d lské p dy apod.)
na klí ových a konfliktních lokalitách zpracovat studii výskytu modrásk rodu Maculinea
s návrhy na ešení problematiky
spolupracovat se Správou NP Š na zjišt ní p íbuznosti lokálních ekotyp d evin
s ostatními populacemi (izoenzymové analýzy smrku a jádrové Jet ichovické borovice)
koordinovat výzkum, monitoring a ukládání dat ve spolupráci se Správou NP eské
Švýcarsko
v p ípad zájmu informovat vlastníky o p íprav a realizaci monitoringu

2.14. Práce s ve ejností
Charakteristika problematiky
Na Správ CHKO Labské pískovce je kladen stále v tší d raz na práci s ve ejností, která je
významným nástrojem ochrany p írody. Jejím hlavním cílem je p edcházení poškození
p írody, environmentální výchova a navázání dobrých vztah s ve ejností. P i získávání
kladného p ístupu v této oblasti se jeví jako nejú inn jší pracovat s d tmi a mládeží.
Již nyní jsou realizovány n které díl í kroky k pozitivnímu vnímání zájm ochrany
p írody ve ejností. Jsou to nap íklad výstavy (po ádané na Správ CHKO Labské pískovce
v D ín , na detašovaném pracovišti Správy v Klášterci nad Oh í a v galerii „Na schodech“
p i informa ním st edisku v Tisé), exkurze (tém celý rok na území CHKO), akce pro
ve ejnost (nap . „Týden Zem “, Cyklus cestopisných besed, p ednášky pro školy aj.),
výchovné programy pro d ti a mládež i aktivní ú ast na nejr zn jších regionálních akcích
(prezentace formou infostánku jak CHKO Labské pískovce, tak ochrany p írody obecn ).
Na území CHKO v sou asnosti nep sobí žádné Centrum ekologické výchovy, resp.
ekologicky zam ené informa ní centrum. Aktivní práce s ve ejností je tedy prozatím
provozována Správou CHKO Labské pískovce.
Již dlouhou dobu funguje dobrá spolupráce s r znými institucemi, nap íklad se Správou
NP eské Švýcarsko, o. p. s. eské Švýcarsko, M stskou knihovnou D ín, Sdružením
Arnika D ín, Ekocentrem p i Magistrátu m sta D ína. D ležitá je i dlouhodobá osv d ená
p eshrani ní spolupráce (nap . se Správou Národního parku Saské Švýcarsko). D ležitou
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sou ástí je též spolupráce s médii, m žeme jmenovat nap íklad týdeník Princip, D ínský
deník, eský rozhlas 1.
Správa CHKO Labské pískovce spravuje a aktualizuje internetové stránky
http://www.labskepiskovce.nature.cz/. Vydává mnoho informa ních a propaga ních
materiál , které se vztahují k jejímu území a k ochran p írody.
Správa spravuje informa ní centrum v Tisé, které plní funkci p i práci s ve ejností a
p edávání informací, což je každoro n spojeno s namáhavým shán ním finan ních
prost edk na zajišt ní provozu a pracovníka infocentra.
Dlouhodobý cíl
− zvýšené ekologické pov domí a vztah k p írod zejména u laické ve ejnosti
Navrhovaná opat ení
− poskytovat informace mj. prost ednictvím aktualizovaných internetových stránek Správy
− provozovat informa ní st edisko v Tisé
− vyhodnotit možnost vybudování návšt vnického st ediska – „Domu p írody“, plnícího
environmentáln -informa ní funkci na území CHKO Labské pískovce
− aktivn se podílet na po ádání akcí pro ve ejnost, jako jsou p ednášky i exkurze pro
organizované skupiny i ve ejnost, výstavy, ú ast na regionálních akcích s informa ním
stánkem Správy CHKO
− spolupracovat s organizacemi v rámci regionu (obce, neziskové organizace)
− spolupracovat se školami
− dále rozvíjet ekologickou výchovu zam enou na d ti a mládež, v etn po ádání
p ednášek a ekologicky zam ených program v p írod na letních pobytových táborech
− vydávat i aktivn spolupracovat na vydávání odborných, nau ných a populariza ních
tiskovin (nap . zpravodaje ornitologického a entomologického klubu, zpravodaj NP eské
Švýcarsko)
− spolupracovat s regionálním tiskem, uve ej ovat zprávy o innosti Správy CHKO
prost ednictvím tiskových zpráv, po ádání setkání s noviná i atd.

2.14.1. Terénní informa ní systém a nau né stezky
Charakteristika problematiky
Terénní informa ní systém je d ležitým nástrojem p sobení na ve ejnost. Informa ní tabule
jsou rozmíst ny na nau ných stezkách, u v tšiny MZCHÚ a také u míst jinak
pozoruhodných. Snaží se návšt vníky zejména upoutat netradi ním zp sobem a probudit
v nich zájem o hlubší vztah k p írod a ke krajin . Informa ní tabule by nem ly pouze
popisovat p írodní hodnoty daného území resp. p edm ty ochrany, ale je vhodné
jednoduchým a srozumitelným zp sobem popsat i cíle ochrany p írody v dané lokalit a
vysv tlit návšt vník m p ípadn provád ný management. Použitý materiál stojan i tabulí se
osv d il. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a poškozování stojan a tabulí je nutná jejich
pravidelná údržba. U všech MZCHÚ jsou pod státním znakem s ozna ením kategorie
dodatkové tabulky se základními údaji (název MZCHÚ, vyhlášení, rozloha, p edm t
ochrany). Tyto tabulky nevyhovují svým zpracováním, jedná se pouze o vytišt né a
zalaminované texty. U n kterých památných strom v p sobnosti statutárního m sta D ín
byly v roce 2004 ve spolupráci s magistrátem instalovány informa ní tabulky.
Dlouhodobý cíl
− funk ní informa ní systém, informa ní tabule u všech MZCHÚ
Navrhovaná opat ení
− udržovat stávající informa ní systém v etn
subjekty
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NS, spolupracovat p i zna ení s dalšími

−
−
−
−
−
−

zajistit vybudování návšt vnické infrastuktury (zábradlí, zábrany vstupu, schodišt apod.)
v PR Tiské st ny
instalovat nové informa ní tabule u p ípadných nov vyhlášených MZCHÚ (nap . NPR
Ka on Labe) i na jiných místech s p írodními i historickými zajímavostmi
spolupracovat s dalšími subjekty p i z izování nau ných stezek, Správa CHKO Labské
pískovce neplánuje v nejbližší dob z ízení další nau né stezky ve své režii
postupn doplnit u památných strom informa ní tabulky pro ve ejnost se základními
údaji
postupn nahrazovat u MZCHÚ sou asné informa ní tabulky pro ve ejnost se základními
údaji novými tabulkami s více údaji (bližší ochranné podmínky MZCHÚ, mapka, kresby
typických rostlin a živo ich )
umístit na hrani ní stojany CHKO Labské pískovce informa ní tabule k Pta í oblasti
Labské pískovce

2.14.2. Stráž p írody
Charakteristika problematiky
Ze staršího kolektivu z stalo u Správy p t strážc a t i zpravodajové. Ti v rámci asových
možností krom strážní služby pomáhají p i brigádách (likvidace skládek) i p i údržb
informa ního systému. Z t chto p ti dobrovolných strážc jsou dva sou asn profesionálními
strážci NP eské Švýcarsko. Tento fakt logicky vyplynul ze skute nosti, že krajina NP a
CHKO do sebe voln p echází, i když se jedná o dva administrativní celky. Vedením aktivu
strážc je pov en jeden pracovník Správy. Na p íkladu spolupráce s NP se ukazuje, že
nejlepší práci odvád jí placení strážci.
Dlouhodobý cíl
− funk ní stráž p írody plnící funkci kontrolní (v p ípad pot eby i represivní), monitorovací
a osv tovou
Navrhovaná opat ení
− usilovat o zam stnání jednoho zam stnance ve strážní služb na trvalý úvazek
− prov it p ípadné zájemce o dobrovolnou strážní službu a dle schopností je proškolit a
p ijmout
− spolupracovat s týmem strážc NP
− zintenzivnit spolupráci s policií v situacích, kdy operativnost strážc nesta í (stíhání
motorká )
− spolupracovat s dobrovolníky a odborníky v jiných oblastech (nap . hlídání sokolích
hnízd)
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3. Lidské innosti ovliv ující stav p írody a krajiny
3.1. Lesy a lesní hospodá ství
Charakteristika problematiky
Lesy pokrývají v tšinu území CHKO Labské pískovce (62,6 %). Vzhledem k tomu má
veškerá, zejména hospodá ská innost v lesích výrazný vliv na stav celé CHKO.
Mezi hlavní problémy (p edevším v hospodá ských lesích) pat í zjednodušená
prostorová, v ková a druhová struktura lesních porost , plošn nízký podíl p vodních
listnatých d evin (zejména buku) a zanedbatelné zastoupení jedle b lokoré. Z hlediska
druhové diverzity je siln negativní vliv nedostatku d evní hmoty (pot žební zbytky a souše)
ponechávané v lese.

3.1.1. Cílový stav lesa (dlouhodobý cíl)
Cílový stav lesa je popisován v asovém horizontu jednoho obmýtí (100–120 let).
Zonace CHKO byla stanovena p edevším z hlediska geomorfologického, nebo hlavní
p írodní zvláštností (a tím i motivem ochrany) je zde pískovcové skalní m sto a ka ony a na
n vázané lesní porosty. Proto je t eba p i stanovení zásad hospoda ení vycházet nejen ze
zonace, ale p edevším z ekologické hodnoty každého porostu. Biologicky cenné porosty, tj.
ty které mají p írod blízké složení, ve všech zónách musí být obhospoda ovány podle zásad
pro I. zónu tak, aby byl zachován charakter t chto porost jako cenné výchozí prvky pro
obnovu p írod blízkého stavu. Místy se nacházejí v I. zón stanovištn nevhodné porosty
(smrkové, mod ínové a vejmutovkové monokultury), jejichž p em ny se neobejdou bez
použití maloplošné holé se e a um lé obnovy.
I. zóna
Cílem pé e o lesy v I. zón je vznik souvislých ploch p írod blízkých les , to znamená
porost s p irozenou, stanovišti odpovídající druhovou skladbou, v kov a prostorov
rozr zn ných a s probíhajícími autoregula ními procesy. Tento stav bude napl ován jemným
zp sobem hospoda ení, p edevším clonným až výb rným, v biologicky cenných porostech.
Nejzachovalejší ekologicky stabilní ásti I. zóny s funk ními autoregula ními procesy (nap .
ásti v NPR Ka on Labe) budou postupn ponechány samovolnému vývoji.
Lesnická innost zde bude zam ena na postupné vylou ení geograficky a stanovištn
nep vodních d evin, v kové a prostorové rozr zn ní stejnov kých porost a dále na
dopln ní a uvol ování p vodních druh .
II. zóna
Cílem je vytvo it komplex porost
obhospoda ovaných p írod
blízkými zp soby.
P edpokládá se zde postupný p echod v delším asovém horizontu na hospodá ský zp sob
podrostní až výb rný. Sou asná d evinná skladba bude upravována na skladbu odpovídající
stanovištním podmínkám. Je nutné vždy respektovat velmi rozdílné klimatické a p dní
podmínky v za íznutých ka onech a na plošinách nad ka ony a podle nich volit vhodné
postupy výchovy a obnovy s využitím maloplošných forem hospoda ení.
III. a IV. zóna
V této ásti území CHKO p evládají intenzivn obhospoda ované lesní porosty. V západní
ásti, která byla v minulosti siln poškozena pr myslovými imisemi, je pot ebné nadále
provád t rekonstrukci porost náhradních d evin (zejména SMP). Cílem je zde dosažení
zapojených lesních porost nejprve s pom rn velkým zastoupením (místy i 50 %)
p ípravných d evin (BR, JR, OS ap.) a s postupným vnášením skupin cílových, stanovištn
vhodných d evin (hlavn BK). Realizace smrkových podsadeb by m la být provád na až po
zajišt ní dostate ného podílu stanovištn vhodných d evin (hlavn BK). Vzhledem ke
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klimatické exponovanosti této oblasti jsou zde cílem staticky stabilní lesní porosty, p i jejichž
obnov a p stování bude dodržena výše meliora ních a zpev ujících d evin dle vyhlášky
. 83/1996 Sb.
V oblasti východn od ka onu Labe je hlavním cílem p stování lesních porost se
stanovištn vhodnou d evinnou skladbou, s možnou preferencí hlavních hospodá ských
d evin pro jednotlivá stanovišt se zastoupením dle OPRL a vyhlášky . 83/1996 Sb. V lesích
zvláštního ur ení a v lesích ochranných budou p i všech výchovných a obnovních zásazích
vždy up ednost ovány mimoproduk ní funkce lesa a z porost odstra ovány geograficky
nep vodní druhy d evin. P i obnov lesa budou uplat ovány jemn jší, maloplošné zp soby,
v etn p em n stanovištn nevhodných jehli natých monokultur (zejména borovice
vejmutovky) viz Rámcové sm rnice pé e o les (p íloha . 2).

3.1.2. St edn dobé cíle a zp soby pé e o les
St edn dobými cíli jsou v obecné rovin :
− zlepšená druhová skladba les sm rem k p irozené skladb dle stanoviš
− udržená genetická kvalita porost (podchycení a využití lokálních ekotyp d evin
/Jet ichovická jádrová borovice, chlumní smrk/)
− zvýšená druhová pestrost stanovištn p vodních d evin v lesních porostech (zejména
zvýšené zastoupení jedle, buku, jilmu a lípy, ale i zachování hospodá sky mén
významných druh d evin v etn ke )
− postupná p em na porost náhradních d evin (zejména SMP) v západní ásti CHKO
− udržení, p ípadn zlepšení v kové a prostorové diferenciace lesa
− diverzita druh vázaných na odum elou d evní hmotu (ponechání vhodného podílu hmoty
v porostech, hlavn doupné stromy, souše, vývraty)
− zajišt né obhospoda ování lokalit s výskytem ohrožených druh živo ich a rostlin
zp sobem vedoucím k jejich zachování a podpo e
− b ehové porosty kolem tok složené ze stanovištn vhodných druh d evin
St edn dobé cíle vycházejí z dlouhodobých cíl a sledují udržení nebo zlepšování kvality
biotopu druh vázaných na lesní prost edí. St edn dobé cíle budou napl ovány zejména
intenzivní komunikací s lesními hospodá i, po ádáním odborných akcí pro lesnickou
ve ejnost a prosazováním uvedených zásad a vhodných opat ení do plánovacích dokument
(LHP a LHO). Zp soby pé e v jednotlivých zónách jsou rozpracovány podle cílových
hospodá ských soubor a aktuální d evinné skladby porostu v Rámcových sm rnicích pé e
o les (RSPL, p íloha . 2).

3.1.3. Podporované aktivity lesního hospodá ství
Podporované aktivity lesního hospodá ství jsou vhodná opat ení pro napln ní cíl ochrany
p írody, která budou podporována v procesu rozhodování a v souladu se sm rnicemi
p íslušných dota ních program i finan n .
−
−
−
−

podporovat vlastníky lesa p i používání p irozené obnovy stanovištn p vodních d evin
prosazovat zvýšené používání jedle b lokoré a buku lesního p i obnov lesních porost
na vhodných stanovištích a vlastníky lesa p i jejich p stování podporovat
podporovat vlastníky p i p stování bohat strukturovaných lesních porost , zejména p i
zavád ní a následném udržení vtroušených d evin p irozené skladby (dle stanovišt jilm,
klen, lípa, t eše )
podporovat vlastníky lesa p i zm nách druhové skladby vnášením jedle a buku
podsadbou do kalamitou pro ed ných nebo narušených porost , do porost pro ed ných
po odstran ní borovice vejmutovky i do porost náhradních d evin
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−
−
−
−
−

−

podporovat vlastníky les p i zm nách druhové skladby spo ívajících v odstra ování
geograficky nep vodních druh d evin (zejména borovice vejmutovky)
podporovat vlastníky les v zachování z hospodá ského hlediska p estárlých listnatých
porost nebo v jejich obnov s dlouhou obnovní dobou a s využitím maloplošných
obnovních prvk nebo výb r
podporovat zachování lokálních ekotyp domácích d evin, zejména Jet ichovické jádrové
borovice a chlumního smrku (oboje podpora p irozené obnovy v etn využití semene
z genového archivu)
ponechávat ve spolupráci s lesním provozem jednotlivé stromy nebo skupiny stanovištn
p vodních d evin jako trvalé výstavky do úplného rozpadu (ochranné lesy, staré bukové
a borové porosty, listná e v náhradních porostech)
vyhledávat a ve spolupráci s vlastníky lesa chránit vhodné doupné stromy, zlomy a padlé
kmeny v p edmýtných porostech; ochrana vybraných strom bude spo ívat v tom, že
vlastník lesa je nebude odstra ovat v pr b hu výchovy, ani p i asana ních t žbách
(biotop zvlášt chrán ných druh živo ich a hnízdní prostory významných druh pták ,
nap . datla erného)
podporovat vlastníky lesa p i revitalizaci drobných lesních vodních tok , které byly
v minulosti meliorovány za ú elem výsadby hospodá ských d evin (p evážn smrku
ztepilého)

3.1.4. Limity pro lesní hospodá ství
−
−
−
−

−

zachovat místní populace lesních d evin, zejména ekotypy Jet ichovické jádrové borovice
a chlumního smrku
zachování a posílení populací produk n mén významných lesních d evin (nap . jilm,
klen, lípa, t eše )
vylou it nové odvod ování mok adních lesních biotop a plošné letecké vápn ní
v biocentrech všech úrovní ÚSES plánovat minimální zastoupení MZD tak, aby vedlo ke
zvýšení ekologické stability lesních porost , v porostech s vyhovující porostní skladbou
nesnižovat p i um lé obnov na obnovním prvku sou asné zastoupení listnatých d evin a
jedle
geograficky nep vodní d eviny (zám rné rozši ování zakázáno – možno pouze na
základ výjimky ze zákona)
• I. a II. zóna, MZCHÚ se svými ochrannými pásmy, biocentra ÚSES – rozši ování
geograficky nep vodních druh nepovolovat, p irozenou obnovu t chto d evin
výchovnými zásahy eliminovat
• III. (p íp. IV.) zóna – akceptovat na vhodných stanovištích (dle RSPL, p íloha . 2)
pouze MD do 5 % v cílové druhové skladb porostu (v souladu se závazným
stanoviskem MŽP k OPRL pro PLO 19), p ípadnou p irozenou obnovu této d eviny
výchovnými zásahy udržovat v zastoupení do 5 % v cílové druhové skladb porostu

3.1.5. Ponechávání ástí lesa samovolnému vývoji
−
−

k ponechání samovolnému vývoji jsou vytipované ásti národní p írodní rezervace Ka on
Labe, deklarovat toto území v plánu pé e a zajistit jeho monitoring
zbývající ást uvedené NPR dlouhodobými managementovými opat eními postupn
p ipravit rovn ž pro ponechání samovolnému vývoji
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3.2. Zem d lství
Charakteristika problematiky
Území CHKO Labské pískovce je ze zem d lského hlediska v sou asnosti využíváno
p evážn extenzivn . Aktuální využití zem d lského p dního fondu je takové, že trvalé
travní porosty p evládají nad ornou p dou. Sou asná zem d lská výroba v CHKO je
založena na údržb krajiny a na chovu skotu, produkci píce a v menší mí e na rostlinné
výrob , produkci obilovin.
Ve srovnání s nedávným obdobím došlo z d vodu zm n zem d lské politiky,
vypo ádání restitu ních nárok a privatizaci p dy ke zlepšení stavu obhospoda ování
zem d lských pozemk – p edevším ke zmenšení vým r do asn neobhospoda ovaných
pozemk ve srovnání se stavem po rozpadu v tšiny zem d lských subjekt po roce 1989.
P esto však nedošlo ke zvrácení nep íznivého stavu – zániku práv t ch nejvýznamn jších
biotop s výskytem vzácných a ustupujících druh rostlin a živo ich – nap . pozemky
p imykající se ke kraj m lesa. Zvláštní pozornost je t eba v novat mok adním spole enstv m
(svaz Calthion – vlhké pchá ové louky) – je využívána nevhodná mechanizace, která není
schopna tato rostlinná spole enstva sklidit bez újmy. Z krajiny Labských pískovc zcela
vymizeli typi tí obyvatelé vyvážené šetrn zem d lsky obhospoda ované krajiny, jako je
nap . ejka obecná (Vanellus vanellus), koroptev polní (Perdix perdix) apod.
Rovn ž dota ní politika vede ke „zpr mysln ní“ a unifikaci zem d lského
obhospoda ování pozemk , které není v souladu se zachováním bohatosti a diverzity lu ních
a pastevních porost . Zcela se vytrácí mozaikovitost v obhospoda ování a celá krajina je
„uklizena“ ve stanovených termínech.
Velmi špatná je situace týkající se zelen rostoucí mimo les (v etn ovocných d evin).
V posledních desetiletích byla zlikvidována n která stromo adí a ani další zele v krajin a
stávající voln rostoucí d eviny nejsou ošet ovány a nedochází k jejich obnov .
Dlouhodobý cíl
− zem d lsky využívaná, esteticky hodnotná krajina jako vyvážený dob e fungující
ekosystém, tzn. mozaikovitá krajina s prvky drobn jšího m ítka, p edevším luk a
pastvin, s vysokým zastoupením rozptýlené mimolesní zelen , mezí, remízk a dalších
dochovaných krajinných prvk , s prioritou dle zonace a krajinné a p írodní hodnoty
krajinných segment
− v MZCHÚ a v I. zón mozaika (mikro)biotop vhodných pro život r zných druh rostlin i
živo ich , a to i za cenu vyšších finan ních náklad a netradi ních zp sob hospoda ení
(bránování namísto pastvy, ponechávání nepokosených pás , mozaikovitá se apod.)
Díl í cíle
− zachování sou asné rozlohy zem d lské p dy, tzn. minimalizace prostorových nárok
zástavby a zales ování (viz též kap. 2.12.)
− mozaikovité hospoda ení na zem d lské p d
s d razem na šetrné zp soby
obhospoda ování
− zmenšení souvislých pozemk monokultur na orné p d , zejména v místech, kde hrozí
eroze p dy
− zvyšování podílu stanovištn odpovídající mimolesní zelen
− zachování a podpora starých krajových odr d ovocných d evin
− zlepšení druhové skladby TTP
− zamezení zar stání neobd lávaných pozemk nitrofilními plevely (š ovíky, kop iva,
vrati , zlatobýl, pelyn k aj.) a dalšímu ší ení invazních druh
− dobrá informovanost zem d lsky hospoda ících subjekt a podpora jejich zapojení do
systému dotací podporujících šetrné hospoda ení (EAFRD – agroenvironmentální
programy)
− zachování nejcenn jších lokalit, tak aby byly zaru eny základní podmínky existence
významných a zvlášt chrán ných druh rostlin a živo ich vázaných na tyto nelesní

28

biotopy a zajišt ní dlouhodob
ochrany

vhodného obhospoda ování t chto biotop

a jejich

Navrhovaná opat ení
− aktivní informovaností o hodnot zem d lských pozemk a osobním jednáním
s vlastníky d sledn ji bránit nevhodnému obhospoda ování (p ípadn i formou sankcí)
− zpracovat a aktualizovat evidenci aktuálního využívání zem d lské p dy a hospoda ících
subjekt na území CHKO Labské pískovce
− podporovat diverzifikaci krajiny formou zachování k ovitých biotop , lesních lem , mezí
− trvalé travní porosty na území CHKO obhospoda ovat extenzivn (nehnojit pr myslovými
hnojivy ani prase í kejdou, neprovád t rychloobnovu drnu p eoráním, nepoužívat
herbicidy)
− udržet a stabilizovat lokality s výskytem ch ástala polního cíleným managementem, který
bude zabra ovat ke ové a stromové sukcesi a bude udržovat vysokostébelnou lu ní
vegetaci (se ení luk provád t nejd íve po 15.8., nepoužívat biocidy, zamezit
odvod ování vlhkých luk a prameniš , zabránit sukcesi strom a ke
na t chto
lokalitách) – viz kap. 2.4.
− podporovat monitoring a pr zkumy nelesních biotop (viz kap. 3.11.)
− podporovat extenzivní pastvu (ovcí, skotu a koz) s cílem zachování a obnovy biologické
rozmanitosti
− u nejcenn jších lokalit na pozemcích ve vlastnictví státu jednat o p evodu práva
hospoda it do p íslušnosti AOPK R
− dohodnout se s vlastníky na ochran n kterých (zejména drobných) biotop a lokalit
výskytu vzácných druh
− provést inventarizaci starých výsadeb ovocných strom , vytipovat vhodné odr dy pro
obnovu a zajišt ní zdroje sadebního materiálu
− podporovat údržbu a obnovu stávající zelen rostoucí mimo les – solitery, stromo adí a
sady, liniová zele , remízy
− v rámci projekt komplexních a jednoduchých pozemkových úprav iniciovat realizace
navržených prvk ÚSES (biokoridory a interak ní prvky, viz též kap. 2.11.), prosazovat
výsadby ovocných d evin, zachování a obnovu trvalých protierozních prvk (meze,
mok ady apod.)
− p stování energetických plodin a rychle rostoucích d evin povolovat pouze po
komplexním vyhodnocení lokality a s ohledem na rizika ší ení t chto plodin mimo
vymezené pozemky
− mul ování travních porost povolovat jen výjime n (pot eba likvidace d evinného náletu,
obnova dlouhodob neobhospoda ovaných pozemk apod.)
− výstavbu samostatných zem d lských objekt sm ovat do III. a IV. zóny, p ednostn je
nutné využít stávající budovy a již zastav né plochy, výstavbu ve III. zón vždy podmínit
od vodn ným zám rem na údržbu konkrétních zem d lských pozemk , u
nevyužívaných staveb mimo zastav né ásti obcí a u staveb chátrajících podporovat
jejich asanaci a následnou rekultivaci t chto ploch
− na plochách v minulosti odvodn ných prosazovat rušení starých plošných drenáží bez
náhrady
− využívat k realizaci navržených opat ení v maximální možné mí e dota ních titul
Ministerstva životního prost edí (nap . PPK, MaS, POPFK) a Ministerstva zem d lství
(nap . EAFRD)
− podílet se na vydávání a distribuování informa ních materiál , které budou zem d lc m
p ibližovat zásady hospoda ení v CHKO a ukazovat jim možnosti a zp soby, jaké pro
jejich hospoda ení vyplývají z dota ních program MZe a MŽP, resp. z program
navazujících na strukturální fondy EU (EAFRD), a spolupracovat s místními zem d lci
formou diskusních setkání zam ených na r zné oblasti hospoda ení
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3.3. Myslivost
Charakteristika problematiky
Na území CHKO se myslivost nedostává do významného st etu s ochranou p írody u
lovných druh . V n kterých honitbách se vyskytují lokální, avšak výrazné škody na lesních
porostech. Z hlediska ochrany p írody m že soustavné spásání p irozeného zmlazení a okus
vybraných druh d evin v budoucnu vést ke zhoršení druhové skladby lesních porost .
Škody zp sobuje p edevším jelen evropský, problémy jsou na lokalitách PR Libouchecké
rybní ky a PR Pavlínino údolí. Do budoucna mohou nar stat škody ernou zv í a vést,
mimo jiné, ke snížení stav tet ívka obecného. V oblasti se vyskytují i druhy chrán né podle
zákona o ochran p írody a krajiny, které jsou za azeny jako zv , nap . tet ívek obecný,
k epelka polní, krkavec velký, sokol st hovavý, výr velký, kormorán velký, bobr evropský,
vydra í ní, rys ostrovid apod. Sledování populací t chto druh , p ípadn jejich posílení, a
naopak snížení stavu t ch druh zv e, které na nich zp sobují škody, zejména zv e erné,
je v zájmu ochrany p írody. Trvalým jevem jsou nízké stavy drobné zv e.
Dlouhodobý cíl
− provozování myslivosti v souladu se zájmy ochrany p írody tak, aby nedocházelo ke
zhoršování dochovaného stavu p írodního prost edí (spolupráce s držiteli a uživateli
honiteb a orgány státní správy myslivosti)
− zlepšené podmínky pro vyskytující se druhy zv e, které jsou chrán ny zákonem o
ochran p írody, nap . tet ívek obecný, sokol st hovavý, i pro vymizelé druhy, které byly
v území p vodní (je ábek lesní)
Navrhovaná opat ení
− jednat s držiteli a uživateli honiteb a státní správou myslivosti o postupném vylou ení
nep vodních druh spárkaté zv e (p edevším muflona) nebo snížení skute ných stav
na minimální (kamzík horský)
− jednáním se státní správou myslivosti o navýšení plánu lovu eliminovat škody zp sobené
ernou zv í v honitbách, kde dochází k vyšší koncentraci této zv e
− ú astnit se s ítání zv e ve vybraných honitbách dle pot eby ochrany p írody (zejména
Jílové, Libouchec a eská Kamenice), ú astnit se jednání o za azení honiteb do
jakostních t íd, o stanovení normovaných stav , výši plánu chovu a lovu, hledat možnosti
nezávislého objektivního zp sobu stanovení stav zv e
− spolupracovat s myslivci, vlastníky pozemk a se Správou NP Š p i sledování vzácných
druh zv e (tet ívka obecného, sokola st hovavého, výra velkého, rysa ostrovida a
vydry í ní) a p i redukci predátor tet ívka obecného
− podpo it žádosti mysliveckých hospodá o odlov jelena evropského v honitbách, kde
nejsou stanoveny minimální ani normované stavy
− dohodou s myslivci dosáhnout v honitbách s tradi ními hnízdišti ch ástala zvýšenou
regulaci a snížení stav predátor (lišky obecné, prasete divokého, kuny skalní a jezevce
lesního)
− ve spolupráci se Správou NP Š, státní správou myslivosti a držiteli a uživateli honiteb
dosáhnout snížení stav jelení zv e v honitbách NP Š, eská Kamenice a Studený
(L R), která migruje p es PR Pavlínino údolí a zp sobuje poškození les v této PR
− ve spolupráci s vlastníky pozemk podporovat snahy uživatel honiteb o zlepšování
p írodního prost edí pro drobnou zv , zakládání remízk , tvorbu ochranných a
roz le ovacích pás zem d lských pozemk pomocí vhodných dota ních titul
− ve spolupráci s mysliveckými hospodá i a vlastníky pozemk dosáhnout odstran ní
zimního p ikrmování zv e mimo krmná za ízení
− v p ípad existence krmeliš pod posedy a kazatelnami i krmných za ízení v MZCHÚ a
jejich ochranných pásmech, zajistit ve spolupráci s mysliveckými hospodá i a vlastníky
pozemk jejich odstran ní
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−
−
−
−

ve spolupráci se Správou NP Š vyhodnotit možnost reintrodukce ko ky divoké a
je ábka lesního na ásti Labských pískovc , kde se tyto druhy v minulosti vyskytovaly
v n kterých honitbách (p ednostn
eská Kamenice, Libouchec, Jílové) iniciovat
p ehodnocení za azení honiteb do jakostních t íd podle daných kritérií pro jednotlivé
druhy zv e a tím i stanovení normovaných stav zv e v nich
ešit problém motorká
a ty kolek ve vztahu k myslivosti a ochran p írody ve
spolupráci s orgány státní správy les a myslivosti, v p ípad nutnosti se zapojením
Policie R
podporovat uživatele honiteb v provád ní intenzivního lovu invazních druh živo ich ,
kte í nejsou zv í, zejména norka amerického, mývala severního nebo psíka
mývalovitého v p ípad jejich výskytu

3.4. Rybníká ství a sportovní rybá ství
3.4.1. Sportovní rybá ství
Charakteristika problematiky
Rybá ské revíry na území CHKO Labské pískovce jsou p evážn pstruhové. Páte ním tokem
je í ka Kamenice, revíry jsou obhospoda ovány organizacemi eského rybá ského svazu.
Toky jsou rozd leny na lovné a chovné. Nejvýznamn jším rybá sky obhospoda ovaným
druhem je pstruh poto ní. Na vodních nádržích, které jsou rybá skými revíry (Lesní I,
Lesní II, Hráz Libouchec) hospoda í v tšinou eský rybá ský svaz, výjime n soukromý
subjekt (Stará Oleška). Druhové složení rybích spole enstev v tekoucích vodách je ovlivn no
vodností tok a áste n i zp sobem rybá ského obhospoda ování. Významná je populace
chrán né vranky obecné, vranky pruhoploutvé, st evle poto ní aj.
Krom pozornosti v nované kvalit vod je nutné v novat zvýšenou pozornost nebezpe í
rozši ování nep vodních druh ryb, které by mohly ohrozit stabilní rybí spole enstva
p vodních druh .
Dlouhodobý cíl
− p irozen vysoká po etnost a druhová pestrost místních druh ryb a zachovaný rozsah
jejich p irozených biotop a trdliš
Navrhovaná opat ení
− podpora zásah vedoucích ke zlepšení kvality vod (viz kap. 3.5.)
− preferovat ochranu vodních nebo na vodu vázaných druh pták i jiných živo ich p ed
rybá ským využíváním tok
− spoluprací s rybá skými organizacemi zamezovat rozši ování (z hlediska ochrany
p írody) nep vodních druh ryb a prosazovat využívání druh p vodních, p edevším
z místních populací nebo jednoho povodí
− sledovat výskyt lososa obecného na vodote ích v podzimním tahu a spolupracovat na
jeho reintrodukci s rybá skými spolky
− zabezpe it osv tu mezi rybá i, pokud jde o ochranu vydry í ní
− ve spolupráci s RS vymezit potoky, p ípadn ásti potok , které budou ponechány bez
rybá ského hospoda ení (nap . Studený potok).
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3.4.2. Rybníká ství
Charakteristika problematiky
Hospoda ení na rybnících a rybníká ství je na území CHKO Labské pískovce provozováno
jen minimáln . Pro chov ryb, p evážn extenzivní, jsou využívány p edevším malé vodní
nádrže (rybní ky, t ky), které (v etn litorálu a mok ad ) zárove tvo í významné biotopy
pro adu rostlinných i živo išných druh .
Dlouhodobý cíl
− rozmanité biotopy stojatých vod a litorálních stanoviš s výskytem zvlášt chrán ných
druh rostlin a živo ich
− biotopy vhodné i pro další druhy živo ich a rostlin v rybnících využívaných pro chov ryb
(podpora tradi ního obhospoda ování rybník )
Navrhovaná opat ení
− udržovat vzájemnou spolupráci a komunikaci s provozovateli chovu ryb na rekrea ních
nádržích (Stará Oleška, Kyjov) i na menších nádržích obhospoda ovaných RS nebo
soukromníky
− udržení a p ípadné rozší ení po tu menších vodních ploch v p irozeném nebo p írod
blízkém stavu (charakterem i biotou)
− úpravy technického rázu provád né na vodních nádržích sm ovat asov do období
mimo rozmnožování a zimování vodních živo ich (zejména obojživelník , škeble, raka
í ního a chrán ných druh ryb); v dob hnízd ní pták vázaných na litorál udržovat
stálou výši vodní hladiny
− realizaci managentu (odstra ování b ehových porost rákosu a vysokých trav) provád t
mimo hnízdní období ptactva (b ezen– ervenec)
− zabezpe it zachování vodních biotop i jejich návaznost na biotopy okolní (sklon b eh ,
kone ná úprava b eh , charakter dna, rybí obsádka, režim, rostliny atp.).
− preferovat extenzivní chov ryb – prosazovat pro v tšinu rybník vícedruhové obsádky se
zvýšeným podílem vedlejších druh ryb; preferovat p edevším chov rybích obsádek
tvo ených ranými v kovými kategoriemi, jejichž vliv na ekosystém rybníka je šetrn jší
než vysazování starších ro ník , zejména kapra
− spolupracovat s rybá skými organizacemi v prevenci a omezování výskytu invazních
druh vodních živo ich

3.5. Vodní hospodá ství
Charakteristika problematiky
Pro Labské pískovce je typická relativní chudost na vodní toky, což je zp sobeno vysokou
propustností geologického prost edí. Celé území je vyhlášeno jako Chrán ná oblast
p irozené akumulace podzemních vod Severo eská k ída.
V tšina vodních tok v CHKO má vhodné podmínky pro život vodních organism .
Vodní pom ry v oblasti jsou lokáln ovlivn ny lidskou inností, p edevším regula ními
zásahy na tocích, zejména v zastav ných ástech obcí, a meliora ními opat eními. Migra ní
p ekážky na tocích p edstavují p edevším jezy. Na území se nachází jediná malá vodní
elektrárna, která je v sou asné dob (po povodni 2005) mimo provoz. Objevují se tlaky na
obnovu dalších MVE.
Zejména po povodních v roce 2002 se objevují návrhy na provád ní technických
opat ení i na dosud nezregulovaných úsecích jednotlivých tok , a to i v místech, kde lze
alespo na jednom z b eh uplatnit jednodušší a „p írod bližší“ ešení, které m že zárov
zlepšit povod ovou ochranu území.
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Dlouhodobý cíl
− zachování nebo zlepšení stávající ekologické hodnoty vodote í, v etn jejich niv
− zachování ekologické hodnoty biotop vázaných na stojaté vody
− ochrana a zlepšení reten ních schopností krajiny a istoty vod
Navrhovaná opat ení
− ú inn kombinovat zájmy ochrany p írody a ochranu p ed povodn mi
− u upravených tok podpora prom nlivého lenitého profilu koryta toku, podpora
alternativních úprav
− podporovat ochranu p irozeného charakteru vodních tok (zejména mimo zastav ná
území obcí), s využitím procesu p irozené revitalizace tok
− vytipovat úseky vodních tok , vhodné k provedení revitaliza ních opat ení a podporovat
jejich realizaci
− na tocích podporovat projekty na odstran ní, p ípadn zpr chodn ní migra ních bariér,
kamenných stup a jez (zejména na ece Kamenici – sou ást EVL)
− podporovat a zajiš ovat tvorbu drobných vodních ploch, zejména t ní, na vhodných
lokalitách v CHKO a pe ovat o stávající vodní plochy
− spolupracovat se správcem povodí p i hledání spole ných postup v revitalizaci vodních
tok , p i ešení protipovod ových opat ení v krajin a v zastav ném území, odstra ování
migra ních p ekážek, zlepšování morfologie vodních tok a p i konzultacích a
sjednocování p ístupu k zám r m jiných investor na vodních tocích
− zajiš ovat udržení i zlepšení stavu biotop a chrán ných fenomen v lokalitách podporou
pé e o ekosystém a technický stav rybník (vodních d l)
− sledovat hydrologické pom ry prameništních a rašelinných oblastí a v p ípad pot eby
vhodnými zásahy zamezit jejich vysychání a odvod ování
− prosazovat takové využívání ZPF, v etn podpory vhodných agrotechnických metod, aby
nedocházelo ke snižování kvality povrchových i podzemních vod, p ípadn došlo k jejímu
zlepšení
− na plochách v minulosti odvodn ných podporovat rušení starých plošných drenáží bez
náhrady
− zjistit hlavní bodové zdroje zne iš ování a podporovat opat ení k omezení jejich
negativního vlivu na vodní ekosystémy, prosazovat nápravu v p ípadech, kdy dochází ke
zne iš ování vod nebo k ohrožení jejich kvality
− podporovat výstavby obecních
OV, zejména v povodí vodních tok s výskytem
významných a zvlášt chrán ných druh vodních živo ich , preferovat oddílné
kanalizace apod
− ve spolupráci s vodoprávními ú ady sledovat množství pr tok malých vodních tok
v souvislosti s odb ry z nich (obvykle pro ú ely zálivky)
− podporovat realizace kvalitních projekt
išt ní odpadních vod, v etn následného
používání vody
− zajistit zaslepení vrtu u Suché Kamenice (k. ú. H ensko)

3.6. Výstavba
Charakteristika problematiky
P vodní urbanistická struktura obcí s tradi ními rysy jednotlivých staveb p etrvaly plošn až
do 60. let 20. stol. Pak dochází k nár stu zejména rekrea ních chat a dom . Ve výrazn ji
zastav ném, urbanizovaném území (m stské a p ím stské lokality) se realizují panelové
domy. Bytové až t ípodlažní domy se staví i v mnohých menších obcích. V obcích se staví
zem d lské areály, prodejny, p íp. i kulturní st ediska. Nevelká výstavba rodinných dom se
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soust e uje spíše do m st, v obcích se jedná o vzácné výjimky. Velký rozmach individuální
bytové výstavby, a tím i tlak na zástavbu volné krajiny, nastává od 90. let 20. století.
Jeden z nejv tších problém je tlak ze strany obcí, vlastník p dy i investor na
rozší ení zastav ného území obce na úkor volné krajiny a zem d lské p dy. Z obcí se
vytrácí zem d lství, velké množství rodinných dom plní pouze funkci rekrea ních dom .
Stavebníci p evážn vybírají své domy z nabízených katalog rodinných dom , které
svým architektonickým ztvárn ním a svojí hmotou nejsou do obcí oblasti vhodné. Navíc se
stále více projevuje snaha vytvá et pro d m i zahradu v mén i více svažitém terénu rovinu.
V zájmu ochrany krajiny je pod ízení architektonického ešení nových staveb v . jejich
navazujícího prost edí místním zvyklostem.
V poslední dob nar stá zájem o stavby v trných a fotovoltaických elektráren.
Rozmíst ní v ží operátor mobilních sítí považujeme vícemén za stabilizované.
Dlouhodobý cíl
− zachování typické urbanistické struktury sídel, jejich rázu, siluety, zp sobu umíst ní
v krajin , „jednoduchost“ a prostorové utvá ení jednotlivých objekt , s vazbou na
zem d lskou krajinu s prostorov vymezenými p írodními p ed ly a lesy
Navrhovaná opat ení
− p i posuzování nových zám r respektovat základní rozlišení na krajinu p írodní, p írod
blízkou a krajinu kulturní, respektovat prostorové vztahy v krajin – horizonty,
panoramata sídel, vztah sídla a volné krajiny
− pr b žn uplat ovat níže uvedená opat ení ve stanoviscích k územním plán m i
k jednotlivým zám r m za využití studie Vyhodnocení krajinného rázu území (Ing. arch.
Jitka Brychtová, 2008)
− prosazovat zachování venkovského charakteru drobných sídel s navazující zem d lskou
krajinou s prostorov vymezenými p írodními p ed ly a lesy (viz též kap. 2.12.)
− zachovat urbanistickou strukturu sídel, zástavbu dopl ovat spíše díl ím zp sobem, ne
plošným
− zachovat i utvá et drobné ve ejné prostory, vhodný je jednotn p sobící interiér sídla –
charakter cest, d ev né ploty, travnaté mén frekventované cesty, venkovské zahrady
− zachovat rozvoln ný charakter zástavby ástí sídel s v len nými loukami, sady a
rozptýlenou zelení, nezahuš ovat zástavbu
− zachovat odd lenost jednotlivých osad, nespojovat je
− v rámci realizace staveb zachovat dochovanou terénní konfiguraci pozemku, svažitost
terénu a jeho nerovnosti vyrovnávat podezdívkou domu
− u nových staveb u jejich architektonického ešení a jejich navazujícího prost edí
respektovat místní stavební zvyklosti
− zamezit rozr stání tržiš a parkoviš , odstranit nevhodná stávající tržišt
− umožnit umíst ní fotovoltaických elektráren v zastavitelném území obcí v souladu s
harmonickým m ítkem krajiny (zejména v nevyužívaných pr myslových zónách)
− nerozši ovat zástavbu do volné krajiny, v . území zaniklých obcí nebo jednotlivých dom
které již splynuly s volnou krajinou; nebudovat nové stavební celky ve volné krajin , lze
akceptovat díl í dostavbu obce na jejích okrajích, a to p i zachování jejího tvaru a
v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny
− v novat pozornost trasám inženýrských sítí, použitým prvk m a jejich umíst ní v krajin i
v rámci sídla
− v rámci výstavby ve ejného osv tlení (v obcích, u dopravních, pr myslových, rekrea ních
i turistických staveb atd.) uplat ovat návrhy takových opat ení, která budou
minimalizovat „sv telné zne išt ní“ krajiny
− do nových územních plán obcí zapracovat regula ní podmínky pro funk ní využití ploch
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3.7. Doprava a inženýrské sít
3.7.1. Doprava
Charakteristika problematiky
Územím CHKO prochází rekonstruovaná železni ní tra mezinárodního významu a
regionální trat , které jsou funk ní. Významnou silni ní komunikací oblasti je silnice I. t ídy
I/62 z D ína na hrani ní p echod se SRN ve H ensku. ást hranice s CHKO eské
st edoho í vymezuje silnice I. t ídy I/13. Hranici obcí Petrovice ke státní hranici se SRN tvo í
silnice II. t ídy II/248. Na t chto silnicích je ud lena výjimka k jejich chemickému ošet ení
v zimním období. Tato výjimka je ud lena i pro ostatní silnice regionálního významu (III.
t ídy) v obtížn jších terénních podmínkách. Ostatní nejsou chemicky ošet ovány.
Lodní dopravci usilují o zlepšení plavebních podmínek eky Labe výstavbou jezu
(p ehrady). Ta by znamenala silný zásah do vodního ekosystému eky Labe, který je sou ástí
evropsky významné lokality „Labské údolí“, i do krajinného rázu ka onu eky. V sou asné dob
se sleduje význam realizovaných „výhon “ z kamenné rovnaniny pro lodní dopravu a jejich vliv
na biodiverzitu eky. V p ípad prokázání jejich negativního vlivu budou (dle podmínek
rozhodnutí vodoprávního ú adu) odstran ny.
Dlouhodobý cíl
− doprava s minimálním narušením krajinného rázu, bez zvyšování negativního vlivu na
lokality chrán ných druh rostlin a živo ich
Navrhovaná opat ení
− v rámci stanovisek k územním plán m i k jednotlivým zám r m zkapacitn ní komunikací
up ednost ovat železni ní dopravu p ed silni ní
− nerozši ovat sí komunikací s chemickým ošet ením v zimním období (v rámci ud lování
výjimek na chemické ošet ení dalších komunikací v zimním období)
− preferovat rekonstrukce, p ípadn p eložky, silnic p i respektování zájm ochrany p írody
p ed výstavbou nových silnic
− zachovat co nejvíce nezpevn ných lesních a polních cest (bez živi ného povrchu)
− zachovat v co nejv tší mí e p írodní a p írod blízký charakter í ního ka onu eky Labe
− v rámci proces EIA, SEA a dalších ízení d sledn odborn oponovat návrhy na stavby
velkých vodních d l (zejm. stavbu jezu /p ehrady/ na ece Labi)

3.7.2. Fragmentace, migra ní bariéry
Charakteristika problematiky
Celé území CHKO je protkáno sítí zpevn ných ú elových komunikací, silnicemi, železni ními
trat mi, jezy. Tak dochází k fragmentaci krajiny a biotop , a tím i k vytvá ení migra ních
bariér.
Dlouhodobý cíl
− minimalizování zvyšování fragmentace krajiny dopravními stavbami a zachování,
p ípadn zlepšení, jejich sou asné migra ní propustnosti.
Navrhovaná opat ení
− minimalizovat rozši ování sít dopravních staveb
− nevytvá et migra ní bariéry p i stavb nových dopravních cest
− požadovat v rámci oprav a úprav dopravních cest odstran ní migra ních bariér; v rámci
v tších oprav a úprav vodních staveb vytvá ejících migra ní bariéru (nap . jez )
požadovat zpr chodn ní této migra ní bariéry (nap . vybudování rybích p echod )
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3.7.3. Inženýrské sít
Charakteristika problematiky
Na území CHKO existuje p evážn vrchní vedení NN, VN a VVN. V rámci nových vrchních
vedení nebo jejich rekonstrukcí se na sloupy osazují ochranné prost edky, bránící
usmrcování pták elektrickým proudem. Na území CHKO p evažuje nadzemní telefonní sí
pro pevné linky. Na n kterých vyvýšených místech jsou telekomunika ní v že operátor
mobilní sít . V trasách vedení plynovod , které jsou pouze ve v tších sídelních
aglomeracích, nedochází k rozporu se zájmy ochrany p írody. Krom vodovodního adu ze
H enska do D ína jsou vodovodní ady v obcích vedeny v komunikacích a nejsou v rozporu
se zájmy ochrany p írody. Mnohé obce budují splaškovou kanalizaci s centrálními (obecními)
istírnami odpadních vod, a to i s ko enovými. P evážn je odkanalizování objekt ešeno
individuálními vybíracími jímkami, biologickými septiky nebo domovními OV.
Dlouhodobý cíl
− krajina (zejména volná krajina mimo sídla) minimáln narušená technickými sít mi
Navrhovaná opat ení
− požadovat v rámci rekonstrukcí a p i stavb nových sítí v pohledov exponovaných
místech a tam, kde to dovolí p írodní a terénní podmínky, ukládání kabel elektrického
vedení do zem
− požadovat sdílení telekomunika ních v ží více operátory
− minimalizovat povolování staveb nových telekomunika ních v ží
− podporovat nahrazení individuálního išt ní odpadních vod centrálním (požadovat p i
projednávání územních plán obce, tam kde to dovolují terénní podmínky, vybudování
centrální istírny odpadních vod)
− minimalizovat tvrdé a mohutné opev ování b eh vodote í u výtokových kanaliza ních
objekt , zpevn ní provád t výjime n kamennou rovnaninou a do dna usadit pouze v tší
kámen (dopadišt ); v p ípad vybudování centrální kanalizace odstranit stávající
opevn ní b eh , které ztratilo svou opodstatn nost v p ípad nepoužívaných výpustí;
v co nejv tší mí e zachovat p írodní prost edí vodote e

3.8. Pr mysl
Charakteristika problematiky
Na území CHKO v sou asné dob nejsou v tší pr myslové podniky. Nachází se tu pouze
drobné výrobny, které nejsou v rozporu se zájmy ochrany p írody. Pr myslová výroba je
v obcích CHKO zastoupena minimáln . Rozvinutá je pouze v m stech, ležících na jejím
okraji (Jílové, D ín, eská Kamenice, Mikulášovice), kde po roce 1989 došlo k jejímu
poklesu.
Dlouhodobý cíl
− uchrán ní volné krajiny i zastav ných území obcí od nových v tších výrobních podnik a
skladovacích hal, rozvoj drobných provozoven služeb a emesel p i respektování zájm
ochrany p írody
Navrhovaná opat ení
− k p ípadné výstavb nových v tších výrobních podnik , skladovacích hal a k p ípadným
podobným zám r m využít stávající areály zem d lských podnik (nikoliv volnou krajinu)
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3.9. Zacházení s odpady
Charakteristika problematiky
Na území CHKO Labské pískovce se nenachází žádná skládka komunálních odpad .
Vyvážejí se na skládku „Orlík IV“ v Malšovicích, která již leží v CHKO eské st edoho í.
Komunální odpad ze severní ásti CHKO je vyvážen na skládku v Rožanech u Šluknova.
Oproti minulosti slouží obyvatel m CHKO n kolik dob e dostupných sb rných dvor , kde se
koná separace odpad . Navíc konají obce po ur ité dob sb r odpadu, který není možno
kompostovat i dávat do popelnic. Ve m stech jsou dob e dostupné kontejnery pro t íd ní
odpadu. Nejv tší problém je s nep izp sobivými ob any, kte í net ídí i nevyváží odpad na
sb rný dv r, ale vyvážejí ho do lesa. Vlastníci takto poznamenaných pozemk – zpravidla
Lesy R – tyto „ erné skládky“ p íležitostn uklízejí.
Dlouhodobý cíl
− krajina nezne išt ná skládkami ani odpadem
Navrhovaná opat ení
− zajišt ní likvidace TKO mimo území CHKO
− soust edit se na likvidaci nov vznikajících „ erných“ skládek, v p ípad kapacit i na
skládky „vyhaslé“, které jsou roztroušeny na okrajích obcí
− více spolupracovat se stráží ochrany p írody, s policií a s obcemi na odhalování p vodc
„ erných“ skládek
− p i práci s mládeží klást d raz na výchovu k t íd ní odpad , informovat o problematice
v místním tisku

3.10. T žba nerostných surovin a rašeliny
Charakteristika problematiky
V CHKO v sou asnosti neprobíhá žádná t žba nerostných surovin. T žba fluoritu pod
Vysokým Sn žníkem se zastavila v roce 1995 a plochy dot ené d lní inností byly
zalesn ny. Také t žba pískovce, provozovaná v minulosti v menším množství hlavn
v labském údolí, v minulém století definitivn zanikla. Ani rašelina se na území CHKO net ží.
Dlouhodobý cíl
− území bez t žby nerostných surovin
Navrhovaná opat ení
− p ípadnou obnovu t žby nerostných surovin i rašeliny p ipustit pouze v místech, kde by
neznamenala poškození krajinného rázu ani p írodních hodnot CHKO
− spolupracovat se Správou jeskyní na pé i o P írodní památku Jeskyn pod Sn žníkem
(viz též kap. 2.10.)
− bývalé drobné lomy na okrajích vsí jako místa s cennými p írodními spole enstvy a také
z krajiná ského hlediska chránit p ed zasypáváním
− navrhnout odpis zásob a navrhnout zrušení ložiska fluoritu Jílové u D ína – Sn žník,
uvážit zrušení CHLÚ Sn žník
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3.11. Rekreace, turistika, sportovní innost
3.11.1. P ší turistika, cykloturistika, mototuristika, tábo ení
Charakteristika problematiky
Z volno asových aktivit, které se v Labských pískovcích provozují, pat í k nejrozší en jším
p ší turistika, která zde má hlubokou tradici a bude i nadále preferována. Dnešní hustota
zna ených turistických cest a jejich vybavenost (sch dky, vyhlídky, zábradlí, odpo ívadla)
dosáhla zhruba úrovn p ed druhou sv tovou válkou, která je z hlediska návšt vnosti
dostate ná a z hlediska ochrany p írody vyhovující.
Cykloturistika je novou formou využití volného asu, která má zhruba od r. 1990
vzr stající trend a zdá se, že zatím nedosáhla svého vrcholu. V krajin Labských pískovc
se – podobn jako v jiných ástech naší republiky – postupn rozrostla sí cyklotras, která
navazuje na sí v sousedních chrán ných oblastech. Jejich stav je uspokojivý, zejména poté,
co koordinaci zna ení p evzal Klub eských turist . Na rozdíl od zna ených turistických tras
není vývoj zna ené sít cyklostezek dosud ukon en. Cykloturistika je provozována v tšinou
na ve ejných komunikacích, vyasfaltovaných i št rkovaných lesních cestách.
V posledních deseti letech p ibývá motocyklist , kte í jezdí mimo ve ejné komunikace
ve volné krajin a zp sobují škody na p írodním prost edí (eroze, hluk – rušení živo ich ).
Plochy, jejichž údržba a management by mohly být spojeny s jízdou na motorkách, se
v CHKO nevyskytují. CHKO Labské pískovce svojí povahou a rozlohou není vhodná pro
budování motokrosových drah (st ety s ochranou p írody, blízkost sídel, zvýšené riziko
eroze).
Ve ejná tábo išt se v sou asné dob nacházejí p i obcích Tisá, Ostrov, JílovéKamenná, Srbská Kamenice, Vysoká Lípa, Jet ichovice. Krom ve ejných tábo iš dochází
každoro n k vyhrazení n kolika míst pro letní tábory mládeže dle ustanovení § 26 zákona
. 114/92 Sb. Tábo í se za p edem stanovených podmínek (nap . zákaz budování pevných
za ízení, používání chemických záchod ) a po et tábo iš nep ekra uje p t lokalit. Podobn
se povoluje rozd lávání ohn (ohništ musí být upravené tak, aby nemohlo docházet k ší ení
ohn do okolí). U táborník se jedná se o organizované skupiny, které využívají pozemek se
souhlasem vlastníka a jsou z hlediska ochrany p írody bezproblémové. P ínosem n kdy
bývá posekání louky, která by jinak z stala zaplevelená. Tato tábo išt jsou Správou
kontrolována. S n kterými skupinami Správa spolupracuje v oblasti ekologické výchovy, což
p ináší vedlejší efekt – utvá ení lepšího vztahu mládeže k p írod .
Dlouhodobý cíl
− zachování sou asného rozsahu turisticky zna ených cest s kvalitní vybaveností v etn
informa ního systému
− sí zna ených cyklostezek nekolidující se zájmy ochrany p írody ani se zájmy p ší
turistiky i provozu na ve ejných komunikacích.
− zlepšená celková úrove ve ejných tábo iš vedoucí k minimalizaci možného negativního
dopadu jejich provozu na životní prost edí
Navrhovaná opat ení
− v opodstatn ných p ípadech (nap . z d vodu zklidn ní n kterých míst) souhlasit s díl ími
zm nami ve vedení tras zna ených cest
− ve spolupráci s K T zajistit vedení p ípadných nov vznikajících turistických tras tak, aby
se vyhýbaly známým hnízdištím výra velkého a sokola st hovavého
− p i vyzna ování nových nau ných stezek, vycházkových okruh kolem obcí i
hippostezek rozvíjet spolupráci s Klubem eských turist (zna ka skou komisí) a
dosáhnout vzájemné informovanosti
− podporovat údržbu a zkvalit ování terénního informa ního systému (viz kap. 2.14.), ve
spolupráci s K T dbát o dobrou vybavenost zna ených tras umož ující poznávání bez
poškozování p írodních hodnot
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−
−
−
−

umožnit rozší ení zna ených cyklotras, zejména pak v obcích, nové trasy schvalovat
s ohledem na oblasti, kde je nutno zachovat klidový režim
problém jízdy motorká
mimo silnice a místní komunikace ešit spoluprací stráže
ochrany p írody s policií a dalšími subjekty (zejména Lesy R).
zvážit p ípustnost rozší ení areálu pro minibikový a minimotokárový sport u Dolní
Kamenice (Rabštejnské údolí)
provád t kontrolu míst vyhrazených pro letní tábory z hlediska dodržování podmínek
ochrany p írody

3.11.2. Horolezectví
Charakteristika problematiky
Vlastní horolezecká innost se ídí horolezeckým ádem, p esto se m že dostávat do
konfliktu se zájmy ochrany p írody (nap . poškozování skalních útvar i urychlování eroze).
CHKO nemá ve výnosu bližší ochranné podmínky pro horolezectví a nebyly stanoveny ani
p i vyhlášení p írodní památky Tiské st ny, kde je horolezecký sport dominantní. P i z ízení
CHKO nedocházelo k problém m s horolezeckou inností, ty vyvstaly až s masovým
rozší ením tohoto sportu v posledních letech. Jiným problémem jsou nedisciplinovaní jedinci,
kte í nedodržují pravidla lezení (nap . nevhodná obuv, lezení za vlhka, nerespektování
p echodného uzav ení v ží ii masiv z d vodu hnízd ní ohrožených druh pták ). Proto
provád jí strážci (n kdy za doprovodu policie) kontroly horolezc .
Dlouhodobý cíl
− provozování horolezectví v CHKO bez poškozování p edm tu ochrany ZCHÚ
Navrhovaná opat ení
− do nového na ízení o vyhlášení p írodní památky Tiské st ny zapracovat požadavky
ochrany p írody ve vztahu k horolezecké innosti (bližší ochranné podmínky regulující
horolezectví),
− z d vodu hnízd ní významných chrán ných druh pták u vybraných lokalit horolezectví
omezit i do asn zakázat, dle pot eby a možností zajistit ostrahu hnízd, ve spolupráci
s horolezci zajistit mimo hnízdní období vy ezání nežádoucích d evin ve skalních st nách
se známými hnízdy sokola st hovavého a výra velkého
− prohloubit spolupráci s orgány
eského horolezeckého svazu a dále zlepšovat
informovanost (nap . uspo ádání seminá e) horolezecké ve ejnosti o podmínkách
horolezectví v CHKO
−
ast ji provád t strážní službu v lezeckých oblastech
− na internetových stránkách informovat horolezeckou ve ejnost o oblastech do asn
uzav ených pro lezení z d vodu hnízd ní chrán ných druh ptactva
− pro lepší informovanost a k usm rn ní sportovních aktivit i nadále iniciovat a vydávat
nau né a propaga ní materiály a pe ovat o informa ní systém
− vyhradit v NPR Ka on Labe místa pro horolezectví v ástech, kde nebude mít negativní
dopad na p edm ty ochrany této NPR
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4. Záv re ný p ehled prioritních úkol za celou CHKO
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

zajistit aktivní ochranu zvlášt chrán ných a biogeograficky významných druh rostlin,
živo ich a hub, s d razem na druhy kriticky a siln ohrožené (nap . sokol st hovavý,
drobnokv t pob ežní)
zachovat nebo zlepšit stav biotop a druh , které jsou p edm tem ochrany v EVL a PO
Labské pískovce (nap . modrásci rodu Maculinea, žabní ek vzplývavý)
zajistit dopln ní sít MZCHÚ o další cenné lesní, nelesní a geologické lokality
vyhlášením nových MZCHÚ
prosazovat udržení a zlepšování stavu lesních spole enstev, nap . zvyšováním
zastoupení stanovištn
p vodních druh
d evin, ponecháváním d evní hmoty,
redukováním invazní borovice vejmutovky, vhodným zp sobem rekonstrukcí náhradních
porost (v oblasti D ínského Sn žníku), snižováním stavu spárkaté zv e apod.
pe ovat o cenná nelesní spole enstva, zejména o lokality s výskytem zvlášt
chrán ných, ohrožených druh rostlin, živo ich a hub prosazováním a podporováním
vhodného zp sobu hospoda ení vlastník , p íp. p ímým zajišt ním pé e
redukovat invazní p íp. expanzivní druhy rostlin a živo ich , p ednostn nejagresivn jší
druhy (nap . k ídlatky, borovice vejmutovka) a v cenných lokalitách (nap . zachovalá
p írodní stanovišt , cenná spole enstva a lokality s významnými a chrán nými druhy)
zajistit nezbytný monitoring spole enstev a rostlinných a živo išných druh v koordinaci
s celostátními programy a mezinárodními závazky
udržovat a rozvíjet terénní informa ní systém a terénní za ízení a regulovat v p ípad
ohrožení p edm t ochrany turistický ruch a rekrea ní aktivity (nap . v PR Tiské st ny)
rozvíjet a prohlubovat p eshrani ní spolupráci s ochranou p írody a krajiny v Sasku, nap .
se Správou Národního parku Saské Švýcarsko
zajistit revizi a realizaci ÚSES
zajiš ovat ochranu krajinného rázu, tj. nap . prosazovat udržení vyváženého pom ru
mezi zastav ným územím a volnou krajinou, neumož ovat zábor a industralizaci volné
krajiny, dbát na zachování p írodních a kulturních dominant krajiny a nenarušování
krajinných horizont apod.
ochránit významné lokality, dochované prvky p írodního prost edí a krajinu p ed
fragmentací, p ípadn dalšími negativními vlivy, které mohou zp sobit narušení
p írodních hodnot území (nap . výstavbou dopravní infrastruktury – jez na ece Labi)
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5. Seznam zkratek
AOPK R – Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky
OV – istírna odpadních vod
RS – eský rybá ský svaz
EAFRD – European Agricultural Fund for Rural Development (evropský zem d lský fond pro
rozvoj venkova)
EU – Evropská unie
EVL – evropsky významná lokalita
CHKO – chrán ná krajinná oblast
CHKO LP – Chrán ná krajinná oblast Labské pískovce
CHLÚ – chrán né ložiskové území
k. ú. – katastrální území
K T – Klub eských turist
KPÚ – komplexní pozemkové úpravy
L R – Lesy eské republiky, s. p.
LHC – lesní hospodá ský celek
LHO – lesní hospodá ská osnova
LHP – lesní hospodá ský plán
MaS – dota ní podprogram 215012 Správa nezcizitelného státního majetku v zvlášt
chrán ných územích (majetek státu)
MZCHÚ – maloplošné zvlášt chrán né území
MZe – Ministerstvo zem d lství
MŽP R – Ministerstvo životního prost edí eské republiky
NN – nízké nap tí
NP – národní park
NP Š – Národní park eské Švýcarsko
NPP – národní p írodní památka
NPR – národní p írodní rezervace
OOP – orgány ochrany p írody
OPK – ochrana p írody a krajiny
PO – pta í oblast
POPFK – program Podpora obnovy p irozených funkcí krajiny
PP – p írodní památka
PPK – Program pé e o krajinu
PR – p írodní rezervace
RSPL – rámcové sm rnice pé e o les
TTP – trvalé travní porosty
ÚTP – územn technický podklad
ÚSES – územní systém ekologické stability
VCHÚ – velkoplošné chrán né území
VN – vysoké nap tí
VVN – velmi vysoké nap tí
ZCHD – zvlášt chrán ný druh
ZPF – zem d lský p dní fond
ZÚR – zásady územního rozvoje
Zkratky d evin jsou uvedeny podle p ílohy . 4 k vyhlášce . 84/1996 Sb., o lesním
hospodá ském plánování, s t mito výjimkami:
DB – znamená všechny druhy domácích dub (zejména dub zimní)
LP – znamená lípu malolistou i lípu velkolistou
JL – znamená všechny druhy jilm (zejména jilm horský)
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