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1. Identifika�ní údaje 
1.1. Výnos 
Chrán�ná krajinná oblast Labské pískovce byla z�ízena výnosem Ministerstva kultury �eské 
socialistické republiky dne 27. �ervna 1972, �.j. 4.946/72-II/2.  

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. 

CHKO Labské pískovce se nachází v severní �ásti �eské republiky p�i hranici se Spolkovou 
republikou N�mecko. CHKO Labské pískovce leží na území Ústeckého kraje, na �ástech okres� 
D��ín a Ústí nad Labem a spadá do územního obvodu obcí s rozší�enou p�sobností D��ín, Rumburk, 
Varnsdorf a Ústí nad Labem. Územím CHKO je pln� zasaženo 15 katastrálních území a �áste�n� 
dalších 39 katastrálních území. Jejich p�ehled je v p�íloze �. 1. Správa CHKO Labské pískovce sídlí 
v D��ín�. 
 
Výnos je již obsahov� a legislativn� zastaralý, od doby vyhlášení v n�m nebyly provád�ny žádné 
zm�ny. Základní principy ochrany CHKO jsou zakotveny v § 25, § 26 a § 27 zákona �. 114/1992 Sb., 
o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní, bližší ochranné podmínky podle t�chto ustanovení 
vyhlašuje vláda republiky na�ízeními. 
 
 

1.2. Mezinárodní význam 
V rámci vytvá�ení soustavy Natura 2000 bylo celé území CHKO Labské pískovce vyhlášeno v roce 
2004 za Pta�í oblast Labské pískovce. Toto území je hnízdišt�m tém�� 20 druh� pták� uvedených ve 
sm�rnici EU. Bylo zde vyhlášeno také 5 EVL o celkové rozloze cca 40 km2 (viz kapitola �. 3.4.). 
 
�ást CHKO Labské pískovce je sou�ástí soustavy botanicky významných území (IPA), evidovaných 
sdružením pro ochranu evropské flóry Planta Europa. 
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2. Charakteristika území 
2.1. Geologie a geomorfologie 
Geologie 
Území Labských pískovc� �adíme z regionáln� geologického hlediska do lužické faciální oblasti �eské 
k�ídové tabule. Její historie za�íná zhruba p�ed sto miliony let v druhohorách v období svrchní k�ídy, 
kdy se z pís�itých usazenin m�lkého mo�e vytvo�ilo až n�kolik set metr� mocné souvrství. Zpevn�ním 
t�chto pís�itých sediment� vznikly pískovce cenomanského, turonského až coniackého stá�í, které 
spo�ívají na starších krystalinických horninách a r�zného p�vodu. Pozd�ji mo�e ustoupilo a ve 
t�etihorách bylo pískovcové souvrství rozlámáno soustavou zlom�, zp�sobených sope�nou �inností, 
probíhající v blízkém �eském st�edoho�í. Tehdy také došlo místy k proražení pískovcové tabule 
ojedin�lými proniky neovulkanit�. Pískovce i se svým krystalinickým podložím (viz níže) byly tehdy 
vyzdviženy a uklon�ny asi o 1-3° k severu. Tím byly vystaveny siln�jšímu zv�trávání. Následující 
období kvartéru bylo v jednotlivých ledových dobách doprovázeno intenzivním mrazovým 
zv�tráváním. Trosky a produkty tohoto zv�trávání byly odstra�ovány v jednotlivých meziledových 
dobách a to zejména vodními toky. Po skon�ení poslední doby ledové vytvo�ily p�dotvorné procesy 
dnešní p�dní typy. Intenzivní denuda�ní �innost �tvrtohor, p�sobící dodnes, vymodelovala Labské 
pískovce do jejich sou�asné podoby. 

Podložní krystalinický komplex v prostoru CHKO Labské pískovce a v jeho nejbližším okolí je 
možno rozd�lit do t�í geologických jednotek. V západní �ásti CHKO, v prostoru Sn�žnické hornatiny a 
dále na západ tvo�í p�ímé podloží k�ídovým sediment�m krystalinikum Krušných hor. Je zastoupeno 
rulovou petrovickou klenbou. Krystalinikum je obnaženo v okolí Tisé a Libouchce, kde se též no�í pod 
mladší svrchnok�ídové transgresní sedimenty. Ve st�ední �ásti CHKO tvo�í podloží krystalinikum, 
obnažené v labském údolí, které je �azené do labského b�idli�ného poho�í. Sm�rem na severovýchod 
a sever p�echází labské b�idli�né poho�í do granitoid� �azených již k lužickému žulovému masivu. 
Jeho horniny, které vycházejí na povrch za významnou tektonickou linií (lužickou poruchou), budují 
nejsevern�jší okraj CHKO.  

Horninové vlastnosti kvádrových pískovc� p�edur�ily svérázný vývoj povrchových tvar�, nápadn� 
odlišných od jiných hornin. Tento vývoj probíhá p�edevším prohlubováním a rozši�ováním puklin a 
rozsedlin hloubkovou erozí, pop�. gravita�ními pohyby horninových blok� a ker (�ícení, odsedání aj.). 
Naproti tomu plošinné �ásti povrchu nepodléhají po dlouhá období významn�jším zm�nám. Tak 
vzniká na první pohled nápadný kontrast mezi hlubokými údolími se skalními st�nami a výše 
položeným plochým reliéfem. 

Díky erozi se v pískovcovém masivu vytvo�ilo množství forem skalního reliéfu. Velké formy �lení 
území do t�í etáží. Spodní etáž tvo�í údolí �ek a potok� lemovaná skalními st�nami. St�ední etáž 
p�edstavují plošiny, dosahující nejv�tšího rozsahu v okolí R�žové (R�žovská plošina). Horní etáž tvo�í 
vrcholy nad plošinami, z nichž nejvýznamn�jší je stolová hora Vysoký Sn�žník.  

K velkým formám pískovcového reliéfu pat�í údolí, která mají �asto tvar ka�on� nebo sout�sek se 
svislými st�nami. V pokro�ilém stupni vývoje rozpadu pískovcových desek vznikají skalní m�sta. 

Z forem st�ední velikosti jsou zastoupeny skalní st�ny, ostrohy, v�že, pilí�e, h�ibovité útvary, 
�ímsy, p�evisy, skalní okna �i brány. 

Z malých forem jsou nejb�žn�jší voštiny, skalní dutiny a pseudoškrapy, které jsou 
charakteristickým prvkem skalních st�n. P�i jejich vývoji p�sobí procesy jednak mechanického 
zv�trávání (tepelné zm�ny, odleh�ení po denudaci), jednak chemického zv�trávání (rozpoušt�ní, 
hydrolýza, oxidace aj.).  

Na vzhledu krajiny se rovn�ž podílejí vyv�elé horniny vzniklé pod n�kdejším povrchem, které byly 
obnaženy po denudaci m�k�ích nadložních sediment�. �etná podpovrchová plošn� nevelká 
vulkanická t�lesa, p�evážn� �edi�ového charakteru, vystupují z vyerodovaných m�k�ích hornin a tvo�í 
kopce a návrší.  
 
 
Geomorfologie 
Z hlediska geomorfologického �len�ní leží CHKO Labské pískovce na severozápad� geomorfologické 
provincie �eské vyso�iny, a to na styku dvou subprovincií – Krušnohorské a Krkonošsko-jesenické. 
Krušnohorská subprovincie je zastoupena Krušnohorskou hornatinou, a to D��ínskou vrchovinou 
(�len�ní je názorn� vid�t z p�ehledky).  
 
D��ínská vrchovina zahrnuje následující geomorfologické podcelky: 

a – D��ínské st�ny (�len�né na Sn�žnickou hornatinu a R�žovskou vrchovinu) 
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b – Jet�ichovické st�ny 
 
Z Krkonošsko-jesenické subprovincie sem zasahují �ásti Krkonošské oblasti a to 

a – Šluknovská pahorkatina (její �ást Šenovská pahorkatina) 
b – Lužické hory (její �ásti Kytlická hornatina a Ch�ibskokamenická kotlina) 
 
Navíc do CHKO nepatrn� zasahují další geomorfologické podcelky Krušných hor a �eského 
st�edoho�í. 
 
Stru�ná charakteristika hlavních díl�ích jednotek 

Sn�žnická hornatina zaujímá západní �ást CHKO. Tvo�í ji plochá hornatina, náležící do povodí Labe. 
Vytvo�ena je na k�ídových pískovcích od cenomanu až po st�ední turon, s ojedin�lými pr�niky 
neovulkanických hornin. Povrch Sn�žnické hornatiny lze charakterizovat jako siln� roz�len�ný erozn� 
denuda�ní reliéf sedimentární stup�oviny. Celé území má výraznou asymetrickou stavbu. Na jižním 
okraji hornatiny se jako d�sledek subrecentních až recentních tektonických pohyb� nachází pásmo 
nejvyšších elevací. Mezi základní rysy reliéfu pat�í tektonicky rozlámané cuesty na jižním okraji (�ela 
na sever), strukturn� podmín�né plošiny, stolové hory, ojedin�lé neovulkanické suky. Nejvýrazn�jší 
morfologický útvar je zde hluboce za�íznuté antecedentní údolí Labe a jeho p�ítok�. Je lemováno 
charakteristickými tvary selektivního zv�trávání (skalní st�ny a izolované pískovcové v�že). Nejvyšším 
bodem je denuda�ní troska Vysokého Sn�žníku (723 m) se zachovaným zbytkem denuda�ní úrovn� 
staršího data. Mezi neovulkanickými elevacemi je nejvýznamn�jší Holý vrch (528 m) s lokáln� 
vyvinutou sloupcovitou odlu�ností neovulkanit�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 1: �edi�ový vrch 
 
 
R�žovská vrchovina je �ást D��ínských st�n východn� od labského údolí. Její nejv�tší �ást leží 
v povodí �eky Kamenice. Má siln� roz�len�ný, erozn� denuda�ní reliéf s pom�rn� hojnými proniky 
neovulkanit� zachovaných ve form� suk�. Je vytvo�ena na k�ídových pískovcích spodního a st�edního 
turonu. Na jejím jižním okraji jsou op�t charakteristické tektonicky podmín�né cuesty s �ely 
uklon�nými na sever. Mezi další významné morfologické tvary náleží rozsáhlé strukturní plošiny, 
roz�len�né hluboce za�íznutým, místy až ka�onovitým údolím �eky Kamenice a jejich p�ítok�. 
Neovulkanické proniky mají dnes charakter suk� a p�edstavují nevyšší elevace. Nejvyšším bodem 
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celého území je neovulkanický R�žovský vrch (619 m) ležící v NP �eské Švýcarsko. Je sám o sob� 
morfologicky neoby�ejn� pestrý (skalní tvary, mrazové sruby, balvanové proudy, kamenná mo�e).  
 
Jako Jet�ichovické st�ny je ozna�ována severovýchodní �ást D��ínské vrchoviny v povodí �ek 
Kamenice a K�inice, která dnes leží p�evážn� na území národního parku (jen její okrajové �ásti jsou 
sou�ástí CHKO). Vznikly op�t na pískovcích st�edního turonu a na severozápad� turonu, až coniaku. 
Charakteristické jsou op�t pr�niky neovulkanických basaltoid� tvo�ící nejvyšší elevace. Reliéf 
Jet�ichovických st�n lze op�t charakterizovat jako siln� roz�len�ný, erozn� denuda�ní reliéf, 
tektonicky i litologicky podmín�né, sedimentární stup�oviny. Výraznými rysy reliéfu jsou strukturní 
h�bety, neovulkanické suky a hluboce za�íznutá ka�onovitá údolí �ek Kamenice, K�inice a jejich 
p�ítok�. Nacházejí se zde charakteristické tvary selektivního zv�trávání a odnosu, které ve svém 
kone�ném výsledku vytvá�ejí morfologicky pestrý prostor mezi údolím Labe a Lužickými horami. Mezi 
nejvýznamn�jší morfologický útvar náleží skalní most Prav�ická brána, ležící v národním parku. 
 
Šenovská pahorkatina je charakterizována jako �lenitá krajina složená p�evážn� z granit� lužického 
plutonu. Její povrch p�edstavuje mírn� zvln�ný erozn� denuda�ní reliéf, se zbytky zarovnaných 
povrch� na plochých rozvodích. Roz�len�ná je strukturními h�bety a neovulkanickými suky. Nejvyšším 
bodem je zde granitová Tane�nice (597 m). 
 
 
 

2.2. Hydrologie a hydrogeologie 
Celá oblast Labských pískovc� (na základ� geologického vymezení) pat�í k úmo�í Severního mo�e. 
Pro Labské pískovce je typická relativní chudost na vodní toky, což je zp�sobeno vysokou 
propustností geologického prost�edí. Naprostá v�tšina významn�jších vodních tok� pramení mimo 
oblast Labských pískovc�, nap�. Kamenice v Lužických horách, obdobn� jako �ada menších tok�. 

Území CHKO Labské pískovce náleží n�kolika r�zným hydrogeologickým rajón�m, které se od 
sebe odlišují jak horninovým složením, tak stupn�m porušení a z toho vyplývajícím druhem 
propustnosti a schopností vytvo�it akumulace podzemních vod. V území CHKO jsou zatím rozlišeny 
dv� velké skupiny: 4 sedimenty svrchní k�ídy s hydrogeologickými rajóny. 
 

463 D��ínský Sn�žník 

466 K�ída dolní Kamenice a K�inice 

 Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika s rajóny: 

613 krystalinikum východních Krušných hor 

641 krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor 

 
Rajón 463 D��ínský Sn�žník. 

Zahrnuje tém�� celou plochu k�ídové morfologické jednotky III-A-3-a Sn�žnická hornatina na levém 
b�ehu Labe (bez území na pravém b�ehu) až k vodote�i Jílovského potoka. Celé území je 
charakterizováno jako samostatná antiklinální hydrogeologická struktura s mírn� uklon�ným severním 
k�ídlem a strm�ji uklon�ným - tektonicky siln� postiženým - jižním k�ídlem. V této struktu�e lze rozlišit: 

- hlubokou zvode� s výhradní puklinovou propustností vázanou na krystaliniku labského b�idli�ného 
poho�í a pono�eného krystalinika východních Krušných hor - viz výše 

- k�ídové zvodn� vázané na sedimenty svrchní k�ídy s pr�linovo-puklinovou propustností 

- m�lkou zvode� vázanou na kvartérní zv�traliny 
 
Rajón 466 K�ída Dolní Kamenice a K�inice 

Do tohoto rajónu spadají morfologické �ásti III-A-3-b R�žovská vrchovina, dále III-A-3-c Jet�ichovické 
st�ny a kone�n� pravý b�eh Labe, tj. východní �ást jednotky III-A-3-a Sn�žnická hornatina. Základní 
rozd�lení zvodní je obdobné.  
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613 Rajón krystalinika východních Krušných hor 

Zaujímá nejzápadn�jší �ást CHKO Labské pískovce a nejvýchodn�jší �ást morfologické jednotky III-A-
2 Krušné hory. Jak vyplývá z výše uvedené geologické stavby, v migmatitovém komplexu lze 
v podstat� vymezit jen dv� základní zvodn�: 

- zvode� vázanou na krystalinikum s výhradní puklinovou propustností 

- zvode� vázanou na kvartérní zv�tralinový pokryv s výhradní pr�linovou propustností 
 
Rajón 641 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor 

Do tohoto rajónu s plochou tém�� 1 700 km2 náleží z území CHKO Labské pískovce jen zlomek jeho 
nejzápadn�jší �ásti, kdy vlastn� jde jen o pruh krystalinických hornin podél Lužické poruchy. 

Hydrogeologické pom�ry jsou zde známy jen obecn�. Lze rozlišit dv� základní zvodn�: 

- hluboká zvode� vázaná na puklinový systém krystalinika pop�. tektonické linie s výhradní puklinovou 
propustností 

- m�lká zvode� vázaná na kvartérní zv�traliny s výhradní pr�linovou propustností 

Ob� zvodn� jsou op�t ve vzájemné souvislosti ve smyslu dotace a odvod�ování. 
 
Podzemní vody (Hydrogeologie) 

Území CHKO Labské pískovce p�edstavuje oblast mimo�ádného významu z hlediska tvorby a ob�hu 
podzemních vod. K�emenné pískovce tvo�ící v�tšinu území dosahují mnoha set metrových mocností a 
jsou výborn� propustné. Propustnost hornin je p�itom dvojího druhu, pr�linová prost�ednictvím pór� a 
dutin mezi jednotlivými zrny pískovc�, a dále prost�ednictvím tektonicky predisponovaného 
puklinového systému. Celé území je proto vyhlášeno jako Chrán�ná oblast p�irozené akumulace 
podzemních vod Severo�eská k�ída. Ka�on �eky Labe p�edstavuje v evropském m��ítku zcela 
ojedin�lé území, kde vodní tok jako tzv. úplný drén prvního �ádu pro�ezává celou mocnost k�ídových 
pískovc� až na skalní podklad Labského b�idli�ného poho�í.  
 
Ob�h podzemních vod 
K ob�hu podzemních vod dochází ve dvou hlavních k�ídových kolektorech, tj. v cenomanském a 
turonském. Mezi cenomanským kolektorem a turonským kolektorem v nadloží se nachází n�kolik 
desítek metr� mocné souvrství mén� propustných pelitických hornin plnících funkci izolátoru. Celková 
mocnost k�ídových souvrství mezi �eskou Kamenicí a D��ínem dosahuje více než 1000 m, tj. nejvíce 
v celé �eské k�ídové pánvi.  

Ostatní geologické formace vyskytující se na území CHKO mají pouze lokální hydrogeologický 
význam. Kvartérní fluviální náplavy v�tšiny vodních tok� jsou v místech osídlení podél hranice 
národního parku hojn� využívány pro individuální vodárenské zásobování. Hojné jsou i deluviální 
svahové sedimenty, avšak jejich hydrogeologický význam je zanedbatelný.  
 
 
 

2.3. Pedologie 
Na území CHKO Labské pískovce se setkáváme s n�kolika základními p�dními typy a v�tším po�tem 
od nich odvozených subtyp� a variet. Pedologická r�znorodost je mimo jiné podmín�na geologickou 
stavbou území a vytvo�enými p�dotvornými substráty, klimatem, vegeta�ním krytem, �inností 
mikroorganism� atd. 

Podkladovým materiálem pro vypracování tohoto p�ehledu byla Syntetická p�dní mapa �eské 
republiky m��. 1:200 000 (list Ústí nad Labem a Liberec) a dále Základní p�dní mapa okr. D��ín a Ústí 
nad Labem, Kartogram zrnitosti, skeletovitosti a zamok�ení a Kartogram p�dotvorných substrát� výše 
uvedených okres�, vše v m��. 1:50 000 (materiály Komplexního pr�zkumu zem�d�lských p�d �SSR, 
1968-1970). Pro území na lesním p�dním fondu byla k dispozici pouze Syntetická p�dní mapa, pro 
území na zem�d�lském p�dním fondu to byly mimo tuto mapu ješt� materiály Komplexního 
pr�zkumu. 

S ohledem na použité podkladové materiály jsou p�dní typy uvád�ny jak v nov� používaném 
morfogenetickém klasifika�ním systému p�d (Syntetická p�dní mapa), tak i v geneticko-agronomické 
klasifikaci p�d (materiály Komplexního pr�zkumu), údaj v závorce. Je však nutné upozorn�ní, že bez 
podrobn�jšího terénního šet�ení není v mnoha p�ípadech možný jednozna�ný p�evod ur�itého 
p�dního typu z jedné klasifikace do druhé. 
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Pro usnadn�ní orientace jsou samostatn� hodnoceny p�dy na lesním a samostatn� na 
zem�d�lském p�dním fondu a plocha CHKO je rozd�lena na t�i �ásti: 

- Mikulášovicko (severní �ást CHKO mezi Mikulášovicemi a Kyjovským údolím) 

- Kamenicko (st�ední �ást mezi Kyjovským údolím a pravým b�ehem Labe) 

- Sn�žnická hornatina (�ást na levém b�ehu Labe, západní �ást) 

Pro toto �len�ní bylo použito mírn� upraveného rozd�lení z pracovní metodiky pro základní monitoring 
p�írodov�dn� nejhodnotn�jších �ástí CHKO Labské pískovce, 1996. 

Na lesním p�dním fondu má v celé oblasti nejv�tší zastoupení podzol arenický, doprovázený 
litozemí (typickou) a místy kambizemí arenickou varietou siln� kyselou vytvo�enou na nevápnitých 
pískovcích �eské vyso�iny. K t�mto t�em p�dním typ�m p�istupuje v �ásti Mikulášovicko kambizem 
typická var. kyselá na kyselých a neutrálních intruzívech a lokáln� kambizem dystrická na stejném 
p�dotvorném substrátu. V této �ásti CHKO, stejn� jako v �ásti Kamenicko, se taktéž pouze ojedin�le 
setkáváme s rankerem na bazických efuzívech. Odlišné p�dní typy, a to kambizem dystrická, kterou 
doprovází podzol kambizemní vytvo�ený na rulách a granulitech, jsou vymapovány ješt� v oblasti 
Sn�žnické hornatiny. 

Na zem�d�lském p�dním fondu je v CHKO nejvíce rozší�eným p�dním typem pseudoglej 
(oglejená p�da) vytvo�ený na r�zných p�dotvorných substrátech. Na Mikulášovicku se jedná o 
svahoviny z p�evážn� kyselého materiálu, na Kamenicku o sprašovité pokryvy, svahoviny z p�evážn� 
kyselého materiálu, svahoviny z p�evážn� kyselého materiálu na odvápn�ných k�ídových slínech 
(okolí Huntí�ova a Olešky), svahoviny z p�evážn� kyselého materiálu na pískovcích a sprašovité 
pokryvy na pískovcích (okolí Ludvíkovic), odvápn�né k�ídové slíny s �edi�ovým skeletem (okolí 
Jánské, �eské Kamenice, V�trného vrchu). V �ásti Sn�žnické hornatiny se pseudoglej (oglejená 
p�da), nejvíce zastoupený v okolí Jílového, Modré, Libouchce a Sn�žníku, nej�ast�ji vytvo�il na 
smíšeném substrátu svahovin z p�evážn� bazického materiálu a k�ídových slín�, na svahovinách 
z p�evážn� kyselého materiálu na k�ídových slínech v �eském masivu, na výrazn�ji skeletovitých 
svahovinách na k�ídových slínech v �eském masivu, v menší mí�e pak na svahovinách z p�evážn� 
kyselého materiálu, na svahovinách z p�evážn� bazického materiálu a na svahovinách z p�evážn� 
kyselého materiálu na pískovci. Pouze ojedin�le je výskyt pseudogleje v této �ásti CHKO vázán na 
ortoruly a pískovce. 

Dalším pom�rn� dosti rozší�eným p�dním typem, na Mikulášovicku v�bec nejrozší�en�jším, je 
kambizem (hn�dá p�da). V �ásti Mikulášovicko se jedná o kambizem typickou var. siln� kyselou a 
kambizem dystrickou (hn�dá p�da kyselá) na kyselých horninách ze skupiny žul. V menší mí�e, 
zejména v okolí Brtník� a Mikulášovic, byla vymapovaná hydromorfní varieta (hn�dá p�da kyselá 
slab� oglejená) na svahovinách z p�evážn� kyselého materiálu na kyselých horninách ze skupiny žul. 
V �ásti Kamenicko je po pseudogleji (oglejená p�da) dalším nejvíce rozší�eným p�dním typem 
hn�dozem luvizemní a hn�dozem pseudoglejová (hn�dozem illimerizovaná oglejená), a to zejména 
v okolí Arnoltic, Janova, R�žové, Vysoké Lípy, Jet�ichovic, Všemil a Srbské Kamenice. Nej�ast�jším 
p�dotvorným substrátem výše uvedeného p�dního typu jsou v této oblasti sprašovité pokryvy, mén� 
�asté pak sprašovité pokryvy na pískovcích nebo �edi�ích. Pouze lokáln� v okolí Lužné, Markvartic, 
Staré a Nové Olešky se setkáváme s hn�dozemí illimerizovanou slab� oglejenou na spraších a 
sprašovitých pokryvech. 

O n�co mén� než p�edchozí p�dní typ je v �ásti Kamenicko rozší�ena kambizem (hn�dá p�da). 
Jedná se o kambizem var. kyselou a kambizem dystrickou (hn�dá p�da kyselá) p�evážn� na 
pískovcích, pouze u Rynartic i na �edi�i, dále pak o hn�dou p�du kyselou slab� oglejenou (není 
možný jednozna�ný p�evod do nové klasifikace) u Arnoltic a Labské Strán� na pískovcích, u Jánské 
na svahovinách z p�evážn� kyselého materiálu na �edi�i, u Rynartic na smíšených svahovinách a u 
Pekelského dolu na svahovinách z p�evážn� kyselého materiálu na odvápn�ných k�ídových slínech. 
Posledním z této �ady je kambizem var. kyselá pseudoglejová (hn�dá p�da kyselá oglejená) v okolí 
Srbské Kamenice na svahovinách z p�evážn� kyselého materiálu, u Filipova na svahovinách 
z p�evážn� kyselého materiálu na pískovcích a u Ludvíkovic na svahovinách z p�evážn� kyselého 
materiálu na �edi�i. 

Stejn� jako na �ásti Mikulášovicko je i na �ásti Sn�žnická hornatina druhým nejrozší�en�jším 
p�dním typem kambizem (hn�dá p�da). Zde se na rozdíl od nejsevern�jší �ásti CHKO jedná ve velké 
v�tšin� o podzol kambizemní (hn�dá p�da podzolovaná) - široké okolí Petrovic, který je doprovázený 
hn�dou p�dou podzolovanou slab� oglejenou a hn�dou p�dou podzolovanou oglejenou. P�dotvorným 
substrátem jsou tém�� ve všech p�ípadech orthoruly, pouze u Tisé a Nového Dvoru pískovce. 

Obdobn� jako u pseudogleje je ve všech �ástech CHKO vymapován glej typický (glejová p�da) 
na nevápnitých nivních uloženinách, který m�že být místy doprovázen glejem organozemním (glejová 
p�da rašelinová, glejová p�da var. zrašelin�lá). Glej typický byl zjišt�n v okolí Mikulášovic, Vl�í Hory, 
rybníku Šiml a p�ilehlém Dlouhodolském potoce, ve st�ední �ásti CHKO v blízkosti žel. stanice Veselé 
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pod Rabštejnem a v �ásti CHKO na levém b�ehu Labe v okolí Antonínova, Ostrova, Rájce, Nového 
Dvoru a širším okolí Petrovic. 

Níže uvedené p�dní typy se již vyskytují na podstatn� menších plochách a pouze v n�které �ásti 
CHKO. V �ásti Kamenicko se jedná o luvizem pseudoglejovou (illimerizovaná p�da oglejená) na 
sprašovitých pokryvech p�ípadn� na sprašovitých pokryvech na pískovcích v okolí Studeného, 
Huntí�ova, Labské Strán� a Arnoltic. Dalšími p�dními typy v této �ást jsou: 

- kambizem typická, kambizem arenická (hn�dá p�da) na �edi�ích a tufech s vyšším obsahem 
dvojmocných bází v okolí �eské Kamenice, Filipova, na V�trném vrchu, u Lipnice 

- kambizem eutrofní (hn�dá p�da eutrofní, tmavá) na �edi�i u R�žové 

- fluvizem typická (nivní p�da) na nevápnitých nivních uloženinách na terasách p�evážn� z bazického 
materiálu u Všemil 

- fluvizem glejová (nivní p�da glejová) na nevápnitých nivních uloženinách kolem vodních tok� (Labe - 
Podskalí, Kamenice - Srbská Kamenice, Ch�ibská Kamenice - Všemily, Bynovecký potok) a v okolí 
Olešského rybníka 

 V �ásti Sn�žnická hornatina p�istupuje k nejrozší�en�jším p�dním typ�m (pseudoglej a podzol 
kambizemní) dále: 

- kambizem dystrická (hn�dá p�da kyselá) na pískovcích, a to v okolí Prost�edního Žlebu, Maxi�ek, 
B�lé a Sn�žníku 

- kambizem typická (hn�dá p�da) na tufech s vyšším obsahem dvojmocných bází u Libouchce 

- pararendzina pseudoglejová (rendzina slab� oglejená) na k�ídových slínech a na svahovinách 
z p�evážn� bazického materiálu smíšených s k�ídovými slíny v okolí Modré a Libouchce 

Výše uvedené údaje, které hodnotí území CHKO s ohledem na vymapované p�dní typy (subtypy, 
variety), je možno doplnit o hodnocení dle zrnitostního složení p�d a hloubky p�dy. Zrnitostn� 
p�evažují p�dy pís�itohlinité a hlinitopís�ité, lokáln� se setkáváme s p�dami pís�itými, hlinitými, 
jílovitohlinitými a velice z�ídka i jílovitými. Ve velké v�tšin� p�ípad� je ornice (humusový horizont) 
odlišného zrnitostního složení než podorni�í (níže uložené horizonty). Místy jsou vymapovány p�dy 
s vyšším podílem skeletu (s p�ím�sí skeletu, slab� št�rkovité, slab� kamenité, ojedin�le st�edn� i siln� 
kamenité). Z pohledu hloubky p�dy je v zájmové oblasti velká pestrost. Jsou zde zastoupeny jak p�dy 
hluboké, tak i p�dy st�edn� hluboké, m�lké i velmi m�lké. 
 
 
 

2.4. Klima 
Teplotní pom�ry 
P�esn�jší popis teplotních pom�r� je do zna�né míry ztížen skute�ností, že na území CHKO Labské 
pískovce není, ani nikdy v minulosti nebyla, žádná klimatická stanice s dlouhodobou pozorovací 
�adou. Stanice v nejbližším okolí jsou D��ín (B�eziny - Libverda), nadmo�ská výška 141 m 
(v Benešovském st�edoho�í), stanice Varnsdorf, nadmo�ská výška 330 m (v Žitavské kotlin�) a stanice 
Šluknov, nadmo�ská výška 365 m (ve Šluknovské pahorkatin�). Tyto stanice však p�edstavují do jisté 
míry extrémní klimatické pom�ry v okrese D��ín (Glöckner 1995). 

Stanice D��ín (B�eziny - Libverda) vykazuje za roky 1901-1950 pr�m�r 8,3°C, za roky 1961-1990 
pr�m�r 9,0°C, stanice Šluknov 7,1°C (1901-1950), stanice Varnsdorf pr�m�r 7,6°C (1961-1990). 
Stanice Hinterhermsdorf, která leží na n�mecké stran�, na severním okraji Zadního Saského 
Švýcarska vykazuje pr�m�rnou ro�ní teplotu 6,9°C.  

Podle Atlasu podnebí �eska (Tolasz R. et al., Praha, Olomouc, 2007) je nejteplejší �ástí 
Labských pískovc� jednozna�n� údolí Labe, kde se pr�m�rné teploty pohybují okolo 8°C (D��ín), 
v míst�, kde Labe opouští Labské pískovce a rozlévá se do široké kotliny zvané Dresdner Elbtalgebiet 
nebo též Elbtalweitung, dosahuje pr�m�rná teplota 9°C (Dráž�any).  

Obdobný gradient lze vysledovat též na základ� po�tu mrazových dní (dn�, kdy teplota 
nep�ekro�ila 0,0°C), kde stanice D��ín, B�eziny vykazovala v letech 1961-1990 pr�m�rn� 83,5 
mrazových dní v roce, kdežto stanice Varnsdorf v témže období pr�m�rn� 111,6 mrazových dní 
v roce.  

Je však nutno zd�raznit, že s ohledem na reliéf pískovcové krajiny jsou pro �eské Švýcarsko 
ur�ující pom�ry mikro- až mezoklimatické, které se zvlášt� v extrémních polohách zásadn� liší od 
makroklimatických charakteristik. Typickým projevem mikro- až mezoklimatických pom�r� za�íznutých 
ka�onovitých údolí vodních tok� je klimatická inverze, která se projevuje na vegetaci t�chto území 
v podob� tzv. zvratu vegeta�ních stup��.  
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Srážkové pom�ry 
Pro celé Labské pískovce je typický relativn� oceánický charakter klimatu, který se projevuje ve 
výskytu �ady atlantských a subatlantských druh�. O srážkových pom�rech existuje pom�rn� detailní 
p�edstava, nebo� v území existuje �i v minulosti existovala pom�rn� hustá sí� srážkom�rných stanic. 
Následující údaje jsou p�evzaty z Atlasu podnebí (Tolasz R. et al., Praha, Olomouc, 2007), nov�jší 
údaje byly poskytnuty p�ímo pobo�kou �HMÚ v Ústí nad Labem - Ko�kov. 

Srážkový gradient sm�rem na východ od Labe do Lužických hor je neoby�ejn� strmý: jestliže 
stanice D��ín (B�eziny – Libverda) vykazuje 673 mm (1901-1950), pak Horní Ch�ibská (vzdálená 
vzdušnou �arou jen 21 km) již 934 mm (!) (1901-1950), resp. 881,1 mm (1961-1990) (v nadmo�ské 
výšce pouhých 424 m) a stanice Jedlová dokonce 1015 mm (658 m n. m.). Tento strmý srážkový 
gradient je zp�sobem p�echodem vzdušných mas p�es h�eben Lužických hor. Na území Labských 
pískovc� se pr�m�rné úhrny srážek pohybují okolo 800 mm, se z�etelným gradientem k východu 
(Mezná 746 mm, Rynartice 798 mm, Zadní Doubice 842 mm /1901-1950/). Tento gradient odráží i 
po�et dní se souvislou sn�hovou pokrývkou (tj. po�et dní, kdy je výška sn�hu v�tší než 1 cm), kdy 
stanice D��ín, B�eziny zaznamenala v období 1993-2001 rozp�tí 3-34 dní se sn�hovou pokrývkou 
v roce, kdežto �eská Kamenice v období 1991-2001 rozp�tí 19-59 dní v roce (pr�m�r 59,9) a stanice 
Ch�ibská již 60-107 dní v roce (pr�m�r 83,6). 

Pom�r srážek spadlých v období vegeta�ním (duben až zá�í) k množství srážek spadlým 
v období mimovegeta�ním (�íjen až b�ezen) se pohybuje na v�tšin� stanic d��ínského okresu kolem 
hodnoty 55:45. Tento vyrovnaný ro�ní pr�b�h srážek odráží výše uvedený sklon k oceanit� klimatu 
(Glöckner 1995).  
 
Tab. �. 1: Dlouhodobé pr�m�rné úhrny srážek (mm) za období 1971 – 2000 

Stanice/m�síc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
Ch�ibská (440 m n. m.) 69,9 54,5 66,0 56,3 76,3 92,0 94,3 93,3 
�eská Kamenice (319 m n. m.) 55,8 43,8 52,8 51,0 65,8 84,0 79,9 76,9 
Kytlice-Mlýny (406 m n. m.) 77,8 60,6 73,4 65,5 80,4 96,3 95,9 94,3 
Varnsdorf (365 m n. m.) 63,7 48,9 60,9 54,4 69,3 79,2 82,2 85,0 
D��ín (157 m n. m.) 37,9 33,2 41,0 42,5 60,5 71,3 77,1 72,2 
 

Stanice/m�síc IX. X. XI. XII. 
Zimní p�lrok  
(X. - III.) 

Letní p�lrok  
(IV. - IX.) 

Ch�ibská (440 m n. m.) 69,0 64,0 73,2 84,7 412,4 481,2 
�eská Kamenice (319 m n. m.) 59,0 49,0 58,8 65,1 325,3 413,9 
Kytlice-Mlýny (406 m n. m.) 73,0 67,9 79,6 92,2 443,5 499,8 
Varnsdorf (365 m n. m.) 59,1 57,4 66,7 77,8 375,3 429,2 
D��ín (157 m n. m.) 50,6 42,2 48,5 49,6 240,8 372,9 
 
 
 

2.5. Flora a vegetace 
Cévnaté rostliny  

Území �eskosaského Švýcarska, tj. území CHKO Labské pískovce, NP �eské Švýcarsko, NP 
Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko) a LSG Sächsische Schweiz pat�í k oblastem, které se spíše 
než vysokou druhovou bohatostí cévnatých rostlin vyzna�ují pozoruhodnými ekologickými 
podmínkami stanoviš�.  
 
Druhová bohatost cévnatých rostlin oblasti je ovlivn�na p�edevším geologickým substrátem, 
reliéfem, klimatickými podmínkami a aktivitami �lov�ka. Složení pískovcových sediment� spolu 
s výrazným reliéfem p�edur�ují výskyt specifické flóry, která je vázána na málo úživný substrát, 
extrémní teplotní výkyvy a kontrast mezi nedostatkem vláhy na vrcholech pískovcových skal a výrazn� 
vlhkými roklemi. Charakteristické druhy jsou zastoupeny borovicí lesní (Pinus sylvestris), b�ízou 
b�lokorou (Betula pendula), v�esem obecným (Calluna vulgaris), metli�kou k�ivolakou (Deschampsia 
flexuosa), bor�vkou (Vaccinium myrtillus) a brusinkou (Vaccinium vitis-idaea), na zastín�ných 
stanovištích na hranách pískovcových skal též rojovníkem bahenním (Ledum palustre). Naopak na 
t�etihorních vyv�elinách najdeme v podrostu listnatých les� bohaté bylinné patro, nap�. ky�elnici 
devítilistou (Dentaria enneaphyllos), ky�elnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), dymnivku dutou 
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(Corydalis cava), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), svízel vonný (Galium odoratum) a strdivku 
jednokv�tou (Melica uniflora).  

Zajímavostí oblasti jsou rašeliništ�, která sice rozlohou zaujímají jen nepatrnou �ást území, 
p�esto však mají mimo�ádný význam botanický a paleobotanický. Bohužel �ást rašeliniš� byla 
v minulosti poškozena t�žkou mechanizací p�i t�žb� d�eva nebo bylo provedeno cílené odvodn�ní 
meliora�ními kanály. N�která se však poda�ilo zachovat a jsou chrán�na v podob� p�írodních 
rezervací a památek. Na nich se m�žeme setkat s typickými rostlinami, jako je nap�. bor�vka bažinná 
(Vaccinium uliginosum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýr pochvatý (Eriophorum 
vaginatum) a rojovník bahenní (Ledum palustre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 2: Rájecké rašeliništ� 
 
 
Flóra území je charakteristická vysokým zastoupením subatlantských druh�, jako jsou nap�. 
žebrovice r�znolistá (Blechnum spicant), mokrýš vst�ícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), svízel 
horský (Galium saxatile), zblochan zoubkatý (Glyceria declinata), t�ezalka položená (Hypericum 
humifusum), t�ezalka p�kná (Hypericum pulchrum) (pouze v CHKO Labské pískovce), sítina 
ostrokv�tá (Juncus acutiflorus), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), pérnatec horský (Lastrea 
limbosperma), štírovník mo�álový (Lotus uliginosus), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), koprník 
št�tinolistý (Meum athamanticum), mochna anglická (Potentilla anglica). K botanickým zajímavostem 
pat�í nálezy dvou druh�, které byly v �R považovány za vyhynulé. Jedná se o žabní�ek vzplývavý 
(Luronium natans) (Suda et al. 2000) a t�ezalku p�knou (Hypericum pulchrum) (Suda et al. 2001), 
které byly nalezeny p�i floristickém mapování. Žabní�ek vzplývavý (Luronium natans) pat�í k druh�m, 
jehož lokality mizejí v celé západní a severní Evrop�, o to cenn�jší je nález tohoto druhu v Labských 
pískovcích, odkud nebyl nikdy uvád�n. T�ezalka p�kná (Hypericum pulchrum) byla v minulosti 
uvád�na z okolí Královomlýnského rybníka u Maxi�ek, bohužel na této lokalit� nebyla potvrzena. Byla 
však nalezena na dvou lokalitách v širším okolí Maxi�ek. 

Velkou raritou území je výskyt dvou atlantských druh� z �eledi blánatcovité (Hymenohyllaceae): 
blánatec kentský (Hymenophyllum tunbridgense) p�edstavuje nejslavn�jší rostlinu �eskosaského 
Švýcarska. Byl nalezen poprvé v rokli Uttewalder Grund na saské stran� území v roce 1847, na �eské 
stran� existuje údaj z Edmundovy sout�sky (NP). Všechna nalezišt� pat�í dnes již bohužel minulosti, 
mimo jiné i v d�sledku nadm�rného sb�ru do herbá��. V druhém p�ípad� se jedná naopak o recentní 
objev samostatn� rostoucích gametofyt� vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum), které byly 
nalezeny na více místech �eskosaského Švýcarska (Vogel, Jeßen, Gibby, Jermy et Ellis 1993), 
poprvé v sout�sce Suché Kamenice u H�enska. Tyto gametofyty jsou považovány za relikt d�ív�jšího 
rozší�ení tohoto druhu ve St�ední Evrop�. 
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Submontánní a montánní druhy jsou vázány zejména na stinné rokle a sout�sky, ve kterých se 
uplat�uje inverzní klima. Jsou to nap�. violka dvoukv�tá (Viola biflora) (pouze v NP), dev�tsil bílý 
(Petasites albus), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), vranec jedlový (Huperzia selago), 
plavu� pu�ivá (Lycopodium annotinum) (pouze v NP). 

Teplomilné druhy jsou v území vzácné a ty, které zde rostou, mají menší nároky na teplotu a 
úživnost substrátu. Naprostá v�tšina se jich vyskytuje v údolí Labe, které je nejteplejší �ástí 
�eskosaského Švýcarska. P�íkladem mohou být ho��ík jest�ábníkovitý (Picris hieracioides), kakost 
krvavý (Geranium sanguineum), �istec p�ímý (Stachys recta), žlu�ucha menší (Thalictrum minus), 
chrastavec k�ovištní (Knautia drymeia), tolita léka�ská (Vincetoxicum hirundinaria), pelyn�k ladní 
(Artemisia campestris). Krom� údolí Labe lze teplomilné druhy v �eskosaském Švýcarsku nalézt na 
n�kterých nezalesn�ných �edi�ových kopcích a v oblastech s p�echodem do �eské st�edoho�í, kde se 
vyskytují jahodník trávnice (Fragaria viridis), vále�ka prápo�itá (Brachypodium pinnatum), chrpa 
�ekánek (Cenataurea scabiosa), hlavá� žlutavý (Scabiosa ochroleuca), šalv�j lu�ní (Salvia pratensis) 
a šalv�j p�eslenitá (Salvia verticillata), prysky�ník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), oman vrbolistý 
(Inula salicina), ost�ice plstnatá (Carex tomenosa), sve�ep vzp�ímený (Bromus erectus), smolni�ka 
obecná (Steris viscaria) a v lemech listnatých les� javor babyka (Acer campestre) a �ešetlák po�istivý 
(Rhamnus catharticus). 

Vyšší zastoupení teplomilných druh� lze nalézt zejména v jižní �ásti CHKO Labské pískovce, 
která je již sou�ástí �eského st�edoho�í (v prostoru Libouchec, Jílové, D��ín, �eská Kamenice). 
P�íkladem je nap�. výskyt druh� devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium subsp. 
obscurum), pchá� bezlodyžný (Cirsium acaule), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), prvosenka 
jarní (Primula veris), zb�hovec ženevský (Ajuga genevensis) apod. (Bauer et Härtel 2000). 

Významnou sou�ást kv�teny území tvo�í nep�vodní druhy, které se ší�í zejména v údolí Labe, 
jež je nejvýznamn�jší migra�ní cestou oblasti, a podél dalších vodních tok�. Krom� dnes již b�žných 
velmi invazních druh�, jako jsou k�ídlatka japonská (Reynoutria japonica), k�ídlatka sachalinská 
(Reynoutria achalinensis), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), dvouzubec �ernoplodý (Bidens 
frondosa), hulevníkovec Loesel�v (Sisymbrium loeselii) p�edstavuje nejv�tší problém invaze borovice 
vejmutovky (Pinus strobus) do lesních ekosystém� reliktních bor�. K nep�vodním druh�m oblasti pat�í 
též náprstník �ervený (Digitalis purpurea), který je zde masov� rozší�en a pat�í dnes již k výrazným 
druh�m �eskosaského Švýcarska. Mezi aktuáln� se ší�ící se druhy pat�í nap�. javor jasanolistý (Acer 
negundo), berník chlupatý (Lapista pista) nebo koloto�ník ozdobný (Telekia speciosa). 
 
Bezcévné rostliny a houby  

Geologické, geomorfologické, hydrologické a klimatické podmínky Labských pískovc� ovliv�ují nejen 
složení flóry a vegetace, ale mnohem výrazn�ji se odrážejí v druhovém zastoupení bezcévných rostlin 
a hub. Obecn� lze �íci, že tyto organismy velice citliv� reagují i na nepatrné zm�ny abiotických i 
biotických faktor� v rámci mikro- i mezostanovišt�. Pískovcový fenomén a na n�ho vázané jevy, 
p�edevším existence hlubokých inversních roklí v kombinaci s výrazným subatlantským klimatem 
oblasti zde umož�ují výskyt �ad� subatlantských, horských až vysokohorských druh� v nezvykle 
nízkých nadmo�ských výškách, �asto pod 150 m n. m.  
 
Mechorosty 
Historii bryologického výzkumu na území Labských pískovc� (�eského Švýcarska) shrnula ve své 
diplomové práci J. Hubá�ková (Hubá�ková 1987). První bryologické údaje z oblasti Labských 
pískovc� pocházejí z 2. poloviny 19. století, kdy v oblasti p�sobila �ada n�meckých i �eských bryolog� 
a jejich zájem zde p�etrval až do konce 30. let 20. stol., po té následuje dlouhá pauza. Další 
bryologické údaje pocházejí až ze 70. a 80. let 20. století. První ucelen�jší informace o bryofló�e 
oblasti poskytuje diplomová a rigorosní práce J. Kurkové (Kurková 1974, 1977) a p�edevším pak 
diplomová práce J. Hubá�kové (Hubá�ková J., 1987, 1990), další údaje pak uvádí Novotný I., Popíšil 
V. et Pospíšilová L. (1986). Následuje op�t n�kolikaleté vakuum, které je p�erušeno prací L. N�mcové 
(N�mcová-Pujmanová 1995). P�evrat ve znalostech bryoflóry Labských pískovc� (�eského 
Švýcarska) zp�sobilo jarní setkání Bryologiko-lichenologické sekce �BS v Krásné Líp� v dubnu 2003, 
kdy byla nalezena �ada velmi vzácných druh� mechorost�, v�etn� druhu do té doby považovaného za 
vyhynulý a nového druhu pro �R (Ku�era et al. 2003; Müller 2003). 

Na území Labských pískovc� (�eského Švýcarska) bylo doposud nalezeno p�es 300 taxon� 
mechorost�. Jelikož p�írodní podmínky panující v CHKO Labské pískovce a NP �eské Švýcarsko jsou 
totožné, nebyl prozatím vytvo�en samostatný seznam mechorost� pro vlastní CHKO, nebo� v�tšina 
taxon� nalezených na území národního parku se vyskytuje i na území CHKO a naopak. Díky širší 
škále biotop� se zde vyskytují taxony, které se v národním parku nerostou. Jedná se p�edevším o 
druhy vázané na bahnité náplavy �eky Labe, na mok�adní louky a rašeliništ�.  
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Hlavními faktory ovliv�ujícími diversitu mechorost� jsou výrazn� �lenitý reliéf pískovcového 
skalního m�sta, klima, geologický substrát, hydrologické pom�ry lokalit a nadmo�ská výška. Podrobné 
shrnutí bryoflóry Labských pískovc� (�eského Švýcarska) je uvedeno v práci Marková (2008). 

 
Bryoflóru oblasti lze charakterizovat dvojím zp�sobem: 

i) vyskytuje se zde pom�rn� omezená skupina druh�, které v území p�evládají.  
V�tšinou se jedná o obecn� rozší�ené druhy, které zde hojn� por�stají pískovcové skály, jsou to 

mechy Dicranella cerviculata, D. heteromalla, Dicranodontium denudatum, Leucobryum 
juniperoideum, Tetraphis pellucida a játrovky Calypogeia integristipula, Cephalozia bicuspidata, 
Diplophyllum albicans, Lepidozia reptans a Mylia taylorii. K charakteristickým druh�m potok� a �í�ek 
pat�í nap�. játrovka Scapania undulata a mech Fontinalis antipyretica. Mezi obecn� rozší�ené 
terestrické druhy pat�í nap�. játrovka Bazzania trilobata a mechy Campylopus flexuosus, Hypnum 
jutlandicum, Plagiothecium undulatum (dna inversních roklí) a �ada dalších. 

 
ii) vyskytuje se zde pom�rn� široká skupina druh� vázaných svým výskytem na 

specifické mikroklimatické podmínky pískovcového skalního m�sta a specifická stanovišt�.  
Do této skupiny pat�í �ada vzácných druh�. K nejvzácn�jším mechorost�m rostoucím na 

pískovcových balvanech periodicky vysychavých potok� v inversních roklích je subarkticko-
subalpínská játrovka Hygrobiella laxifolia, která byla objevena jako nový druhu pro �R práv� 
v Labských pískovcích (�eském Švýcarsku) teprve v roce 2003 (Müller 2003, Ku�era et al. 2003) a 
pat�í mezi siln� ohrožené druhy (sensu Ku�era et Vá�a 2005). Na území CHKO Labské pískovce se 
vyskytuje v sout�sce Suché Kamenice a jedná se zde o nejv�tší populaci na �eské stran� Labských 
pískovc� (�eského Švýcarska). Nejvýznamn�jším zástupcem skupiny boreálních druh� je mech 
Dicranum majus, za�azený na �erveném seznamu mechorost� �R (Ku�era et Vá�a 2005) mezi druhy 
ohrožené. Tento horský druh se vyskytuje v �R ve vrcholových partiích Krkonoš a Jeseník�. Jeho 
výskyt v sout�sce Suché Kamenice, která je jeho jedinou lokalitou v Labských pískovcích (�eském 
Švýcarsku) p�edstavuje nejníže položenou lokalitu druhu v �R. Dalšími vzácnými druhy vázanými na 
inversní polohy pískovcového skalního m�sta jsou subatlantsko-montánní mechy Brachydontium 
trichodes, Campylostelium saxicola, Rhabdoweissia crispata, Tetrodontium brownianum, játrovka 
Kurzia sylvatica a epifyticky rostoucí subatlantský mech Isothecium myosuroides . Mech Tetrodontium 
brownianum se v rámci �R vyskytuje pouze v Labských pískovcích (�eském Švýcarsku) a ojedin�le i 
na pískovcových výchozech v Lužických horách. Játrovka Kurzia sylvatica se v �R recentn� vyskytuje 
pouze v pískovcových oblastech (Duda et Vá�a 2005).  

Významným biotopem na území CHKO Labské pískovce jsou vodní toky, které hostí �adu 
vzácných druh� mechorost� nap�. pouze v �ece Kamenici se vyskytuje subatlantský mech Fissidens 
rufulus (Vo�íšková et Marková 2003a). Samostatnou kapitolou jsou však vlhké bahnité náplavy �eky 
Labe, které hostí �adu velmi vzácných druh� mechorost�. Tyto mechorosty jsou p�ímo existen�n� 
závislé na kolísání výšky vodní hladiny b�hem roku, nebo� rostou na volných plochách vlhké bahnité 
p�dy, kde kolísání vodní hladiny udržuje tato místa bez trvale zapojené vegetace cévnatých rostlin 
(N�mcová 2001). K nejvzácn�jším mechorost�m rostoucím na t�chto náplavech pat�í druhy za�azené 
do �erveného seznamu mechorost� �R (Ku�era et Vá�a 2005), jakými jsou játrovka Riccia 
cavernosa a mechy Physcomitrium eurystomum a Physcomitrium sphaericum za�azené mezi druhy 
ohrožené a mech Physcomitrella patens pat�ící mezi druhy blízké ohrožení. Významným substrátem 
jsou také kameny a kamenné zídky ob�asn� p�eplavované vodou, na takovýchto místech nalezla 
L. N�mcová (2001) mech Fissidens arnoldii za�azený v �erveném seznamu mechorost� �R (Ku�era 
et Vá�a 2005) mezi druhy siln� ohrožené. Jeho lokality mezi D��ínem a H�enskem a u Teplic nad 
Be�vou jsou jedinými recentními lokalitami v �R (Hradílek 2005). Mok�adní louky jsou významné 
nejen z hlediska výskytu vzácných druh� cévnatých rostlin, ale i z hlediska mechorost�. Nachází se 
zde �ada druh� za�azených do �erveného seznamu mechorst� �R (Ku�era et Vá�a 2005), jsou to 
nap�. druhy blízké ohrožení Dicranum bonjeanii a Hypnum pratense, dále druhy regionáln� významné 
Brachythecium mildeanum a Fissidens adianthoides (Kuncová et al. 1999, Vo�íšková et Marková 
2003b).  

Maloplošn� zastoupeným, avšak o to významn�jším, biotopem jsou rašeliništ�. Z hlediska 
výskytu bryoflóry je druhov� nejbohatší lokalita �abel, která hostí vedle druh� zaznamenaných na 
dalších rašeliništích, druhy Sphagnum papillosum a ve šlencích rostoucí Warnstorfia fluitans (Bauer et 
al. 2001).  

�edi�ové skály a sut� jsou z hlediska výskytu mechorost� zcela neopominutelným biotopem, 
nebo� hostí zcela odlišnou bryoflóru. Nejvýznamn�jší lokalitou na území CHKO Labské pískovce je 
bezesporu Holý vrch s rozsáhlými su�ovými poli. K nejvýznamn�jším nález�m této lokality pat�í 
subarkticko-subalpinský mech Polytrichatrum alpinum a druhy Tritomaria exsectiformis a 
Brachythecium oedipodium nacházející se v �erveném seznamu mechorost� �R (Ku�era et Vá�a 
2005) v kategorii druh� regionáln� ohrožených �i významných (N�mcová 2008). 
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Houby 
Soustavn�jší mykologický výzkum prob�hl na území CHKO Labské pískovce v letech 1997–1999 pod 
vedením J. �ápa (�áp 1998, 1999, 2001). Výzkum probíhal metodou sí�ového mapování a byl 
soust�ed�n hlavn� do pravob�ežní �ásti CHKO v�etn� území dnešního národního parku. Na levém 
b�ehu Labe byl výzkum soust�ed�n do oblasti severn� obce Tisá mezi obcemi Ostrov a Nový Dv�r a 
na území podél státní hranice západn� Dolního Žlebu. Po vyhlášení NP �eské Švýcarsko se 
pozornost mykolog� p�enesla na jeho území.  

B�hem t�íletého mykologického výzkumu bylo na území CHKO Labské pískovce nalezeno 
celkem 320 druh� hub z nichž 7 je za�azeno do �erveného seznamu makromycet� �R (Holec 2006), 
což p�edstavuje naprostý zlomek bohatosti zdejší mykoflóry. K nejvzácn�jším nález�m pat�í 
bezesporu druhy za�azené na výše uvedeném �erveném seznamu do kategorie druh� siln� 
ohrožených jakými jsou mykorhizní druhy vyskytující se p�edevším v bukových lesích holubinka 
�ernobílá (Russula albonigra) a pavu�inec plyšový (Cortinarius orellanus) a saprotrofní druhy vázané 
p�edevším na vlhká, podmá�ená místa, ve smr�inách roste kyjanka purpurová (Clavaria purpurea) a 
na b�ezích potok� v olšinách lysohlávka �eská (Psilocybe bohemica). Z ohrožených druh� se zde 
nachází mísenka oranžová (Aleuria aurantia) saprotrofní terestrický druh rostoucí p�edevším na 
pís�itých a hlinitých p�dách lesních cest a p�íkop�, a z druh� nedostate�n� známých jsou to 
mykorhizní druh muchom�rka šedoblanitá (Amanita submembranacea) rostoucí na kyselých p�dách 
v jehli�natých i smíšených lesích a paluška rudonohá (Typhula erythropus) vyskytující se p�edevším 
v olšinách.  
 
 
Charakteristika podle fytogeografických okres�  

25 Krušnohorské podh��í 
25a - Krušnohorské podh��í vlastní 

Krušnohorské podh��í lze charakterizovat jako mírn� zvln�nou krajinou s pr�m�rnou nadmo�skou 
výškou v rozmezí 450–500 m. Západní hranici tvo�í urbanizované údolí Petrovického potoka. Sm�rem 
na východ je tvo�eno dalším výrazn�jším zá�ezem ve sm�ru sever – jih, kterým protéká Olšový potok. 
Do CHKO Labské pískovce zasahuje tento podokres pouze malou �ástí (cca 5-10 % plochy). 

Samotný tok Olšového potoka spolu s poto�ní nivou a olšinami jsou nejzachovalejšími p�írodními 
stanovišti. Olšiny jsou lemovány blatouchem bahenním poléhavým (Caltha palustris ssp. procumbens) 
a sasankou hajní (Anemone nemorosa). Poto�ní podmá�ené louky jsou místy se zachovalými lu�ními 
porosty se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), vzácn� s vachtou trojlistou 
(Menyanthes trifoliata), vrbou plazivou (Salix repens). Sušší partie osidluje charakteristický druh 
tohoto podokresu koprník št�tinolistý (Meum athamanticum), hrachor horský (Lathyrus linifolius), a 
velmi vzácn� s hvozdíkem lesním (Dianthus sylvaticus). 
 
25b – Libouchecká plošina 

P�i severní hranici tohoto okrsku je pom�rn� výrazné údolí protékané Jílovským potokem. Levob�ežní 
�ást potoka spadá do správního území CHKO Labských pískovc�. I p�es výraznou urbanizaci a 
v minulosti intenzivním zem�d�lství pat�í tento fytogeografický podokres mezi nejteplejší a floristicky 
nejbohatší území. Setkáme se zde s �adou teplomilných prvk� tužebník obecný (Filipendula vulgaris), 
ost�ice plstnatá (Carex tomentosa), ost�ice Hartmanova (C. hartmanii), jehlice trnitá (Ononis spinosa). 
Bohatost území je podmín�na pro rostliny p�íznivým geologickým podkladem, který oproti jiným 
územím umož�uje výskyt náro�n�jších druh�, jako je nap�.: ost�ice chabá (Carex flacca), hadí mord 
nízký (Scorzonera humilis), hadilka obecná (Ophioglosum vulgatum), ocún jesenní (Colchicum 
autumnale), svízel Wirtgen�v (Galium wirtgenii), vítod chocholatý (Polygala comosa) a další. 

Na druhé stran� se setkáme s krušnohorskými prvky jako je nap�. zvone�ník hlavatý (Phyteuma 
orbiculare) nebo subatlantskými druhy sítina ostrokv�tá (Juncus acutiflorus), hrachor horský (Lathyrus 
linifolius), štírovník bažinný (Lotus uliginosus), svízel hercynský (Galium saxatile). 
 
45 Verne�ické st�edho�í 
45b – �eskokamenická kotlina 

Je charakterizována p�echodem z pískovcové oblasti do vulkanicky budovaného území �eského 
st�edoho�í. Mírn� zvln�ný reliéf a otev�ená krajina umožnila relativn� snadné a intenzivní 
obhospoda�ování. V �eskokamenické kotlin� jsou významné vodní toky: Ludvíkovický potok, 
Huntí�ovský potok a �eka Kamenice podél kterých se vyskytuje charakteristická flóra zastoupená 
druhy: pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina), dymnivka dutá (Corydalis cava), sasanka hajní 
(Anemone nemorosa), kopytník evropský (Asarum europaeum). 

V oblasti se nachází i nejv�tší vodní plocha v CHKO Labské pískovce – Olešský rybník. Místy 
v okolí Ludvíkovic, Huntí�ova, Staré Olešky a Kamenické Nové Vísky vyznívají tzv. pohyblivé p�dy 
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náležející do tzv. severo�eských slínovc�, tvo�ící osu vycházející od Staré Bohyn�, Jílového, 
Folkná��, po �eskokamenickou kotlinu a dále až ke Ch�ibské v Lužických horách. Pro tyto lokality jsou 
typické druhy bukvice léka�ská (Betonica officinalis), ost�ice chabá (Carex flacca) nebo sítina sivá 
(Juncus inlexus). 

Plejádu teplomilných druh� m�žeme pozorovat na V�trném vrchu, který svým charakterem spíše 
p�ipomíná kopce v �eském st�edoho�í a rostou zde druhy: �epík léka�ský (Agrimonia eupatoria), ovsí� 
pý�itý (Avenula pubescens), �i�orka pestrá (Coronilla varia), srpek obecný (Falcaria vulgaris), sn�dek 
Koch�v (Ornithogalum kochii), dobromysl obecná (Origanum vulgare), prvosenka jarní (Primula veris), 
šalv�j lu�ní (Salvia pratensis) nebo šalv�j p�eslenitá (S. verticilata). 
 
46 Labské pískovce 
46a – D��ínský Sn�žník 

Tento okrsek je ohrani�en na východ� ka�onem �eky Labe, jižní hranici tvo�í z�ásti údolí Jílovského 
potoka a východní hranici tvo�í konec pískovcové tabule sm�rem ke Krušným horám (Krušnohorské 
podh��í). Území je ploché s výraznou dominantou stolovou horou Vysokým Sn�žníkem. Flóra a 
vegetace podokresu je velmi chudá, což je zp�sobeno velmi chudým geologickým podložím, 
monotónní geomorfologií bez výrazných zá�ez�, údolí �i depresí. Na samotném Sn�žníku se setkáme 
jen s porosty b�íza b�lokorá (Betula pendula) a nep�vodními d�evinami smrk pichlavý (Picea 
pungens), borovice kle� (Pinus mugo) a podrost je tvo�en v�tšinou t�tina chloupkatá (Calamagrostis 
villosa) a brusnice bor�vka (Vaccinium myrtillus). Zvláštností jsou rašeliništ�, která do tohoto území 
zasahují z Krušných hor s typickými zástupci jako nap�.: vlochyn� bahenní (Vaccinium uliginosum), 
klikva bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), s. pochvatý 
(E. vaginatum). Chudost flóry je dána také vysokou lesnatostí a rovn�ž i dominantním zastoupením 
smrku ztepilého (Picea abies). P�esto se zde setkáme s velmi vzácnými druhy t�ezalkou p�knou 
(Hypericum pulchrum) a žabní�kem vzplývavým (Luronium natans). Velmi vyjíme�n� se vyskytují lu�ní 
enklávy v okolí obcí Maxi�ky, Ostrov, Rájec a Sn�žník s výskytem suchopýru úzkolistého (Eriophorum 
angustifolium), koprníkem št�tinolistým (Meum athamanticum), kuklíkem poto�ním (Geum rivale), 
sítinou ostrokv�tou (Juncus acutiflorus), rdesno hadí ko�en (Bistorta major), kozlík dvoudomý 
(Valeriana dioica) a vzácn� s jetelem kaštanovým (Trifolium spadiceum).  
 
46b – Ka�on Labe 

Údolí �eky Labe je velmi specifické území vymezené pískovcovým ka�onem jedním z nejhlubších 
v rámci �R. Orientace ve sm�ru jih – sever, místo s nejnižší nadmo�skou výškou, vliv naší nejv�tší 
�eky Labe jako migra�ního koridoru to jsou atributy, které velmi výrazn� ovliv�ují flóru a vegetaci 
labského údolí. Lze konstatovat na základ� sou�asných poznatk�, že se jedná o území s nejyšší 
druhovou druhovou i vegeta�ní diverzitou. Lesní spole�enstva oproti lu�ním nebo vodní vegetaci jsou 
jedny z nejzachovalejších v rámci Labských pískovc�. Na pr��ezu vegetace se vyskytují kyselé 
doubravy, relikní bory, kyselé bu�iny, su�ové lesy, údolní jasanové luhy, vrbotopolové luhy, lesní 
prameništ�, ovsíkové louky, št�rkopískové náplavy, vodní ekosystémy �eky Labe a další. 

Fytogeografický podokres Ka�on Labe je jednou z lokalit v �R s výskytem žabní�ku vzplývavého 
(Luronium natans), dalšími významnými druhy jsou nap�. t�ezalka p�kná (Hypericum pulchrum), 
poto�nice léka�ská (Nasturtium officinale), drobnokv�t pob�ežní (Corrigiola litoralis), p�esli�ka lu�ní 
(Equisetum pratense), chrastavec k�ovištní pravý (Knautia drymeia). 
 
46c – R�žovská tabule 

Území se vyzna�uje na velké �ásti s plochým až mírn� zvln�ným reliéfem. Ve východní �ásti zahrnuje 
významnou krajinnou a botanickou lokalitu R�žovský vrch (NPR R�žák), který je již mimo CHKO 
Labské pískovce. Naopak na severozápad� se výrazn� zahlubuje údolí Suché Kamenice, které 
navazuje na labské údolí. Pom�rn� uniformní geomorfologické podmínky umožnily snadné 
hospoda�ení. Výrazný podíl bezlesí by mohl být p�edpokladem vyšší druhové diverzity, avšak vysoké 
zorn�ní zem�d�lské p�dy v minulém století zp�sobilo výrazný zánik a degradaci lu�ních ekosystém�. 
P�esto se však v území vyskytují cenné lokality se zachovalejšími lu�nímí spole�enstvy (nap�. 
Pastevní vrch s druhy: srpek obecný (Falcaria vulgaris), krvavec menší (Sanquisorba minor), vále�ka 
prápo�itá (Brachypodium pinnatum), bukvice léka�ská (Betonica officinalis), svízel nízký (Galium 
pumilum). Významné jsou také zbytky sušších a mezofilních luk nap�. se zvone�níkem �erným 
(Phyteuma nigrum) a dalšími lu�ními druhy kopretinou irkutskou (Leucanthemum ircutianum), 
zvonkem rozkladitým (Camapnula patula), totenem krvavcem (Sanguisorba officinalis) apod. 
v blízkosti obcí (R�žová, Arnoltice a v minulosti i u Bynovce). N�které druhy výrazn� ubyly jako nap�. 
�ertkus lu�ní (Succisa pratensis) nebo zcela vymizelá prha arnika (Arnica montana). 
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Lesní spole�enstva jsou zajímavé výskytem fragment� v minulosti zdevastovaných zrašelin�lých 
ploch. P�íkladem je P�írodní rezervace �abel s rašelinnými prvky nap�. klikvou bahenní (Oxycoccus 
palustris), rojovníkem bahenním (Ledum palustre) a suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum). 

Fytogeografický podokres R�žovská tabule je první lokalitou výskytu vláskatce tajemého 
(Trichomanes speciosum) v �R v údolí periodického vodního toku Suché Kamenice. Dalším 
zajímavým lesním spole�enstvem jsou moliniové b�eziny na pískovci. 
 
46d – Jet�ichovické skalní m�sto 

Podokres Jet�ichovické skalní m�sto zasahuje do CHKO Labské pískovce jen okrajov� mezi obcemi 
Srbskou Kamenicí a Jet�ichovicemi. Území je místem soutoku �í�ek Ch�ibské Kamenice a Kamenice. 
Vodní toky spole�n� s místy podmá�enou údolní nivou a pramennými výv�ry jsou místy s výskytem 
vzácn�jších a charakteristických druh� rostlin mok�ad� prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis), 
suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), prysky�níkem zlatožlutým (Ranunculus 
auricomus), kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica). 

Pavlino údolí je jediným ka�onovitým údolím na Ch�ibské Kamenici a p�i �ece Ch�ibské Kamenici 
je vyšší koncentrace druh� z nichž významné jsou p�esli�ka lu�ní (Equisetum pratense), žebrovice 
r�znolistá (Blechnum spicant), dev�tsil bílý (Petasites albus), prysky�ník kosmatý (Ranunculus 
lanuginosus), zvone�ník klasnatý (Phyteuma spicatum), žlu�ucha orlí�kolistá (Thalictrum 
aquilegifolium). Z dalších d�ležitých lesních lokalit se zde nachází �edi�ový vrch s druhy na skalních 
výchozech sleziník �ervený (Asplenium trichomanes), osladi� p�ehlížený (Polypodium interjectum) a 
v podrostu listnatého lesa jaterník podléška (Hepatica nobilis), strdivka jednokv�tá (Melica uniflora) a 
nelesní lokalita K�ížový vrch, kde roste �i�orka pestrá (Coronilla varia), hvozdík kropenatý (Dianthus 
deltoides), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), smolni�ka obecná (Steris viscaria), sn�dek Koch�v 
(Ornithogalum kochii) �i prysky�ník hlíznatý (Ranunculus bulbosus). V�tší bezlesí je dále zastoupeno 
bývalými poli na Všemilské planin� a v okolí obce Všemily, kde roste velmi vzácn� nahoprutka 
píse�ná (Teesdalia nudicaulis). 
 
47 Šluknovská pahorkatina 

Jedná se o nejsevern�jší oblast v �eské republice. Šluknovská pahorkatina zasahuje do Chrán�né 
krajinné oblasti Labské pískovce pouze v okolí obcí Mikulášovice a Vilémov. Krajina má plochý a 
mírn� zvln�ný reliéf. Prameništ� a malé vodní toky v území jsou pom�rn� celoro�n� 
vodné.Výrazn�jším kopcem v území se zachovalejší lesní vegetací je Tane�nice (597 m n. m.) na 
hranici se SRN. Na malých lesních prameništích a v bezprost�edním okolí vodních tok� se setkáme 
s druhy ost�ice oddálená (Carex remota), mokrýš r�znolistý (Chrysosplenium alternifolium), 
m. vst�ícnolistý (Ch. oppositifolium), �arovník prost�ední (Circaea intermedia), vrbina hajní (Lysimachia 
nemorum) a rozrazil horský (Veronica montana), zajímavostí je absence druh� ky�elnice devítilisté 
(Dentaria enneaphyllos) a k. cibulkonosná (D. bulbifera). Vlh�í a podmá�ené louky byly �áste�n� 
zdevastovány pastvou p�esto se setkáme s fragmenty zachovalejších lu�ních porost� na kterých se 
setkáváme nap�. se sítinou ostrokv�tou (Juncus acutiflorus), záb�lníkem bahenním (Comarum 
palustre), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), štírovník bažinný (Lotus uliginosus). 

Ze vzácných taxon� se zde vyskytuje nap�.: kapra� (Dryoptris borreri), ost�ice pískomilná (Carex 
pseudobrizoides), prha arnika (Arnica montana), vrba plazivá (Salix repens). 
 
 
 

2.6. Fauna 
Faunistická jedine�nost Labských pískovc�, resp. celého �eskosaského Švýcarska je dána zejména 
velkou lesnatostí, zachovalými vodními toky, pestrou zem�d�lskou krajinou, relativním klidem a 
nabídkou celé škály biotop� od vlhkých nížinných p�es suché a teplé náhorní plošiny až k vlhkým 
horským biotop�m na dnech hlubokých roklí. To umož�uje výskyt jak horských, tak i teplomilných 
druh� v t�sném sousedství. Velmi významný je i doznívající vliv oceánického klimatu, který podmi�uje 
výskyt n�kterých subatlantských druh�. Uplat�uje se zde celá �ada stenoekních druh�. D�ležitý vliv 
má koridor �eky Labe, který slouží jako významná migra�ní trasa sm�ru sever – jih. Bylo zde zjišt�no i 
mnoho druh� považovaných pro území tohoto státu již za vyhynulé �i velmi vzácné. Vyskytuje se zde 
celá �ada druh� omezených svým rozší�ením pouze na tuto oblast. N�které druhy byly pro v�du 
popsány práv� z tohoto území.  

Fauna �eskosaského Švýcarska m�la p�vodn� tém�� výhradn� lesní charakter. Díky aktivitám 
�lov�ka vznikly zcela nové krajinné prvky (louky, pole, sídlišt�), které zpest�ily p�vodní lesní faunu o 
druhy vázané na otev�enou krajinu a o druhy synantropní. Dnešní podoba území je tedy mozaikou 
r�znou m�rou ovlivn�ných stanoviš� od p�irozených až po zcela podmín�né �inností �lov�ka. P�ehled 
chrán�ných a ohrožených druh� živo�ich� je uveden v kapitole 3.8. 
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Bezobratlí  
Fauna bezobratlých živo�ich� je na území CHKO Labské pískovce velice bohatá a rozmanitá, což je 
dáno p�edevším unikátní �lenitostí, r�znorodostí a relativní zachovalostí tohoto území. Díky tomu zde 
žije celá �ada vzácných, ohrožených �i jinak významných druh� živo�ich�. V rámci endemických 
bezobratlých jsou odtud popisováni zástupci �eledi žížal (Lumbricidae) Helodrilus oculatus a 
Dendrobaena vejdovskyi (Pižl et Tajovský 1996). Z dalších unikátních druh� lze jmenovat ty, které se 
poprvé poda�ilo zjistit v �eském Švýcarsku a na tom základ� je popsat jako druhy nové. Jedním 
z nejznám�jších druh� je moucha kv�tilka Phorbia kulai, zjišt�ná prof. E. Kulou na D��ínském 
Sn�žníku a popsaná Acklandem (1993). Dále byl z okolí Janova popsán Samši�ákem v roce 1956 
nový druh mravence Sifolinia pechi, který je v sou�asnosti hodnocen jako synonymum druhu 
Symbiomyrma karavajevi Arnoldi, 1930.  

 
K nejvýznamn�jším spole�enstv�m bezobratlých živo�ich� v Labských pískovcích pat�í: 

Spole�enstva lesních stanoviš�  
• spole�enstva smíšených les� (p�edevším v Ka�onu Labe) 
• spole�enstva smr�in  
• spole�enstva reliktních bor� 
• spole�enstva inverzních poloh (rokle, údolí) 
• spole�enstva su�ových les� a sutí 
 

Spole�enstva nelesních stanoviš� 
• spole�enstva vodních tok� a ploch 
• spole�enstva mok�ad� a rašeliniš� 
• spole�enstva luk a pastvin 
• spole�enstva polí 
 

 
Spole�enstva smíšených les� (p�edevším v ka�onu Labe) 
Nejzachovalejší lesní porosty tohoto typu se vyskytují na svazích ka�onu �eky Labe. Z této oblasti 
pochází n�které ucelené práce z krátkodobých sezóních inventarizací. Faunu motýl� zpracovává 
Vávra (2006), širší spektrum bezobratlých Šafránek (2005) a díl�í údaje o faun� fytofágních brouk� 
zmi�uje Strej�ek (2008). Vávrou (2006) je popisován výskyt 778 druh� motýl�. Celkové druhové 
spektrum popisuje jako mozaiku druh� teplomilných a druh� podhorských �i dokonce horských, což je 
patrné i v �ad� dalších hmyzích skupin. 

Lesní prost�edí je v rámci preda�ních skupin brouk� významné výskytem velkých druh�. 
V chladn�jších oblastech v zachovalejších listnatých �i smíšených porostech je hojný potravn� 
specializovaný st�evlík Cychrus attenuatus, v západní �ásti, navazující na Krušné hory, st�evlík 
Carabus sylvestris �i velký drab�ík Ocypus macrocephalus. Naopak v teplých listnatých lesích na 
D��ínsku je �astý obrovský drab�ík Ocypus tenebrosus. Na území NP �eské Švýcarsko je v lesním 
porostu NPR R�žák pravideln� nacházen st�evlík Carabus irregularis, který je z území CHKO znám 
pouze z nepotvrzených zdroj� z ka�onu Labe. 

Bendou a Vysokým (2000) je komplexn� zpracována v �eském Švýcarsku skupina 
tesa�íkovitých brouk� (Cerambycidae). Z jižních �ástí na D��ínsku jsou potvrzeny významné 
teplomilné druhy s vývojem na dubu, jako Xylotrechus antilope a Stenopterus rufus. Nemén� 
významné nálezy z D��ínska existují také v dalších brou�ích �eledích nap�. Anthribidae, Buprestidae 
apod.  

Z drobných �eledí brouk� jsou na zachovalejší lesní porosty s výskytem mrtvého d�eva vázány 
velmi zajímavé a �asto vzácné druhy hmyzu. V listnatých porostech, nap�. v oblasti Jílového �i 
v ka�onu Labe, se na bukových torzech hojn� vyskytují petrokrov��níci Tillus elongatus. Na specificky 
rozkládající smrkové d�evo mají vazbu mnohé druhy z �eledi Trogositidae, ale také nap�. velmi vzácný 
drobný rohá�ek Ceruchus chrysomelinus. Jedním z nejvzácn�jších druh� d�evního hmyzu v �R je 
žlutavý brouk Prostomis mandibularis, který se v oblasti ka�onu Labe vyskytuje v druhé po�etn�jší 
populaci v �R. Z listorohých brouk� (Lamelicornia) brouk� je možné spat�it na kv�tech okoli�natých �i 
r�žovitých rostlin velmi vzácné zdobence Gnorimus variabilis, Trichius rosaceus i vzácn�jšího 
zlatohlávka barvom�nného (Liocola lugubris).  

V rámci �eského Švýcarska p�inesl pom�rn� ucelené výsledky dlouhodobý pr�zkum fytofágních 
brouk� z �eledí nosatcovitých (Curculionidae) a mandelinkovitých brouk� (Chrysomelidae), které 
shrnuje Strej�ek (2008). K významným indika�ním druh�m, které jednozna�n� dokládají kontinuálnost 
tj. stálost a p�irozenost lesa na dané lokalit�, pat�í p�evážn� bezk�ídlí zástupci nosatcovitých rodu 
Acalles (A. camelus a A. commutatus) a p�íbuzný druh Echinodera hypocrita.  
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Spole�enstva smr�in (inverzní biotopy, sout�sky) 
V rámci skupin brouk� vázaných na d�evo byl na území �eskosaského Švýcarska prokázán výskyt 
108 druh� tesa�ík� (Cerambycidae), p�i�emž z území CHKO Labské pískovce bylo zatím doloženo 93 
druh� (Benda & Vysoký 2000). Výskyt dalších druh� na zájmovém území není vylou�en. Díky 
rozmanitosti jednotlivých biotop� se na pom�rn� malé ploše vyskytují jak druhy chladnomilné, tak i 
druhy teplomilné, pat�ící spíše do jižn�jších oblastí našeho státu. V inverzních polohách v místech 
p�vodního výskytu smrku žije vzácný tesa�ík Pachyta lamed. K dalším druh�m s boreomontánním 
rozší�ením pat�í Pachyta quadrimaculata a p�edevším vzácný a lokální druh Acmaeops septentrionis, 
který žije v jehli�natých porostech horských les� na ohn�m poškozených suchých stromech. Zajímavý 
je i výskyt dalších druh� tesa�ík� s montánn�-subalpinským rozší�ením. Z t�chto druh� jmenujme 
alespo� tesa�íka Anastrangalia dubia, Clytus lama a p�edevším vzácný horský druh Pedostrangalia 
pubescens.  

Z reliktních druh� fytofágních brouk� byl Strej�kem (2008) potvrzen výskyt nosatce Acalles 
boehmei, který má p�ímou vazbu na tvrdohouby, jenž rostou na �erstv� spadlých drobných v�tvi�kách 
smrku. P�ítomnost tohoto druhu dokládá p�irozenost lesního porostu stejn� jako p�irozené zastoupení 
smrku v oblasti. 
 
Spole�enstva reliktních bor� 
Tento velmi významný biotop je prost�edím, k n�muž se v rámci regionu váže nejp�irozen�jší druhová 
skladba Labských pískovc�. 	adu specializovaných poznatk� z tohoto typu prost�edí udávají 
k vybraných skupinám hmyzu Blažej & Straka (in press.). Nejv�tší faunistický význam p�ináší tato 
práce v rámci skupiny žahadlového blanok�ídlého hmyzu, který primárn� osidluje stanovišt� udržující 
se v iniciálním sukcesním stádiu, kde vytvá�í také své vypovídající spole�enstva.  

V rámci CHKO Labské pískovce popisuje Blažej & Straka (in press.) hlavní ekologické skupiny 
žahadlových blanokdlých. Existují zde vedle sebe druhy chladnomilné a vysokohorské (nap�. v�ely 
Andrena intermedia, Andrena lapponica �i �melák Bombus jonellus) spolu s druhy teplomilnými 
nížinnými (nap�. v�ely Andrena fulvicornis, Halictus sexcinctus �i hrabalky Dipogon subintermedius, 
Arachnospila rufa a A. hedickei). Dochází zde k významnému st�etu boreálních druh� (v�ela Andrena 
ruficrus) s druhy mediteránními (v�ely Andrena strohmella, Halictus quadricinctus a Lasioglossum 
clypeare). Významný podíl mají druhy pískomilné (nap�. v�ely Andrena denticulata, Colletes 
cunicularius, Halictus sexcinctus, Lasioglossum brevicorne, Sphecodes marginatus, S. puncticeps, a 
Panurgus banksianus, kutilky Cercerys quadricincta, Crossocerus wesmaeli, Harpactus lunatus, 
H. tumidus, Mimesa equestris, Oxybelus argentatus, O. bipunctatus a Tachysphex obscuripennis �i 
hrabalky Arachnospila abnormis, A. hedickei a Evagetes pectinipes) i druhy les� a jejich okraj� 
(nap�. velmi vzácné druhy kutilek - teplomilný Crossocerus walkeri nebo spíše chladnomilný 
Passaloecus monilicornis).  

Vzhledem k trendu zam��ení hymenopterolog� na jižní teplomilné a otev�ené lokality pat�í lesní 
severské druhy k velmi málo známým a také proto mohou být obecn� hodnoceny jako v �R velmi 
vzácné. V rámci této skupiny hmyzu hraje velký význam ve spole�enstvu p�ítomnost parazitických a 
kleptoparazitických druh�. Mezi nejpozoruhodn�jší druhy s podobnou životní strategií lze jmenovat 
nap�. v�ely Nomada castellana �i Nomada similis, která je doposud v rámci �eské republiky recentn� 
potvrzena pouze odtud. Jednou z ca p�ti recentních lokalit v �R zde má také drvenka Sapyga similis, 
parazitující u vzácné lesní v�ely Osmia uncinata, kterou se paradoxn� zatím potvrdit nepoda�ilo. 

Z preda�ních skupin brouk� je na borové lesy s podrostem v�es� a bor�vek vázaný vzácn�jší 
st�evlík Carabus problematicus. Pod v�esem na pís�itých substrátech p�irozen� se vyskytujících nap�. 
na hranách skal, jsou hojní st�evlíci rodu Bradycellus v�. reliktního callunobiontního druhu B. ruficollis. 
V západní �ásti území je velmi vzácn� evidován také vymírající druh st�evlíka Carabus nitens, vázaný 
na otev�ené pís�ité plochy �asto s v�esem. 

K tomuto typu stanovišt� lze p�i�adit také jednoho z nejvzácn�jších druh� brouk� �eské republiky 
chrobáka Typhaeus typhoeus. Na území CHKO je však znám pouze historicky z Maxi�ek. Velké 
množství recentních údaj� pochází však z území Národního parku a nelze jej proto vylou�it ani 
z CHKO. 

Z pr�zkum� Dr. Vávry (2006) z ka�onu �eky Labe jsou popisovány výskyty potvrzující p�irozenost 
a celkovou druhovou bohatost oblasti Labských pískovc�. Jak již bylo zmín�no je z ka�jonu Labe 
popisován výskyt 778 druh� motýl�. Faunisticky významné jsou �asto monofágní druhy s pevnou 
vazbou na specifický druh živné rostliny. K t�mto druh�m pat�í nap�íklad hrotnok�ídlec kapradinový 
(Hepialus fusconebulosus) �i drobní�ek Stigmella myrtillella. V reliktních borech na rašelinných 
enklávách žije �ada tyrfobiontních a tyrfofilních druh�. Mezi tyto lze �adit druhy, které jsou svým 
vývojem vázány na rojovník bahenní (Ledum palustre) (Vávra 2000, 2002, 2003, 2004, 2005). K t�mto 
druh�m pat�í zejména drobní�ek Stigmella lediella, podkopní�ek Lyonetia ledi �i pouzdrovní�ek 
Coloephora ledi. 
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Spole�enstva inverzních poloh 
plochy s teplotní inverzí mají velký faunistický význam z hlediska p�ítomnosti glaciálních relikt�, kde 
tyto p�ežívají od doby posledního zaledn�ní v podob� zbytkových populací �asto v extrémn� nízkých 
nadmo�ských výškách oproti typickému výskytu v alpinských zónách. Ze skupin brouk� s vazbou na 
d�evo je v �eském Švýcarsku potvrzena �ada velmi významných a zajímavých druh� brouk�. Z druh� 
�eledi kova�íkovitých (Elateridae) popisuje Pižl (1977) výskyt �ady významných nález�. S vazbou na 
chladné inverzní rokle zmi�uje p�ítomnost horského lesního kova�íka Sericus subaeneus, který 
indikuje zachovalé lesní porosty.  

Strej�ek (2008) v rámci dlouhodobého pr�zkumu fytofágních skupin brouk� p�edstavuje 
významná potvrzení výskytu vysokohorských druh� v oblasti. Tyto jako namnoze glaciální relikty 
p�ežívají práv� ve velmi nízkých nadmo�ských výškách nap�. v úzkých údolích vodních tok� s teplotní 
inverzí (nap�. v ka�onu Labe �i PR Pavlino údolí). K t�mto druh�m pat�í mandelinky Chrysolina rufa a 
Minota obesa �i nosatci Otiorhynchus equestris, Notaris aterrimus, Plinthus tischeri atd. Mandelinky 
Oomorphus concolor a Apteropeda globosa jsou typickými druhy p�irozených lesních biotop�. 
 
Spole�enstva su�ových les� a sutí 
Tento typ stanoviš� pat�í obecn� mezi minimáln� antropogenn� ovlivn�né, jelikož humózní podmínky 
a špatná dostupnost zde znemož�ovali hospoda�ení. Uprost�ed sutí a na jejich okrajích se �asto 
vyskytují torza listnatých strom� v p�irozené druhové skladb�. Mikroklimatické podmínky sutí jsou 
natolik specifické, že tento biotop je schopné dlouhodob� osídlit pouze zcela specializované 
spole�enstvo. V severních �echách jsou su�ová pole pom�rn� �astá na bazických vyv�elinách 
v oblasti Lužických a Jizerských hor, v �eském St�edoho�í, ale i v Labských pískovcích. Lokalita Holý 
vrch u Jílového a R�žovský vrch v NP �eské Švýcarsko jsou proto v rámci regionu zcela jedine�né a 
dopl�ují celkovou druhovou skladbu o vysoce specializované a reliktní druhy. Na obou lokalitách byl 
proveden R�ži�kou (2005, 2006) inventariza�ní pr�zkum brouk�, který zdejší spole�enstvo definoval. 
Potvrzen je zde výskyt glaciálního reliktu st�evlíka Pterostichus negligens, su�ového a potravn� 
specializovaného st�evlíka Leistus montanus kultianus a glaciální relikt, mrchožroutovitého brouka 
Choleva lederiana lederiana. Všechny tyto druhy jsou zcela typickými obyvateli alpinských zón a jejich 
p�vod v p�ípad� glaciálních relikt� sahá až do posledních dob ledových.  

Podobným vysv�tlením se podkládá p�vod jeskynního koníka Troglophilus neglectus, který je 
v ka�onu Labe pom�rn� hojným, avšak velmi skryt� žijícím druhem. Výskyt tohoto mediterráního 
prvku je nejsevern�jším v rámci areálu rozší�ení. V okolí H�enska a v n�kterých navazujících �ástech 
NP �eské Švýcarsko jsou dokonce známy i synantropní populace. 

 
Spole�enstva vodních tok� a ploch 
Veškeré vodní toky na území CHKO mají v alespo� své �ásti p�irozené b�ehy, kde vznikají druhov� 
velmi pestré útvary, jako b�ehové strže �i náplavy. Druhová skladba je odlišná dle velikosti i slun��ní 
expozici toku. Tato �asto reliktní fauna vázaná je v rámci �R zna�n� ohrožená regulacemi, 
nap�imováním tok� apod., že mnohé druhy jsou v sou�asné dob� v �R považovány za vyhubené. 
Naprosto ojedin�lá fauna ripikolních druh� se vyskytuje na št�rkopískových lavicích �eky Labe. Jedná 
se zde o jedinou recentní lokalitu v �eské republice st�evlíka Bembidion argenteolum Významné 
ripikolní druhy podhorských oblastí žijí na p�irozených b�ezích drobn�jších vodote�í po celém území 
(st�evlíci Bembidion monticola a B. stomoides �i drab�íci Bledius talpa a Stenus guttula).  

Na vodní prost�edí v nejr�zn�jších podobách má p�ímou vazbu skupina vážek (Odonata). Na 
území CHKO jsou zastoupeny n�kolika významnými druhy, které jsou vázány na zachovalé tekoucí 
vody, jež na zdejším území p�edstavují jednozna�n� p�evládající typ vodního prost�edí. Jedná se o 
motýlici lesklou (Calopteryx splendens), klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), páskovce 
kroužkovaného (Cordulegaster boltonii) a páskovce dvojzubého (C. bidentatus). Na vodních plochách 
stojatého charakteru resp. t�ních a malých lesních rybní�cích byly zastiženy krom� jiných také šídlo 
sítinové (Aeschna juncea), vážka tmavá (Sympetrum danae) a také vážka �árkovaná (Leucorrhinia 
dubia), vážka jasnoskrvrnná (L. pectoralis) a v. b�loústá (L. albifrons). 
 
Spole�enstva mok�ad� a rašeliniš� 
I v pom�rn� vysoce lesnatém území hrají velmi významnou roli mok�adní a �asto zrašelin�lé louky. 
V srbskokamenickém regionu byla na t�chto biotopech potvrzena �ada reliktních druh� jako nap�. 
st�evlík Trechus rivularis (Krásenský 2005, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b) �i drab�ík Stenus 
kiessenwetteri. Hojná je mok�adní saran�e Stetophytma grossum �i kobylka Conocephalus dorsalis. 

V rámci dlouhodobého pr�zkumu fytofágních skupin brouk� v �eském Švýcarsku byly potvrzeny 
reliktní druhy indikující p�irozené a zachovalé mok�ady (Strej�ek 2008). Ze skupiny mandelinek lze 
zmínit druhy Cryptocephalus decemmaculatus, Chaetocnema subcoerulea �i Chaetocnema arida, 
druh v rámci �R omezený výskytem pouze na severní �echy. Z reliktních nosatc� se jedná nap�. o 
druhy Thryogenes atrirostris, Rhinoncus henningsi, Pelenomus quadrituberculatus �i atlantský druh 
Sitona regensteinensis.  
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Spole�enstva luk a pastvin 
Nejen s vazbou na lu�ní prost�edí, které je �asto lemované rozsáhlešími lesními komplexy, byl 
proveden pr�zkum rovnok�ídlého hmyzu (Orthoptera) v �eském Švýcarsku. 	ada prací (nap�. Trýzna 
& Marschner 2000, Chládek 2000, Chládek & Trýzna 2004, 2005a, 2005b) se zabývá primárn� 
výskytem této skupiny na území sousedního národního parku, ale �asto jsou zde doprovodn� 
uvád�ny také nálezy z CHKO. V sou�asnosti je v této souvislosti �ešen jeden z nejvýznamn�jších 
druh� podhorská brachypterní kobylka Pholidoptera aptera bohemica, jejíž výskyt na území národního 
parku je jedinou recentní lokalitou na území �eské republiky.  

V celkové druhové skladb� velmi reprezentativní skupiny fytofágních brouk� mají, vzhledem 
k spíše lesnímu a chladn�jšímu charakteru oblasti, zvláštní pozici druhy stepních refugií v oblasti 
Vysoké Lípy, na �eskokamenicku �i v okolí D��ína (Strej�ek 2008). Z vysloven� teplomilných prvk�, 
vázaných na suché stepní lokality, mají vysoké indika�ní hodnoty nosatci Trachyphloeus 
angustisetulus �i Hypera arator. 

Na území CHKO jsou evidovány a podle pot�eb správního �ízení �i managementu blíže 
studovány populace mok�adních modrásk� rodu Maculinea. Dle studie Blažeje (2006) je dle prvotního 
zmapování patrný hojný výskyt modráska bahenního (Maculinea nausithous) v západní a severní �ásti 
CHKO s rozsáhlou anbsencí na �eskokamenicku a Jet�ichovicku. Modrásek o�kovaný (M. telejus) je 
doposud evidován pouze v západní �ásti CHKO od Ludvíkovic po Petrovice Blažej (2006a, 2006b), 
Vrabec (2008) �i �erný (2007). Blíže byly populace t�chto druh� hodnoceny na lokalitách 
v Ludvíkovicích, u Tisé a v sou�asnosti probíhá hodnocení u Rájce a Petrovis a v Jílovém. 

Na pastvinách mají v rámci bezobratlých nejv�tší význam druhy koprofágní a saprotrofní. Mezi 
tyto druhy vyvýjející se na exkrementech pasoucího se dobytka pat�í hlavn� zástupci rodu Aphodius 
(nap�. A. erraticus, A. fossor apod.), Onthophagus �i zástupci �eledí Geotrupidae, Hydrophilidae apod. 
hojn� zde loví larvy much a brouk� drab�íci z rod� Ontholestes, Philonthus, Ocypus �i jiné drobn�jší 
rody. V oblasti sousedního Šluknovska je potvrzen výskyt drab�íka hu�atého (Emus hirtus), které 
nelze vylou�it do budoucna ani z oblasti Labských pískovc�.  

 
Spole�enstva polí 
Z tohoto spole�enstva lze v �ad� p�ípad� hovo�it p�edevším o p�vodn� stepních druzích, které jsou 
v sou�asnosti adaptováni na kulturní step. Z nejvýznamn�jších lze zmínit st�evlíky Brachynus 
explodens �i Dolichus halensis, který je v oblasti nadmíru vzácný. Území CHKO Labské pískovce leží 
na okraji p�irozeného výskytu západovropského st�evlíka zlatitého (Carabus auratus), který je 
pom�rn� hojný v západní �ásti na Libouchecku a v oblasti D��ína a �eské Kamenice. Tento p�vodn� 
stepní druh se dnes vyskytuje p�edevším v kulturní krajin� na okrajích polí, na loukách apod. Druh je 
významn� ohrožen na existenci nejen v Labských pískovcích, ale plošnou výstavbou také 
v sousedních regionech. 
 
 
Obratlovci  
Kruhoústí jsou zastoupeni jedním druhem - mihulí poto�ní (Lampetra planeri), která se vyskytuje 
v povodí �ek K�inice a Kamenice.    

Toky náleží v�tšinou k pstruhovému pásmu s charakteristickou faunou reprezentovanou 
pstruhem obecným (Salmo trutta), lipanem podhorním (Thymallus thymallus), hrouzkem obecným 
(Gobio gobio) a vrankou obecnou (Cottus gobio). Významná je p�ítomnost st�evle poto�ní a slunky 
obecné v západní �ásti CHKO, nap�. Jílovský potok �i PR Libouchecké rybní�ky. Od roku 1998 
probíhá reintrodukce lososa obecného (Salmo salar) do povodí �eky Kamenice. V roce 2002 byl u 
tohoto druhu zaznamenán tah dosp�lých ryb z mo�e zp�t na svá trdlišt� v �ece Kamenici (Benda 
2002, Dušek et al. 2003).  

P�edevším v listnatých lesích v CHKO se lze setkat s pom�rn� hojnou populací mloka skvrnitého 
(Salamandra salamandra). V nejr�zn�jších vodních plochách jsou hojn� zastoupeni �olek horský 
(Mesotritos alpestris) a �olek obecný (Lissotriton vulgaris). V jižních �ástech CHKO byl n�kolikrát 
zaznamenán také �olek velký (Triturus cristatus). Z žab jsou nejvíce zastoupeni ropucha obecná (Bufo 
bufo), skokan hn�dý (Rana temporaria) a skokan sk�ehotavý (Pelophylax ridibunda), p�íp. také skokan 
zelený (Pelophylax esculenta). Velmi vzácná je zde ropucha zelená (Pseudepidelea viridis), ku�ka 
obecná (Bombina bombina), rosni�ka zelená (Hyla arborea) a skokani štíhlý (Rana dalmatina) a 
ostronosý (Rana arvalis). A�koliv existují údaje o ropuše krátkonohé (Epidalea calamita) a blatnici 
skvrnité (Pelobates fuscus), je nutné tyto recentn� potvrdit. 

Hojn� se vyskytuje ješt�rka živorodá (Zootoca vivipara), kterou lze relativn� �asto potkat 
v sympatrickém výskytu s ješt�rkou obecnou (Lacerta agilis). Pom�rn� �astými druhy jsou dále 
užovka obojková (Natrix natrix) a slepýš k�ehký (Anguis fragilis). Vzácn�jšími druhy jsou zmije obecná 
(Vipera berus) a užovka hladká (Coronella austriaca).     
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Hnízd�ní nebo velmi pravd�podobné hnízd�ní bylo na území NP prokázáno u 91 druh� pták�. 
Pravideln� v celé oblasti hnízdí kolem dvou pár� �ápa �erného (Ciconia nigra) a od poloviny 
devadesátých let zde op�t úsp�šn� hnízdí sokol st�hovavý (Falco peregrinus), jehož hnízdní populace 
je v sou�asnosti nejv�tší ve st�ední Evrop�. U tet�eva hlušce (Tetrao urogallus) bylo poslední 
rozmnožování doloženo v roce 1983 (Bárta 1987). Jen nepravideln� a okrajov� se vyskytuje k�epelka 
polní (Coturnix coturnix), pravideln�ji ch�ástal polní (Crex crex). Každoro�n� hnízdí sluka lesní 
(Scolopax rusticola). K pravidelným hnízdi��m pat�í také výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší 
(Glaucidium passerinum) a sýc rousný (Aegolius funereus). Typickým obyvatelem souvislých les� je 
datel �erný (Dryocopus martius). Velmi vzácn� se lze setkat s lelkem lesním (Caprimulgus 
europaeus). Relativn� stabilní je populace led�á�ka �í�ního (Alcedo atthis) a hnízdní hustota populace 
skorce vodního (Cinclus cinclus) dosahuje na �ece Kamenici jednu z nejvyšších ve st�ední Evrop� 
(Benda 1997). V posledních letech byl opakovan� zjišt�n budní�ek zelený (Phylloscopus trochiloides). 
Enkláva zem�d�lské krajiny v okolí obce Mezná je domovem �uhýka obecného (Lanius collurio), 
bramborní�ka hn�dého (Saxicola rubetra) a p�nice hn�dok�ídlé (Sylvia communis).  

Fauna savc� byla již p�ed n�kolika staletími ochuzena o n�kolik �lov�kem vyhubených druh�: 
vlka (Canis lupus), ko�ku divokou (Felis silvestris), medv�da hn�dého (Ursus arctos) a losa 
evropského (Alces alces) (Bárta 1967). Do sou�asné doby bylo zjišt�no 38 druh� savc�. Pravideln� 
se vyskytuje nap�. rejsec vodní (Neomys fodiens), podstatn� vzácn�jší je rejsec �erný (Neomys 
anomalus). Zdejší oblast poskytuje velmi vhodné podmínky pro netopýry, pravideln� se vyskytuje 
netopýr vodní (Myotis daubentoni), netopýr rezavý (Nyctalus noctula) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus 
pipistrellus). Z �ádu hlodavc� se pravideln� vyskytuje plch velký (Glis glis) a vzácn� plch zahradní 
(Eliomys quercinus). Za zmínku také stojí stabilní a rozmnožující se populace vydry �í�ní (Lutra lutra), 
která byla zjišt�na prakticky na všech tocích (Benda 1996). U rysa ostrovida (Lynx lynx), jehož nový 
výskyt se datuje od t�icátých let dvacátého století, bylo doloženo i opakované rozmnožování (Benda 
1996). V posledních letech tém�� ustaly zprávy o jeho pozorování na tomto území (nelegální odst�ely) 
v sousedících oblastech. Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) alpského p�vodu se v oblasti vyskytuje 
od roku 1907, kdy byl vypušt�n do p�írody (Štill 1975). Hojn� se vyskytuje jelen evropský (Cervus 
elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa). 
 
 
 

2.7. Vývoj osídlení  
Vývoj osídlení do roku 1945 

D�ležitou úlohu p�i osídlování krajiny prvními lidmi sehrála �eka Labe, která byla odedávna d�ležitou 
dopravní tepnou, kterou do kraje p�icházeli lidé a po které se dopravovalo zboží. Nejstarší nálezy - 
doklady o osídlení kraje - pocházejí z doby mezolitu, jsou tedy asi 10 000 let staré. V�tšinou jsou to 
pazourkové nástroje a úšt�pky nalézané pod p�evisy v hloubkách okolo 1 m. Lidé st�ední doby 
kamenné pozm�nili krajinu jen zanedbateln�. Na území Labských pískovc� bylo možné napo�ítat 
n�kolik desítek lidí, jejich po�et nikdy nep�esáhl sto obyvatel. 

Další stopy osídlení pocházejí až z doby bronzové, kdy zdejší krajinu osídlil lid lužické kultury. 
V dob� asi 1500 až 700 let p�ed naším letopo�tem nastává p�evratná doba, ve které se lidé již 
intenzivn� zabývají zem�d�lstvím. Kácením, �ast�ji však vypalováním les�, vzniká nový typ krajiny, 
využívaný zem�d�lci a pastevci. �lov�k tak postupn� za�al m�nit krajinu a zasahovat do p�írody.  

Zem�d�lské osady se zakládaly jen na nejúrodn�jších p�dách, proto v prav�ku vzniklo 
souvislejší osídlení pouze v d��ínské kotlin� v údolí �eky Labe. Situace se m�ní až v pr�b�hu 
6. století našeho letopo�tu s p�íchodem prvních Slovan�, kte�í osídlili nejen údolí Labe v okolí 
dnešního D��ína, ale i údolí �í�ek Ch�ibská Kamenice a Kamenice. První Slované kv�li zem�d�lství 
snad odlesnili malé plochy v okolí dnešních obcí Ch�ibská, Srbská Kamenice, Stará Oleška, Všemily a 
m�sta �eská Kamenice. Avšak v celkovém pohledu toto �ídké osídlení ješt� neznamenalo výrazn�jší 
zm�nu krajiny Labských pískovc�. 

Vzhled území se za�íná radikáln� m�nit až ve 13. století. Na krajinu náhle p�sobí nebývale velké 
množství obyvatelstva. N�me�tí kolonisté zakládají nové velké lánové vsi, mezi nimi nap�. 
Mikulášovice a Brtníky. Rozši�ují se i osady již založené. Les je ve velkém využíván jako zdroj 
stavebního a palivového d�íví. Zna�ného významu nabývá výroba d�ev�ného uhlí v milí�ích a 
získávání smoly ve smolárnách. Spolu s rozmachem t�chto �emesel proniká �lov�k i do míst, kam 
dosud jeho noha nevstoupila. Velký podíl na odlesn�ní n�kterých �ástí Labských pískovc� m�ly také 
sklárny, které krom� d�eva pot�ebovaly k výrob� vápenec a k�emen, nalézaný vesm�s podél 
d�ležitých geologických zlom�. 

 Kolonizace kraje se dále rozvíjí ve 14. a 15. století. Vesnice se rozr�stají, po�et obyvatelstva 
stoupá. V této dob� vznikají také n�které ze skalních hrádk�, ponejvíce stav�né v odlehlých a 
nep�ístupných místech v blízkosti d�ležitých komunikací. 
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V 16. století se lidská �innost dále rozvíjí - bylo vykáceno mnoho les� a prodáno do Saska. D�íví 
se plavilo po Kamenici a po K�inici, nebo� bylo jednodušší na�ezané kmeny strom� plavit po vod�, než 
je pracn� dopravovat do svahu a p�ibližovat k nejbližší komunikaci. Dochází také k výstavb� rybník�, 
sloužících jako zásobárna vody k plavení d�íví, jsou zakládány ov�íny a pivovary. Nadále vzr�stá 
spot�eba d�eva, a tak se zv�tšuje t�žba lesa. P�vodní d�eviny byly po vyt�žení v�tšinou nahrazovány 
mén� odolnými monokulturami.  

Po t�icetileté válce vznikají vsi Kyjov, Vl�í Hora a Sn�žná. P�edevším díky rozvíjející se textilní 
výrob� celý kraj postupn� bohatne, na jeho okrajích prudce stoupá po�et obyvatel, který tu tehdy byl 
vyšší než ve vnitrozemí. Se stavbou železnice po polovin� 19. století se rozr�stá pr�mysl a stoupá 
po�et obyvatel i ve m�stech. B�hem 19. století se rozvíjí také turistika, která zp�ístupnila i nejdivo�ejší 
kouty Labských pískovc�. Tento trend pokra�oval i ve století dvacátém.  

 
Vývoj osídlení v letech 1945-1989 

V obcích �eského Švýcarska p�evažovalo n�mecké etnikum. Situace, která nastala po 2. sv�tové 
válce nuceným vysídlením n�meckého obyvatelstva m�la fatální d�sledky. Pro ilustraci pom�ru 
n�meckého a �eského živlu uve�me u n�kolika obcí pom�r jeho obyvatelstva dle obou národností 
podle s�ítání v roce 1930: Tisá 2081/25, H�ensko 534/13, Srbská Kamenice 895/16, Jet�ichovice 
428/18. Rozložení bylo obdobné i jinde na severu �ech. Povále�né dosídlení bylo provedeno jen 
�áste�n�. Dalším výrazným zásahem byla zm�na hospoda�ení v krajin�. Od poloviny 20. století 
dochází k zakládání jednotných zem�d�lských družstev a státních statk�. Staví se velké zem�d�lské 
areály; malá hospodá�ství zanikají. Zem�d�lská p�da, kdysi mozaikovit� roz�len�ná, se sceluje – mizí 
drobná polí�ka s mezemi, cesty jsou rozorávány. Krajina po�íná pustnout; n�které samoty zanikají 
docela. Dnes, na rozdíl od situace p�ed 2. sv�tovou válkou, je na první pohled patrné zvýšené 
množství zelen� rostoucí mimo les.  

 
Nelesní krajina na historických fotografiích nebo pohlednicích z první poloviny 20. století se jeví 
v�tšinou jako holá krajina s minimálním množství strom� a k�ovin. Souviselo to jist� s tehdejší 
intenzitou zem�d�lského hospoda�ení, kdy vše, co p�ekáželo a stínilo, bylo pe�liv� vy�ezáno a použito 
na topení. Pr�vodním negativním jevem po roce 1945 byl p�esun p�evážné �ásti venkovského 
obyvatelstva do m�st. Následuje proces slu�ování obcí do v�tších sídelních celk�. Chalupá�ská 
rekreace, p�icházející do módy od 60. let 20. století, sice pomohla uchránit leckterý hodnotný objekt 
lidové architektury, je však t�eba ji považovat pro její p�evažující víkendový charakter za náhražkové 
�ešení, zvlášt� pak s ohledem na okolní prost�edí a údržbu krajiny. P�es týden bývají takto udržované 
lokality mrtvé. Vztah nových obyvatel ke krajin� se za�íná zlepšovat až s dor�stáním dalších generací. 
Od poloviny 20. století doznává nejv�tších zm�n také d��ínská sídelní aglomerace. P�es �etné 
limitující faktory (geomorfologie, ochrana ZPF, LPF) se m�stský organismus rozvíjí hlavn� expanzivn� 
a vr�stá stále více do p�vodn� volné krajiny. V roce 1982 byly do m�sta D��ína administrativn� 
v�len�ny okolní samostatné obce a p�evládala snaha lokalizovat do takovýchto "okrajových" �tvrtí 
další komplexní bytovou výstavbu. Podobný vývoj (výstavba sídliš� panelových dom�), i když 
v menším m��ítku, zaznamenala i m�ste�ka �eská Kamenice a Jílové.  
 
Vývoj osídlení po roce 1989 

Sou�ástí zm�n, které prob�hly od roku 1989, je op�tovné osamostatn�ní n�kterých obcí (v roce 1992 
to byly Ludvíkovice, Kámen, Srbská Kamenice a v roce 1993 Doubice). P�estávají se stav�t panelové 
domy a expanduje výstavba rodinných dom�, která v ur�itých lokalitách výrazn� m�ní dosavadní 
charakter obcí. Ustává chátrání objekt�, neudržovaných �asto celá desetiletí. Rodí se iniciativy 
k oprav� drobných památek v krajin�. Naproti tomu zanikají továrny (v�tšina z nich zanikla již po roce 
1945), které chátrají podobn� jako zem�d�lské závody. Rozsáhlé plochy orné p�dy byly po roce 1989 
zatravn�ny a využívány ú�elov� jako pastviny nebo trvalé travní porosty. V pr�b�hu privatizace se 
dostávají restaurace a další objekty do soukromých rukou, což se v�tšinou pozitivn� odráží na jejich 
vzhledu. Pohrani�ní turistický ruch je stimulem pro vznik nových restaurací a jiných služeb.  

Vlivem t�chto a dalších lidských aktivit dochází n�kdy ke st�et�m se zájmy ochrany p�írody a 
krajiny. Jako da� technickému pokroku a komunika�ním pot�ebám spole�nosti se v krajin� nov� 
objevuje �ada telekomunika�ních staveb. Antény jsou sice ojedin�le umis�ovány na výškové budovy 
(komíny, rozhledny) již p�ed rokem 2000, poté však následuje masivní tlak na výstavbu v�ží pro 
operátory mobilních sítí. Zrušením provozu na železni�ní trati údolím Jílovského potoka v roce 2007 
p�ichází západní �ást �eského Švýcarska o d�ležité dopravní spojení, které po 136 let propojovalo 
D��ín s Old�ichovem u Duchcova. 
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2.8. Ochrana území 
První snahy o ochranu zdejšího území sahají do 20. let minulého století. Již za první �eskoslovenské 
republiky (1933) byla na území �eského Švýcarska vyhlášena první chrán�ná území - Edmundova 
sout�ska, Prav�ická brána, Tiské st�ny. První návrh na z�ízení velkoplošné ochrany �eského 
Švýcarska podal Jan �e�ovský (1953) v diplomové práci s názvem „Lesy v D��ínských st�nách“ a 
s podtitulem „Návrh na z�ízení státem chrán�né p�írodní oblasti D��ínské st�ny“. D�ležitou událostí 
bylo z�ízení chrán�né krajinné oblasti Saské Švýcarsko (LSG Sächsische Schweiz) v roce 1956. 
Pozoruhodný je dále i návrh na z�ízení p�írodního parku v Labských pískovcích n�meckého publicisty 
Reimara Gilsenbacha publikovaný v roce 1963 v jeho knize „Sächsische Schweiz“, kde jako patrn� 
první p�ichází s myšlenkou bilaterálního p�írodního parku na území �eskosaského Švýcarska. Snahy 
o ochranu �eského Švýcarska vyústily v roce 1972 ve vyhlášení Chrán�né krajinné oblasti Labské 
pískovce o rozloze cca 300 km2, a to výnosem Ministerstva kultury �eské socialistické republiky ze 
dne 27. �ervna 1972 (�.j. 4.946/72–II/2). Na jejím území byly v roce 1973 též vyhlášeny další 
maloplošná chrán�ná území �abel, Nad Dolským mlýnem, R�žák, v roce 1992 Babylon. Po roce 1992 
v souvislosti s novou legislativou na ochranu p�írody vyhlásila Správa CHKO Labské pískovce �adu 
nových chrán�ných územích v kategoriích p�írodní rezervace a p�írodní památka. Tento proces i 
nadále pokra�uje.  

V souvislosti se z�ízením Národního parku Saské Švýcarsko (Sächsische Schweiz) v roce 1990 
se objevila šance povýšit ochranu jádra CHKO Labské pískovce na Národní park �eské Švýcarsko. 
Tyto p�ípravy byly zahájeny v roce 1991 a po mnohaletých jednáních o hranicích národního parku, byl 
zákonem �. 161/1999 Sb. vyhlášen Národní park �eské Švýcarsko na ploše o rozloze 80 km2.  

Na základ� usnesení �eského komitétu programu MaB se v sou�asné dob� zpracovávají 
podklady pro z�ízení biosférické rezervace UNESCO, která by m�la zahrnovat celé území Národního 
parku �eské Švýcasko a CHKO Labské pískovce. 

Po vstupu �eské republiky do Evropské unie bylo CHKO Labské pískovce za�azena do soustavy 
Natura 2000. V roce 2004 byla na území CHKO Labské pískovce, NP �eské Švýcarsko, �ásti CHKO 
Lužické hory a v okolí PR Velký rybník a PR Sv�tlík z�ízena Pta�í oblast Labské pískovce. 
Nejcenn�jší �ásti území se rovn�ž byly v roce 2005 za�azeny mezi evropsky významné lokality. 

O významu zdejšího území sv�d�í i snaha o zapsání �ásti CHKO Labské pískovce spolu NP 
�eské Švýcarsko a NP Saské Švýcarsko do seznamu sv�tového kulturního d�dictví UNESCO.  
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3. Ochrana p�írody 
3.1. P�edm�t ochrany CHKO 
P�edm�t ochrany CHKO je obecn� definován ve z�izovacím výnosu (viz p�íloha �. 1), kde je uvedeno 
poslání oblasti: „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.“ 
 
P�edm�tem ochrany jsou všechny hodnoty krajiny a její vzhled, zastoupené p�írod� blízké a 
polop�irozené ekosystémy a v nich se vyskytující zvlášt� chrán�né �i regionáln� významné druhy 
rostlin a živo�ich�. K typickým hodnotám krajiny náleží zejména její povrchové utvá�ení, v�etn� 
podzemních prostor, sí� vodních tok� a rozmíst�ní vodních ploch, rozvržení a využití lesních a 
zem�d�lských pozemk�, rozmíst�ní a urbanistická skladba sídel, architektonické památky a stavby 
lidového rázu. P�edm�tem ochrany je dále charakteristická vegetace s významným podílem p�írod� 
blízkých a polop�irozených lesních, skalních, stepních a lu�ních ekosystém�, v�etn� druh� rostlin a 
živo�ich� pro uvedené ekosystémy charakteristických, chrán�ných �i regionáln� vzácných. Nedílnou 
sou�ástí p�edm�tu ochrany CHKO jsou také dochovaná rostlinná a živo�išná spole�enstva a druhy 
významné pro soustavu Natura 2000. 
 
 
 

3.2. Zonace CHKO 
Podle ustanovení § 25 odstavce 2 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném 
zn�ní (dále jen zákon o ochran� p�írody), se: „hospodá�ské využívání chrán�ných krajinných oblastí 
se provádí podle zón odstup�ované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich p�írodní stav a 
byly zachovány a vytvá�eny optimální ekologické funkce t�chto území“. 

Základní ochranné podmínky platné pro zóny CHKO jsou zakotveny v § 26 zákona o ochran� 
p�írody. 

V CHKO Labské pískovce byly dle kritérií p�írodních hodnot k bližšímu ur�ení zp�sobu ochrany 
p�írody vymezeny 4 zóny odstup�ované ochrany p�írody. Zonace CHKO Labské pískovce vychází 
z pot�eb ochrany p�írody a již d�íve provedeného zónování v rámci "Oborového dokumentu - krajinné 
zónování CHKO Labské pískovce" (vedeného a schváleného S� KNV dne 14.12.1986 pod 
�.j. 505/86/KE). 

Zonace CHKO Labské pískovce je zakreslena v mapové p�íloze �. 2. 
 

Tab. �. 2: Zastoupení jednotlivých zón v CHKO Labské pískovce  

  
I. zóna 

(ha) % 
II. zóna 

(ha) % 
III. zóna 

(ha) % 
IV. zóna 

(ha) % 
Celkem 

(ha) % 
PUPFL 919,24 89,5 3380,31 68,0 10034,74 75,2 915,09 18,2 15249,38 62,57 
Mimo 

PUPFL 108,02 10,5 1588,62 32,0 3315,06 24,8 4111,25 81,8 9122,95 37,43 
Celkem 1027,26 100 4968,93 100 13349,80 100 5026,34 100 24372,33 100 
 
I. zóna 
Do I. zóny CHKO jsou za�azeny p�írod� blízké nebo �lov�kem málo pozm�n�né ekosystémy, 
udržované v žádoucím stavu vhodným managementem nebo ponechané samovolnému vývoji. Jedná 
se o p�írod� blízké lesní ekosystémy. P�evážná �ást první zóny bude vyhlášena za NPR Ka�on Labe.  
 
II. zóna 
Do II. zóny jsou za�azeny zejména málo pozm�n�né lesní porosty a ucelené extenzivní polop�irozené 
louky a pastviny s vysokou druhovou rozmanitostí �asto s výskytem zvlášt� chrán�ných druh� 
organism�. Spíše výjime�n� je za�azena rozptýlená zástavba s dochovanými prvky p�vodní 
architektury a okolní krajina s mozaikovitou strukturou a bohat� zastoupenou nelesní zelení. 
 
III. zóna 
Do III. zóny jsou za�azeny �lov�kem více pozm�n�né ekosystémy, které jsou b�žn� hospodá�sky 
využívané. V lesích jsou to zejména hospodá�ské lesy s výrazn� pozm�n�nou druhovou skladbou (až 
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monokultury) a na zem�d�lské p�d� zejména intenzivní louky a pastviny s rozptýlenou zelení a 
zástavbou. Ze sídelních útvar� jsou zde za�azeny menší obce.  
 
IV. zóna 
Do IV. zóny jsou za�azena v�tšinou souvisle zastav�ná území a také n�které intenzivn� 
obhospoda�ované v�tší celky zem�d�lských pozemk�. 
 
Schválená zonace CHKO z roku 1994 nevyhovuje pot�ebám ochrany území. Po vyhlášení NP �eské 
Švýcarsko v roce 2000 na nejcenn�jších území p�išla CHKO o podstatnou �ást první zóny a o 
významnou �ást zóny druhé. Platná zonace neodpovídá sou�asným poznatk�m o výskytu ZCHD �i 
vzácných a ohrožených spole�enstev. P�i zpracování zonace byly preferovány velké plochy, nap�. 
souvislá t�etí zóna na levém b�ehu Labe má cca 6770 ha, což p�edstavuje ¼ sou�asné rozlohy CHKO. 
	ada p�ipravovaných p�írodních rezervací a p�írodních památek je ve t�etí �i dokonce �tvrté zón� 
CHKO. Zonace rovn�ž v n�kterých p�ípadech nekoresponduje s EVL. Z výše uvedených d�vod� by 
bylo vhodné zonaci p�epracovat, aby odpovídala sou�asným poznatk�m a pot�ebám.  
 
 
 

3.3. Maloplošná zvlášt� chrán�ná území  
Na území CHKO Labské pískovce je vyhlášeno celkem 15 maloplošných zvlášt� chrán�ných území 
na celkové ploše 339,68 ha. Z toho 10 je v kategorii p�írodní rezervace na celkové ploše 230,06 ha, 
p�t je v kategorii p�írodní památka na celkové ploše 101,68 ha. V sou�asné dob� je p�ipraveno 
vyhlášení NPR Ka�on Labe. 

Maloplošná zvlášt� chrán�ná území jsou zakreslena v mapové p�íloze �. 3.  
 
P�írodní rezervace Arba  

Administrativní údaje: �ást louky v niv� �eky Kamenice u obce Srbská Kamenice. Rozloha: 3,98 ha, 
nadmo�ská výška: 212 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �.1/96 s ú�inností 
od 1.1.1996. 

Plán pé�e: Plán pé�e pro PR Arba pro období 2004-2013, zpracovala Správa CHKO Labské 
pískovce, schválen dne 17.1.2005. 

Katastrální území: Srbská Kamenice  
Geodetické zam��ení provedeno �áste�n�. Vymezeno po hranici parcel. 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: Ochrana spole�enstev slatinné louky, prameniš� a na n� vázaných druh� rostlin a 

živo�ich�. Jedná se o jeden z nejvýznamn�jších mok�ad� na území Labských pískovc�. 
Geologie: Podklad tvo�í druhohorní sedimenty �eské k�ídové pánve zastoupené pískovci st�edního 

turonu. Pískovce jsou p�ekryté �tvrtohorními hlinitopís�itými svahovými sedimenty a náplavy �eky 
Kamenice. P�dy jsou pís�ité, z�ásti glejové. Jedná se o oblast výv�r� podzemních vod 
z k�ídových souvrství. 

Flóra: Rezervace je tvo�ena n�kolika plochami s r�zným stupn�m zamok�ení. Na nejvlh�ích místech 
roste rákos obecný (Phragmites australis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kozlík 
dvoudomý (Valeriana dioica), sítina ostrokv�tá (Juncus acutiflorus), ost�ice m�chý�katá (Carex 
vesicaria), ost�ice zobánkatá (Carex rostrata) a šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata 
Dlouhodobé neobhospoda�ování umožnilo na zamok�ených plochách r�st ost�ici latnaté (Carex 
paniculata), která vytvá�í trsy (zvané ”bulty” nebo ”stoli�ky”) až 1 m vysoké. Na relativn� sušších 
kosených plochách se vyskytuje nap�. s prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bledule jarní 
(Leucojum vernum). Na hladin� malých t�n�k a pomalu tekoucích pot��k� roste poto�ník 
vzp�ímený (Berula erecta). Je zde možno nalézt n�které ohrožené druhy mechorost�, nap�. 
druhy mok�in ba�atku Mildeovu (Brachythecium mildeanum) a rokýtek (Amblystegium humile), 
obnaženou vlhkou p�du osidlující prchavi�ku lesklou (Pseudephemerum nitidum) �i na kmenech 
v p�ilehlé olšin� rostoucí epifyt k�ídle�ku zprohýbanou (Dicranoweisia cirrata). 

Fauna: PR Arba je zajímavá n�kterými druhy žížal, mezi n�ž pat�í Aporectodea limicola, druh 
s atlantským typem rozší�ení zjiš�ovaný v �R jen naprosto ojedin�le. Kobylka Conocephalus 
dorsalis pat�í k typickým p�edstavitel�m rovnok�ídlého hmyzu mokrých luk. Na lokalit� byl také 
zjišt�n výskyt více než 15 druh� vážek. Malé vodní plochy jsou domovem skokana ostronosého 
(Rana arvalis), skokana sk�ehotavého (Rana ridibunda) a užovky obojkové (Natrix natrix). 
Pravideln� zde hnízdí ch�ástal vodní (Rallus aquaticus) a rákosník obecný (Acrocephalus 
sciparceus). Nepravideln� hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago) a linduška lu�ní (Anthus 
pratensis). Savci jsou zastoupeni nap�. rejscem vodním (Neomys fodiens), netopýrem 
Brandtovým (Myotis brandti), myškou drobnou (Micromys minutus). 
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�innost: Na �ásti lokality je nutné provád�t každoro�ní kosení spojené s odstra�ováním sklizené 
biomasy. Pr�b�žn� je t�eba udržovat také malé vodní plochy (t��ky) p�ed zazem�ováním, 
protože p�edstavují významné refugium výskytu a rozmnožování �ady mok�adních druh� rostlin a 
živo�ich�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 3: PR Arba 
 
 
P�írodní rezervace �abel 

Administrativní údaje: Leží 1,5 km sv. od obce Bynovec pod úpatím Bynoveckého vrchu. Rozloha: 
9,19 ha, nadmo�ská výška: 374 m. Vyhlášeno výnosem MK �SR �.j.16634/73 ze dne 
29.12.1973. 

Plán pé�e: Plán pé�e pro PR �abel na období 2005-2014, zpracoval Ing. V. Meš�erjakov, 
Ing. J. Smejkal, schválen dne 1.6.2004 

Katastrální území: Bynovec  
Geodetické zam��ení: geometrický plán  
Zápis do katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: Na menší �ásti plochy rezervace se rozkládá rašeliništ� s typickou flórou, zbytek 

zaujímá p�ilehlý rašelinný bor.  
Geologie: V podloží jsou druhohorní kvádrové pískovce st�edního turonu, které jsou sou�ástí �eské 

k�ídové pánve. Mírn� zvln�ný povrch lokality pokrývají �tvrtohorní hlinitopís�ité zv�traliny a 
�áste�n� i rašeliny. 

Flóra: Flóra je zastoupena charakteristickými druhy, jako je nap�. rojovník bahenní, klikva bahenní 
(Oxycoccus palustris), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýr úzkolistý 
(Eriophorum angustifolium) a sítina ni�kovitá (Juncus filiformis). Dominujícími mechy jsou 
rašeliníky. Ze vzácn�jších zástupc� zde rostou rašeliník bradav�itý (Sphagnum papillosum) a 
rašeliník bodlavý (Sphagnum cuspidatum). Z rašeliništních játrovek se vyskytuje nap�. k�epenka 
zahnutá (Cephalozia connivens) nebo vršatka odchylná (Mylia anomala).  

Fauna: Žije zde zajímavý mravenec druhu Manica rubida. Obratlovci jsou zastoupeni nap�. sýkorou 
lužní (Parus montanus), budní�kem v�tším (Phylloscopus trochilus), drozdem brávníkem (Turdus 
viscivorus), strakapoudem velkým (Dendrocopos major), sojkou obecnou (Garrulus glandarius), 
rejskem malým (Sorex minutus) a norníkem rudým (Clethrionomys glareolus). 

Lesnictví: Les je tvo�en p�edevším borovicí lesní, b�ízou b�lokorou s vtroušeným dubem a bukem.  
�innost: V minulosti byla �ást rašeliništ� vyhrnuta t�žkou mechanizací. V sou�asnosti je rašeliništ� a 

p�ilehlý porost ohrožen invazí borovice vejmutovky (Pinus strobus). Nep�íznivý vliv náletu 
vejmutovky je pr�b�žn� eliminován. 
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P�írodní památka Hofberg 

Administrativní údaje: Leží východn� od obce Jet�ichovice �ásti Vysoká Lípa. Rozloha: 0,8311 ha, 
nadmo�ská výška: 325 - 345 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �. 1/2002 
s ú�inností od 10.11. 2000. 

Plán pé�e: Plán pé�e pro PP Hofberg na období 2000-2010, zpracovala Správa CHKO Labské 
pískovce, schválen dne 7. 11. 2000 

Katastrální území: Vysoká Lípa,  
Geodetické zam��ení: geometrický plán 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: P�edm�tem ochrany je kv�tnaté lu�ní spole�enstvo na m�lkých p�dách 

s charakteristickými rostlinnými druhy.  
Geologie: Svahy vrchu Hofberg jsou tvo�eny druhohorními turonskými kvádrovými pískovci a 

�tvrtohorními svahovými hlinitopís�itými sedimenty o neveliké mocnosti. Pískovce na n�kolika 
místech ve svahu vytvá�ejí skalní výchozy. 

Flóra: Bohatá druhová rozmanitost této lokality je dána p�edevším tím, že kvádrové pískovce a jejich 
vegetace (skalky s v�esem) je proniknuta �edi�ovou vyv�elinou, na kterou je vázána bohatší 
vegetace. Pozoruhodná je p�edevším p�ítomnost rostlinných druh�, jejichž výskyt je v rámci 
CHKO ojedin�lý, nap�.: pavinec horský (Jasione montana), prysky�ník hlíznatý (Ranunculus 
bulbosus), star�ek p�ím�tník (Senecio jacobaea), net�esk výb�žkatý (Jovibarba globifera), 
mochna p�ímá (Potentilla recta). V minulosti se vyskytovala i zem�žlu� okolíkatá (léka�ská) 
(Centaurium erythraea).  

Fauna: Ze vzácných nebo ohrožených živo�ich� zde žije nap�. k�ižák pruhovaný �i zmije obecná. 
Typickým p�edstavitelem rovnok�ídlého hmyzu je saran�e Stenobothrus lineatus. 

�innost: Lokalita je každým rokem kosena z d�vodu udržení a rozvoje lu�ních druh� rostlin. Druhové 
bohatství flóry velmi pozitivn� ovliv�uje i populace bezobratlých. V minulosti byl z �ásti lokality 
odstran�n nálet. 

 
P�írodní památka Jeskyn� pod Sn�žníkem 

Administrativní údaje: Lokalita se nachází severn� od m�sta Jílové. Rozloha: 0,1 ha, nadmo�ská 
výška: 575 - 580 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �.1/98 s ú�inností od 
10.1.1999. 

Plán pé�e: Plán pé�e o p�írodní památku Jeskyn� pod Sn�žníkem na období 2009-2018, zpracovala 
Správa jeskyní �R, schválen dne 10.12.2008 

Katastrální území: Sn�žník  
Geodetické zam��ení: geometrický plán 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: Posláním p�írodní památky je ochrana unikátního geologického fenoménu - 

systému podzemních pseudokrasových dutin spojených s fluoritovou mineralizací. 
Geologie: V masivu druhohorních k�ídových pískovc� Vysokého Sn�žníku vznikl systém rozm�rných 

pseudokrasových dutin doprovázených fluoritovou mineralizací. Dutiny nejsou spojeny 
s povrchem a byly nafárány až p�i podzemní t�žb� fluoritu na ložisku Jílové – Sn�žník. Dutiny 
vznikly pravd�podobn� jako d�sledek mladé gravita�ní tektoniky (odsedávání a sesouvání blok� 
v rozpukaném pískovcovém masivu na svazích Vysokého Sn�žníku). S dutinami je místn� i 
�asov� spojená nízkoteplotní fluoritová mineralizace. Lokalita p�edstavuje v Evrop� vzácný 
geologický a geomorfologický fenomén. 

Fauna: Štola slouží jako zimovišt� pro r�zné druhy hmyzu. Ve vchodových dve�ích byly ponechány 
vletové otvory pro p�ípadné zimování netopýr� (nap�. v roce 2004 zde byli zaznamenáni dva 
vrápenci malí, Rhinolophus hipposideros). 

Lesnictví: P�írodní památka se nachází na ploše, která v minulosti sloužila jako technické zázemí pro 
t�žební �innost a okolní pozemky z tohoto d�vodu byly rekultivovány a znovu osázeny. 

�innost: Hornická �innost probíhala v této lokalit� v letech 1955 až 1995, kdy byla t�žba definitivn� 
ukon�ena. V letech 2003 – 2007 prob�hly rozsáhlé práce na opravách pažení, zajišt�ní 
vstupních prostor (v�etn� instalace elektronického zabezpe�ovacího systému) a dalších 
technických za�ízení zajiš�ující bezpe�nost v podzemních prostorách. 

 
P�írodní rezervace Libouchecké rybní�ky 

Administrativní údaje: Rezervace leží 1 km sv. od obce Libouchec. Rozloha: 2,17 ha, nadmo�ská 
výška: 320-330 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �.4/96 z ú�inností od 
10.10.1996. 
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Plán pé�e: Plán pé�e pro p�írodní rezervaci Libouchecké rybní�ky na období 2009-2028, zpracovalo 
Ob�anské sdružení Ametyst, schválen dne 29.12.2008 

Katastrální území: katastrální území Libouchec  
Geodetické zam��ení: geometrický plán 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: Jedná se o nejvýznamn�jší lokalitu s výskytem a rozmnožováním obojživelník� na 

území CHKO. Toto území p�edstavuje také refugium pro celou �adu dalších živo�išných druh�. 
Geologie: V podloží jsou druhohorní k�ídové slínovce svrchního turonu až coniaku. P�dy jsou pís�ité, 

glejové. 
Flóra: Plocha rezervace je tvo�ena vodními plochami, na kterých se vyskytuje rdest vzplývavý 

(Potamogeton natans), na p�ilehlých loukách roste nap�. sítina sivá (Juncus inflexus), ost�ice 
prosová (Carex panicea), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia). 

Fauna: Vyskytuje se zde �olek velký (Triturus cristatus), �olek horský (Triturus alpestris), �olek 
obecný (Triturus vulgaris ), ropucha obecná (Bufo bufo), ku�ka obecná (Bombina bombina), 
skokan hn�dý (Rana temporaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina), užovka obojková (Natrix 
natrix). Byl také prokázán výskyt tém�� dvaceti druh� vážek a mnohých druh� dalšího vodního 
hmyzu, zejména brouk� z �eledi potápníkovití (Dytiscidae).  

Lesnictví: �ást plochy rezervace je tvo�ena olšinami.  
�innost: Místní rybá�ská organizace zde provádí chov st�evle poto�ní k zaryb�ování dalších vodních 

ploch. 
 
P�írodní památka Meandry Ch�ibské Kamenice  

Administrativní údaje: �ást toku Ch�ibské Kamenice mezi obcemi Všemily a Srbská Kamenice. 
K. ú. Všemily, Srbská Kamenice. Rozloha: 0,59 ha, nadmo�ská výška: 200 m n.m. Z�ízeno 
vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �.2/96 s ú�inností od 10.3.1996.  
Byly p�ipraveny podklady k novému vyhlášení, v sou�asné dob� probíhá proces vyhlašovaní. Do 
poloviny roku 2010 se p�edpokládá p�ehlášení, resp. nové vyhlášení p�írodní památky 
v souvislosti s jejím rozší�ením. Po p�ehlášení bude památka rozší�ena též na p�ilehlou nivu této 
�í�ky. Rozloha PP po rozší�ení: 8,5 ha, nadmo�ská výška 200 m n.m. 

Katastrální území: Všemily, Srbská Kamenice  
Geodetické zam��ení: geodetické podklady pro p�ehlášení PP Meandry Ch�ibské Kamenice, 

Geodézie D��ín s.r.o., 2007 
Plán pé�e: Plán pé�e pro p�írodní památku Meandry Ch�ibské Kamenice na období 1996-2005, 

platnost plánu pé�e byla prodloužena. Jako podklad pro nové vyhlášení byl zpracován nový plán 
pé�e na období 2009-2020, zpracovala Správa CHKO Labské pískovce. Plán pé�e bude 
schválen podle postupu vyhlášení.  

P�edm�t ochrany: Ochrana p�irozen� meandrujícího toku Ch�ibské Kamenice jako ukázka erozního 
p�sobení vodního toku v délce okolo 700 m. Jsou zde dob�e vyvinuty jak kolmé obnažené b�ehy, 
každoro�n� obnovované vysokým pr�tokem vody, tak i ploché b�ehy.  
Po vyhlášení bude p�edm�t ochrany rozší�en. Bude se jednat o ochranu meandrujícího 
p�írodního toku �í�ky Ch�ibská Kamenice mezi obcemi Všemily a Srbská Kamenice a ochranu 
nivy tohoto toku v�etn� rostlinných a živo�išných spole�enstev. Jedná se o zachování typické 
ukázky erozního p�sobení vodního toku s doprovodnou vegetací, navazujícími mok�adními 
biotopy a lu�ními porosty. 

Geologie: Podklad tvo�í druhohorní kvádrové pískovce spodního turonu, které jsou p�ekryty 
�tvrtohorními pís�itými náplavy Ch�ibské Kamenice. V chrán�ném území a jeho okolí je vyvinuta 
�í�ní niva s bo�ním prameništ�m. 

Flóra: P�ilehlé lu�ní porosty sloužily v minulosti jako pastviny pro skot a tím byla výrazn� ovlivn�na 
skladba lu�ní vegetace. Ze zajímav�jších druh� se na b�ezích a v b�ehových porostech �í�ky 
Ch�ibské Kamenice vyskytují nap�. udatna lesní (Aruncus vulgaris), zvone�ník klasnatý 
(Phyteuma spicatum), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) a bukvice léka�ská (Betonica 
officinalis). Na levém b�ehu se zachovalo slepé rameno, ve kterém byl zjišt�n výskyt ohroženého 
a vzácného druhu �ervené �asy pot�rky Batrachospermum sp., která se vyskytuje v �istých 
vodách. 

Fauna: Hnízdí zde led�á�ek �í�ní (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus) a konipas horský 
(Motacilla cinerea.). Je zjiš�ována vydra �í�ní (Lutra lutra). V potoce se vyskytují vranka obecná 
(Cottus gobio), pstruh poto�ní (Salmo trutta), mihule poto�ní (Lampetra planeri) a do nedalekého 
úseku Ch�ibské Kamenice byl reintrodukován losos obecný (Salmo salar). Typickým 
p�edstavitelem je také nap�. šídlo páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii).  
V p�ilehlé niv� se v jarním období ve vysokostébelných lu�ních porostech ozývá samec ch�ástala 
polního (Crex crex) a ojedin�le se lze setkat také s bramborní�kem hn�dým (Saxicola rubetra). 
Byly vytvo�eny t�n� na podporu reprodukce obojživelník�. Bohatý výskyt a rozmnožování bylo 
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zaznamenáno u �olka obecného (Lissotriton vulgarit), �. horského (Mesotriton alpestris), u 
ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana zeleného (Pelophylax esculenta) a s. hn�dého (Rana 
temporaria). Hojn� se vyskytuje ješt�rka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix 
natrix) a zmije obecná (Vipera berus). T�n� a jejich okolí je jako lovišt� využíváno �ápem �erným 
a volavkou popelavou. 

Lesnictví: Stromovou vegetaci zastupují lemová spole�enstva olšin a vrb.  
�innost: Vodní tok je ponechán samovolnému vývoji, pé�e o toto území se soust�e�uje na 

odstra�ování padlých strom� z koryta toku, které tvo�í významnou p�ekážku p�irozenému pr�toku 
a likvidaci nep�vodních druh� rostlin - k�ídlatky japonské (Reynoutria japonica.) a netýkavky 
žláznaté (Impatiens glandulifera). 
Z d�vodu udržení sukcese jsou p�ilehlé okolní lu�ní pozemky extenzivn� hospodá�ky využívány, 
jedná se o kosení a pastvu. Vytvo�ené t�n� významným zp�sobem p�ispívají ke zvýšení 
biodiverzity lokality a je žádoucí jejich další tvorba. Z d�vodu probíhajícího procesu zazem�ování 
mok�ad� je nutná též jejich údržba (regenerace). 

 
P�írodní rezervace Niva Olšového potoka 

Administrativní údaje: Rezervace zahrnuje meandrující tok Olšového potoka s p�ilehlou poto�ní 
nivou jihozápadn� od obce Tisá nedaleko státních hranic. Rozloha: 16,89 ha. Z�ízeno vyhláškou 
Správy CHKO Labské pískovce �. 1/2002 ze dne 3.3.2002.    

Plán pé�e: Plán pé�e pro p�írodní rezervaci Niva Olšového potoka na období 2002–2012, zpracovala 
Správa CHKO Labské pískovce, schválen byl dne 3.3.2002. 

Katastrální území: katastrální území Petrovice u Chaba�ovic 
Geodetické zam��ení: geometrický plán 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: P�edm�tem ochrany je p�irozen� meandrující tok Olšového potoka s p�ilehlou 

poto�ní nivou ovlivn�nou lokálními prameništi, t�n�mi a druhotn� zvodn�lými plochami, které 
p�echázejí v podmá�ené mok�adní louky. Významný je výskyt ohrožených a v území vzácných 
rostlinných a živo�išných druh�- 

Geologie: Geologické podloží je tvo�eno horninami krušnohorského krystalinika, které jsou 
zastoupeny ortorulami. Meandrující tok zde vyhloubil široké údolí, jehož svahy pokrývají 
�tvrtohorní deluviální a deluviáln�-solifluk�ní hlinitokamenité sedimenty. Nejmladšími 
usazeninami jsou hlinitopís�ité náplavy Olšového potoka. 

Flóra: Z botanického pohledu se jedná o velmi hodnotnou poto�ní nivu, kde se zachovaly fragmenty 
mok�adní vegetace s upolínem evropským (Trollius europaeus), vrbou plazivou (Salix repens), 
kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) a 
dalšími druhy. Mok�adní plochy se st�ídají s mezofilními a na nejsušších místech se nachází i 
porosty s koprníkem št�tinolistým (Meum athamanticum), v�esem obecným (Calluna vulgaris), a 
sítinou kostrbatou (Juncus squarrosus). 

Fauna: Z významných druh� živo�ich� byly zjišt�ny druhy: pstruh poto�ní (Salmo trutta), skokan štíhlý 
(Rana dalmatina), skokan ostronosý (Rana arvalis), ješt�rka živorodá (Zootoca vivipara), zmije 
obecná (Vipera berus), slepýš k�ehký (Anguis fragilis), ch�ástal polní (Crex crex), bramborní�ek 
hn�dý (Saxicola rubetra), linduška lu�ní (Anthus pratensis), myška drobná (Micromys minutus), 
vydra �í�ní (Lutra lutra) a další druhy jako k�ižák pruhovaný (Argiope bruenichi), slí�ák (Arctosa 
stigmosa), perle�ovec velký (Mesoacidalia agalia), perle�ovec st�íbropásek (Arginnis paphia), 
oká� bojínkový (Malanagria galathea). 

Lesnictví: Hodnotná je doprovodná liniová vegetace vodního toku a vzrostlé olšiny.  
�innost: Plocha je udržována základním managementem (pravidelné kosení), dále spo�ívá 

v odstra�ování náletu a obnov� t�ní.  
 
P�írodní rezervace Pavlínino údolí   

Administrativní údaje: Hluboké ka�onovité údolí potoka Ch�ibské Kamenice mezi obcemi 
Jet�ichovice, Rynartice a Studený. Rozloha: 182,52 ha, nadmo�ská výška 230-350 m. P�vodn� 
bylo ZCHÚ z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �.1/93 s ú�inností od 2.2.1993 
jako Pavlino údolí, v roce 2009 bylo ZCHÚ nov� vyhlášeno na�ízením Správy CHKO Labské 
pískovce �. 1/2009 s ú�inností od 1.7.2009. Tímto na�ízením došlo ke zm�n� názvu a k mírné 
úprav� hranic.  

Plán pé�e: Plán pé�e o p�írodní rezervaci Pavlínino údolí na období 2009-2024, zpracovala Správa 
CHKO Labské pískovce ve spolupráci s UHÚL Jablonec n. N., schválen dne 11.6.2009 

Katastrální území: Jet�ichovice, Rynartice, Studený u Kunratic 
Geodetické zam��ení: Záznam podrobného m��ení zm�n �. 345 z 7.11.2005. 
Zápis v katastru nemovitostí: ano 
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P�edm�t ochrany: Ochrana ka�onu na �í�ce Ch�ibské Kamenici. Z geomorfologického hlediska se 
jedná o významný fenomén vysoké estetické hodnoty. P�edstavuje významné úto�išt� �ady 
rostlinných a živo�išných druh�.  

Geologie: Ka�onovité údolí bylo vyhloubeno �í�ní erozí v druhohorních k�ídových kvádrových 
pískovcích st�edního turonu. V horní �ásti údolí na denuda�ních zbytcích strukturních plošin jsou 
místy uloženy �tvrtohorní sprašové náv�je a ojedin�lé zbytky terasových uloženin Ch�ibské 
Kamenice. Svahy a dno údolí pokrývají pís�ité sut� a podél vodního toku se ukládají aluviální 
sedimenty.  

Flóra: V blízkosti vodního toku se vyskytuje žlu�ucha orlí�kolistá (Thalictrum aquilegiifolium), mokrýš 
vst�ícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium) a st�ídavolistý (Ch. alternifolium), podbílek šupinatý 
pravý (Lathraea squamaria ssp. squamaria), prvosenka vyšší (Primula elatior) a vzácná p�esli�ka 
lu�ní (Equisetum pratense). Z lesních druh� rostlin jsou zastoupeny žebrovice r�znolistá, osladi� 
obecný, udatna lesní, v�senka nachová (Prenanthes purpurea), v�es obecný aj. Raritou je 
nalezení gametofyt� atlantského druhu vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) 
v ka�onovitém údolí Ch�ibské Kamenice, ješt� donedávna byla tato lokalita jedním z mála 
známých naleziš� tohoto druhu v �echách. 

Fauna: K vzácným nosatc�m pat�í Otiorhynchus equestris, Barynotus moerens, Acalles commutatus 
�i Echinodera hypocrita. Tesa�ík Acmaeops septentrionis je nanejvýš vzácný a lokální druh. 
V �í�ce se vyskytuje mihule poto�ní (Lampetra planeri), hojný je pstruh poto�ní (Salmo trutta), 
který tvo�í významný podíl potravy pro vydru �í�ní (Lutra lutra), led�á�ka �í�ního (Alcedo atthis) a 
také �ápa �erného (Ciconia nigra). Od roku 2005 se každoro�n� do vodního toku vysazuje losos 
obecný (Salmo salar). Pravideln� zde také hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus). Hojn� se 
vyskytuje netopýr vodní (Myotis daubentoni) a byl zde prokázán také výskyt vzácného netopýra 
Brandtova (Myotis brandti). 

Lesnictví: Pískovcové skalní �ímsy jsou porostlé borovicí lesní. Na svazích se p�vodn� vyskytoval 
jedlobukový les, který byl z �ásti nahrazen smrkovou monokulturou, p�evážn� však borovicí 
vejmutovkou. Vodní tok lemují typická spole�enstva rostoucí v blízkosti vodních tok� s olší, 
jasanem a vrbami, v n�kterých �ástech je vyvinut pás pob�ežní nivy. 

�innost: V rezervaci a jejím okolí, p�edevším podél toku �í�ky Ch�ibské Kamenice probíhá likvidace 
k�ídlatky japonské a netýkavky žláznaté. V lesních porostech je odstra�ována nep�vodní 
borovice vejmutovka, která zcela decimuje bylinný podrost a vytla�uje p�vodní flóru. Druhová 
p�em�na vejmutovkových porost� probíha ve prosp�ch jedle b�lokoré, dubu zimního, borovice 
lesní a na vhodných stanovištích je v malém množství vysazován jilm horský. 

 
P�írodní rezervace Pekelský d�l 

Administrativní údaje: Vlhká louka 1,5 km severn� od �eské Kamenice v osad� Pekelský D�l. 
Rozloha: 0,4757 ha, nadmo�ská výška: 300 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské 
pískovce �.2/97 s ú�inností od 10.11.1997. 

Plán pé�e: Plán pé�e pro PR Pekelský d�l na období 2007-2015, zpracovala Správa CHKO Labské 
pískovce, schválen dne 22.2.2007. 

Katastrální území: �eská Kamenice 
Geodetické zam��ení: nebylo provedeno. Vyhlášeno po hranici parcel. 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: Ochrana vlhké slatinné louky.  
Geologie: Geologický podklad tvo�í druhohorní k�ídové pískovce st�edního turonu, na kterých leží 

�tvrtohorní pís�itojílovité sedimenty. 
Flóra: Rezervace je tvo�ena svažitou plochou, jejíž spodní �ást je nejvlh�í, a v t�chto místech roste 

nap�. prstnatec májový, kozlík dvoudomý, kuklík poto�ní (Geum rivale), prvosenka vyšší, ost�ice 
prosová, suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) a další ohrožené druhy flóry. Louka je 
osídlena �adou druh� mechorost�, charakterizujících trvale vlhká až mokrá stanovišt�. V dolní 
�ásti lokality se vyskytují druhy bazifilní, nap�. zelenka vápnomilná (Campylium protensum) a 
pob�ežnice Fabbroniova (Pellia endiviifolia), jinde druhy neutrálních až kyselých substrát� 
klamonožka bahenní (Aulacomnium palustre), krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides), 
ba�atka Mildeova (Brachythecium mildeanum), dvouhrotec bahenní (Dicranum bonjeanii) a 
zpe�enka ozdobná (Thuidium recognitum) Vzhledem k tomu, že podobných biotop� z p�írody 
ubývá, pat�í n�které z uvedených druh� mezi ohrožené mechorosty �eské republiky, stejn� jako 
prchavi�ka lesklá (Pseudephemerum nitidum), efemerní druh, objevující se na vlhké holé p�d� 
v horní �ásti lokality. 

Fauna: Vyskytuje se zde b�žná lu�ní fauna. 
�innost: Na lokalit� je nutné provád�t každoro�ní kosení spojené s odstra�ováním sklizené biomasy. 
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P�írodní rezervace Pod lesem 

Administrativní údaje: Dv� vlhké louky v obci Jílové u D��ína. Rozloha: 1,2713 ha, nadmo�ská 
výška: 365-370 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �.1/97 s ú�inností od 
20.10.1997. 

Plán pé�e: Plán pé�e o p�írodní rezervaci Pod lesem na období 2009-2020, zpracovalo Ob�anské 
sdružení Ametyst, schválen dne 14.1.2009. 

Katastrální území: Jílové u D��ína 
Geodetické zam��ení: geometrický plán �. 426-16/97 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: Ochrana spole�enstev podmá�ených a kv�tnatých luk.  
Geologie: Podloží tvo�í druhohorní svrchnok�ídové sedimenty, zastoupené jednak pískovci st�edního 

turonu, jednak slínovci svrchního turonu až coniaku. Tyto horniny jsou p�ekryté �tvrtohorními 
pís�itojílovitými zv�tralinami. 

Flóra: Z významných a vzácných druh�, zde rostou nap�. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), 
�ertkus lu�ní (Succisa pratensis), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), ost�ice prosová (Carex 
panicea), ocún jesenní (Colchicum autumnale).  

Fauna: Krom� b�žné lu�ní fauny zde byl zjišt�n také skokan štíhlý (Rana dalmatina) a slepýš k�ehký 
(Anguis fragilis). 

�innost: Rezervaci je nutné každoro�n� kosit a odstra�ovat pokosenou hmotu. 
 
P�írodní rezervace Rájecká rašeliništ� 

Administrativní údaje: Spole�enstvo rašelinné vegetace u obce Rájec. Rozloha: 1,68 ha, nadmo�ská  
výška: 546 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �.1/2004 s ú�inností od 19.3.2004. 
Plán pé�e: Plán pé�e pro PR Rájecká rašeliništ� na období 2002-2014, zpracoval Ing. Kolibá�, 

J. �áp, Ing. M. Vondrová, Ing. H. Hentschelová, schválen dne 18.2.2004. 
Katastrální území: Tisá 
Geodetické zam��ení: geometrický plán 502-195/2003 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany ochrany: Ochrana spole�enstev rašelinné vegetace s fytogeograficky významnými 

prvky, jedná se o rašelinné brusnicové bory.  
Geologie: Podloží tvo�ísvrchnok�ídové pískovce, které na západ� spo�ívají na krystaliniku Krušných 

hor. P�evládají kvádrové pískovce z období spodního až st�edního turonu, do kterých prolínají 
jílovcové polohy. 

Flóra: Jedná se o chudé b�ezové bory, charakteristické rašelinné lesy, reliktní bory a kyselé smrkové 
bu�iny. Ze stromové vegetace se uplat�uje borovice lesní (Pinus sylvestris), je�áb pta�í (Sorbus 
aucuparia) a b�íza b�lokorá (Betula pendula). Druhotn� vysázené d�eviny smrk ztepilý (Picea 
abies) a mod�ín opadavý (Larix decidua) postupn� odumírají a jsou z plochy rezervace 
odstra�ovány. Ke�í�kovitá spole�enstva brusnice bor�vky (Vaccinium myrtyllus), brusnice 
brusinky (Vaccinium vitis-idaea), vlochyn� bahenní (Vaccinium uliginosum) klikvy bahenní 
(Oxycoccus palustris) a v�esu obecného (Calluna vulgaris) se uplat�ují v závislosti na vlhkostních 
pom�rech. Z dalších druh� zde nalezneme suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Na 
ploše rezervace se vyskytují i n�které vzácn�jší druhy játrovek a mechorost�, nap�.: Cephalozia 
connivens – rašeliništní druh a Cephaloziella subdentata - velmi vzácný rašeliništní druh a 
rašeliník Sphagnum cuspidatum rostoucí v rašelinných t�ních. 

Fauna: Ojedin�le zde byl pozorován tet�ívek obecný (Tetrao tetrix) a v hnízdní dob� také �e�etka 
zimní (Carduelis flammea). Pravideln� hnízdí rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus). 

�innost: Výchovnými zásahy docílit p�irozené skladby d�evin, udržovat nízkou pokryvnost d�evinného 
patra. Pro vysoký stav zv��e je nutné nejcenn�jší �ásti udržovat oplocené. T�žební zásahy 
provád�t v zimním období, aby nedošlo k poškození rašelinné vegetace.  

 
P�írodní památka Rybník u Králova mlýna  

Administrativní údaje: Leží v lesním komplexu severn� od D��ína u Maxi�ek, okres D��ín. Rozloha: 
0,6033 ha, nadmo�ská výška: 365 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce 
�. 2/2000 s ú�inností od 10.11.2000. 

Plán pé�e: Plán pé�e o P�írodní památku Rybník u Králova mlýna na období 2009-2023, zpracovala 
Správa CHKO Labské pískovce, schválen dne 4.3.2009 

Katastrální území: Maxi�ky 
Geodetické zam��ení: v roce 2000 provedeno polohové zam��ení Mlýnského rybníka 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
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P�edm�t ochrany: Hlavním p�edm�tem ochrany je vodní rostlina žabní�ek vzplývavý (Luronium 
natans). Tento druh byl do roku 1999 považován v �eské republice za vyhynulý. P�i floristickém 
pr�zkumu se poda�ilo nalézt populaci tohoto druhu v Královomlýnském rybníce (Suda et al. 
2000).  

Geologie: V podloží jsou druhohorní turonské kvádrové pískovce. Rybník byl založen na dn� údolí 
protékaného potokem Napajedla, kde se vyskytují i �tvrtohorní svahové a aluviální sedimenty. 

Flóra: Lokalita dob�e odpovídá ekologickým nárok�m žabní�ku. Je pro ní typická nezvykle pr�zra�ná 
voda s viditelností až na samé dno, nízká koncentrace rozpušt�ných látek s velmi nízkým 
množstvím fosforu a dusíku. V pob�ežní vegetaci Mlýnského rybníka dominují ost�ice ježatá a 
zobánkatá, vrbovka bahenní (Epilobium palustre), p�esli�ka po�í�ní (Equisetum fluviatile), 
suchopýr úzkolistý, sítina �lánkovaná (Juncus articulatus) a cibulkatá (J. bulbosus), štírovník 
bažinný (Lotus uliginosus), šišák vroubkovaný, zevar vzp�ímený (Sparganium erectum) a rdest 
vzplývavý. 

Fauna: Z významných zástupc� skupiny Odonata byla pozorována: motýlice lesklá (Calopterix 
splendens), šídlatka zelená (Lestes virens), šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum), šídlo 
sítinové (Aschna juncea), šídlo královské (Anax imperator), páskovec kroužkovaný 
(Cordulogaster boltonii), vážka tmavá (Sympetrum danae). 

Z dalších druh� byl pozorován skokan hn�dý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan 
štíhlý (Rana arvalis), �olek obecný (Triturus vulgaris) a �. horský (Triturus alpestris). 

�innost: Plánuje se oprava hráze rybníky, která v sou�asné dob� protéká. 
 
P�írodní rezervace Stará Oleška  

Administrativní údaje: �ást rybníka s mok�adní loukou a p�ilehlými pozemky, ležící na okraji obce 
Stará Oleška. Rozloha: 10,81 ha, nadmo�ská výška: 240 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO 
Labské pískovce �.1/95 s ú�inností od 1.6.1995. 

Plán pé�e: Plán pé�e na období 1994-2003, zpracovala Správa CHKO Labské pískovce, schváleno 
dne 1.4.1994, platnost plánu byla prodloužena. V roce 2009 se p�edpokládá p�ehlášení (nové 
vyhlášení) p�írodní rezervace.  

Katastrální území: Stará Oleška 
Geodetické zam��ení: geometrický plán �. 272-190/2004, �. 223-184/2002 
Zápis v katastru nemovitostí: ano 
P�edm�t ochrany: Jedná se o jeden z nejvýznamn�jších mok�ad� na území CHKO, který p�edstavuje 

významné refugium celé �ady vzácných a ohrožených druh� rostlin a živo�ich�. 
Geologie: Podložními horninami jsou druhohorní sedimenty �eské k�ídové pánve zastoupené 

svrchnoturonskými až coniackými slínovci. P�dy jsou pís�itojílovité, glejové a rašeliništní. 
Flóra: Vodní plocha p�echází v porosty haluchy vodní (Oenanthe aquatica), rákosu obecného, 

orobince úzkolistého (Typha angustifolia) a orobince širolistého (Typha latifolia). Tato litorální 
vegetace navazuje na vlhké louky, kde rostou nap�. prstnatec májový, blatouch bahenní (Caltha 
palustris), prvosenka vyšší, ost�ice prosová, bukvice léka�ská a v okolí roste ost�ice chabá (Carex 
flacca). 

Fauna: K nejvýznamn�jším skupinám bezobratlých živo�ich� pat�í spole�enstva vážek (zjišt�no již 25 
druh�) a rovnok�ídlého hmyzu. Kobylka Conocephalus dorsalis pat�í k typickým p�edstavitel�m 
zdejších biotop�. Je zde silná populace skokan� sk�ehotavých (Rana ridibunda), ješt� 
v šedesátých létech zde byla populace rosni�ky zelené (Hyla arborea) a blatnice skvrnité 
(Pelobates fuscus). Pravideln� hnízdí nap�. potápka rohá� (Podiceps cristatus) a potápka malá 
(Tachybaptus ruficollis), moták pochop (Circus aeruginosu), ch�ástal vodní (Rallus aquaticus), 
cvr�ilka �í�ní (Locustella fluviatilis), cvr�ilka zelená (Locustella naevia), rákosník obecný 
(Acrocephalus scirpaceus), linduška lu�ní (Anthus pratensis) a strnad rákosní (Emberiza 
schoeniclus). Nepravideln� zahnízdí volavka popelavá (Ardea cinerea), rákosník velký 
(Acrocephalus arundinaceus), bekasina otavní (Gallinago gallinago a ch�ástal polní (Crex crex).  

Lesnictví: �ást rezervace je tvo�ena podmá�enou olšinou s r�zným stupn�m zamok�ení. 
�innost: Mok�adní louka se pravideln� kosí za ú�elem udržení a rozvoje sou�asného druhového 

složení rostlin. Vhodné by bylo pokosit �ást p�estárlých porost� rákosu.  
V minulosti byly okolní pozemky �áste�n� odvodn�ny a intenzivn� využívány k pastv� skotu. 
 
P�írodní památka Tiské st�ny 

Administrativní údaje: Leží na severním okraji obce Tisá. Rozloha: 99,56 ha, nadmo�ská výška: 533-
615 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �. 3/96 s ú�inností od 10.6.1996. 

Plán pé�e: Plán pé�e na období 2005-2014 zpracovala Bc. D. Terhešová, Ing. H. Hentschelová, 
schválen dne 28. 1. 2009. 

Katastrální území: Tisá  
Geodetické zam��ení: geometrický plán �. 178-168/92A 
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Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: Ochrana unikátního skalního m�sta, které p�edstavuje i významné refugium �ady 

živo�išných druh�. 
Geologie: Skalní m�sto se vytvo�ilo p�sobením erozních �initel� (voda, vítr, mráz, chemické 

zv�trávání) v druhohorních sedimentech �eské k�ídové pánve zastoupených kvádrovými st�edn� 
až hrub� zrnitými k�emennými pískovci cenomanu, ale zejména spodního turonu. Eroze 
postupovala podél sít� svislých puklin v pískovci a b�hem t�etihor a hlavn� �tvrtohor roz�lenila 
p�vodn� souvislou pískovcovou desku na jednotlivé bloky a v�že skalního m�sta. To je tvarov� 
velmi bohaté - nacházejí se zde skalní tunely, dutiny, jeskyn�, voštiny, lišty a další útvary. 
�tvrtohorní sedimenty se nacházejí p�evážn� p�i úpatí skal a v údolí mezi Tiskými a Severními 
st�nami. Jedná se o pís�ité sut� a hlíny.  

Flóra: Flóra Tiských st�n je pom�rn� chudá, charakteristickými druhy jsou nap�. v�es obecný, metli�ka 
k�ivolaká a hasivka orli�í (Pteridium aquilinum). 

Fauna: Velmi zajímavý je nález brouka stehená�e Calopus serraticornis. Z pta�ích druh� zde 
pravideln� hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), 
rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) a krkavec velký (Corvus corax). V minulosti zde 
hnízdil také sokol st�hovavý (Falco peregrinus). 

Lesnictví: Výrazné zastoupení v lesních porostech má b�íza b�lokorá a borovice lesní. 
�innost: Tiské st�ny jsou velmi hojn� navšt�vovány turisty a horolezci. S tím souvisí i zvýšená eroze. 

Správa CHKO v letech 1996-2004 zajistila na n�kolika místech intalaci zábradlí s cílem usm�rnit 
návšt�vníky Tiských st�n, dále financovala sanaci erozních rýh, výstavbu svodnic a opravu 
schod�. Je p�ipraven komplexní projekt na omezení negativního vlivu vysoké návšt�vnosti.      

 
P�írodní rezervace Za pilou 

Administrativní údaje: Lokalita se nachází jz. od obce Srbská Kamenice. Rozloha: 1,06 ha, 
nadmo�ská výška: 217 m. Z�ízeno vyhláškou Správy CHKO Labské pískovce �.1/99 s ú�inností 
od 22.4.1999. 

Plán pé�e: Plán pé�e o P�írodní rezervaci Za pilou na období 2009-2023, zpracovala Správa CHKO 
Labské pískovce, schválen dne 28.1.2009 

Katastrální území: Srbská Kamenice   
Geodetické zam��ení: geometrický plán �. 193-127/98 
Zápis v katastru nemovitostí: ne 
P�edm�t ochrany: Mok�adní louka s výskytem �ady ohrožených a vzácných druh�.  
Geologie: Vlastní podmá�ená plocha se nachází na dn� mísovitého údolí. Geologický podklad je 

tvo�en druhohorními pískovcovými uloženinami, na kterých spo�ívají �tvrtohorní hnilokaly a 
slatiny.  

Flóra: Nenachází se zde žádná vodote�, proto zdroj vody pochází z atmosférických srážek, p�íp. 
malých vodních výv�r�. Jsou zde plochy velmi siln� podmá�ené v terénních depresích, které 
p�echázejí do sušších ploch.V minulosti byl pozemek zem�d�lsky využíván a poz�statkem po 
této �innosti jsou odvod�ovací kanálky, které jsou nefunk�ní a na volné hladin� roste vachta 
trojlistá. Na více podmá�ených místech plochy rezervace rostou vysokostébelné ost�ice. Dalším 
typem stanovišt� jsou mén� podmá�ená místa bez vodních plošek, kde roste nap�.: prstnatec 
májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), t�ezalka �ty�k�ídlá (Hypericum 
tetrapterum), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) a další druhy. 

Fauna: Ze st�evlíkovitých brouk� se zde v letním období na nejmok�ejších �ástech pod ke�ovitými 
vrbami vyskytuje st�evlík Epaphius rivularis, který pat�í mezi nejvzácn�jší st�evlíkovité brouky 
v �R. Z drab�íkovitých brouk� mezi reliktní druhy pat�í nap�. Encephalus complicans, 
Hygronoma dimidiata, Tachyporus transversalis. Zajímavý je zde výskyt ostatních mok�adních 
druh� hmyzu, nap�. kobylka Conocephalus dorsalis �i saran�e Stethophyma grossum. Z pohledu 
výskytu obratlovc� je extenzivn� sledován sympatrický výskyt ješt�rky obecné a živorodé. 
P�írodní rezervace je sou�ástí území s velmi po�etným výskytem zmije obecné (Vipera berus). 

�innost: �ást plochy mimo p�írodní rezervaci byla v minulosti zavezena a slouží jako manipula�ní 
plocha pily v Srbské Kamenici. Od roku 1996 je celá plocha p�írodní rezervace pravideln� ru�n� 
kosena a je odstra�ována pokosená biomasa. 

 
Území chrán�né v MZCHÚ podchycuje významné typy stanoviš� a d�ležité lokality výskytu 
chrán�ných rostlinných a živo�išných druh� a i cenná území z hlediska geologie. Po�et MZCHÚ není 
vysoký (15) a jejich podíl na celkové ploše je pouze 1,36 %. Sou�asná sí� MZCHÚ pln� neodpovídá 
dochovaným p�írodním hodnotám CHKO Labské pískovce ani aktuálnímu ohrožení n�kterých 
vzácných spole�enstev, nebo� existuje ješt� celá �ada ohrožených území svou biologickou hodnotou 
srovnatelných se stávajícími MZCHÚ.  
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3.4. Natura 2000 
3.4.1. Evropsky významné lokality 
Na území CHKO Labské pískovce je vyhlášeno celkem 7 evropsky významných lokalit na celkové 
ploše 13144,0228 ha. 
 
Název a kód lokality: Labské údolí CZ0424111 
Rozloha lokality: 1372,3885 ha 
Biogeografický region: oblast kontinentální 
Seznam p�edm�t� ochrany: 

V4 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svaz� Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion 
M6 - Bahnité b�ehy �ek s vegetaci svaz� Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p 
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin 
S1.2 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svah� 
S3B - Jeskyn� nep�ístupné ve�ejnosti 
*L2.4 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 
*L4 - Su�ové lesy Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 
L5.4 - Bu�iny asociace Luzulo-Fagetum 
91T0 - St�edoevropské lišejníkové bory 
losos obecný (Salmo salar)  
vydra �í�ní (Lutra lutra)  
bobr evropský (Castor fiber) 
žabní�ek vzplývavý (Luronium natans)  

 
Poloha: 
Dolní úsek Labe v délce cca 8,3 km mezi Prost�edním Žlebem v D��ín� a státní hranicí se SRN ve 
H�ensku. 
Ekotop: 
Krajinná charakteristika: Labe, p�edevším v úseku Ústí nad Labem - H�ensko, je v sou�asné dob� 
posledním relativn� p�irozeným zbytkem velkého toku na území �R. 	eka si zde zachovala p�vodní 
sm�r toku a vytvo�ila jedine�né údolí, jehož geomorfologické utvá�ení a jednotlivé složky ekosystému 
spole�n� vytvá�ejí unikátní krajinný prvek s jedine�nými scenériemi pat�ícími mezi evropské rarity. 
Geologie: Ka�on je budován k�ídovými sedimenty, zastoupenými ve stratigrafickém sledu cenomanem 
až st�edním turonem. Svrchní turon je zde znám pouze jako relikt.  
Reliéf: Údolí Labe, jak je vymezeno, p�edstavuje hluboký zá�ez do pískovc� D��ínské vrchoviny. Svou 
hloubkou, dosahující místy až 300 m (v pískovcové tabuli), resp. 400 m (ve Verne�ickém st�edoho�í), 
p�esahuje všechna ostatní údolí v �eské vyso�in� a reprezentuje tak tvar, vynikající mimo�ádnou 
rozm�rovou jedine�ností.  
Etapovitá hloubková eroze toku byla podmín�na klimaticky a tektonicky. Pro vlastní formování údolí 
byla p�itom rozhodující skute�nost, že dot�eným územím procházejí dva 
vzájemn� se protínající tektonické systémy. 
V úseku od D��ína po H�ensko je krajinný ráz rozhodujícím zp�sobem ur�ován erozní �inností 
vlastního toku. Intenzivní pliocenní a kvartérní za�ezávání Labe vyvolalo silnou destrukci reliéfu 
pískovcové hrást�. V území se tak zformovala tektonicky a litologicky podmín�ná sedimentární 
stup�ovina vyzna�ující se rozsáhlými strukturními plošinami, stolovými horami, ka�onovitým údolím 
Labe a dalšími charakteristickými tvary selektivní modelace kvádrových pískovc�. 
Geomorfologie: Na území D��ína vstupuje Labe do morfologicky jedine�né D��ínské vrchoviny, 
kterou pak p�etíná hlubokým a místy i výškov� asymetrickým erozním zá�ezem.  
Pedologie: Hlavními p�dními typy v oblasti jsou kambizem� dystrické a fluvizem� modální.    
Biota: Ka�on Labe v Labských pískovcích p�edstavuje výjime�nou ukázku unikátní kombinace �í�ního 
a pískovcového fenoménu, který se odráží v druhové rozmanitosti rostlinné i živo�išné. Na pr��ezu 
ka�onem Labe lze sledovat pozoruhodný sled lesních spole�enstev od borových doubrav (Vaccinio 
vitis-idaeae-Quercetum) na plošinách, p�es reliktní boreokontinentální bory (Dicrano-Pinetum) na 
hranách skalních st�n, dále p�es acidofilní bikové bu�iny svazu Luzulo-Fagion, které p�edstavují 
nejrozsáhlejší biotop vymezeného území v oblasti Labských pískovc�, až po su�ové lesy 
dubohabrového stupn� (Aceri-Carpinetum) a fragmenty m�kkých nížinných luh� svazu Salicion albae 
s topolem �erným (Populus nigra). V p�ípad� bu�in se jedná o nejníže položený výskyt v �R. 
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Vliv reliéfu na vegetaci je patrný i v podélném sm�ru, kde se vlivem r�zných expozic podmín�ných 
záhyby toku Labe st�ídají submontánní bu�iny s porosty suchých acidofilních doubrav (Luzulo albidae-
Quercetum petraeae). 
	eka Labe se v Labských pískovcích za�ezává až na úrove� krystalinického podloží, které podmi�uje 
výskyt kv�tnatých bu�in asociace Festuco altissimae-Fagetum s kost�avou lesní (Festuca altissima) a 
acidofilních (avšak v porovnání s bu�inami asociace Luzulo-Fagetum na pískovcích p�ece jen 
bohatších) bu�in asociace Calamagrostio-arundinaceae-Fagetum.  
Na kontaktu vrstev krystalinika a pískovc� jsou místy zachovány zcela maloplošn� fragmenty 
jasanovo-olšového luhu asociace Carici remotae-Fraxinetum s výskytem p�esli�ky nejv�tší (Equisetum 
telmateia). 
Charakter bioty lokality „Nad Kaménkou“ (výskyt rostlinného druhu Luronium natans - „naturový“ druh 
z p�ílohy �. II sm�rnice EU �. 92/43/EHS/1992): Výskyt L. natans v submerzní i natantní form�. 
Porosty jsou dosti husté a ve vegeta�ní sezón� pokrývají tém�� celou plochu vodní hladiny i vodní 
sloupec (pokryvnost je tém�� 100%). V okolí nádrže není výrazn� vyvinuta b�ehová vegetace.    
Kvalita a význam: 
Rekapitulace p�írodov�dných pr�zkum� p�edevším v úseku Labe mezi St�ekovem a státní hranicí 
�R/SRN potvrzuje velkou druhovou pestrost všech forem organizm�.  
Z prioritních naturových druh� (podle p�ílohy II sm�rnice �. 92/43/EHS) se v Labském údolí setkáváme 
s následujícími rostlinnými a živo�išnými druhy. Rostliny: žabní�ek vzplývavý (Luronium natans), 
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Živo�ichové: vydra (Lutra lutra), bobr (Castor fiber), 
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), losos atlantský (Salmo salar) a rohá� obecný (Lucanus 
cervus). 
Pro druhy Luronium natans, Lutra lutra, Castor fiber, Salmo salar byly v Labském údolí navrženy 
druhové evropsky významné lokality, což také podtrhuje význam celého území.  
	eka je také jediným možným životním prost�edím pro vodní živo�ichy, vázané na proudící vodu. 
Jakoukoli zm�nou pr�tokových podmínek dojde k ochuzení fauny ryb a m�kkýš� a k vymizení 
n�kterých druh�, což odporuje mezinárodním úmluvám, ke kterým �eská republika p�istoupila. 
Pravý b�eh Labe je podle mezinárodní Úmluvy o ochran� mok�ad� (Ramsar), �azen mezi mok�ady 
regionálního významu. 
Význam navrženého území však nespo�ívá pouze ve výskytu �ady ohrožených a zvlášt� chrán�ných 
organizm�. D�ležitá je také existence celého komplexu, pro údolí Labe, charakteristických biotop�.  
Velice zachovalé jsou biotopy lesních spole�enstev na prudkých a t�žko p�ístupných svazích ka�onu 
Labe v oblasti Labských pískovc�. Jsou to p�edevším acidofilní bikové bu�iny (Luzulo-Fagion) a 
boreokontinentální bory (Dicrano-Pinion), které v tomto ohledu vynikají. Velmi cenné jsou také 
fragmenty m�kkých nížinných lužních porost� svazu Salicion albae s výskytem topolu �erného 
(Populus nigra). Jedním z fenomén� dolního toku Labe jsou bahnité a št�rkobahnité �í�ní náplavy, 
v tomto ohledu je dolní tok Labe posledním úsekem velké �eky v �R, kde jsou tato stanovišt� 
p�irozen� zachována a periodicky obnovována. Tento biotop je posledním p�irozeným stanovišt�m 
zvlášt� chrán�ného a kriticky ohroženého drobnokv�tu pob�ežního (Corrigiola litoralis). Z dalších 
vzácných druh� rostlin se na t�chto stanovištích vyskytují: bahni�ka vej�itá (Eleocharis ovata), 
blat�nka vodní (Limosella aquatica), blešník obecný (Pulicaria vulgaris), kalužník šruchový (Peplis 
portula), pažitka pob�ežní pravá (Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum), poto�nice léka�ská 
(Nasturtium officinale). Výskyt v�tšiny t�chto druh� je však udáván mimo stávající Evropsky 
významnou lokalitu, výše proti proudu, v úseku dolního Labe mezi Ústím nad Labem - St�ekov a 
D��ínem. Bahnité �í�ní náplavy v Údolí Labe jsou také biotopem n�kterých vzácných druh� mech� a 
bezobratlých živo�ich� (hlavn� st�evlíkovitých brouk�). Údolí Labe je rovn�ž evropsky významnou 
migra�ní cestou, kterou vstupuje do republiky a dále do vnitrozemí �ada rostlinných i živo�išných 
druh�; pohyb samoz�ejm� nastává i opa�ným sm�rem a umož�uje ší�ení bioty z �eské kotliny na 
sever.    
Zranitelnost: 
Výstavbou a existencí vodních d�l na dolním toku Labe by byl zcela zni�en p�irozený charakter údolí 
se svými št�rkovými a bahnitými náplavy, které jsou jedním z fenomén� dolního toku Labe a které 
jsou biotopem celé �ady zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�. Nepochybn� by také došlo 
k vymizení organizm� vázaných na proudící vodu. Zranitelnost území dále spo�ívá v p�etrvávajícím 
zne�išt�ní ovzduší i vody, v upoušt�ní od extenzivního hospoda�ení na lukách a v nevhodném lesním 
hospoda�ení v p�ístupn�jších partiích les�. 
Nadregionální význam má tzv. labská cesta adventiv�, která je považována za jednu z hlavních 
migra�ních cest rostlin a živo�ich� ve st�ední Evrop�. Je nutné d�sledn� dbát o omezení ší�ení a 
likvidaci invazních druh� (zejména Impatiens glandulifera, Helianthus sp., Reynoutria sp.). 
 
Zranitelnost díl�ích lokalit: 
- Nad Kaménkou: Druh Luronium natans osídluje �isté vody, v p�ípad� zne�išt�ní nebo eutrofizace by 
mohl ustoupit. 
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- Dolní Labe. Lokalitu ovliv�uje množství faktor� po celé vodote�i Labe, z nichž lze zmínit p�edevším 
zem�d�lské aktivity (splachy agrochemikálií), t�žbu písku a št�rku související s lodní dopravou 
(prohrábky plavební kynety), zne�išt�ní vody vyplývající z rozsáhlé urbanizované plochy (továrny, 
p�ístavy), regulace tok� a vodní hladiny. Velkou úlohu mají také povodn�. 
Management: 
Management specifický pro jednotlivé díl�í �ásti území. 
 
V lesních partiích by se m�l zp�sob hospoda�ení �ídit t�mito zásadami: 
• neší�it geograficky nep�vodní d�eviny  
• p�i výchov� a obnov� p�ednostn� odstra�ovat invazní geograficky nep�vodní d�eviny 
• do lesních porost� vnášet chyb�jící d�eviny p�irozené druhové skladby 
• klást d�raz na p�irozenou obnovu porost� a s tím spojené jemn�jší zp�soby hospoda�ení a 

dostate�nou ochranu proti zv��i 
• preferovat �lenit�jší prostorovou výstavbu porost�, tu lze docílit pest�ejší druhovou skladbou, delší 

obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy  
• p�i obnovách porost� s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky �.83/1996 Sb.) 

p�vodních MZD v žádném p�ípad� tento podíl nesnižovat. Naopak se doporu�uje, aby byl postupn� 
zvyšován až na úrove� p�irozeného zastoupení t�chto d�evin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení 
v jednom obnovním cyklu (nap�. ze sou�asného 20 % zastoupení zvýšit na 30 %). Viz § 31 odst. 1 
zákona �. 289/1995 Sb., o lesích. 

• neopomíjet úpravu druhové skladby porost� vzniklých živeln� v d�sledku p�stebního zanedbání 
(nap�. �isté jaseniny, �isté hab�iny)  

• p�i hospoda�ení v lesích neopomíjet význam mrtvého d�eva v lesním ekosystému. Jeho ú�ast 
v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých strom� p�irozené d�evinné skladby 
(zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu d�evní hmoty na míst�. 

 
V bezlesí zásahy podle zásad pé�e o nelesní biotopy (Háková A., Klaudisová A., Sádlo J., 2004). 
 
 
Název a kód lokality: �eské Švýcarsko CZ0424031 
Rozloha lokality: 10626 ha 
Biogeografický region: oblast kontinentální 
Seznam p�edm�t� ochrany: 

T8.1, T8.2, T8.3 - Evropská suchá v�esovišt� 
T1.1 - Extenzivní se�ené louky níž a podh��í 
S1.2 - Chasmofitická vegetace silikátových skalnatých svah� 
L5.4 - Bu�iny asociace Luzolo-Fagetum 
L5.1 - Bu�iny asociace Asperulo-Fagetum 
L4 - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 
L9.2B - Acidofilní smr�iny (Vaccinio-Piceetea) 
losos obecný (Salmo salar)  
vydra �í�ní (Lutra lutra) 
vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) 
 

Poloha: 
Lokalita �eské Švýcarsko leží v Ústeckém kraji, v severozápadní �ásti bývalého okresu D��ín na 
pravém b�ehu Labe mezi obcemi H�ensko, �eská Kamenice, Ch�ibská, Krásná Lípa a Brtníky. PK 
�eské Švýcarsko p�ímo sousedí s CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory. 
Ekotop: 
Krajinná charakteristika: PK �eské Švýcarsko leží v centru pískovcové oblasti, která spole�n� 
s navazující n�meckou �ástí, p�edstavuje nejrozsáhlejší pískovcové území ve st�ední Evrop�.  
Geologie: V�tšinu území pokrývají k�emenné pískovce svrchnok�ídového (turonského) stá�í, dále jsou 
zde rozptýlena plošn� nevelká vulkanická t�lesa t�etihorního stá�í. Nejsvrchn�jší vrstvu tvo�í izolované 
akumulace sediment� �tvrtohorního stá�í. 
Geomorfologie: Navržená lokalita je sou�ástí geomorfologického celku D��ínská vrchovina, která se 
dále d�lí na D��ínské a Jet�ichovické st�ny. Z D��ínských st�n zasahuje do navrženého území 
v jihozápadní �ásti R�žovská vrchovina, zbytek lokality tvo�í Jet�ichovické st�ny. 
Reliéf: Území je zna�n� �lenité. Nacházejí se tu rozsáhlé skalní st�ny (K�ídelní st�ny, St�íbrné st�ny), 
pozoruhodné ka�ony �ek K�inice a Kamenice, skalní v�že, h�bety, drobná skalní okna, výklenky, 
jeskyn�, rozsedlinové propasti a jiné bizardní tvary vázané na pískovcový fenomén. Nejznám�jšími a 
jedine�nými výtvory jsou skalní brány – Malá Prav�ická brána a mohutný skalní most Prav�ická brána. 
Pedologie: Hlavními p�dními typy v oblasti jsou kambizem� dystrické, pseudogleje luvické a 
pseudogleje modální.    
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Biota: 
Nejvýznamn�jším biotopem navržené lokality jsou pískovcové skály (S1.2). Nacházejí se tu holé 
vysoké skalní st�ny, kde extrémní mikroklimatické podmínky nedovolují r�st žádným rostlinám, 
zatímco v sout�skách a ka�onech jsou skalní st�ny bohat� porostlé mechorosty, lišejníky a 
kapradinami. Maloplošn� se zde nacházejí pohyblivé sut� silikátových hornin (S2B) a jeskyn� 
nep�ístupné ve�ejnosti (S3B). Nejrozsáhlejší lesní jednotkou jsou acidofilní bu�iny (L5.4) vázané zde 
na pískovcový substrát, na mnoha místech však byly p�em�n�ny na smrkové p�ípadn� borové 
monokultury. Fragmentárn� se na vrcholových plošinách vyskytují subkontinentální borové doubravy 
(L7.3). Nejtypi�t�jší porosty se vyskytují p�edevším v prostoru Jet�ichovického skalního m�sta. Vrcholy 
pískovcových skal por�stá mozaika lišejníkových bor� (L8.1A) a boreokontinentálních bor� (L8.1B) 
spolu s brusnicovou vegetací skal a drolin (T8.3). Na výstupy �edi�ových hornin jsou vázány kv�tnaté 
bu�iny (L5.1) a také su�ové lesy (L4). Fragmentárn� se podél vodních tok� a v prameništních 
polohách nacházejí údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A, L2.2B). Plošn� malý rozsah mají v inverzních 
roklích se vyskytující podmá�ené smr�iny (L9.2B). Významným, i když jen maloplošn� zastoupeným 
biotopem, jsou otev�ená vrchovišt� (R3.1). 
Nelesní vegetaci p�edstavují p�edevším louky. Nacházejí se tu podhorské a horské smilkové trávníky 
(T2.3), vlhká tužebníková lada (T1.6), vlhké pchá�ové louky (T1.5), hojn� zastoupeny jsou pohá�kové 
pastviny (T1.3) a ovsíkové louky (T1.1). 
Povodí dolní Kamenice p�edstavuje komplex malých a st�edn� velkých vodních tok� podhorského 
pásma s vhodnými trdlišti lososa obecného (št�rkové plochy s prokysli�enou vodou). Kamenice má 
v�tšinou p�irozené koryto, Ch�ibská Kamenice �áste�n� protéká intravilány menších obcí. Toky se 
nacházejí p�evážn� v lesní málo obhospoda�ované oblasti. Jedná se o pstruhovou vodu s �istotou 
stupn� I.-II. Stanovišt� vydry a lososa.    
Kvalita a význam: 
Oblast Labských pískovc� stojí na styku hercynské a sudetské fytogeografické oblasti, velmi 
významným faktorem ovliv�ujícím zdejší kv�tenu je vyznívání oceánického klimatu, které umož�uje 
výskyt subatlantských druh� jako nap�. žebrovice r�znolisté (Blechnum spicant), mokrýše 
vst�ícnolistého (Chrysosplenium oppositifolium), svízele hercynského (Galium harcynicum), t�ezalky 
rozprost�ené (Hypericum humifusum), sítiny ostrokv�té (Juncus acutiflorus), pérnatce horského 
(Lastraea limbosperma), štírovníku bažinného (Lotus uliginosus), všivce lesního (Pedicularis sylvatica) 
a také dvou atlantských druh� - vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum, pouze gametofyty) a 
blánatce kentského (Hymenophyllum tunbrigense, pouze historický údaj). 
Specifické mikroklimatické a edafické pom�ry v za�íznutých roklích umož�ují existenci subboreálních 
druh� nap�. rojovníku bahenního (Ledum palustre), šichy �erné (Empetrum nigrum), plavun� pu�ivé 
(Lycopodium annotinum), �ípku objímavého (Streptopus amplexifolius), klikvy bahenní (Oxycoccus 
palustris), suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum), sedmikvítku evropského (Trientalis 
europaea). Díky teplotní inverzi nacházejí v hlubokých sout�skách p�íznivé podmínky subarkticko-
alpinské druhy, z cévnatých rostlin se jedná o violku dvoukv�tou (Viola biflora). 
Lokalita p�edstavuje jedine�nou lokalitu vydry �í�ní poskytující podmínky pro trvalý výskyt druhu. 
Pro lososa obecného p�edstavuje povodí Kamenice (tok Kamenice od soutoku se Suchou B�lou do 
Srbské Kamenice a dolní tok p�ítok� Kachního potoka, bezejmenného potoka na �.km 6,5, Velké B�lé 
a Ch�ibské Kamenice po obec Ch�ibská v�etn� p�ítok� Studeného potoka a Doubického potoka) 
unikátní lokalitu v rámci �R, kde nachází vhodné podmínky pro rozmnožování a život strdlic.    
Zranitelnost: 
Nejv�tším problémem navrženého PK je masová invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus), která se 
ší�í do p�irozených ekosystém� zejména reliktních bor�, kde zcela m�ní diverzitu a strukturu t�chto 
porost� a v d�sledku silného zastín�ní a opadu potla�uje p�vodní vegetaci. Dalším negativním vlivem 
je v minulosti provedená p�em�na v�tšiny p�irozených les� na smrkové p�ípadn� borové monokultury. 
Louky jsou nejvíce ohroženy absencí hospoda�ení. 
Vodní toky jsou ohroženy p�edevším zne�išt�ním vody (komunálním), necitlivými regulacemi a 
existencí p�í�ných stup�� bránících v obousm�rných migracích vodních živo�ich�. Potenciálním 
nebezpe�ím pro vydru �í�ní je nelegální lov.    
Management: 
V lesních partiích dbát v rámci pé�e t�chto obecných zásad: 

- neší�it geograficky nep�vodní d�eviny  
- p�i výchov� a obnov� p�ednostn� odstra�ovat invazní geograficky nep�vodní d�eviny do 

lesních porost� vnášet chyb�jící d�eviny p�irozené druhové skladby 
- klást d�raz na p�irozenou obnovu porost� a s tím spojené jemn�jší zp�soby hospoda�ení a 

dostate�nou ochranu proti zv��i (nap�. snižování stavu vysoké zv��e) 
- preferovat �lenit�jší prostorovou výstavbu porost�, tu lze docílit pest�ejší druhovou skladbou, 

delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy  
- p�i obnovách porost� s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky �.83/1996 Sb.) 

p�vodních MZD v žádném p�ípad� tento podíl nesnižovat. Naopak se doporu�uje, aby byl 
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postupn� zvyšován až na úrove� p�irozeného zastoupení t�chto d�evin. Reálné se zdá být cca 
50 % navýšení v jednom obnovním cyklu (nap�. ze sou�asného 20 % zastoupení zvýšit na 
30 %). Viz § 31 odst. 1 zákona �. 289/1995 Sb., o lesích. 

- neopomíjet úpravu druhové skladby porost� vzniklých živeln� v d�sledku p�stebního 
zanedbání (nap�. �isté jaseniny, �isté hab�iny)  

- p�i hospoda�ení v lesích neopomíjet význam mrtvého d�eva v lesním ekosystému. Jeho ú�ast 
v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých strom� p�irozené d�evinné skladby 
(zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu d�evní hmoty na míst�. 

- Mimo les provád�t zásahy podle zásad pé�e o nelesní biotopy (Háková, Klaudisová, Sádlo, 
2004). V rašeliništních biotopech d�sledné zamezování odvod�ování, výstavba p�ehrádek 
v odvod�ovacích kanálech. 

- Vydra �í�ní (Lutra lutra): 
- osv�ta a výchova mezi ve�ejností i zájmovými skupinami 
- zachovat toky s pravidelným výskytem vydry v p�irozeném stavu v�etn� b�ehových porost�  
- p�i stavbách a rekonstrukcích silni�ních most� p�es vodní toky d�sledn� dbát na to, aby vždy 

z�staly zachované na obou stranách dostate�n� široké suché b�ehy (zcela nevhodné jsou 
mosty, kde voda vypl�uje celý prostor mezi op�rami, nevhodné jsou také trubní propustky 
používané k p�evedení trvalých vodních tok� pod silnicí) 

- v místech opakovaných úhyn� vyder na silnicích �ešit zabezpe�ení t�chto kritických úsek� 
(zaplocení v kombinaci se zpr�chodn�ním stávajícího mostu instalací bo�ních lávek nebo 
speciálního „vyd�ího tunelu“) 

- škody na rybích obsádkách minimalizovat tzv. „odklán�cími rybníky“ a chovem druhov� 
pestrých obsádek s dostate�ným zastoupením „bílé ryby“ 

- monitoring kvality vody a p�edcházet nebezpe�í havarijních zne�išt�ní 
- p�i �ešení škod vydrou propagace a aplikace zákona o náhradách škod (�. 115/2000 Sb.). 

 
 
Název a kód lokality: Královomlýnský rybník CZ0422079 
Rozloha lokality: 0,6047 ha 
Biogeografický region: oblast kontinentální 
Seznam p�edm�t� ochrany : 

žabní�ek vzplývavý (Luronium natans) 
 
Poloha: 
Rybník v CHKO Labské pískovce, cca 3 km sz. od obce Maxi�ky.    
Ekotop: 
Lokalita je v D��ínské hornatin�, v hluboce za�íznutém údolí, budovaném turonskými kvádrovými 
pískovci. 
Menší pr�to�ný, lesní rybník s betonovou hrází a pozvolnými b�ehy, zásobený malým pot��kem a 
potokem Napajedla s velmi �istou a studenou vodou. Rybník má u hráze hloubku zhruba 3 m, 
viditelnost je až na samé dno. Leží v nadmo�ské výšce 365 m, v m�lkém údolí, kterým protéká potok 
Napajedlo, v zalesn�né krajin�.    
Biota: 
V pom�rn� chudé vodní vegetaci p�evládá Luronium natans, který pokrývá tém�� celou plochu 
rybníka, hust�jší porosty jsou v západní a st�ední �ásti. Luronium natans se vyskytuje jen v submerzní 
form�. Z dalších vodních druh� zde roste Potamogeton natans. 
Rybník je lemován pob�ežními porosty ost�ic (Carex spp.) a sítin (Juncus spp.). Je významnou 
lokalitou pro �etné druhy vážek.    
Kvalita a význam: 
Jedna ze dvou lokalit druhu Luronium natans v �eské republice. Jedná se o silnou a perspektivní 
populaci.    
Zranitelnost: 
Pokud bude zachován dosavadní vodní režim rybníka, ohrožení druhu nehrozí. V p�ípad� opravy 
hráze a vypušt�ní rybníka by se musela provést opat�ení na jeho úsp�šné p�ežití. Druh osídluje �isté 
vody, v p�ípad� zne�ist�ní nebo eutrofizace nádrže by mohlo také dojít k jeho ústupu.    
Management: 
Zachovat dosavadní režim rybníka.    
 
 
Název a kód lokality: Horní Kamenice CZ0423507 
Rozloha lokality: 185,6252 ha 
Biogeografický region: oblast kontinentální 
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Seznam p�edm�t� ochrany : 
vydra �í�ní (Lutra lutra) 
losos atlantský (Salmo salar) 

 
Poloha: 
Kamenice od Srbské Kamenice po Hrani�ní rybník v�etn� vybraných drobných p�ítok� (území 
v oblasti �eské Kamenice).    
Ekotop: 
Geologie: Po celém toku protéká Kamenice svrchnok�ídovými sedimenty �eské k�ídové pánve.  
Geomorfologie: V úseku od Kytlice po �eskou Kamenici protéká Verne�ickým st�edoho�ím, v úseku od 
�eské Kamenice po Srbskou Kamenici pak D��ínskými st�nami. 
Reliéf: Svrchní �ást �eky protéká mírn� zahloubeným údolím a ve spodní �ásti pak vytvá�í 
v kvádrových pískovcích hluboké ka�onovité údolí. 
Pedologie: P�dní pokryv tvo�í fluvizem modální a kambizem arenická. 
Krajinná charakteristika: Povodí Horní Kamenice p�edstavuje komplex v�tšinou malých vodních tok� 
podhorského pásma. Toky mají p�evážn� p�irozené koryto.  
 
Biota: 
Vhodná trdlišt� lososa obecného (št�rkové plochy s prokysli�enou vodou). Zastoupení plochy 
v intravilánu obcí není p�evažující. Tok Kamenice se nachází p�evážn� v lesích (smr�iny a olšiny).    
Kvalita a význam: 
Pro lososa obecného p�edstavuje povodí Kamenice (tok Kamenice od Srbské Kamenice po Hrani�ní 
rybník a dolní tok p�ítok� Bynoveckého potoka, Olešni�ky, Bílého potoka, Pryského potoka a 
Líseckého potoka) unikátní lokalitu v rámci �R. Území je také kvalitní lokalitou vydry �í�ní.    
Zranitelnost: 
Zne�išt�ní vody. 
Regulace vodního toku a existence p�í�ných stup�� bránících v obousm�rných migracích vodních 
živo�ich� (nap�. 1,5m vysoký stupe� v �eské Kamenici).    
Management: 
Vydra �í�ní (Lutra lutra): 
- Osv�ta a výchova mezi ve�ejností i zájmovými skupinami. 
- Zachovat toky s pravidelným výskytem vydry v p�irozeném stavu v�etn� b�ehových porost�.  
- P�i stavbách a rekonstrukcích silni�ních most� p�es vodní toky d�sledn� dbát na to, aby vždy z�staly 
zachované na obou stranách dostate�n� široké suché b�ehy (zcela nevhodné jsou mosty, kde voda 
vypl�uje celý prostor mezi op�rami, nevhodné jsou také trubní propustky používané k p�evedení 
trvalých vodních tok� pod silnicí). 
- V místech opakovaných úhyn� vyder na silnicích �ešit zabezpe�ení t�chto kritických úsek� 
(zaplocení v kombinaci se zpr�chodn�ním stávajícího mostu instalací bo�ních lávek nebo speciálního 
„vyd�ího tunelu“). 
- Škody na rybích obsádkách minimalizovat tzv. „odklán�cími rybníky" a chovem druhov� pestrých 
obsádek s dostate�ným zastoupením „bílé ryby". 
- Monitoring kvality vody a p�edcházet nebezpe�í havarijních zne�išt�ní. 
- P�i �ešení škod vydrou propagace a aplikace zákona o náhradách škod (�. 115/2000 Sb.). 
 
 
Název a kód lokality: Jílové u D��ína – škola CZ0423653 
Rozloha lokality: 0,0873 ha 
Biogeografický region: oblast kontinentální 
Seznam p�edm�t� ochrany : 

netopýr velký (Myotis myotis) 
 
Poloha: 
Škola v obci Jílové asi 6 km z. od D��ína.    
Ekotop: 
P�da základní školy. Nadmo�ská výška lokality 254 m n. m.    
Biota: 
Letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) - uprost�ed urbanizovaného území (X1).    
Kvalita a význam: 
Regionáln� významná letní kolonie netopýra velkého.    
Zranitelnost: 
Rušení letní kolonie, zám�rné hubení apod. 
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Opravy v p�dním prostoru (oprava st�echy, krov�, chemické ošet�ení) v letním období (od 1.4. do 
15.9.), tedy v dob� porod� a výchovy mlá�at - stavební úpravy (nap�íklad p�dní vestavby) a jiné 
nevhodné zm�ny v p�dním prostoru.  
Zamezení p�ístupu netopýr� na p�du, zakrytí �i odstran�ní vletových otvor�.    
Management: 
Minimalizovat rušeni netopýr� na lokalit�. Ponechat lokalitu pokud možno bez jakýchkoliv technických 
zásah�. 
V p�ípad�, že je oprava st�echy z technických d�vod� nezbytná, je nutno dodržet následující zásady:  
- veškeré stavební i úklidové práce provád�t mimo období výskytu netopýr�, tj. od za�átku zá�í do 
poloviny dubna 
- zachovat otvory, kterými netopý�i do úkrytu vletují 
- použít stejný typ st�ešní krytiny, aby nedošlo ke zm�n� mikroklimatu 
- nem�nit charakter p�dního prostoru (nebudovat nová st�ešní okna, p�dní vestavby apod.) 
- nepoužívat p�ípravky na ochranu d�eva, které jsou toxické pro netopýry.  
Odklízení trusu hromadícího se na lokalit� zajistit jedenkrát ro�n� (mimo období výskytu netopýr�, tj. 
od za�átku zá�í do poloviny dubna) 
 
 
Název a kód lokality: Libouchecké bu�iny CZ0420500 
Rozloha lokality: 601,5499 ha 
Biogeografický region: oblast kontinentální 
Seznam p�edm�t� ochrany : 

T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce 
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 
S1.2 Št�rbinová vegetace silikátových skal a drolin 
L5.4 Acidofilní bu�iny 
L4 Su�ové lesy 

 
Poloha: 
Lokalita se rozkládá nad obcemi Libouchec a Jílové u D��ína, západní hranice se dotýká i obce Tisá u 
D��ína. Význa�ným kopcem je Holý vrch s nadmo�skou výškou 528 m, který vybíhá na jihovýchod� 
z masivu pískovcových st�n. Na jihozápad� se uplat�ují svahy s ortotulou, které pokra�ují do 
Krušných hor. Jižní hranice lokality je vymezena pastvinami a loukami, které p�echázejí v zahrady 
zastav�ného území jednotlivých sídelních útvar�. V�tšina vymezeného území zahrnuje lesní p�du a 
skalní pískovcové útvary. Nadmo�ská výška se pohybuje mezi 300 až 620 metry.    
Ekotop: 
Geomorfologie: Lokalita je podle geomorfologického �len�ní sou�ástí provincie �eské vyso�iny, 
Krušnohorské podprovincie, dále je vymezena oblastí Krušnohorská hornatina, s geomorfologickým 
celkem D��ínská vrchovina, podcelek D��ínské St�ny, okrsek Sn�žnická hornatina. Jižní okraj 
mapovaného území p�i úpatí svah� krušnohorského zlomu se dotýká navazující Podkrušnohorské 
oblasti, celek Mostecká pánev, podcelek Chomutovsko - teplická pánev, okrsek Libouchecká brázda. 
Sn�žnická hornatina p�edstavuje západní �ást pískovcové D��ínské vrchoviny, je charakterizovaná 
jako plochá hornatina se siln� roz�len�ným erozn� denuda�ním reliéfem tektonicky a litologicky 
podmín�né sedimentární stup�oviny asymetrické stavby, se strukturn� podmín�nými plošinami, 
stolovými horami, charakteristickými tvary zv�trávání a odnosu kvádrových pískovc� (skalními m�sty a 
st�nami), ojedin�lými neovulkanickými suky a výrazným zá�ezem ka�onu Labe. Území je p�evážn� 
zalesn�no. 
Libouchecká brázda p�edstavuje výb�žek Chomutovsko - teplické pánve, jež tvo�í úzká, strukturn� a 
tektonicky podmín�ná sníženina mezi Krušnými horami a �eským St�edoho�ím vypln�ná k�ídovými 
sedimenty. V utvá�ení terénu se uplat�ují náplavové kužele, balvanité haldy a rozvle�ené sut� p�i 
úpatí svah�. Brázda je východn�ji tvo�ena údolím Jílovského potoka, západn�ji za rozvodím úzkou 
sníženinou mezi svahy St�edoho�í a Krušných hor. Od nejníže položených partií u Jílovského potoka 
terén stoupá k úpatí zlomových svah� Krušných Hor do výšek cca 350-450 m. Území je jen málo 
zalesn�no. 
Reliéf: Terén vlastní lokality má siln� �lenitý reliéf, v širším pohledu charakteru �lenité vrchoviny až 
ploché hornatiny s výškovou �lenitostí dosahující k 500 m n. m. Tvo�í jej prudký, balvanitý místy až 
skalnatý pískovcový a rulový svah Krušnohorského zlomu, resp. údolí Liboucheckého potoka 
s p�evahou jižních expozic. Nad obcí Kamenec vystupuje ve zlomových svazích neovulkanická kupa 
Holého Vrchu se svahy pokrytými kamennou sutí. Pod svahem zlomu navazují rozsáhlá mírn� sklonitá 
místy balvanitá deluvia.  
Zprvu mírn� svažité balvanité partie stoupají k úpatí skalní st�ny výrazn� vystupující stolové hory 
Vysokého Sn�žníku. Okraj její náhorní plošiny tvo�í výrazná skalní st�na, horní partie stup�ovitých 
svah� pokrývají pískovcové bloky a balvany.  



 

 42 

Geologie a Pedologie: Geologická skladba území je zna�n� pestrá a je jedním z d�vod� zna�né 
biodiverzity mapovaného území. Jsou zde zastoupeny horniny r�zného stá�í i chemizmu. Staré skalní 
podloží, které je základem masivu krušnohorského zlomu, je tvo�ené algonkinskými granodioritovými 
muskovit - biotitickými ortorulami; k povrchu vystupuje ve skalnatém v svahu Libouchecké bu�iny, 
ojedin�le i v jejím okolí. Nad svahem zlomu je plošina, v�etn� masivu stolové hory Vysokého 
Sn�žníku, v celé ploše p�ekryta vrstvami svrchnok�ídových sediment�, které byly vrásn�ním 
vyzdviženy na povrchu starého podloží. V zájmové oblasti, v�etn� kontextov� mapovaného území, 
tvo�í svahy a plošiny Sn�žnické hornatiny turonské k�emenné pískovce jizerského, resp. i 
b�lohorského souvrství. P�i úpatí svah� vystupují slínovce až vápnité jílovce b�ezenského souvrství 
z období coniaku až santonu. Terciérní neogenní až paleogenní neovulkanity st�edoho�ského 
komplexu jsou zastoupeny kupou Holého Vrchu, tvo�enou olivinickými nefelinity a jejich 
subvulkanickými brekciemi. V nižších �ástech svah� jsou pak zastoupena p�emíst�ná kvartérní 
balvanitá deluvia a blokové sedimenty, p�evážn� tvo�ená z pískovc�, mén� ortorul, v okolí Holého 
Vrchu jsou zastoupeny neovulkanické sut� a deluvia. Z kvartérních p�ekryv� jsou dále jen okrajov� 
zastoupeny pleistocenní až holocénní svahoviny a fluviální a deluviofluviální sedimenty v úzkých 
pásech podél vodote�í.  
Krajinná charakteristika: Krajina je roz�len�na na úseky, které vytvá�ejí stupn� nejen s rozdílnou 
nadmo�skou výškou, ale i charakterem vegetace. Samotný Holý vrch je z�ásti pokryt kamenitou sutí 
vzniklou zv�tráváním. Oblast je dále zajímavá lesními prameništi a následn� podmá�enými lesními 
porosty z nichž nejvýznamn�jší jsou b�ezové olšiny s výskytem rašeliník� a mok�adní flóry.    
Biota: 
Jako p�írodní klimaxová lesní spole�enstva jsou ve vyšších polohách území plošn� mapovány bikové 
bu�iny (L5.4) Luzulo-Fagetum. V maloplošné mozaice jsou na skalních útvarech pískovc� zastoupeny 
reliktní acidofilní bory (L8.1) Dicrano-Pinetum. V nižších polohách pod svahy zlomu jsou mapována na 
kyselých substrátech spole�enstva acidofilní doubravy (L7.1) Luzulo-Quercetum, na živn�jších 
substrátech hájová spole�enstva (L6.1) Melampyro nemorosi-Carpinetum. K nim v maloplošné 
mozaice p�istupují na pískovcích acidofilní borové doubravy (L7.3) Vaccinio-Quercetum a ve vlh�ích 
místech též ostr�vky blízké vegetaci vlhké acidofilní doubravy (L7.2) Molinio-Quercetum. Na 
neovulkanických sutích kolem Holého Vrchu se objevují ostr�vky su�ových les� (L4) Mercuriali-
Fraxinetum, v nižších teplých polohách kamenitých roklin v úpatí svah� též spole�enstva Aceri-
Carpinetum. R�znorodá jsou lužní spole�enstva (L2.2), ve svazích zlomu a jejich úpatí charakteru 
Stellario-Alnetum, nebo tamtéž kolem prameniš� Carici remotae-Fraxinetum, v úzkých roklinách 
potencionáln� Arunco-Alnetum, aktuáln� spíše Piceo-Alnetum. V náznacích a fragmentech 
devastovaných odvodn�ním je p�ítomna n�kdejší vegetace rašelinných les� (L10.1) Mastigobryo-
Piceetum, Vaccinio uliginosi-Pinetum, �ast�ji (též druhotn� vlivem expanze b�ízy do imisních holin) 
Betuletum pubescentis. 
Charakteristická jsou náhradní lu�ní a travobylinná spole�enstva, v mapovaném území s p�evahou 
les� zastoupená ve dvou rozdílných celcích. V komplexu sn�žnických luk horského charakteru 
p�evládají mezotrofní spole�enstva sv�žích luk svazu Polygono-Trisetion (T1.2) (Meo athamantici-
Cirsietum heterophylli), které ostr�vkovit� dopl�ují spole�enstva smilkových luk (T2.3) ze svazu 
Violion caninae, mokré louky Calthenion a ostr�vky slatin (R2.2) Caricion fuscae. P�irozenou lu�ní 
vegetací v nižších partiích svah� p�edstavují sv�ží trávníky s mezotrofními porosty (T1.1) svazu 
Arrhenatherion, v pozemcích pastvin (T1.3) Cynosurion, na mokrých stanovištích spole�enstva svazu 
Calthenion. Typických spole�enstvem na st�ídav� vlhkých vápnitých substrátech slínovc� jsou 
mozaiky s druhy spole�enstev svazu Molinion (T1.9) s teplomilnými druhy (T3.4) svazu Bromion. 
V nižších polohách v odlesn�ných úpatích svah� jsou hojné porosty k�ovin svazu Berberidion (K3), 
�id�eji (K1) Salicion cinereae, ve fragmentech se objevuje vegetace lem� Trifolion medii. V bezlesí 
skal a balvanitých blokových deluvií jsou zastoupena ke�í�ková spole�enstva (T8.3) svazu Vaccinion, 
na skalách chudá acidofilní skalní spole�enstva z okruhu svazu Asplenion septentrionalis (S1.2). 
Pravideln� zde hnízdí datel �erný (Dryocopus martius), druh pro který byla vyhlášena Pta�í oblast 
Labské pískovce. Dále zde hnízdí �uhýk obecný (Lanius collurio) a bramborní�ek hn�dý (Saxicola 
rubetra), lejsek malý (Ficedula parva). V rybní�cích byla zjišt�na ku�ka obecná (Bombina bombina), 
�olek obecný (Triturus vulgaris) a �olek horský (Triturus alpestris) a v okolí vodních tok� mlok skvrnitý 
(Salamandra salamandra). 
Fytocenologické a fytogeografické podmínky: Podle regionálního fytogeografického �len�ní náleží 
zájmové území do oblasti Mezofytika, obvodu �eské mezofytikum. Území leží v okrese 46 - Labské 
pískovce s podokresem 46a - D��ínský Sn�žník, náležící ke sdružené územní jednotce mezofytika 
Severo�eské pískovce. Flóra oblasti je chudá, podhorského, hercynského charakteru se zastoupením 
subatlantických prvk�, ostr�vkovit� (též v mapovaném území) obohacená spole�enstvy na bazických 
neogenních a vápnitých k�ídových horninách.    
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Kvalita a význam: 
Vymezené území je významné z nejen pohledu ochrany krajinných hodnot. Lu�ní a lesní ekosystémy 
lze považovat za zachovalé s dobrou perspektivou dalšího vývoje p�i dodržení šetrných zásad 
hospoda�ení v krajin�.  
Vymezené území charakterizují vlhké i suché teplomilné a druhov� bohaté louky a pastviny s vysokou 
biodiverzitou. Lesní ekosystémy reprezentují z�ásti narušené porosty po imisní zát�ži, ale i cenné 
porosty bu�in, olšin, doubrav a vzácn� i su�ových les�. 
Vymezené území zahrnuje n�kolik potenciálních ploch p�ipravovaných k vyhlášení za ZCHÚ.    
Zranitelnost: 
Zar�stání lu�ních porost� náletovými d�evinami. 
Vysoké stavy �erné a vysoké zv��e, která p�sobí škody na zmlazení listnatých d�evin.    
Management: 
Lesní hospodá�ské plány �i osnovy by m�ly respektovat nezhoršení stavu EVL v dob� vyhlášení a 
zásahy nesmí zhoršovat stav lokality. U nelesních pozemk� - luk a pastvin je nutné zajistit pravidelnou 
údržbu, která odpovídá pot�ebám jednotlivým typ�m lu�ní vegetace.    
 
 
Název a kód lokality: Olšový potok CZ0420501 
Rozloha lokality: 357,7672 ha 
Biogeografický region: oblast kontinentální 
Seznam p�edm�t� ochrany : 

T1.9 St�ídav� vlhké bezkolencové louky 
T1.2 Horské trojšt�tové louky 
R2.2 Nevápnitá mechová slatiništ� 
L10.1 Rašelinné b�eziny  
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 

 
Poloha: 
Lokalita se rozkládá v blízkosti Olšového potoka, který pramení v oblasti mok�adních luk a prameniš� 
vojenského prostoru u Tisé.    
Ekotop: 
Geomorfologie: Lokalita je podle geomorfologického �len�ní sou�ástí provincie �eské vyso�iny, 
Krušnohorské podprovincie, dále je vymezena podsoustavou Krušnohorská hornatina, 
s geomorfologickými celky Krušné hory (okrsek Naklé�ovská vrchovina) a D��ínská vrchovina (okrsek 
Sn�žnická hornatina), na jejichž rozhraní se území nalézá. Terénní hranice mezi ob�ma 
geomorfologickými celky je dána geologicky p�echodem mezi plošinami budovanými ortorulami a 
pískovci a zhruba ji lze vymezit podél osy Olšový potok - potok Tisá.  
Naklé�ovská vrchovina je charakterizovaná jako �lenitá vrchovina se strukturn� denunda�ním reliéfem 
s rozlehlými plošinami a strukturními h�bety. Zahrnuje dv� odlišné �ásti - zna�n� �lenité území 
prudkých zalesn�ných svah� krušnohorského zlomu a partie charakteru zvln�né náhorní planiny 
s táhlými plochými h�bety p�evážn� bez výrazn�jších vrchol�, �len�né plochými postupn� se 
zahlubujícími sníženinami údolí drobných potok�. 
Sn�žnická hornatina p�edstavuje západní �ást pískovcové D��ínské vrchoviny, je charakterizovaná 
jako plochá hornatina se siln� roz�len�ným erozn� denunda�ním reliéfem tektonicky a litologicky 
podmín�né sedimentární stup�oviny asymetrické stavby, se strukturn� podmín�nými plošinami, 
stolovými horami, charakteristickými tvary zv�trávání a odnosu kvádrových pískovc� (skalními m�sty a 
st�nami), ojedin�lými neovulkanickými suky a výrazným zá�ezem ka�onu Labe.  
Reliéf: Terén vlastní lokality má zvln�ný reliéf s táhlými i prudkými svahy charakteru ploché vrchoviny, 
resp. roz�len�né náhorní planiny celkov� mírn� uklon�né k severu. �ást lokality v oblasti Krušnoho�í 
tvo�í plochý odlesn�ný h�bet vystupující do výšek kolem 550 m spadající místy pozvolnými místy 
výrazn�jšími svahy do údolí Olšového a Petrovického potoka. Oblast okolí západní �ásti lokality 
v oblasti D��ínské vrchoviny navazující západn� od Olšového potoka má charakter uklon�ných 
zalesn�ných pískovcových plošin, roz�len�ných sníženinami kolem vododote�í (Rájecký potok, 
Ostrovská B�lá), v jejichž svazích vystupují pískovcové skalní st�ny. Nejnižší nadmo�ská výška 
(412 m) je v oblasti, kde Olšový potok opouští �eskou republiku a vtéká do sousedního N�mecka, 
nejvyšší hodnota se pohybuje okolo 570 m n. m.  
Geologie a Pedologie: Geologická skladba území je pom�rn� málo pestrá. Staré podloží tvo�í 
algonkinský masiv krušnohorského krystalinika, který je v území budován p�edevším muskovit 
biotitickými ortorulami (mén� granodioritovými rulami a metagranodiority). Z pozdn� variského období 
pochází pr�niky magmatit� zastoupené drobnými okrsky porfyr�, žilných k�emen�, granit� a 
granodiorit�, �áste�ným natavováním a injektováním materiálu ortorul pronikajícím magmatem vznikly 
okrsky migmatit�. V oblasti D��ínských st�n p�ekryly staré podloží k�ídové sedimenty. D��ínské st�ny 
tvo�ené pozd�ji vyzdviženou k�ídovou horninou se skládají v zájmové oblasti z mladších, výše 
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položených hrub� zrnitých k�emenných pískovc� místy až jílovc� st�edního turonu (b�lohorské 
souvrství). Z kvartérních p�ekryv� jsou zastoupeny pleistocénní svahoviny v deluviích svah� a 
holocénní nivní sedimenty v úzkých pásech podél vodote�í a rašeliny v zamok�ených depresích.  
Vývoj p�d v zájmovém území probíhal v závislosti na vlastnostech p�dotvorného substrátu, 
hydrologických pom�rech, reliéfu terénu a klimatických podmínkách. Vyšší srážky podmi�ují výrazn� 
promyvný režim p�d, ze kterého vyplývá vyluhování ornice a p�esun látek do p�dní spodiny. V partiích 
plošiny, kde k promyvnému režimu p�ispívá dále plochý reliéf a vyšší propustnost pískovcových i 
rulových zv�tralin se na jejich kyselém substrátu vytvo�ily arenické podzoly, resp. podzolové 
kambizem�. Mén� propustné substráty svahovin spolu s dostatkem srážek podmi�ují vznik 
pseudoglej�. Trvalý vliv podzemní vody se projevuje v úzkých nivách drobných vodote�í 
doprovázených nivními uloženinami vznikem glejového procesu a výskytem glej�, organozemních 
glej� až organozemí. Na z�ídka zastoupených balvanitých a su�ových svazích jsou p�dami rankery. 
Na skalních hranách se objevují m�lké p�dní p�ekryvy litozemí. 
Krajinná charakteristika: Prostorové vymezení lokality je dáno zejména modelací reliéfu erozivní 
�inností Olšového potoka, který vyhloubil do mírn� zvln�né krajiny zá�ez, který je zhruba o 100 metr� 
níže. Mok�adní ekosystémy jsou nejcenn�jší, zejména v porovnání s provedenými melioracemi, které 
postihly okolní lesní p�du (rašeliništ�) a nelesní pozemky (podmá�ené louky). Významné krajinné 
prvky zastoupené Rájeckými skalami a údolím Rájeckého potoka jsou dominantní a zpest�ují krajinný 
ráz.    
Biota: 
Jako p�írodní klimaxová lesní spole�enstva jsou plošn� mapovány bikové bu�iny (L5.4) Luzulo-
Fagetum. V maloplošné mozaice jsou na skalních útvarech zastoupeny reliktní acidofilní bory (L8.1) 
Dicrano-Pinetum, na ostr�vcích rašelin i brusnicové bory (L10.2) Vaccinio uliginosi-Pinetum. Dále 
snad lze v nižších polohách a slunných expozicích území identifikovat p�echod do acidofilní doubravy 
(L7.1) Luzulo-Quercetum (na rulách), resp. Vaccinio-Quercetum na pískovci, ve vlh�ích místech se 
objevují i ostr�vky blízké vegetaci vlhké acidofilní doubravy (L7.2) Molinio-Quercetum. V úzkých 
nivách tok� jsou p�vodní vegetací luhy (L2.2) podsvazu Alnenion glutinoso–incanae. Ve sníženinách 
s partiemi slatin charakter porost� s p�evahou b�ízy p�ipomíná p�irozená spole�enstva rašelinných 
b�ezin (L10.1) svazu Betulion pubescentis. 
Charakteristická jsou náhradní lu�ní a travobylinná spole�enstva; tuto vegetaci tvo�í mozaika sv�žích 
trávník� s mezotrofními porosty (T1.2) svazu Polygono-Trisetion a acidofilní vegetací smilkových luk 
(T2.3) svazu Violion caninae. Na mokrých stanovištích se objevují spole�enstva svazu Calthion resp. 
podsvaz� Calthenion nebo Filipendulenion (T1.5, T1.6), z�ídka i Molinion (T1.9). Velmi hodnotné jsou 
zachované porosty slatinných luk a ost�icových spole�enstev, nej�ast�ji ze svazu Caricion fuscae. Na 
nekosených plochách mokrých a slatinných luk nastupuje sukcese lužních k�ovin (K1) svazu Salicion 
cinereae. Charakteristické balvanité meze a snosy s �adami je�áb� obsahuje v bylinném pat�e místy 
acidofilní chudá ke�í�ková vegetace z�ejm� svazu Genistion (T8.2), zejména v bezlesí skal jsou 
zastoupena i spole�enstva svazu Vaccinion (T8.3). 
Hnízdí zde ch�ástal polní (Crex crex), druh pro který byla vyhlášena Pta�í oblast Labské pískovce. 
Z dalších druh� se vyskytují nap�.: �uhýk obecný (Lanius collurio) a bramborní�ek hn�dý (Saxicola 
rubetra) a linduška lu�ní (Anthus pratensis). 
Fytocenologické a fytogeografické podmínky: Podle regionálního fytogeografického �len�ní náleží 
zájmové území do oblasti Mezofytika, obvodu �eské mezofytikum. Území leží na hranici mezi oblastí 
Krušnoho�í, již zde zaujímá okres 25 - Krušnohorské podh��í, s podokresem 25a - vlastní 
Krušnohorské podh��í a oblastí pískovc�, již zde p�edstavuje okres 46 - Labské pískovce 
s podokresem 46a - D��ínský Sn�žník, náležící ke sdružené územní jednotce mezofytika 
Severo�eské pískovce. Flóra oblasti je relativn� chudá, podhorského až horského hercynského 
charakteru se zastoupením subatlantických prvk�. Charakteristická je vegetace ostr�vkovit� 
zastoupených rašeliniš�.    
Kvalita a význam: 
Na území navržené lokality se již nachází ZCHÚ P�írodní rezervace Niva Olšového potoka a 
vícemén� sleduje i potenciální hranici rozší�ení tohoto ZCHÚ. Dalším již vyhlášeným ZCHÚ je PR 
Rájecká rašeliništ� a dále zahrnuje i p�ipravovanou PR Rašeliništ� Antonínov. Sou�ástí území jsou i 
louky ošet�ované z prost�edk� Programu pé�e o krajinu, kde jsou provád�na každoro�n� 
managementová opat�ení k zachování druhové diverzity. Vymezené území navazuje na Evropsky 
významnou lokalitu (FFH Löschebach) na území sousedního Saska.    
Zranitelnost: 
Obnova meliora�ních kanál� na lesní i nelesní p�d�. Zar�stání lu�ních porost� náletovými d�evinami. 
Vysoké stavy �erné a vysoké zv��e, které p�sobí škody na lesních d�evinách. Snahy o regulaci 
potok�, zejména hrani�ního toku - Olšového potoka. Fungující meliorace, které bude pot�ebné 
eliminovat v �asovém horizontu do 10-15 let.    
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Management: 
�ást lokality je usm�r�ována plánem pé�e o PR Niva Olšového potoka a �ást pozemk� je 
obhospoda�ována podle požadavk� SCHKO Labské pískovce po vzájemné dohod� s vlastníky 
pozemk�. Na �adu opat�ení jsou �erpány prost�edky z programu pé�e o krajinu, které zajiš�ují vlastníci 
pozemk�. LHP je zpracován, tak aby podpo�il typy p�írodních stanoviš�.    
 
 
Další druhy chrán�né v rámci soustavy Natura 2000, které jsou známy z území CHKO LP 

Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) 
Z území CHKO pochází pouze jednotlivé údaje nap�. z ka�onu Labe 
 
Modrásek o�kovaný (Maculinea telejus), modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 
Na území CHKO Labské pískovce specifické rozší�ení, které v komplexn�jším pojetí podávají nap�. 
Blažej (2006a, 2006b), Vrabec (2008) �i �erný (2007) 
 
Páchník hn�dý (Osmoderma eremita) 
Jediný sou�asný nález z okolí Maxi�ek, který by mohl znamenat p�ežívající populaci (Blažej et al. 
2005), další potencionální, ale v sou�asnosti nejasné údaje jsou z ka�onu Labe 
 
Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) 
Z území CHKO pochází pouze jednotlivé údaje. 

 
Existují také historické údaje o výskytu tesa�ík� Rosalia alpina a Cerambyx cerdo (Benda & Vysoký 
2000) �i hn�dáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 4: Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 
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3.4.2. Pta�í oblast 
Na základ� implementace sm�rnice Evropské unie �. 79/409/EEC o ochran� voln� žijících pták� byla 
na území CHKO vyhlášena Pta�í oblast Labké pískovce (na�ízením vlády �. 683/2004 Sb, ze dne 
8. prosince 2004). Pta�í oblast (CZ0421006) zaujímá rozlohu 35 479.9802 ha. Území se rozkládá 
podél státní hranice s N�meckem o celkové délce 43 km, v nejširším míst� má 17 km a leží mezi 
obcemi Tisá, D��ín, �eská Kamenice a Mikulášovice. Navržená oblast zaujímá v�tšinovou rozlohu 
NP �eské Švýcarsko a CHKO Labské pískovce – viz mapová p�íloha �. 4. Bližší ochranné podmínky 
pta�í oblasti jsou specifikovány v § 3 uvedeného na�ízení (viz p�íloha �. 3). 

Cílem ochrany pta�í oblasti je zachování a obnova ekosystém� významných pro níže jmenované 
druhy pták� v jejich p�irozeném areálu rozší�ení a zajišt�ní podmínek pro zachování populací t�chto 
druh� ve stavu p�íznivém z hlediska jejich ochrany. 

 
Druhy pták�, pro které byla oblast vyhlášena, s odhadovaným po�tem pár�: 

Ch�ástal polní (Crex crex) 
Sokol st�hovavý (Falco peregrinus) 
Výr velký (Bubo bubo) 
Datel �erný (Dryocopus martius) 
 
Ch�ástal polní (Crex crex) 
Po�etnost v jednotlivých letech zna�n� kolísá v závislosti na vhodném managementu a klimatických 
podmínkách. Velký tlak je na volnou krajinu vlivem záboru pro investi�ní a bytové zám�ry. V roce 
2008 bylo p�i 1. kontrole zjišt�no celkem 47 volajících samc�, p�i 2. kontrole 57 volajících samc�. Bylo 
také zjišt�no pom�rn� velké množství volajících samc� z území bezprost�edn� navazujících na Pta�í 
oblast Labské pískovce. 
 
Sokol st�hovavý (Falco peregrinus) 
Po vyhlášení pta�í oblasti došlo k nár�stu hnízdních pár� a obsazených hnízdních teritorií. 
V posledních letech se po�etnost pohybuje okolo deseti pár�. V roce 2008 celkem 11 obsazených 
teritorií – 3 neúsp�šná hnízd�ní, 1 nehnízd�ní z d�vodu zm�ny partnera za pohlavn� nedosp�lého, 
sedm úsp�šných hnízd�ní – vyvedeno 15 mlá�at (1x4, 1x3, 3x2, 2x1). 
 
Výr velký (Bubo bubo) 
Po�etnost se zdá být stabilní. Nár�st po�tu zjišt�ných teritorií lze p�i�íst intenzivn�jšímu monitoringu. 
V centrální �ásti pta�í oblasti je problém s úživností. V roce 2008 celkem 14 obsazených lokalit, z toho 
2 prokázaná hnízd�ní. Vzhledem k letošním i p�edchozím výsledk�m je hnízdní potenciál výr� v PO 
Labské pískovce kolem 15 pár� (teoreticky až 20).  
 
Datel �erný (Dryocopus martius) 
V roce 2007 bylo zjišt�no celkem 46 obsazených teritorií a 3 místa s pobytovými stopami. Výskyt a 
po�etnost datla je v úzké souvislosti se stavem a charakterem lesních porost�. Na území �eského 
Švýcarska se provádí likvidace nep�vodního a velmi invazního druhu d�eviny borovice vejmutovky 
p�vodem ze Severní Ameriky. Místa po vyt�žení vejmutovky jsou zalesn�na p�vodními a stanovištn� 
vhodnými druhy d�evin. V dlouhodobé perspektiv� se tím zlepší stav biotop� a zvýší se úživnost pro 
datla �erného. V levob�ežní �ásti (oblast Tisé a Sn�žníku) byly imisní holiny, které vznikly na konci 
70. let 20. století. Ty byly zalesn�ny a dnes se zde již nachází vzrostlý mladý les. Pro tento druh se 
podmínky budou zlepšovat zvyšujícím se stá�ím porost�. 
 
Další druhy p�ílohy I sm�rnice Evropské unie �. 79/409/EEC, které se na lokalit� také vyskytují nebo 
byly zaznamenány: 

Krom� �ty� p�edm�t� ochrany v letech 2005–2007 v pta�í oblasti hnízdilo nebo pravd�podobn� 
hnízdilo 16 dalších druh� p�ílohy I:  
 
�áp �erný (Ciconia nigra) 5 pár�,  
v�elojed lesní (Pernis apivorus) 5 - 7 pár�,  
lu�ák �ervený (Milvus milvus) 1 – 2 páry,  
orel mo�ský (Haliaeetus albicilla) 1 pár,  
moták pochop (Circus aeruginosus) 5 – 7 pár�,  
tet�ívek obecný (Tetro tetrix) – z�ejm� již p�ežívají jen poslední jedinci, v roce 2005 4 tokající kohouti, 

v roce 2007 jediný kohout,  
je�áb popelavý (Grus grus) 2 – 3 páry,  
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) asi 50 pár�,  
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sýc rousný (Aegolius funereus) asi 50 pár�,  
lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 3 – 5 pár�,  
led�á�ek �í�ní (Alcedo atthis) po snížení po�etnosti po zim� 2005/2006 stav stoupl v roce 2007-2008 

na 10 pár�,  
žluna šedá (Picus canus) 20–25 pár�,  
strakapoud prost�ední (Dendrocopos medius) 2 – 3 páry,  
sk�ivan lesní (Lullula arborea) 1–2 páry  
p�nice vlašská (Sylvia nisoria) okolo 5 pár�,  
lejsek malý (Ficedula parva) 1 – 3 páry,  
lejsek b�lokrký (Ficedula albicollis) 0 – 2 páry a  
�uhýk obecný (Lanius collurio), pro kterého není k dispozici dostatek informací o po�etnosti.  

 
V rámci celostátního monitoringu se monitorovali v roce 2005 tet�ívek obecný, v roce 2006 �áp �erný, 
kulíšek nejmenší a sýc rousný, v roce 2007 žluna šedá a každoro�n� je�áb.  
 
 
 

3.5. Památné stromy 
Na území CHKO Labské pískovce je vyhlášeno 25 památných strom�, v�tšinou se jedná o jednotlivé 
exemplá�e, pouze ve dvou p�ípadech o skupinu strom�. Druhov� jsou mezi vyhlášenými stromy nejvíce 
zastoupeny lípy malolisté a duby letní. Jiné druhy d�evin jsou pouze v jednom �i dvou exemplá�ích. 
U dvou památných strom� se jedná o nep�vodní druhy (líska turecká, mod�ín opadavý). Stromy jsou 
rovnom�rn� vyhlašovány ve volné krajin� i v zástavb�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 5: Lípa u Vl�í hory 
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Krom� vyhlášených památných strom� se na území CHKO Labské pískovce vyskytuje �ada dalších 
jedinc�, které je možné pro jejich velikost, v�k, estetické p�sobení �i jinou vlastnost ozna�it za významné. 
Správa CHKO Labské pískovce v posledních letech každoro�n� zajiš�uje ošet�ení n�kolika významných 
strom� v rámci Programu pé�e o krajinu, každoro�n� se �ástka pohybuje okolo 50 000,- K�. Do 
budoucna jsou p�ipraveny k vyhlášení další stromy - 2 duby v k.ú. R�žová a Srbská Kamenice, javor 
v k.ú. Býnovec. Veškeré památné stromy jsou pravideln� kontrolovány, je po�izována fotodokumentace a 
je zajišt�no pravidelná pé�e prost�ednictvím odborné firmy. Ošet�ení je v�tšinou provád�no s cílem 
odstranit suché v�tve v korun�, kmenové výmladky, zajistit kontrolu dutin, p�íp. jejich vy�išt�ní, ve 
výjime�ných p�ípadech je provád�na redukce koruny k zabezpe�ení strom� a jejich úpravám po škodách 
zp�sobených siln�jším v�trem.  

Seznam a základní údaje platných památných strom� k 30.9.2009 prezentuje následující tabulka 
�. 3. 
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Tab. �. 3: P�ehled památných strom�  

Po�. 
�íslo Kód Vyhlášení Název pam. 

stromu  Okres Kat.území  Par. 
�íslo D�evina/ d�eviny Obvod 

kmene 
Výška 
stromu Stá�í 

Zdravotní stav 

1. 1759 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
3.5.1998 pod �.j. 
49R/PS/LP/98 

Turecká líska 
v Petrovicích 

Ústí nad 
Labem 

Petrovice u 
Chaba�ovic 

2642 Líska turecká 
(Coryllus colurna) 361 cm  10 m  100 let 

 
Dobrý 
 

2. 1766 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
20.4.1994 pod �.j. 
523/S/LP/94 

Mod�ín u 
Petrovic 

Ústí nad 
Labem 

Petrovice u 
Chaba�ovic 

2185 Mod�ín evropský 
(Larix decidua) 550 cm  18 m  200 let Dobrý 

3. 1758 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
9.7.1998 pod  �.j. 
59R/PS/LP/98 

Lípy v Rájci Ústí nad 
Labem 

Tisá 2243/ 3 
a 320/1 

2 ex. lípy malolisté 
(Tilia cordata) 430 cm 

540 cm 
20 m 
21 m  

200 let 
300 let 

Dobrý 
Dobrý 

4. 4718 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
11.1.2006 pod �.j. 
R4/1922/LP/05 

Dub v Jílovém D��ín Jílové u D��ína 504 Dub letní (Quercus 
robur) 320 cm 23 m 180 let Dobrý 

5. 2142 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
20.4.1994 pod �.j. 
521/S/LP/94 

Dub u Bynova D��ín Bynov 1099 Dub letní (Quercus 
robur) 370cm  28 m 150 let Dobrý 

6. 2141 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
20.4.1994 pod �.j. 
522/S/LP/94 

Dub u Vl�ího 
jezera 

D��ín Bynov 1083 Dub letní (Quercus 
robur) 359 cm 20 m 150 let Dobrý 

7. 2145 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
1.6.1994 pod �.j. 
702/S/LP/94 

Tis na 
Škrabkách 

D��ín Podmokly 82/1 Tis �ervený (Taxus
baccata) 210 cm 12 m 210 let Dobrý 

8. 4717 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
11.1.2006 pod �.j. 
R3/1569/LP/05 

Dub v Jal�v�í D��ín Prost�ední Žleb 1057/12 Dub letní (Quercus 
robur) 230 cm 25 m 230 let Dobrý 

9. 2082 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
14.7.1995 pod �.j. 
851/S/LP/95 

Skupina u trati D��ín D��ín 655 Javor klen (Acer 
pseudoplatanus), 
Javor klen (Acer 
pseudoplatanus), 
Platan javorolistý 

237 cm 
 
228 cm 
 
223 cm 

20 m 
 
20 m 
 
20 m 

150 let 
 
150 let 
 
150 let 

Dobrý 
 
Dobrý 
 
Dobrý 



 

 50 

(Platanus acerifolia) 
Platan javorolistý 
(Platanus acerifolia) 
Lípa malolistá (Tilia 
cordata) 

 
323 cm 
 
207 cm 

 
20 m 
 
20 m 

 
150 let 
 
150 let 
 

 
Dobrý 
 
Dobrý 

10. 2105 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
3.6.1998 pod �.j. 
55R/PS/LP/98 

Buk pod 
Kvádrberkem 

D��ín D��ín 2847/1 Buk lesní (Fagus 
sylvestris) 365 cm 26 m 120 let Dobrý 

11. 5020 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
23.7.2001 pod �.j. 
231R/1281/LP/01 

Dub v D��ín� D��ín D��ín 1119/2 Dub letní (Quercus 
robur) 283 cm 

289 cm 18 m 150 let Dobrý 

12. 5019 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
11.8.2000 pod �.j. 
210R/PS/1209/LP/00 

Dub v Janov� D��ín Janov u 
H�enska 

794 a 
928/2 

Dub letní (Quercus 
robur) 316 cm 18 m 100 let Dobrý 

13. 2101 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
16.1.1998 pod �.j. 
4R/1PS/LP/98 

Borovice u 
obrázku 

D��ín Kamenická 
Strá� 

284 Borovice lesní 
(Pinus sylvestris) 232 cm 18 m 200 let Dobrý 

14. 2123 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
15.3.1994 pod �.j. 
382/LP/94 

Lípa na 
Kamenické 

Stráni 

D��ín Kamenická 
Strá� 

273/2 Lípa malolistá (Tilia 
cordata) 360 cm 12 m 170 let 

Velmi špatný, 
silné prosychání, 
nutná razantní 
redukce koruny. 

15. 2103 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 21-
4-1997 pod �.j. 9/Pam.strom 
1R/LP/97 

Buk v Lužné D��ín Stará Oleška 795/2 Buk lesní (Fagus 
sylvestris) 330 cm 21 m 140 let Dobrý 

16. 5021 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
28.11.2001 pod �.j. 
369R/2184/LP/01 

Dub ve Vysoké 
Líp� 

D��ín Vysoká Lípa 880 Dub Quercus sp. 

375 cm 20 m 150 let Dobrý 

17. 2128 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
30.1.1995 pod �.j. 98/PS-
1/LP/96 

Lípa v Dolní 
Kamenici 

D��ín Dolní 
Kamenice 

81/1 Lípa malolistá (Tilia 
cordata) 485 cm 25 m  250 let Dobrý 

18. 5018 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
23.7.2001 pod �.j. 230 
R/PS/1280/LP/01 

Dub 
v Jet�ichovicích 

D��ín Jet�ichovice 21/3 Dub Quercus 
petraea x robur 378 cm 23 m 130 let 

Špatný, rozsáhlé 
usychání koruny, 
není známa 
p�í�ina. 
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19. 2102 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
17.10.1996 pod �.j. 
RZ16/pam.s.2/LP/96 

Lípa 
v Brtníkách 

D��ín Brtníky 305 Lípa malolistá (Tilia 
cordata) 605 cm 25 m 280 let Dobrý 

20. 2114 Rozhodnutí Správy CHKO 
Labské pískovce ze dne 
20.4.1994 pod �.j. 
520/S/LP/94 

Lípa u Vl�í hory D��ín Vl�í hora 1356 Lípa velkolistá (Tilia 
platyphyllos) 517 cm 15 m 250 let Dobrý 
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3.6. Rostlinná spole�enstva 
Lu�ní vegetace  

Bezlesí vytvo�ené lidskou �inností reprezentované lu�ními ekosystémy v podob� luk, pastvin, lad, 
lesních lou�ek a mezí nám v sou�asné krajin� Labských pískovc� zanechali dávní osídlenci, kte�í se 
odvážili vstoupit do této tajuplné krajiny skal a les�. Z dostupných historických pramen� a ústních 
sd�lení pam�tník� se poda�ilo zjistit, že „sedláci“ v minulosti využívali travní porosty pouze k se�ení za 
ú�elem získání sena a pouze ve výjime�ných p�ípadech p�epásali louky po sklizení otavy. K pastv� se 
v�tšinou využívaly obecní pastviny, meze, lesní mýtiny (tzv. Räumichty) a svažité pozemky. 

Lu�ní porosty na území Labských pískovc� prod�laly b�hem minulých desetiletí n�které 
p�evratné zm�ny. Pom�rn� intenzívní, pravidelné hospoda�ení, trvající asi do poloviny tohoto století, 
bylo v povále�ných letech na �eské stran� v naprosté v�tšin� opušt�no. Na saské stran� intenzifikace 
zem�d�lské výroby pokra�ovala pr�b�žn� i nadále, kdežto na �eské stran� teprve po�átkem 
sedmdesátých a osmdesátých let bylo nevratn� zni�eno mnoho cenných lu�ních fytocenóz. 

Velmi negativn� ovlivnila louky intenzifikace zem�d�lské výroby v minulých desetiletích, která 
zp�sobila zánik v�tšiny pestrých luk a pastvin a byly vytvo�eny monokultury s n�kolika málo druhy 
trav. Vlhké louky byly zmeliorovány, p�estaly být udržovány a dále se zamok�ovaly, postupn� se na 
t�chto plochách zcela p�estalo hospoda�it a dnes na nich ve v�tšin� p�ípad� rostou stejnov�ké olšiny. 
Lu�ní porosty na sušších plochách zmizely vlivem rozorání a p�em�n�ny na ornou p�du. Zmizely 
�asto však i meze, které byly posledními refugii dnes �ady ohrožených a vzácných druh� rostlin. 
Zm�nil se i vzhled krajiny – z pestré mozaiky luk, pastvin, polí mezí a remíz� se staly místy monotónní 
celky. Tím byla narušena r�znorodost obhospoda�ování (r�zné termíny se�e apod.) a došlo k úbytku 
nebo úplnému vymizení n�kterých druh�. 

V devadesátých letech výrazn� poklesla zem�d�lská produkce, p�estaly se kosit louky, pole se 
ponechala rozoraná ladem a neudržované pastviny zarostly ruderálními druhy nap�. š�ovíkem 
rupolistým (Rumex obtusifolius). N�které plochy dlouho ležely ladem, vlivem neuspo�ádaných 
vlastnických vztah� nebo prozatimní neschopností restituent� postarat se o své pozemky. Tato 
situace se na v�tšin� lokalitách zm�nila díky zem�d�lské dota�ní politice a obnovila se zem�d�lská 
�innost. Finan�ní prot�žování pastvin však zp�sobuje devastaci lu�ních porost� v celém vlhkostním i 
trofickém spektru. V d�sledku nestandartních zp�sob� hospoda�ení (nadm�rným používáním 
pr�myslových hnojiv a nedodržováním agrotechnických postup� nap�. nekosení nedopask�, 
ponechání travní hmoty na loukách), vlivem relativn� krátké doby zatravn�ní bývalých polí je �asto 
obtížné p�i�adit existující lu�ní spole�enstva k typickým jednotkám. Vznikají spíše nevyrovnaná lu�ní 
spole�enstva, odpovídající r�zným degrada�ním nebo vývojovým stádiím. 

P�es všechny negativn� p�sobící procesy a vlivy na louky, se doposud zachovaly v Labských 
pískovcích plochy se spole�enstvy i tzv. druhov� bohatších luk. Vyzna�ují se vyšším druhovým 
bohatstvím, které je ur�ováno �adou p�írodních vliv�: nap�. p�dotvorným substrátem, klimatem nebo 
nadmo�skou výškou. Množství a výskyt jednotlivých druh� je zna�n� ovlivn�n p�edevším zp�sobem 
hospoda�ení na t�chto plochách. Nejvýznamn�jší cenné plochy byly vyhlášeny jako ZCHÚ nebo 
podléhají speciálnímu managementu organizovaného správou. 
 
Trvale vlhké louky (Calthion) – T1.5, T1.6 
Vlhké a podmá�ené louky se vyskytují v oblasti Labských pískovc� v široké škále typ� a též v r�zném 
stupni zachovalosti. Tato spole�enstva bylo patrn� nejvýrazn�ji ovlivn�na nevhodnými zp�sobem 
obhospoda�ování, jako byly velkoplošné meliorace, odvodn�ní lu�ních prameniš�, lokálních mok�ad�, 
t�žká mechanizace nebo naopak ponechání lokalit ladem, jejichž výsledkem byla následná p�em�na 
na lesní porosty. 

Používání t�žké mechanizace na rozorání luk a následná aplikace pr�myslových hnojiv bylo 
kone�ným krokem k „zúrodn�ní“ mok�adních luk. Ur�itý plošný úpadek po roce 1989 v zem�d�lské 
výrob� dal ur�itou šanci obnov� vodního režimu v rámci krajinotvorných program�. Objevil se však 
další problém a to ponechání ladem h��e obd�lávaných mok�adních luk. Sukcese si pospíšila a 
v podstat� ve dvou vlnách (po roce 1945 a po roce 1989) pohltila �adu lu�ních spole�enstev 
p�em�nou na les (v�tšinou na olšiny). 

P�esto se fragmenty t�chto luk zachovaly po celém území od nižších poloh po podh��í 
v rozmanitých formách. Na obhospoda�ovanýchstanovištích p�evládají vlhké pchá�ové louky, 
charakteristické výskytem pchá�e zelinného (Cirsium oleraceum), d�hele lesího (Angelica sylvestris), 
blatouchu bahenního (Caltha palustris), vzácn�ji kuklíku poto�ního (Geum rivale), na siln� 
zamok�ených místech s hojnou sk�ípinou lesní (Scirpus sylvaticus). Na opušt�ných loukách nastupují 
tužebníková lada s hojným tužebníku jilmovým (Filipendula ulmaria), krabilicí chluptou (Chaerophyllum 
hirsutum), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), vzácn�ji na bohatších p�dách s kakostem 
bahenním (Geranium palustre). V n�kterých p�ípadech vznikly na opušt�ných loukách tém�� uniformní 
porosty ost�ice t�eslicovité (Carex brizoides). Z ohrožených a vzácných druh� hostí bohatší mok�adní 
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louky nap�. upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec Fuchs�v (Dactylorhiza fuchsii) nebo 
p. májový (D. majalis), nejvlh�í typy též vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata), hojn� se v celém 
území vyskytuje subatlantský druh sítina ostrokv�tá (Juncus acutiflorus). 
 
St�ídav� vlhké bezkolencové louky (Molinion) – T1.9 
Vlhké bezkolencové louky byly patrn� i v minulosti v území velmi vzácné a dnes tém�� chyb�jí. �asto 
se vyskytují pouze v mozaice s jinými lu�ními spole�enstvy. V území se obvykle nalézají na jílových a 
slínových vysýchajících p�dách, bohatších na živiny. T�žišt� výskytu t�chto druhov� bohatých luk je 
na jižní hranici Labských pískovc� p�i p�echodu do �eského st�edoho�í. �asto jsou indikovány 
jednotlivými druhy, které dokládají n�kdejší rozší�ení t�chto luk, jako jsou nap�.: bukvice léka�ská 
(Betonica officinalis), ost�ice chabá (Carex flacca), ocún jesenní (Colchicum autumnale), a místy 
vzácn� vyskytující se ost�ice Hartmanova (Carex hartmanii), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) �i 
hadí jazyk (Ophioglossum vulgatum). K charakteristickým druh�m náleží též svízel severní (Galium 
boreale), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) a ost�ice plstnatá (Carex tomentosa). 
 
Mezofilní ovsíkové louky (Arrhenatherion) – T1.1 
V území se tyto louky vyskytují roztroušen� po celém území a jsou zastoupeny širší škálou 
spole�enstev s r�znou intenzitou obhospoda�ování a tedy s rozdílnou druhovou bohatostí. 
Charakteristická je garnitura b�žných lu�ních druh�, jako jsou ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), 
zvonek rozkladitý (Campanula patula), kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum). V závislosti na 
zachovalosti a stanovišti se na n�kterých loukách vyskytují i zajímav�jší druhy jako nap�. lomikámen 
zrnatý (Saxifraga granulata), kozí brada východní (Tragopogon orientalis), zcela vzácn� na kontaktu 
s Krušnými horami též zvone�ník hlavatý (Phyteuma orbiculare). Na výslunných stanovištích se 
vyskytují lu�ní typy s vyšším zastoupením teplomilných druh�, jako jsou nap�. smolni�ka obecná 
(Lychnis viscaria), pavinecm horský (Jasione montana), star�ek p�ím�tník (Senecio jacobaea), 
hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) nebo prysky�ník hlíznatý (Ranunculus bulbosus). 
 
Horské mezofilní louky (Polygono-Trisetion) – T1.2 
Spole�enstva t�chto luk tohoto svazu jsou rozší�ena zejména v levob�ežní �ásti území navazující na 
sousední Krušné hory, v prostoru mezi Sn�žníkem a Petrovicemi v nadmo�ských výškách okolo 
550 m s vyšším ro�ním úhrnem srážek. Mezi charakteristické druhy t�chto horských luk pat�í v území 
p�edevším koprník št�tinolistý (Meum athamanticum), rdesno hadí ko�en (Bistorta major), pchá� 
r�znilostý (Cirsium heterophyllum), �e�išni�ník Haller�v (Cardaminopsis halleri), chrpa paruká�ka 
(Centaurea pseudophrygia), hrachor horský (Lathyrus linifolius), na loukách na R�žovské plošin� se 
roztroušen� vyskytuje i zvone�ník �erný (Phyteuma nigrum). 
 
Podhorské smilkové trávníky (Violion caninae) – T2.3 
Na území Labských pískovc� najdeme toto spole�enstvo po celém území v podob� lesních travnatých 
lem�, mezí a lesních lou�ek. Smilkové trávníky se v sou�asnosti vyskytují v degradovaných a 
netypických formách. Mezi dominantní druhy pat�í zejména smilka tuhá (Nardus stricta) a psine�ek 
obecný (Agrostis capillaris). Z charakteristických druh� v území nacházíme mochnu nátržník 
(Potentilla erecta), svízel hercynský (Galium saxatile), ost�ici kulkonosnou (Carex pilulifera), rozrazil 
léka�ský (Veronica officinalis), roztroušen� vítod obecný (Polygala vulgaris), violku psí (Viola canina), 
velmi vzácn� všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a prhu arniku (Arnica montana). N�které smilkové 
louky byly p�eorány, zalesn�ny nebo zni�eny intenzivní pastvou skotu. 
 
Širokolisté suché trávníky (Bromion erecti) – T3.4 
Nejteplejší místa na p�echodu k �eskému st�edoho�í v údolí Jílovského potoka je t�žišt�m t�chto 
druhov� bohatých lu�ních spole�enstev. Vyskytují se na bazických p�dách, zejména na slínech a 
slínovcích. Mezi typické druhy t�chto spole�enstev v oblasti pat�í sve�ep vzp�ímený (Bromus erectus), 
pchá� bezlodyžný (Cirsium acaule), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), jehlice trnitá (Ononis 
spinosa), prvosenka jarní (Primula veris) aj. Výjime�n� byl zaznamenán i vstava� mužský (Orchis 
mascula) a devaterník velkokv�tý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum). Druhov� 
chudší formy se vyskytují na t�etihorních vyv�elinách v okolí �eské Kamenice a na Pastevním vrchu u 
R�žové reprezentované mén� náro�nými druhy, jako jsou nap�. �epík léka�ský (Agrimonia euptoria), 
šalv�j p�eslenitá (Salvia verticillata), chrpa �ekánek (Centaurea scabiosa), vále�ka prapo�itá 
(Brachypodium pinnatum), krvavec menší (Sanquisorba minor), hlavá� žlutavý (Scabiosa ochroleuca) 
nebo jahodník trávnice (Fragaria viridis). 
 
Pohá�kové pastviny (Cynosurion) – T1.3 
Pastviny jsou rovnom�rn� roztroušeny po celém území v závislosti na zem�d�lských aktivitách 
v území. Zem�d�lská praxe významn� ovliv�uje zachovalost a druhovou bohatost pastvin. Intenzivní 
zp�sob obhospoda�ování (vysoké dávky pr�myslových hnojiv a vysoké zatížení skotem) �i naopak 
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nedostate�né obhospoda�ování (absence pastvy v sou�asné dob�, nekosení nedopask� apod.) vede 
k výrazné degradaci t�chto biotop�. K charakteristickým druh�m pastvin pat�í nap�. tomka vonná 
(Anthoxanthum odoratum), pohá�ka h�ebenitá (Cynosurus cristatus), sedmikráska obecná (Bellis 
perennis), máchelka podzimní (Leontodon autumnalis), máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), jílek 
vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel v�tší (Plantago major), prysky�ník plazivý (Ranunculus repens), 
pampeliška léka�ská (Taraxacum sect. Ruderalia) nebo jetel plazivý (Trifolium repens). 
 
 
Lesní ekosystémy  

Acidofilní bu�iny (Luzulo-Fagion) - L5.4 
Nejv�tší rozlohu Labských pískovc� zabíraly v minulosti submontánní acidofilní bu�iny, zejména 
bikové, typické v území pro pískovcové substráty, v mnohem menší mí�e bu�iny s t�tinou rákosovitou 
(Calamagrostis arundinacea) na pon�kud bohatších substrátech, nap�. na krystaliniku v labském 
ka�onu. Acidofilní bu�iny však byly v minulosti na v�tšin� ploch v minulosti p�em�n�ny na smrkové 
monokultury a zachovaly se jen ve velmi omezené mí�e, nap�. roztroušen� po celém Jet�ichovickém 
skalním m�st�, v okolí B�lé, v tzv. Liboucheckých bu�inách, v ka�onu Labe. Tyto acidofilní bu�iny 
jsou nápadn� druhov� chudé, v podrostu dominuje v�tšinou pouze bika b�lavá (Luzula luzuloides) 
nebo metli�ka k�ivolaká (Avenella flexuosa), p�ípadn� t�tina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), 
�ast�jší jsou též kapra� rozložená (Dryopteris dilatata) �i bor�vka (Vaccinium myrtillus). Z d�evin se 
krom� dominantního buku lesního (Fagus sylvatica) uplat�ují v p�ím�si i další listná�e, zejména javor 
klen (Acer pseudoplatanus), na stanovištích v roklích p�istupuje i smrk ztepilý (Picea abies) a dnes již 
jen vzácn� i jedle b�lokorá (Abies alba). Zajímavé je, že acidofilní bu�iny jsou v území rozší�eny 
v nezvykle nízkých nadmo�ských výškách i pod 300 m n. m., což je jedním z projev� celkového 
suboceánického charakteru klimatu této oblasti. V polohách podmín�ných klimatickou inverzí však 
nacházíme bu�iny i v nadmo�ských výškách pod 150 m n. m. (u H�enska), což jsou nejníže položené 
bu�iny v �eské republice. 
 
Acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion) – L7 
Tyto druhov� chudé doubravy (v�etn� borových doubrav) byly v území rozší�eny v teplejších 
polohách, zejména v ka�onu Labe, fragmentárn� patrn� též na skalních plošinách v Jet�ichovickém 
skalním m�stu. Dnes však na t�chto stanovištích doubrav, jejichž stromové patro tvo�ily p�edevším 
dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Q. robur) a borovice lesní (Pinus sylvestris), nacházíme �asto 
tém�� �isté borové kultury, jejichž bylinné a mechové patro však do zna�né míry odpovídá p�vodním 
spole�enstv�m. V polohách borových doubrav jsou hojné zejména brusinka (Vaccinium vitis-idaea), 
bor�vka (V. myrtillus), v�es obecný (Calluna vulgaris), �ernýš lu�ní (Melampyrum pratense), na 
stanovištích bezkolencových doubrav p�istupuje zejména bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea) 
a krušina olšová (Frangula alnus). Druhov� chudé jsou acidofilní bikové doubravy, kde se v bylinném 
pat�e významn�ji uplat�uje pouze bika b�lavá (Luzula luzuloides) nebo metli�ka k�ivolaká (Avenella 
flexuosa), p�ím�s tvo�í jest�ábníky (Hieracium spec. div.), kru�inka n�mecká (Genista germanica). 
 
Dubohab�iny (Carpinion) – L3.1 
Dubohabrové háje jsou v území vázané pouze na teplejší polohy na bohatších substrátech. Vyskytují 
se proto roztroušen� pouze na jižním okraji oblasti, které biogeograficky náleží již �eskému 
st�edoho�í, tedy v širším pruhu probíhajícím od Libouchce p�es D��ín na �eskou Kamenici. 
�ernýšové dubohab�iny tohoto území jsou v�tšinou druhov� chudší než porosty v teplejších �ástech 
�ech, z charakteristických druh� se vyskytuje nap�. jaterník podléška (Hepatica nobilis), �ernýš hajní 
(Melampyrum nemorosum), pta�inec velkokv�tý (Stellaria holostea), kopytník evropský (Asarum 
europaeum) nebo dymnivka dutá (Corydalis cava). 
 
Kv�tnaté bu�iny (Fagion) – L5.1 
Druhová bohatost kv�tnatých bu�in stojí v nápadném protikladu k acidofilním bu�inám. By� zabírají 
z celkové rozlohy území jen velmi malou plochu, podstatn� navyšují biodiverzitu území a jsou vázané 
na vulkanity (�edi�ové horniny).V Labských pískovcích se s touto vegeta�ní jednotkou setkáme jen 
velmi okrajov� a v Labském údolí nebo na vulkanitech na p�echodu do �eského st�edoho�í nap�. na 
Maibergu, v jejichž jarním aspektu se uplat�ují ky�elnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), 
k. cibulkonosná (D. bulbifera), sasanka hajní (Anemone nemorosa), vzácn� též s. prysky�níkovitá 
(A. ranunculoides), hrachor jarní (Lathyrus vernus), svízel vonný (Galium odoratum), plicník tmavý 
(Pulmonaria obscura), pitulník horský (Galeobdolon montanum) a mnohé další. Naopak v letním 
aspektu v�tšinou p�evládají trávy kost�ava lesní (Festuca altissima), pšení�ko rozkladité (Milium 
effusum).  

Mén� druhov� bohaté jsou bu�iny s dominantní kost�avou lesní (Festuca altissima), které se 
vyskytují ve v�tší mí�e pouze na krystaliniku v labském ka�onu. 
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Su�ové lesy (Tilio-Acerion) – L4 
Su�ová stanovišt� se v území tvo�í pouze na vulkanitech a krystalinickém podloží, nebo� pískovce 
tvo�í zde p�evážn� osypy. P�estože su�ové lesy zabírají jen malou rozlohu, vyskytuje se zde více 
spole�enstev. V ka�onu Labe p�evládají su�ové lesy stupn� dubohab�in s významným zastoupením 
lípy srd�ité (Tilia cordata), habru obecného (Carpinus betulus), javoru babyky (Acer campestre) 
s typickým zastoupením hájových prvk�, na vulkanických elevacích p�evládají submontánní su�ové 
lesy, tvo�ené p�evážn� javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jilmem drsným (Ulmus glabra), 
jasanem ztepilým, zpravidla s p�ím�sí buku lesního (Fagus sylvatica), v bylinném pat�e s klasickou 
garniturou druh� kv�tnatých bu�in, obohacených o nitrofilní druhy a kapradiny.  

Jen zcela vzácn� nacházíme v území roklinové lesy s dominantní udatnou lesní (Arunucus 
vulgaris) (nap�. údolí Suché Kamenice) a svahové lesy s m�sí�nicí vytrvalou (Lunaria rediviva) (Vl�í 
hora). 
 
P�irozené smr�iny (Piceion excelsae) – L9 
Sou�asný rozsah smr�in v území rozhodn� neodpovídá p�irozenému stavu. Dnes je však zna�n� 
obtížné rozlišit p�irozená stanovišt� smrku (Picea abies), nebo� i na nich se dochovaly pouze 
vysazené smrkové porosty. Pro tato stanovišt� smrku hovo�í však nap�. výskyt vrance jedlového 
(Huperzia selago). Lze usuzovat, že smrk se p�irozen� vyskytoval pouze v roklích vázaných na 
inverzní polohy (Labské údolí – bo�ní rokle, Pavlino údolí), kde jednak v širších údolích p�edstavuje 
sou�ást acidofilních bu�in, a pak v hluboce za�íznutých roklích tvo�í maloplošné podmá�ené smr�iny. 
Stanovišt� podmá�ených smr�in se nacházejí p�evážn� v Jet�ichovickém skalním m�st� (národní 
park) a jsou charakteristická výskytem nap�. sedmikvítku evropského (Trientalis europaea), rohozce 
trojlalo�ného (Bazzania trilobata), rašeliníku Sphagnum fallax �i lesklece �e�itého (Plagiothecium 
undulatum). 
 
Vrbotopolové luhy, bažinné olšiny a lužní lesy (Salicion albae, Alnion glutinosae, Alnion incanae) – 
L2.4, L2.2 
Vrbotopolové luhy se zachovaly ve fragmentech podél Labe. V jejich stromovém pat�e krom� 
p�evládajících vrb - vrby bílé (Salix alba), v. k�ehké (S. fragilis), jejich k�ížence (Salix x rubens), 
v. košíka�ské (S. viminalis) - se zachovaly vzácn� i exemplá�e p�vodního topolu �erného (Populus 
nigra), jehož populace je na lokalit� Podskalí v posledních letech um�le posilována. V bylinném pat�e 
p�evažují vlhkomilé a nitrofilní druhy.  

Bažinné olšiny s ost�icí prodlouženou (Carex elongata) jsou v území zcela vzácné, ve fragmentu 
byly zjišt�ny nap�. v PR Arba.  

Údolní jasonovo-olšové luhy, smrkové olšiny, stejn� jako prameništní jaseniny, pat�í 
k nejvzácn�jším spole�enstv�m v území. Jednak proto, že zejména centrální pískovcová �ást je na 
vodote�e velmi chudá, dále z toho d�vodu, že velká �ást jich byla v minulosti p�em�n�na na kulturní 
louky �i lesy. Rozsáhlejší poto�ní lužní lesy kolinního stupn� s charakteristickou druhovou garniturou, 
jako jsou pta�inec velkokv�tý (Stellaria holostea), plicník tmavý, (Pulmonaria obscura), dymnivka dutá 
(Corydalis cava), sasanka hajní (Anemone nemorosa), vzácn�ji s. prysky�níkovitá (A. ranunculoides) 
aj., se vyskytují pouze v jižním �ásti území na styku s �eským st�edoho�ím. Pro Labské pískovce jsou 
typi�t�jší submontánní olšiny �i olšové jaseniny v hlubokých údolích s charakteristickými druhy 
prvosenkou vyšší (Primula elatior), kozlíkem výb�žkatým (Valeriana excelsa), krabilicí chlupatou 
(Chaerophyllum hirsutum), žlu�uchou orlí�kolistou (Thalictrum aquilegiifolium), udatnou lesní (Aruncus 
vulgaris), v západní �ásti území též s jarmankou v�tší (Astrantia major) a dalšími. Tyto cenózy se však 
zachovaly v�tšinou pouze ve fragmentech, nap�. podél Kamenice, Ch�ibské Kamenice nebo Olšového 
potoka. 

Smrkové olšiny byly v území patrn� vzácné, podél menších pomalu proudících vodote�í 
v inverzních polohách, dnes existují pouze fragmenty. Jen roztroušen� lze nalézt prameništní 
jaseniny, které se maloplošn� vyskytují nej�ast�ji v svahových polohách na styku vulkanit� 
s pískovcovým podložím. Pro tato spole�enstva je typický výskyt nap�. ost�ice �ídkoklasé (Carex 
remota), rozrazilu horského (Veronica montana), mokrýše st�ídavolistého (Chrysosplenium 
alternifolium) a m. vst�ícnolistého (Ch. oppositifolium).  
 
Vrchovišt� (Sphagnion medii) – R2.3 
P�estože Labské pískovce nep�edstavují z hlediska nadmo�ské výšky horský systém, v d�sledku 
mikroklimatických a též pedologických pom�r� se na n�kolika málo místech vytvo�ila maloplošná 
vrchovišt�. Jedná se jednak o otev�ená vrchovišt� s charakteristickými druhy, jako jsou suchopýr 
pochvatý (Eriophorum vaginatum), s. úzkolistý (E. angustifolium), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) 
a  zejména rašeliníky, z nichž p�evládá Sphagnum fallax, r. bodlavý (S. cuspidatum), S. russowii a 
S. capillifolium. Dále se jedná o suchopýrové bory, p�edstavující následné sukcesní stadium po 
p�edchozím spole�enstvu, s �ídkým zápojem borovice lesní (Pinus sylvestris), b�ízy b�lokoré (Betula 



  

 56 

pendula) a b. pý�ité (B. pubescens). V bylinném pat�e t�chto suchopýrových bor� dominují suchopýr 
pochvatý (Eriophorum vaginatum), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), zastoupeny jsou rovn�ž 
ke�íky bor�vky (Vaccinium myrtillus), brusnice (V. vitis-idaea), vlochyn� (V. uliginosum) a klikvy 
(Oxycoccus palustris) a objevuje se též rojovník bahenní (Ledum palustre), v mechovém pat�e se 
uplat�ují nejen rašeliníky (Sphagnum fallax, S. capillifolium), ale i lesní druhy nap�. paprutka nicí 
(Pohlia nutans), dvouhrote�ek r�znotvárný (Dicranella heteromalla). Ob� uvedená spole�enstva jsou 
v území velmi vzácná, vyskytují se nap�. v PR �abel nebo v PR Rájecké rašeliništ�. 
 
Reliktní a rašelinné bory (Dicrano-Pinion) - L8.1 
Vegetací, charakteristickou pro Labské pískovce, jsou p�edevším reliktní bory na extrémních 
stanovištích pískovcových skal, by� z hlediska rozlohy nezaujímají rozhodující plochu území. Tyto 
lesy, v�tšinou velmi rozvoln�ného charakteru, p�echázející v nelesní vegetaci ke�í�kových 
spole�enstev a spole�enstev kryptogam na skalních st�nách, jsou druhov� chudé, zejména co se tý�e 
cévnatých rostlin. V území lze rozlišit dva základní typy reliktních bor�. Suché bory jsou vázány 
p�evážn� na oslun�né jižní expozice, v bylinném pat�e se uplat�uje zejména v�es obecný (Calluna 
vulgaris), bor�vka (Vaccinium myrtillus), brusinka (V. vitis-idaea) a metli�ka k�ivolaká (Avenella 
flexuosa), v mechovém pat�e dominují zejména dutohlávky (Cladonia spec. div.), paprutka nicí (Pohlia 
nutans) �i dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium). Naproti tomu na zastín�ných severních 
expozicích se fragmentárn� vyskytují vlhké bory s d�ležitým boreálním elementem rojovníkem 
bahenním (Ledum palustre), v mechovém pat�e p�istupují vlhkomilné druhy jako rašeliníky (Sphagnum 
spec. div.) nebo rohozec trojlalo�ný (Bazzania trilobata). U obou typ� bor� se ve stromovém pat�e 
uplat�ují zejména borovice lesní (Pinus sylvestris), b�íza b�lokorá (Betula pendula), �ast�ji p�istupuje 
je�áb pta�í (Sorbus aucuparia). Reliktní bory jsou nejvíce soust�ed�ny v Jet�ichovickém skalním m�stu 
(národní park), ale roztroušen� se vyskytují po celém území Labských pískovc� (ka�on Labe, Tisské 
st�ny, Rájecké, Ostrovské st�ny a jinde). 

Rašelinné brusnicové bory p�edstavují záv�re�né sukcesní stadium, navazující na otev�ená 
vrchovišt� a suchopýrové bory, a vyskytují se v mozaice s t�mito jednotkami. Z území jsou porosty 
této jednotky známy pouze z PR �abel. Charakteristické jsou ke�íky rodu Vaccinium a rojovník 
bahenní (Ledum palustre), v mechovém pat�e p�evládají lesní mechy jako trávník Schreber�v 
(Pleurozium schreberi) nebo rokyt (Hypnum jutlandicum). 
 
Skály a sut� – S1.2 
Vegetace vázaná na skalní hrany st�n má v�tšinou formu ke�í�kových brusnicových spole�enstev 
nebo skalních v�esoviš� s druhovou garniturou obdobnou jako u reliktních bor�, v�etn� rojovníku 
bahenního (Ledum palustre) na zastín�ných hranách skal. Vlastní skalní st�ny jsou z hlediska výskytu 
cévnatých rostlin p�evážn� nezajímavé, výjimku však tvo�í dv� floristické rarity �eskosaského 
Švýcarska, pat�ící ke kapradinám z �eledi Hymenophyllaceae s atlantským rozší�ením. 

Narozdíl od cévnatých rostlin je t�žišt� druhové diverzity mechorost� území práv� na t�chto 
stanovištích, p�edevším ve vlhkých inverzních roklích a údolích. Nacházíme zde �adu velmi vzácných 
a ohrožených druh�, z nichž lze uvést p�edevším suboceanicko-montánní druh chudozubík Brown�v 
(Tetrodontium brownianum), jež se v �R vyskytuje pouze zde, dále nap�. subarkticko-alpinskou 
játrovku k�ižítku (Lophozia grandiretis), subalpinskou játrovku polanku Michauxovu (Anastrophyllum 
michauxii) nebo horskou játrovku k�epenku bledou (Cephalozia leucantha). 

Stanovišt� sutí jsou v území vázána v�tšinou na nepískovcové substráty (�edi�e, krystalinikum). 
Mechorosty jsou na sutích zastoupeny nap�. št�rbovkou skalní (Andreaea rupestris) �i druhy rodu 
zoubko�epka – z. mechovou (Racomitrium lanuginosum), z. svaz�itou (R. fasciculare) a z. r�zno�adou 
(R. heterostichum). 
 
Vodní toky, nádrže, prameništ� - V 
Vzhledem k celkové chudosti Labských pískovc� na vodní prost�edí se tato stanovišt� vyskytují jen 
sporadicky. Nejvýznamn�jší vodním tokem z hlediska biodiverzity je Labe, které si zachovalo v úseku 
mezi D��ínem a H�enskem p�írod� blízký charakter, díky n�muž se na jeho b�ezích dosud vyskytují 
št�rkopískové náplavy se zajímavou kv�tenou a vegetací vázanou na dynamiku periodického 
zaplavování a obnažování. Typickým spole�enstvem je Bidention tripartae s druhy kriticky ohroženým 
drobnokv�tem pob�ežním (Corrigiola litoralis) a dalšími vzácn�jšími taxony šáchorem hn�dým 
(Cyperus fuscus), blat�nkou vodní (Limosella aquatica) z b�žných druh� jsou charakteristické merlík 
�ervený (Chenopodium rubrum), m. sivý (Ch. glaucum), m. mnohosemenný (Ch. polyspermum), 
dvouzubec �ernoplodý (Bidens frondosa), jitrocel chudokv�tý (Plantago uliginosa) a další. 

B�ehové porosty jsou z �ásti porostlé chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinaceae) svaz 
Phalaridion arundinaceae, které je negativn� ovliv�ováno invazními druhy. 

Z mechorost� lze zmínit p�edevším ohrožený druh krondlovku tupolistou (Fissidens arnoldii).  
Mezi potoky hrají z hlediska biodiverzity nejv�tší význam K�inice a Kamenice se svým p�ítokem 

Ch�ibské Kamenice. Ve vodní vegetaci t�chto tok� se uplat�uje vegetace svazu Batrachion fluitantis  
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s charakteristickými druhy jako je lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans), hv�zdoš há�katý 
(Callitriche hamulata), z mechorost� prameni�ka obecná (Fontinalis antipyretica), vyskytuje se zde 
také vzácná �asa (ruducha) pot�rka (Batrachospermum sp.), která je indikátorem �istých vod. 

Prameništ� se vyskytují v území roztroušen�, n�kdy v  mozaice prameništními jaseninami. 
Vegeta�n� náležejí do svazu Cardaminion amarae a charakteristickými druhy jsou rozrazil horský 
(Veronica montana), mokrýš st�ídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), m. vst�ícnolistý 
(Ch. oppositifolium), �e�išnice ho�ká (Cardamina amara), ost�ice �ídkoklasá (Carex remota), o. lesní 
(C. sylvatica), vzácn�ji též o. p�evislá (C. pendula). 
 
 
Tab. �. 4: P�ehled zastoupení p�írodních stanoviš�  

P�írodní a 
nep�írodní 
habitáty 

Plocha /m2/ 

Procentické 
zastoupení 

z vymapovaného 
území 

K1 59659,9648 0,0435 
K2.1 144827,1353 0,1056 
K3 304363,6309 0,2219 
L1 109152,9375 0,0796 
L10.1 527314,7507 0,3844 
L10.2 128180,3379 0,0934 
L2.2A 1705259,4637 1,2431 
L2.2B 2895301,6917 2,1106 
L2.4 231992,9980 0,1691 
L3.1 1817196,4531 1,3247 
L4 1015698,9537 0,7404 
L5.1 299264,9746 0,2182 
L5.3 19306,2593 0,0141 
L5.4 22385975,3954 16,3191 
L7.1 1984372,7802 1,4466 
L7.2 311023,3259 0,2267 
L7.3 17999491,8242 13,1214 
L8.1 4336939,2854 3,1616 
L8.1A 73326,1895 0,0535 
L8.1B 369015,5273 0,2690 
L9.2B 203400,8399 0,1483 
M1.1 125621,3493 0,0916 
M1.3 8899,3202 0,0065 
M1.4 5073,1680 0,0037 
M1.5 15251,1115 0,0111 
M1.7 65895,6504 0,0480 
M2.1 9191,1035 0,0067 
M5 72968,8820 0,0532 
M6 65055,0703 0,0474 
M7 5882,8242 0,0043 
R1.2 25,0313 0,0000 
R1.4 62956,3993 0,0459 
R2.2 315980,6101 0,2303 
S1.2 679275,2560 0,4952 
S2B 67191,9492 0,0490 
S3A 378,6797 0,0003 
S3B 899,5078 0,0007 

T1.1 7789714,7980 5,6786 
T1.10 55194,7012 0,0402 
T1.2 1978078,2407 1,4420 
T1.3 1771485,5515 1,2914 
T1.4 489,5720 0,0004 
T1.5 2825207,3673 2,0595 
T1.6 975237,3058 0,7109 
T1.9 656836,1788 0,4788 
T2.3A 300815,8569 0,2193 
T2.3B 1738283,3969 1,2672 
T3.4D 27273,4688 0,0199 
T3.5A 23652,1211 0,0172 
T3.5B 102298,2285 0,0746 
T4.2 9330,5059 0,0068 
T5.5 29989,3008 0,0219 
T8.1B 6031,6094 0,0044 
T8.2B 16998,9160 0,0124 
T8.3 58747,4316 0,0428 
V1F 199841,3788 0,1457 
V1G 28949,8594 0,0211 
V2C 32525,3789 0,0237 
V4 1087587,5096 0,7928 
V4A 22937,1426 0,0167 
V4B 10450,5938 0,0076 
X1 5243425,7570 3,8224 
X10 1138032,6776 0,8296 
X11 658259,8758 0,4799 
X12 3935616,3859 2,8690 
X13 257027,8536 0,1874 
X14 39130,6992 0,0285 
X2 953495,4718 0,6951 
X3 2210607,9333 1,6115 
X4 75061,9160 0,0547 
X5 7034146,9917 5,1278 
X6 103523,3386 0,0755 
X7 1899759,5682 1,3849 
X8 176391,9766 0,1286 
X9A 34034621,3032 24,8108 
X9B 1247880,5055 0,9097 
Celkem 137176549,3001 100 
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3.7. Významné druhy rostlin 
Tab. �. 5: P�ehled druh� ohrožených a vzácných druh� rostlin, které se vyskytují na území CHKO 
Labské pískovce 

Název druhu 
�ervený 

seznam 

 

Vyhláška 

�.395/1992 

Sm�rnice �. 
79/43/EEC 

P�íloha II 

1. Abies alba MILL. C4a   

2. Aphanes arvensis L. C3   

3. Archangelica officinalis HOFFM. C4b   

4. Armeria maritima ssp. elongata (HOFFM.) G. BONNIER C4a   

5. Arnica montana L. C3 §3  

6. Aruncus sylvestris KOSTEL. C4a   

7. Blechnum spicant (L.) ROTH C4a   

8. Blysmus compressus (L.) Link. C2   

9. Berula erecta (HUDS.) COVILLE C4a   

10. Calla palustris L. C3 §3  

11. Carex appropinquata SHUM. C2   

12. Carex bohemica SCHREBER. C4a   

13. Carex buekii WIMMER C4a   

14. Carex davalliana Sm. C2 §3  

15. Carex flava L. C4a   

16. Carex hartmanii CAJANDER C3   

17. Carex paniculata L. C4a   

18. Carex pendula HUDS. C4a   

19. Centaurea cyanus L. C4a   

20. Centaurium erythraea  C4a   

21. Centunculus minimus L. C2   

22. Comarum palustre L. C4a   

23. Corrigiola litoralis L. C1 §1  

24. Cyperus fuscus L. C3   

25. Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ C4a §3  

26. Dactylorhiza majalis (RCHB.) HUNT et 
SUMMERHAYES 

C3 §3  

27. Daphne mezereum L.  C4a   

28. Dentaria enneaphyllos L. C4a   

29. Dianthus sylvaticus HOPPE C2 §3  

30. Dryopteris affinis (LOWE) FRASER-JENKINS C3   

31. Dryopteris expansa (C. PRESL) FRASER-JENKINS et 
JERMY 

C4b   
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32. Epilobium obscurum SCHREBER C3   

33. Epipactis helleborine (L.( CRANTZ) C4a   

34. Eriophorum latifolium HOPPE C2   

35. Equisetum pratense EHRH. C3   

36. Equisetum telmateia EHRH. C4a   

37. Galanthus nivalis L. C3 §3  

38. Geranium molle L. C2   

39. Huperzia selago (L.) C. F. P. MARTIUS C3 §3  

40. Hypericum humifusum L.  C3   

41. Hypericum pulchrum L.  C1   

42. Inula salicina L.  C4a   

43. Jovibarba sobolifera (SIMS) OPIZ C3   

44. Juncus acutiflorus EHRH. ex HOFFM. C3   

45. Kickxia elatine (L.) Dum. C2   

46. Kickxia spuria (L.) Dum. C2   

47. Knautia drymeia HEUFFEL C4a   

48. Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER C3   

49. Ledum palustre L. C3 §3  

50. Leucojum vernum L. C3 §3  

51. Lilium martagon L. C4a §3  

52. Limosella aquatica L. C3   

53. Listera ovata (L.) R.. BR. C4a   

54. Luronium natans (L.) RAFIN. C1 §2 ANO 

55. Lunaria rediviva L.  C4a §3  

56. Matteuccia struthiopteris (L.) TOD.  C3 §3  

57. Menyanthes trifoliata L.  C3 §3  

58. Meum athamanticum JACQ. C4a §3  

59. Myosotis discolor PERS. C4a   

60. Nasturtium officinale R. Br. C3 §2  

61. Neottia nidus-avis (L.) L. C. RICHARD C4a   

62. Odontites verna (BELLARDI) DUM. C2   

63. Ophioglossum vulgatum L. C2 §3  

64. Orchis mascula L.  C3 §2  

65. Oxyccocus palustris PERS.  C3 §3  

66. Pedicularis sylvatica L. C3 §2  

67. Phyteuma nigrum F. W. SCHMIDT C3   

68. Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare  L.  C2 §2  

69. Polypodium interjectum Shivas C2   
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70. Populus nigra L. C2   

71. Potentilla recta L.  C4a   

72. Primula veris (L.) HILL. C4a   

73. Pseudolysimachion maritimus (L.) Á. LÖVE et.D. LÖVE C3   

74. Rubus acanthodes H. HOFFMANN C4a   

75. Rubus amphimalacus H. E. WEBER C1   

76. Rubus geminatus H. E. WEBER C1   

77. Rubus divaricatus P. J. Mueller C2   

78. Rubus lusaticus Rostock C1   

79. Rubus scaber Weihe C1   

80. R. wessbergii A. Pedersen et Walsemann C2   

81. Salix repens L.  C1 §3  

82. Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA C4a   

83. Scilla vindobonensis Speta C3 §2  

84. Scorzonera humilis L. C3   

85. Taraxacum boekmanii  C4b   

86. Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. C2   

87. Thalictrum lucidum L. C3   

88. Trichomanes speciosum WILLD. C1 §2 ANO 

89. Triglochin palustre L. C2   

90. Trollius altissimus Crantz C3 §3  

91. Ulmus laevis PALLAS C4a   

92. Valeriana dioica L. C4a   

93. Verbascum blattaria L. C3   

94. Vicia dumetorum L. C4a   

95. Vicia pisiformis L. C3   

96. Viscum album L. C4a   

97. Xanthium albinum (WIDD.) H. SCHOLZ C4b   
 
Vysv�tlivky: 

Použité zkratky (dle �erného a �erveného seznamu cévnatých rostlin �R): 
C1 - kriticky ohrožený druh 
C2 - siln� ohrožený druh 
C3 - ohrožený druh 
C4a - druh vyžadující pozornost – mén� ohrožené 
C4b - druh vyžadující pozornost – dosud nedostate�n� prostudované 
 
Použité zkratky podle vyhlášky �. 395/1992 Sb.: 
§ 1 – kriticky ohrožený druh 
§ 2 – siln� ohrožený druh 
§ 3 – ohrožený druh 
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Z hlediska ochrany p�írody a lokálního výskytu pat�í k nejvýznamn�jším druh�m (kategorizace 
podle �erného a �erveného seznamu cévnatých rostlin �R): 

Kriticky ohrožené druhy: 

Corrigiola litoralis - druh v �R, vázaný na št�rkopískové náplavy neregulovaných úsek� velkých �ek. 
V �R pouze na náplavech Labe v CHKO Labské pískovce a v CHKO �eské st�edoho�í (pod 
st�ekovským zdymadlem). Akutn� ohrožen zám�ry na výstavbu vodních d�l na dolním Labi. 
 
Hypericum pulchrum - nalezišt� v levob�ežní �ásti Labských pískovcích p�edstavují v sou�asné dob� 
jediná nalezišt� v �R (Suda et al. 2001). 
 
Luronium natans - nalezišt� v levob�ežní �ásti Labských pískovcích p�edstavují v sou�asné dob� 
jediná nalezišt� v �R (Suda et al. 2000). 
 
Orchis mascula – v minulosti nalezeny jednotlivé rostliny na V�trném vrchu a u obce Modrá, recentn� 
nenalezeny 
 
Rubus amphimalacus – nalezišt� u obce Huntí�ov v CHKO Labské pískovce p�edstavuje v sou�asné 
dob� jediné nalezišt� v �R, fytogeograficky náleží již k �eskému st�edoho�í. (Holub 1999) 
 
Rubus lusaticus - nalezišt� mezi Srbskou Kamenicí a R�žovou p�edstavuje v sou�asné dob� jediné 
nalezišt� v �R (Holub 1999) 
 
Trichomanes speciosum – n�kolik lokalit v území, druh poprvé objeven pro �R v Labských pískovcích 
(Vogel et. al 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 6: Prstnatec májový 
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Siln� ohrožené druhy: 

Blysmus compressus - v CHKO Labské pískovce se vyskytuje pouze v PR Pekelský d�l. 
 
Carex davalliana - druh v CHKO Labské pískovce se vyskytuje pouze v PR Pekelský d�l. 
 
Kickxia elatine - druh v CHKO Labské pískovce vázaný na št�rkopískové náplavy neregulovaných 
úsek� velkých �ek vyskytuje se pouze p�echodn� na náplavech �eky Labe. Akutn� ohrožen zám�ry na 
výstavbu vodních d�l na dolním Labi. 
 
Kickxia spuria - druh v CHKO Labské pískovce vázaný na št�rkopískové náplavy neregulovaných 
úsek� velkých �ek vyskytuje se pouze p�echodn� na náplavech �eky Labe. Akutn� ohrožen zám�ry na 
výstavbu vodních d�l na dolním Labi. 
 
Nasturtium officinale - druh v CHKO Labské pískovce vázaný na št�rkopískové náplavy 
neregulovaných úsek� velkých �ek vyskytuje se pouze na pís�itých náplavech �eky Labe. Akutn� 
ohrožen zám�ry na výstavbu vodních d�l na dolním Labi. 
 
Pedicularis sylvatica – druh v CHKO Labské pískovce na n�kolika lokalitách s r�znou po�etností a 
místy p�echodným výskytem. 
 
Phyteuma orbiculare ssp. orbiculare – druh v CHKO Labské pískovce vyskytující se v západní �ásti na 
p�echodu ke Krušným horám na zachovalých horských loukách. 
 
Scilla vindobonensis - druh v CHKO Labské pískovce rostoucí pouze na jedné lokalit� u �eky Labe. 
 
Teesdalia nudicaulis - druh v CHKO Labské pískovce na jediné lokalit� v obci Všemily (Floristické 
mapování CHKO Labské pískovce a NP �eské Švýcarsko 1993-2009) 
 
Triglochin palustre - siln� ohrožený druh v �R, v CHKO Labské pískovce se vyskytuje pouze v PP 
Pekelský d�l 
 
 
Ohrožené druhy: 

Dactylorhiza majalis - roztroušen� po celém území v r�zn� po�etném zastoupení 
 
Equisetum pratense - chrán�na v P�írodní rezervaci Pavlínino údolí, v údolí Labe,  
 
Menyanthes trifoliata - vyskytuje se na významných a chrán�ných mok�adech v Labských pískovcích 
 
Oxyccocus palustris - v sou�asnosti v PR Rájecká rašeliništ�, PR �abel a na p�ipravované PR 
Antonínov. 
 
Scorzonera humilis - v PR Niva Olšového potoka, v p�ipravovaných ZCHÚ Na Tisce a Pod st�nami 
vždy v n�kolika exemplá�ích. 
 
 
Výb�r rostlinných druh� a kategorizace byla provedena podle �erného a �erveného seznamu 
cévnatých rostlin �R z d�vodu aktuálnosti tohoto dokumentu. Vyhláška 395/1992 Sb. je zastaralá a 
neodráží sou�asný stav p�írodního prost�edí v oblasti botaniky. Druhy byly vybrány tak, aby postihovaly 
cenné biotopy a jsou vícemén� vlajkovými druhy ohrožených nebo vzácných p�írodních stanoviš�, 
p�ípadn� svým ojedin�lým výskytem jsou významné pro flóru �R. 
 
 
Záchranné programy  
Z celostátních záchranných program� p�ijatých MŽP není na území CHKO Labské pískovce �ešen 
žádný druh. Ochrana a podpora vybraných druh� je zajiš�ována díl�ími projekty a opat�eními na 
základ� studií a spolupráce s odborníky.  
 
Repatriace a ochrana druh�, spole�enstev a ekosystém� 
Pro n�které vybrané druhy na území CHKO Labské pískovce byly zpracovány návrhy na podporu a 
záchranu druh�. Studie obsahují obvykle rozbor problematiky, návrhy opat�ení, výb�r lokalit pro repatriaci 
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apod. V souvislosti s touto problematikou souvisí i monitoring t�chto druh� a tyto obory se vzájemn� 
prolínají. Moderní p�ístup ochrany p�írody chápe ochranu jednotlivých druh� jako sou�ást celých 
spole�enstev �i ekosystém�. Ochrana druh� je tedy jednou s posledních možností, jak zabránit vyhynutí 
jednotlivých druh�, proto je k této problematice takto p�istupovat. 
 
Zpracované studie �i provád�ná opat�ení na záchranu a podporu ohrožených a vzácných druh�: 
- studie zam��ená na studium problematiky a revitalizace rašeliniš� s ohledem na rašeliništní vegetaci 

a flóru zpracovaná v roce 2002 Frankem Edomem a Brigit Solbrib. 
- studie zam��ená na ekologii št�rkopískových náplav� s ohledem na drobnokv�t pob�ežní (Corrigiola 

litoralis) zpracovanou Evou Chvojkovou a Št�pánkou Markovou v roce 2008-2009 
- projekt na podporu tém�� vymizelého topolu �erného (Populus nigra) z území CHKO Labské 

pískovce 
- studie pro ochranu a podporu tisu �erveného v oblasti Labských pískovc� a �eského st�edoho�í byla 

zpracována Ivou Roiubíkovou studie na podporu tisu na D��ínsku z d�vododu administrativních 
obstrukcí nebyla prozatím realizováno jediné opat�ení 

- projekt monitoringu a podpory žabní�ku vzplývavého (Luronium natans) zpracovaný Vlastíkem 
Rybkou, provád�ný a konzultovaný s Martinou �tvrtlíkovou (Zásady managementu stanoviš� a druh� 
v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000/ [edito�i Pavel Marhoul a Dana Turo�ová]. – 
1. vyd.-Praha: Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, 2008 
 

Management druh� 
Management na podporu jednotlivých druh� lze považovat za velmi specifická opat�ení provád�ná 
obvykle v dob�, kdy selhal management na ochranu biotopu �i ekosystému. Prioritou by m�la být vždy 
opat�ení na ochranu celých systém� se souborem druh� vytvá�ející fungující celek.  

Bohužel v praxi se setkáváme s �adou faktor�, které nelze v dostate�né mí�e zcela eliminovat nebo 
minimalizovat. Typickým p�íkladem mohou být vysoké stavy zv��e a okus vzácn�jší lesních d�evin nebo 
devastující ni�ení lu�ních porost� �ernou zv��í. 

V Labských pískovcích byla provedena opat�ení pro p�ímou podporu n�kterých druh�: 
- žabní�ku vzplývavého (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. 
 
Další �innosti bez p�ímého aktivního p�sobení na druhy 
Pro ochranu druh� a spole�enstev je provád�na diskuse a osv�ta. V p�ípad� zachování lu�ních 
ekosystém� je ve spolupráci s n�meckými partnery již n�kolik let po�ádána tzv. „Lu�ní sout�ž“ – sout�ž o 
nejzachovaleší louky v regionu D��ínska.  
 
 
 

3.8. Významné druhy živo�ich� 
V CHKO Labské pískovce se dle posledních informací vyskytuje celkem 144 zvlášt� chrán�ných 
druh� živo�ich� (dle vyhlášky MŽP �R �.395/1992 Sb., v platném zn�ní), z toho 29 v kategorii kriticky 
ohrožení, 51 v kategorii siln� ohrožení a 64 druh� v kategorii ohrožení. Dále se zde vyskytuje 
množství druh� uvedených v �ervených seznamech živo�ich� a další významné druhy. P�ehledn� 
uvedeni jsou v následující tabulce. 
 
Tab. �. 6: Významné druhy živo�ich� 

Druh za�azení �ervený 
seznam 

Vyhl. �. 
395/1992 

regionáln� 
významný 

druh 

Sm�rnice �. 
79/43/EEC 
P�íloha II 

batolci 
(Apatura spp.) 

motýli 
(Lepidoptera) 

  §3     

bekasína otavní 
(Gallinago gallinago) 

ptáci (Aves) EN §2     

b�lopásci 
(Limenitis spp.) 

motýli 
(Lepidoptera) 

  §3     

b�lo�it šedý 
(Oenanthe oenanthe)  

ptáci (Aves) EN §2     
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blatnice skvrnitá 
(Pelobates fuscus) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

NT §1     

bobr evropský 
(Castor fiber) 

savci (Mammalia) VU §1     

bramborní�ek �ernohlavý 
(Saxicola rubicola) 

ptáci (Aves) VU §3     

bramborní�ek hn�dý 
(Saxicola rubetra) 

ptáci (Aves) LC §3     

brkoslav severní 
(Bombycilla garrulus) 

ptáci (Aves)   §3     

b�ehule �í�ní 
(Riparia riparia) 

ptáci (Aves) NT  §3     

�áp bílý 
(Ciconia ciconia) 

ptáci (Aves) NT §3     

�áp �erný 
(Ciconia nigra) 

ptáci (Aves) VU §2   ano 

�írka modrá 
(Anas querquedula) 

ptáci (Aves) CR §2     

�írka obecná 
(Anas crecca) 

ptáci (Aves) CR §3     

�melák 
Bombus bohemicus  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák 
Bombus campestris  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák 
Bombus hortorum  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák 
Bombus jonellus  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák  
Bombus lapidarius  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák  
Bombus lucorum  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák  
Bombus pascuorum  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák  
Bombus pratorum  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák  
Bombus ruderarius  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák  
Bombus rupestris  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák  
Bombus soroeensis  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák  
Bombus sylvestris  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�melák  
Bombus terrestris  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

�olek horský  
(Mesotriton alpestris) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

NT §2     

�olek obecný  
(Lissotriton vulgaris) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

LC §2     
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�olek velký  
(Triturus cristatus) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

EN §1     

vakonoš  
(Dahlica lichenella)  

motýli 
(Lepidoptera) 

   RV    

datel �erný  
(Dryocopus martius) 

ptáci (Aves) LC  RV Ano 

drab�íci Ocalea concolor a 
O. rivularis 

brouci 
(Coleoptera) 

EN      

drab�ík 
Acrotona sylvicola 

brouci 
(Coleoptera) 

VU      

drab�ík 
Bledius filipes 

brouci 
(Coleoptera) 

VU      

drab�ík 
Bledius subterraneus 

brouci 
(Coleoptera) 

VU      

drab�ík  
Bledius talpa 

brouci 
(Coleoptera) 

VU      

drab�ík  
Dianous coerulescens  

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

drab�ík  
Elonium striatulum 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

drab�ík  
Euryporus picipes 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

drab�ík  
Geodromicus nigrita 

brouci 
(Coleoptera) 

EN      

drab�ík Lomechusa emarginata brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

drab�ík Micropeplus longipennis brouci 
(Coleoptera) 

CR      

drab�ík Myllaena elongata brouci 
(Coleoptera) 

VU      

drab�ík Olophrum piceum  brouci 
(Coleoptera) 

VU      

drab�ík Staphylinus 
macrocephalus 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

drab�ík Stenus guttula brouci 
(Coleoptera) 

VU       

drobní�ek Ectoedemia 
decentella  

motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

drobní�ek Ectoedemia weaveri  motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

drobní�ek Stigmella confusella motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

drobní�ek Stigmella lediella motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

drobní�ek Stigmella sakhalinella motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

drozd cvr�ala (Turdus iliacus) ptáci (Aves) VU §2     

drvenka Sapyga similis blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

CR       
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d�emlík tundrový (Falco 
columbarius) 

ptáci (Aves)   §2     

dudek chocholatý (Upupa 
epops) 

ptáci (Aves) EN §2     

Euzophera fuliginosella  motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

hohol severní (Bucephala 
clangula) 

ptáci (Aves)   §2     

holub doup�ák (Columba 
oenas) 

ptáci (Aves) VU  §2     

hrabalka Arachnospila abnormis blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

hrabalka Arachnospila hedickei blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

EN      

hrabalka Arachnospila rufa blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

CR      

hrabalka Dipogon 
subintermedius 

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

hrabalka Evagetes pectinipes blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

EN      

hýl rudý (Carpodacus 
erythrinus) 

ptáci (Aves) VU §3     

ch�ástal polní (Crex crex) ptáci (Aves) VU §2   ano 

ch�ástal vodní (Rallus 
aquaticus) 

ptáci (Aves) VU §2     

jelec jesen (Leuciscus idus) paprskoploutvé 
ryby 
(Actinopterygii) 

VU §3     

je�ábek lesní (Tetrastes 
bonasia) 

ptáci (Aves) VU §2     

jest�áb lesní (Accipiter gentilis) ptáci (Aves) VU §3     

ješt�rka obecná (Lacerta agilis) plazi (Reptilia) NT §2     

ješt�rka živorodá (Zootoca 
vivipara) 

plazi (Reptilia) NT §2     

kavka obecná (Corvus 
monedula) 

ptáci (Aves) NT §2     

klínatka rohatá 
(Ophiogomphus cecilia) 
 

Vážky 
(Odonata) 

EN   ano 

koník Troglophilus neglectus kobylky 
(Ensifera) 

   RV   

konipas lu�ní (Motacilla flava) ptáci (Aves) VU §2     

kop�ivka obecná (Anas 
strepera) 

ptáci (Aves) VU §3     

kormorán velký (Phalacrocorax 
carbo) 

ptáci (Aves) VU §3     

koroptev polní (Perdix perdix) ptáci (Aves) NT §3     
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kovolesklec Abrostola 
asclepiadis 

motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

kovovní�ek bor�vkový 
(Incurvaria oehlmanniella) 

motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

krahujec obecný (Accipiter 
nisus) 

ptáci (Aves) VU §2     

krásenka Stathmopoda pedella motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

krkavec velký (Corvus corax) ptáci (Aves) VU §3     

krutihlav obecný (Jynx torquilla) ptáci (Aves) VU §2     

krytohlav Cryptocephalus 
pusillus 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

krytohlav Cryptocephalus 
qudriguttatus 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

k�epelka polní (Coturnix 
coturnix) 

ptáci (Aves) NT §2     

ku�ka obecná (Bombina 
bombina) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

EN      

kutilka Cercerys quadricincta blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

CR      

kutilka Crossocerus cetratus blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

kutilka Crossocerus congener blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

EN      

kutilka Crossocerus walkeri blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

CR      

kutilka Crossocerus wesmaeli blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

kutilka Harpactus lunatus blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

kutilka Harpactus tumidus blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

kutilka Nysson maculosus blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

kutilka Oxybelus argentatus  blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

EN      

kutilka Passaloecus 
monilicornis  

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

CR      

kutilka Rhopalum clavipes  blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

kutilka Tachysphex 
obscuripennis 

blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

led�á�ek �í�ní (Alcedo atthis) ptáci (Aves) VU §2     

lejsek malý (Ficedula parva) savci (Mammalia) VU §2     

lejsek šedý (Muscicapa striata) savci (Mammalia) LC §3     
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lelek lesní (Caprimulgus 
europaeus) 

ptáci (Aves) EN §2     

listonoh letní (Triops 
cancriformis) 

 lupenonožci 
(Branchiopoda) 

  §1     

lišaj pryšcový (Hyles 
euphorbiae) 

motýli 
(Lepidoptera) 

  §3     

los evropský (Alces alces) savci (Mammalia) EN §2     

lov�ice Nabicula flavomarginata ploštice 
(Heteroptera) 

   RV   

lu�ák �ervený (Milvus milvus) ptáci (Aves) CR §1     

lu�ák hn�dý (Milvus migrans) ptáci (Aves) CR §1     

lži�ák pestrý (Spatula clypeata) ptáci (Aves) CR §2     

mandelinka Dibolia occultans brouci 
(Coleoptera) 

CR      

mandelinka Minota obesa brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

mandelinka Oomorphus 
concolor  

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

mandelinka Timarcha metallica brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

mihule poto�ní (Lampetra 
planeri) 

mihulotvární 
(Petromyzontifor
mes) 

EN §1     

mlok skvrnitý (Salamandra 
salamandra) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

VU §2     

mor�ák velký (Mergus 
merganser) 

ptáci (Aves) CR §1     

modrásek o�kovaný 
(Maculinea telejus) 

motýli 
(Lepidoptera) 

EN §2  ano 

modrásek bahenní 
(Maculinea nausithous) 

motýli 
(Lepidoptera) 

VU §2  ano 

moták pilich (Circus cyaneus) ptáci (Aves) CR §2     

moták pochop (Circus 
aeruginosus) 

ptáci (Aves) VU §3     

moudivlá�ek lužní (Remiz 
pendulinus) 

ptáci (Aves) NT §3     

mravenec Formica cunicularia blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

mravenec Formica fusca blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

mravenec Formica lemani blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

mravenec Formica polyctena blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     
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mravenec Formica pratensis blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

mravenec Formica rufibarbis blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

mravenec Formica sanguinea blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

mravenec Formica truncorum blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

  §3     

m�ra Anarta myrtilli motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

m�ra Xestia agathina  motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

m�rka Cryphia ereptricula motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

netopýr Brandt�v (Myotis 
brandtii) 

savci (Mammalia)        

netopýr �erný (Barbastella 
barbastellus) 

savci (Mammalia)        

netopýr dlouhouchý (Plecotus 
austriacus) 

savci (Mammalia)        

netopýr velkouchý (Myotis 
bechsteini) 

savci (Mammalia) DD      

netopýr velký (Myotis myotis) savci (Mammalia) VU      

nosat�ík Apion modestum brouci 
(Coleoptera) 

VU      

nosatec Acales boehmei brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

nosatec Acales camelus brouci 
(Coleoptera) 

VU      

nosatec Acales commutatus brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

nosatec Echinodera hypocrita  brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

nosatec Leiosoma deflexum brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

nosatec Otiorhynchus equestris brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

nosatec Otiorhynchus 
lepidopterus 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

nosatec Plintus tischeri  brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

nosatec Rhinomias forticornis  brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

nosatec Rhinoncus henningsi brouci 
(Coleoptera) 

VU      

nosatec Rutidosoma fallax brouci 
(Coleoptera) 

   RV    

nosatec Thryogenes atrirostris brouci 
(Coleoptera) 

EN      
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nosatec Trachodes hispidus brouci 
(Coleoptera) 

VU      

nosorožík kapucínek (Oryctes 
nasicornis) 

brouci 
(Coleoptera) 

  §3     

obale� Olethreutes ledianus motýli 
(Lepidoptera) 

NT      

obale� Pristerognatha 
penthinana 

motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

orel mo�ský (Haliaeetus 
albicilla) 

ptáci (Aves) CR §1     

orel skalní (Aquila chrysaetos) ptáci (Aves)   §1     

orlovec �í�ní (Pandion 
haliaetus) 

ptáci (Aves)   §1     

o�ešník kropenatý (Nucifraga 
caryocatactes) 

ptáci (Aves) VU §3     

osenice Lycophotia molothina  motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

ost�íž lesní (Falco subbuteo) ptáci (Aves) EN §2     

otakárek fenyklový (Papilio 
machaon) 

motýli 
(Lepidoptera) 

  §3     

páchník hn�dý (Osmoderma 
eremita) 

brouci 
(Coleoptera) 

     ano 

páskovec kroužkovaný 
(Cordulegaster boltonii) 

vážky (Odonata) VU      

p�nice vlašská (Sylvia nisoria) ptáci (Aves) VU §2     

pí�alka Eupithecia nanata motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

pí�alka Eupithecia pulchellata motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

pí�alka Charissa glaucinaria  motýli 
(Lepidoptera) 

CR      

pí�alka Idaea contiguaria motýli 
(Lepidoptera) 

VU      

pisík obecný (Actitis 
hypoleucos) 

ptáci (Aves) EN §2     

plch velký (Glis glis) savci (Mammalia)   §3     

plch zahradní (Eliomys 
quercinus) 

savci (Mammalia)   §1     

plošti�ka Oxycarenus modestus ploštice 
(Heteroptera) 

   RV   

podkopní�ek Lyonetia ledi  motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

potápka �ernokrká (Podiceps 
nigricollis) 

ptáci (Aves) EN §3     

potápka malá (Tachybaptus 
ruficollis) 

ptáci (Aves) VU §3     
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potápka rohá� (Podiceps 
cristatus) 

ptáci (Aves) VU §3     

pouzdrovní�ek Coleophora 
alnifoliae  

motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

pouzdrovní�ek Coleophora 
betulella 

motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

pouzdrovní�ek Coleophora 
glitzella 

motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

Prostomis mandibularis  brouci 
(Coleoptera) 

CR      

rak �í�ní (Actacus astacus) 
 

desetinožci 
(Decapoda) 

EN    

rákosník velký (Acrocephalus 
arundinaceus) 

ptáci (Aves) VU §2     

rohá�ek Ceruchus 
chrysomelinus 

brouci 
(Coleoptera) 

  §1     

ropucha krátkonohá (Epidalea 
calamita) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

EN §1     

ropucha obecná (Bufo bufo) obojživelníci 
(Amphibia) 

LC §3     

ropucha zelená (Pseudepidalea 
viridis) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

NT §3     

rorýs obecný (Apus apus) ptáci (Aves)   §3     

rosni�ka obecná (Hyla arborea) obojživelníci 
(Amphibia) 

NT §2     

rybák �erný (Chlidonias niger) ptáci (Aves) CR §1     

rys ostrovid (Lynx lynx) savci (Mammalia) EN §2     

skokan hn�dý (Rana 
temporaria) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

LC  RV   

skokan krátkonohý (Pelophylax 
lessonae) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

VU §1     

skokan ostronosý (Pelophylax 
arvalis) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

EN      

skokan sk�ehotavý (Pelophylax 
ridibundus) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

 NT §1     

skokan štíhlý (Rana dalmatina) obojživelníci 
(Amphibia) 

 NT §2     

skokan zelený (Pelophylax 
esculentus) 

obojživelníci 
(Amphibia) 

 NT §2     

sk�ivan lesní (Lullula arborea) ptáci (Aves)  EN §2     

slavík obecný (Luscinia 
megarhynchos) 

ptáci (Aves)  LC §3     

slepýš k�ehký (Anguis fragilis) plazi (Reptilia)  LC §2     

sluka lesní (Scolopax rusticilla) ptáci (Aves)  VU §3     
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slunka obecná (Leucaspius 
delineatus) 

paprskoploutvé 
ryby 
(Actinopterygii) 

EN      

sokol st�hovavý (Falco 
peregrinus) 

ptáci (Aves) CR  §1   ano 

sova pálená (Tyto alba) ptáci (Aves) EN §2     

strnad lu�ní (Emberiza 
calandra) 

ptáci (Aves) VU §1     

strnad zahradní (Emberiza 
hortulana) 

ptáci (Aves) CR §1     

st�evle poto�ní (Phoxinus 
phoxinus) 

paprskoploutvé 
ryby 
(Actinopterygii) 

VU §3     

st�evlí�ek Amara makolskii   brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Amara spreta brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Asaphidion pallipes brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Bembidion 
argenteolum 

brouci 
(Coleoptera) 

EX      

st�evlí�ek Bembidion 
atrocoeruleum 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Bembidion modestum brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Bembidion monticola brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Bembidion 
punctulatum 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Bembidion stomoides brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Bradycellus ruficollis brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Bradycellus verbasci brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Chlaenius nigricornis brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Dolichus halensis brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Dromius scheidleri brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Elaphrus aureus brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Harpalus solitaris brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Lionychus quadrillum brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Omophron limbatum brouci 
(Coleoptera) 

   RV   
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st�evlí�ek Panagaeus cruxmajor brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Philorhizus crucifer brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Philorhizus notatus brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Philorhizus sigma brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Pterostichus 
quadrifoveolatus 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek Tachyura parvula brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlí�ek  Tachyura 
qudrisignata 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

st�evlík Carabus arcensis brouci 
(Coleoptera) 

  §3     

st�evlík Carabus auratus brouci 
(Coleoptera) 

VU §1     

st�evlík Carabus cancellatus brouci 
(Coleoptera) 

NT      

st�evlík Carabus irregularis brouci 
(Coleoptera) 

NT §3     

st�evlík Carabus nitens brouci 
(Coleoptera) 

VU §1     

st�evlík Carabus problematicus brouci 
(Coleoptera) 

  §3     

st�evlík Cychrus attenuatus  brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

sv�tluška v�tší (Lampyris 
noctiluca) 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

svižník polní (Cicindella 
campestris) 

brouci 
(Coleoptera) 

  §3     

sýc rousný (Aegolius funereus) ptáci (Aves) VU §2     

šidélko rudoo�ko (Erythromma 
najas) 

vážky (Odonata)    RV   

šidélko znamenané 
(Erythromma viridulum) 

vážky (Odonata)    RV   

šídlo královské (Anax 
imperator) 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

tesa�ík alpský (Rosalia alpina) brouci 
(Coleoptera) 

CR §1   ano 

tesa�ík Pidonia lurida brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

tesa�ík piluna (Prionus 
coriarius)  

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

tesa�ík Pachyta lamed brouci 
(Coleoptera) 

EN    

tesa�ík Pedostrangalia 
pubescens 

brouci 
(Coleoptera) 

  RV  
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tesa�ík Acmaeops 
septemtrionis 

brouci 
(Coleoptera) 

VU    

tesa�ík zavalitý (Ergates faber) brouci 
(Coleoptera) 

EN §2     

tet�ev hlušec (Tetrao urogallus) ptáci (Aves) CR §1     

tet�ívek obecný (Lyrurus tetrix) ptáci (Aves) EN §2     

�uhýk obecný (Lanius collurio) ptáci (Aves) NT §3     

�uhýk šedý (Lanius excubitor) ptáci (Aves) VU §3     

užovka hladká (Coronella 
austriaca) 

plazi (Reptilia) VU §2     

užovka obojková (Natrix natrix) plazi (Reptilia) LC §3     

užovka podplamatá (Natrix 
tessellata) 

plazi (Reptilia) EN  §2     

vážka jasnoskvrnná 
(Leucorrhinia pectoralis) 

vážky (Odonata) VU   ano 

vážka b�loústá (Leucorrhinia 
albifrons) 
 

vážky (Odonata) CR    

v�ela Andrena intermedia  blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

CR      

v�ela Halictus sexcinctus blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

v�ela Lasioglossum brevicorne blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

EN      

v�ela Lasioglossum clypeare blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

v�ela Nomada similis blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

EX      

v�ela Sphecodes longulus  blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

v�ela Sphecodes marginatus blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

CR      

v�ela Sphecodes reticulatus blanok�ídlí 
(Hymenoptera) 

VU      

v�elojed lesní (Pernis apivorus) ptáci (Aves) EN §2     

velevrub malí�ský (Unio 
pictorum) 

mlži (Bivalvia)   §1     

v�tevní�ek Dissoleucas 
niveirostris  

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

v�tevní�ek Platyrhinus 
resinosus 

brouci 
(Coleoptera) 

   RV   

veverka obecná (Sciurus 
vulgaris) 

savci (Mammalia) NE §3     

vlaštovka obecná (Hirundo 
rustica) 

ptáci (Aves) LC §3     
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volavka st�íb�itá (Egretta 
garzetta) 

ptáci (Aves) CR §1     

vranka obecná (Cottus gobio) paprskoploutvé 
ryby 
(Actinopterygii) 

VU §3     

vrápenec malý (Rhinolophus 
hipposideros) 

savci (Mammalia) EN §1     

vrbkovní�ek Mompha terminella motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

v�etenuška Zygaena ephialtes motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

vydra �í�ní (Lutra lutra) savci (Mammalia) VU §2     

výr velký (Bubo bubo) ptáci (Aves) EN §3     

zdobenec Gnorimus nobilis brouci 
(Coleoptera) 

  §2     

zdobenec Gnorimus variabilis brouci 
(Coleoptera) 

  §2     

zmije obecná (Vipera berus) plazi (Reptilia) VU §1     

žábronožky (Anostraca spp.) lupenonožci 
(Branchiopoda) 

  §1     

žížala Allolobophora eiseni kroužkovci, 
málošt�tinatci 
(Annelida: 
Oligochaeta) 

   RV   

žlutavka bahenní (Macrochilo 
cribrumalis) 

motýli 
(Lepidoptera) 

   RV   

žluva hajní (Oriolus obolus) ptáci (Aves)   §2     

 
Použité zkratky ochrany podle vyhlášky �. 395/1992 Sb.: 

§1 – kriticky ohrožený druh 
§2 – siln� ohrožený druh 
§3 – ohrožený druh 

 
Další použité zkratky: 

NT – tém�� ohrožený taxon, dle �erveného seznamu ohrožených živo�ich� �R 
LC – málo dot�ený taxon, dle �erveného seznamu ohrožených živo�ich� �R 
VU – zranitelný taxon, dle �erveného seznamu ohrožených živo�ich� �R 
EN – ohrožený taxon, dle �erveného seznamu ohrožených živo�ich� �R 
CR – kriticky ohrožený taxon, dle �erveného seznamu ohrožených živo�ich� �R 
EX – regionáln� vyhynulý/vyhubený taxon, dle �erveného seznamu ohrožených živo�ich� �R 
RV - regionáln� významný druh, namnoze reliktní charakter �i jiný význam vztahující se k ochran� p�írody 

 
 
Komentá�e k vybraným taxon�m 

málošt�tinatci (Oligochaeta) 

žížala Allolobophora eiseni  
Vzácný subkortikolní druh vázaný na p�irozené listnaté lesy. 
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desetinožci (Decapoda) 

rak �í�ní (Actacus astacus) 
Jediná známá lokalita na území CHKO se nachází v p�ítoku K�inice, kde se dosud vyskytuje pom�rn� 
silná populace. 
 

kobylky (Ensifera) 

koník Troglophilus neglectus  
Druh soust�ed�ný do podzemních prostor su�ových les�, jeskyní a um�lých podzemních d�l oblasti 
�eského Švýcarska. Významný reliktní druh.  
 

vážky (Odonata) 

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) 
Z území CHKO pochází pouze jednotlivé údaje nap�. z ka�onu �eky Labe. 
 
páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii)  
P�irozené toky s vytvo�enou litorální zónou. 
 
vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) 
Z území CHKO pochází pouze jednotlivé údaje. 
 

brouci (Coleoptera) 

drab�ík Acrotona sylvicola  
Vzácný stenotopní psamofil a fytodetrikol. Nej�ast�ji na pís�itých b�ezích tok�, v naplaveninách apod. 
 
drab�ík Bledius subterraneus  
Stenotopní psamofil žijící na pís�itých b�ezích vod. Z �R znám pouze z omezeného po�tu lokalit.   
 
drab�ík Bledius talpa  
Vzácný podhorský a horský stenotopní psamofil a ripikol soust�ed�ný na p�irozené b�ehy potok� 
v lesních porostech s teplotní inverzí. 
 
drab�ík Dianous coerulescens   
Velmi významný indika�ní druh kvalitních �istých horských potok�. Pom�rn� po�etné populace jsou 
p�i potocích v ka�onu Labe. 
 
drab�ík Euryporus picipes  
Jeden z nejvzácn�jších drab�ík� v �R. Jedná se o eurytopního hygrofila žijícího na mokrých loukách, 
�asto v blízkosti vodních ploch �i ve Sphagnum sp. 
 
drab�ík Micropeplus longipennis  
Z �ech poprvé uveden v roce 2006. Eurytopní fytodetrikol a humikol. 
 
drab�ík Myllaena elongata  
Eurytopní hygrofil a muscikol vyskytující se podél tok� v podhorských a horských oblastech. 
 
drab�ík Stenus guttula  
V �R vzácný stenotopní hygrofil žijící na p�irozených b�ezích vod s b�ehovými stržemi, št�rkovými 
náplavy apod. 
 
krytohlav Cryptocephalus pusillus  
V �R vzácný a lokáln� se vyskytující reliktní druh vázaný na p�irozené listnaté lesy. 
 
mandelinka Dibolia occultans  
Vzácný druh vázaný na mátu Mentha aquatica, v �R v nižších polohách. 
 
mandelinka Minota obesa  
Horský druh vázaný na trávy soust�ed�ný do inverzních poloh sout�sek. 
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mandelinka Oomorphus concolor   
Reliktní druh vázaný na p�irozené listnaté lesy 
 
nosatec Acales boehmei  
Terikolní nosatec, který reliktn� p�ežívá v p�vodních lesních porostech na odum�elých spadlých 
v�tvích, kde se živý drobnými tvrdohoubami. 
 
nosatec Leiosoma deflexum  
Typický lokáln� se vyskytující druh p�irozených listnatých les�. Výskyt je velmi lokální, s hlavní vazbou 
na sasanku hajní. V míst� výskytu m�že být i hojný. 
 
nosatec Plintus tischeri   
Karpatský druh, v regionu s reliktními populacemi v chladných polohách. Larvy se vyvíjejí 
v kapradinách se silnými ko�eny (kapra� samec, papratka sami�í a z�ejm� také pérovník pštrosí �i 
kapra� rozložená) 
 
nosatec Trachodes hispidus  
Podobná bionomie jako druhy rodu Acalles. A�koliv se jedná o indika�n� významn�jší druh 
p�irozeného lesa, je v �R rozší�en�jší než druhy rodu Acalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 7: Tesa�ík Necydalis maior 
 
 
páchník hn�dý (Osmoderma eremita) 
Jediný sou�asný nález pochází z Maxi�ek (Blažej et al. 2005)a možný výskyt p�ežívající populace by 
mohl být v lesích v ka�onu �eky Labe. 
 
Prostomis mandibularis   
Padlé smrkové kmeny. Významný indika�ní druh pralesních porost�. 
 
rohá�ek Ceruchus chrysomelinus   
Významný horský druh s vývojem na jedlích a smrcích. Na území �eského Švýcarska se druh 
p�žekvapiv� p�izp�sobil na vývoj ve specifickém trouchu b�ízy a buk�. Pouze v p�irozených lesních 
porostech.  
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st�evlí�ek Bembidion argenteolum  
Reliktní heliofilní druh vázaný na pís�ité nezastín�né b�ehy vod, který byl pokládán nejen na Labi, ale i 
v celé �R za vyhynulý (Vysoký 1989, H�rka 1996). Veselý (2002) udává jako d�vody jeho vyhynutí 
v �R regulace a zne�išt�ní �ek. Také v Sasku již nebyl po roce 1945 nalezen (Gebert 2006). První 
recentní údaje v �eské republice ho uvád�jí práv� z Labských pískovc� od �eky Labe (Blažej et al. 
2007).  Do sou�asné doby není znám v �R další výskyt. 
 
st�evlí�ek Bembidion modestum  
V �echách pouze ojedin�lý druh nezastín�ných pís�itých b�eh� vod (H�rka 1996, Veselý 2002). Na 
úbytek druhu v celé �eské republice upozor�ují Veselý et al. (2002). Na území CHKO je dle Blažeje 
(2007) u �eky Labe po�etnost druhu kriticky nízká. 
 
st�evlí�ek Bradycellus ruficollis (Steph.) 
Callunobiontní druh vyskytující se p�edevším v pahorkatinách (H�rka 1996). Je �azen do indika�ní 
kategorie reliktních druh� a jeho výskyt poukazuje na vysoký p�írodov�dný potenciál lokality. Blažej & 
Straka (in press.) uvád�jí ve shrnutí jeho výskyt v CHKO.  
 
st�evlík Carabus auratus   
Dle H�rky (1996) heliofilní západoevropský prvek zasahující do �R pouze okrajem areálu. Na severu 
a severozápad� �ech jsou evidovány n�které hojné populace, které siln� ovliv�ují další výskyt v jejich 
širším okolí. Potvrzen je výskyt v jižních až jihozápadních �ástech CHKO prost�ednictvím hojného 
výskytu na Libouchecku. Biotopem jsou v sou�asné dob� okraje polí, kulturní stepy, místy také na 
ruderálech, p�vodem se však jedná o stepní druh. Jeho populace byly v minulosti siln� ovlivn�ny 
zp�sobem zem�d�lského hospoda�ení. Jako bezobratlý pradátor je maximáln� citlivý na polutanty a 
xenobitika v p�d� �i nep�irozené p�dní procesy nap�. neúm�rným využíváním org. nebo anorg. hnojiv.  
 
st�evlík Carabus irregularis   
Druh p�vodních les� hor a pahorkatin (H�rka 1996), který se na území vyskytuje izolovan� 
v n�kterých su�ových bu�inách (Pokorný 1985, 1983). 
 
st�evlík Carabus nitens   
dle H�rky (1996) se tento vzácný heliofilní druh vyskytuje na pís�itých p�dách, v�esovištích a 
rašeliništích. Druh je v sou�asnosti na evidentním ústupu. Problematiku výskytu druhu �eší v rámci 
CHKO Labské pískovce Pokorný (2006a, b). Na území je tento druh zohled�ován a ve spolupráci 
s lesními správci jsou vytvá�eny potencionální lokality pro jeho podporu. 
 
st�evlík Carabus problematicus problematicus Herb.  
Evropský druh lesních sv�tlin v �R lokáln� hojný. Preferuje p�edevším borové lesy od pahorkatin do 
hor. V regionu je pravideln� nacházen na mýtinách v borových lesích, �asto s porosty v�esu 
(z h�ebenových partií ka�onu �eky Labe zmi�uje výskyt Šafránek (2005), z Petrovic a Tisé Vysoký 
(1989), z R�žové, Vysoké Lípy, �eské Kamenice Pokorný (1985) a od Býnovce Blažej & Straka (in 
press.). Jeho rozší�ení je v rámci Labských pískovc� a okolí pom�rn� souvislé a druh je relativn� 
hojný, podobn� jako v sousedním Sasku (Gebert 2006).  
 
st�evlí�ek Harpalus solitaris Dej. 
Holarktický druh v rámci �eské republiky vzácný, soust�ed�ný do podhorských oblastí. Jedná se o 
druh suchých otev�ených stanoviš� v borových lesích. V rámci regionu publikují první ov��enou lokalitu 
Blažej & Straka (in press.). 
 
st�evlí�ek Pterostichus quadrifoveolatus Letz.  
Eurokavkazký druh les� na pís�itém substrátu. Preferuje �asto v�esovišt� a plochy po lesních 
požárech (H�rka 1996). V rámci regionu shrnují výskyt Blažej & Straka (in press.). 
 
tesa�ík zavalitý (Ergates faber)   
druh vázaný na staré borové a p�íp. také smrkové pa�ezy, kde se larva po t�i roky vyvýjí. Výskyt 
v �eskosaském Švýcarsku shrnují Benda & Vysoký (2000). 
 
tesa�ík Pachyta lamed 
Velmi vzácný druh vyvýjející se v povrchových ko�enech starých smrk� a snad také borovic. V rámci 
�R jsou jeho výskyty soust�ed�ny pouze do významn�jších horských celk�. Výskyt v �eskosaském 
Švýcarsku shrnují Benda & Vysoký (2000). 
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tesa�ík Pedostrangalia pubescens 
Z�ejm� t�íletý vývoj probíhá v jehli�natých,ale také v listnatých stromech. V rámci �R je jeho výskyt 
siln� omezen a Sláma (1998) jej hodnotí jako ustupující druh. Jedny z nejpo�etn�jších populací v �R 
jsou práv� �eskosaském Švýcarsku, kde jeho výskyt shrnují Benda & Vysoký (2000). 
 
tesa�ík Acmaeops septemtrionis 
Druh je vázán svým vývojem p�edevším na bleskem �i ohn�m poškozené jehli�naté d�evo. V �R je 
výskytem soust�ed�n pouze do zdejší oblasti. Výskyt v �eskosaském Švýcarsku shrnují Benda & 
Vysoký (2000) a do sou�asné doby jsou známy další nepublikovaná data o jeho dalším výskytu. 
 

ploštice (Heteroptera) 

plošti�ka Oxycarenus modestus  
Boreální chladnomilný druh epigeické herbivorní ploštice. 
 

blanok�ídlý hmyz (Hymenoptera) 

�melák Bombus jonellus (Kirb.) 
Významný horský druh, vázaný na p�vodní zachovalé smrkové porosty, jejich okraje a paseky. 
Obvykle se vyskytuje na místech s bohatým porostem bor�vky. Ojedin�le se vyskytuje okolo 700 m 
n.m., hojn�ji až p�ibližn� od 900 m výše. Rozší�ení v �R je málo známé. Nálezy z CHKO publikované 
Blažejem & Strakou (in press.) jsou velice významné pro poznání ekologie tohoto druhu. 
 
�melák Bombus soroeensis  
Chladnomilný striktn� lesní druh, vyskytující se na horách a na chladn�jších stanovištích st�edních 
poloh. Výskyt v publikovaný Blažejem & Strakou (in press.) je z velmi nízké nadmo�ské výšky. 
 
drvenka Sapyga similis (F.) 
V rámci �R velmi vzácný teplomilný druh. Ba�a et al. (1938) udávají p�t lokalit z �ech a dv� z Moravy, 
od té doby však tento druh prakticky nebyl v �R nalezen. V sou�asnosti se objevují recentní nálezy 
nap�. z jižních a východních �ech (Bogusch, pers.com. 2008) a v Labských pískovcích (Blažej & 
Straka, in press.). Jedná se o hnízdního kleptoparazita u vzácné v�ely Osmia uncinata Gerstaecker, 
1869, která žije v listnatých lesích, na lesostepích apod. Hostitelský druh se do sou�anskosti v rámci 
regionu nepoda�ilo zaznamenat. 
 
hrabalka Arachnospila abnormis 
Evropský v �R velmi lokální druh se silnou vazbou na pís�itý podklad pro hnízd�ní. Sv�tlé lesy a jejich 
okraje na pískách jsou pro tento druh zcela typickým stanovišt�m. V rámci severních �ech není do 
sou�asnosti známý další údaj o výskytu, který z Labských pískovc� publikují Blažej & Straka 
(in press.). 
 
hrabalka Arachnospila hedickei  
Velmi teplomilný druh, který se vyskytuje na skalnatých a pís�itých lokalitách. Z CHKO publikují výskyt 
Blažej & Straka (in press.). 
  
hrabalka Arachnospila rufa  
V �R málo zjiš�ovaný teplomilný druh hrabalky sv�tlých borových les� na lehkých p�dách, kde vytvá�í 
hnízdní kolonie. Výskyt v oblasti �eskosaského Švýcarska zmi�ují Blažej & Straka (in press.). 
 
hrabalka Dipogon subintermedius  
Vzácný teplomilný druh hrabalky, který hnízdí v k��e strom�, dírkách ve d�ev� (nap�. po xylofágních 
druzích brouk�) �i ve stoncích rostlin (Oehlke & Wolf 1987). Z regionu je výskyt druhu publikován 
Kulou & Tyrnerem (2003a, 2003b) a Blažejem & Strakou (in press.).  
  
hrabalka Evagetes sahlbergi (F. Moraw.)  
Vzácný druh kleptoparazitické hrabalky vyskytující se na lesem uzav�ených pís�itých místech, 
vystupující také do hor (Oehlke & Wolf 1987). Výskyt v oblasto �eskosaského Švýcarska shrnují Blažej 
& Straka (in press.). 
 
kutilka Cercerys quadricincta 
Vzácná pískomilná kutilka, která je hodnocena v �erveném seznamu �R jako kriticky ohrožený druh. 
Historicky je druh jako velmi vzácný uvád�n z jediné lokality v �R z oblasti st�ední Moravy (Ba�a el al. 
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1937). Výskytu publikovaného v CHKO Blažejem & Strakou (in press.) jsou nejbližší recentní nálezy 
z oblasti Litom��ic (Tyrner, pers. com. 2008). 
 
kutilka Crossocerus walkeri   
Velmi vzácný zástupce rodu eurosibi�ského až subtaigického p�vodu. V jižní �ásti CHKO na D��ínsku 
publikují nález Blažej & Straka (2004). Druh loví jako potravní zásobu pro své potomstvo zástupce 
Ephemeroptera. 
 
v�ela Andrena intermedia Thoms. 
Vzácný druh podh��í vysokých poho�í (hojný nap�. v Alpách, �i Pyrenejích). V �echách dosud jen dva 
nálezy z okolí �eských Bud�jovic a Hradce Králové (Straka 2000). Z CHKO publikují výskyt Blažej & 
Straka (in press.). 
 
v�ela Nomada similis  
Velmi vzácný druh, který parazituje u v�ely Panurgus banksianus. V sou�asné dob� je druh v �R 
recentn� znám pouze z CHKO (Blažej & Straka, in press.). V �erveném seznamu jej Straka (2005b) 
hodnotí druh jako vyhynulý v �R. 
 
v�ela Sphecodes marginatus  
Velmi vzácný teplomilný a na písek vázaný druh kleptoparazitické v�ely. V �R je v sou�asnosti známo 
pouze malé množství lokalit s bezpe�n� ov��eným výskytem. Druh je velmi t�žko rozlišitelný od 
podobného S. miniatus Hagens, 1882. 
 

motýli (Lepidoptera) 

batolci Apatura iris a A. ilia 
Na vhodných biotopech po celém území, vyjma rozsáhlejsích jehli�natých lesních porost�. Živnými 
rostlinami housek jsou vrby (Salix spp.), p�edevším vrba jíva (Salix caprea), v. popelavá (S. cinerea), 
v. ušatá (S. aurita) a v. k�ehká (S. fragilis) a topoly osika (Populus tremula) a �erný (P. nigra). 
 
b�lopásek topolový (Limenitis populi)   
Druh osidlující lesnatá údolí podél vodote�í nap�. ka�on �eky Labe, kde poletují dosp�lci na sv�tlinách, 
lesních pr�secích a podél cest. Živná rostlina housenek je topol osika (Populus tremula) a t. �erný 
(P. nigra). 
 
vakonoš Dahlica lichenella   
Typický druh skalních biotop� na pískovcích. V rámci st�ední Evropy díky parthenogenetickému vývoji 
se vyskytují pouze bezk�ídlé samice. Soust�ed�n p�i patách skal. 
 
drobní�ek Ectoedemia decentella  
Druh podhorských a horských oblastí kde se v 1. generaci vyvíjí v pupenech a v 2. generaci v nažkách 
javoru klenu. Na lokalit� soust�ed�n do su�ových les� na západn� exponovaných svazích. 
 
drobní�ek Ectoedemia weaveri   
Reliktní brusinkové bory a fragmenty rašelinných bor� s rojovníkem. Tyrfobiont. Druh se vyvíjí v listové 
�ásti brusinky. Na lokalit� soust�ed�ný výhradn� na vrcholové partie skalního m�sta. 
 
drobní�ek Stigmella confusella  
Lesní biotopy vyšších poloh s b�ízou pý�itou (výskyt i na jejích k�ížencích). Na lokalit� rozptýlen� na 
západních svazích v�. su�ových les�. Obecn� druh dává p�ednost rašelinným biotop�m. 
 
drobní�ek Stigmella lediella  
Výskyt v rojovníkových borech, p�edevším na severních zastín�ných svazích s projevy zrašelin�ní. Na 
suchých stanovištích s rojovníkem se nevyskytuje. Monofágn� vázaný na rojovník bahenní. Významný 
indikátor zachovalých stanoviš�. 
 
drobní�ek Stigmella sakhalinella  
Lokální druh vázaný na podmá�ené lesy, vlhké lesní sv�tliny, rašeliništ�. Vývoj v listech b�íz. 
 
Euzophera fuliginosella   
Vzácný a lokální druh listnatých podmá�ených les�, kde se vyvíjí v listových záp�edcích b�ízy. 
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kovolesklec Abrostola asclepiadis  
Lokální a vzácný druh s vazbou na okraje sv�tlých les� typu teplomilných doubrav, p�íp. reliktních 
bor� s podrostem tolity léka�ské (Vincetoxicum hirundinaria). 
 
kovovní�ek bor�vkový (Incurvaria oehlmanniella)  
Druh jehli�natých les� vyšších poloh, kde žijí vývojová stadia v minách na listech bor�vky a pozd�ji na 
zemi ve vaku z dvou úkrojk� listu skeletuje p�ízemní listy. Na lokalit� soust�ed�n na porosty 
brusinkových bor� v horních partiích. 
 
krásenka Stathmopoda pedella  
Druh zachovalých poto�ních i bažinných olšin. Vývoj v listech olše lepkavé. Na lokalit� v sout�skách 
drobných p�ítok� Labe. 
 
Lycophotia molothina   
Atlanto-mediterrání druh borových les� s pís�itým substrátem. Vývoj na v�esu. 
 
modrásek o�kovaný (Maculinea telejus) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 
Bionomií velmi specifi�tí monofágní motýly vázaní na krvavec toten dokon�ující vývoj jako paraziti�tí 
myrmekofilové u mravenc� rodu Myrmica. Na území CHKO Labské pískovce v komplexn�jším pojetí 
podávají údaje o rozší�ení nap�. Blažej (2006a, 2006b), Vrabec (2008) �i �erný (2007), 
 
m�ra Anarta myrtilli  
Vzácný evropský druh vázaný striktn� na v�esovišt�. Jeden z nejvýznamn�jších nález�. 
 
m�ra Xestia agathina   
Atlanto-mediterrání druh sv�tlých borových les� s v�esem a v�esovcem. Nález tohoto druhu na lokalit� 
potvrdil v roce 2005 jeho výskyt v �R. 
 
m�rka Cryphia ereptricula  
Lokální a vzácný druh žijící na stepních biotopech, kde žije na lišejnících rod� Parmelia a Lecanora. 
 
obale� Olethreutes ledianus  
Eurosibi�ský druh se striktn� monofágní vazbou na rojovník. Tyrfobiont. 
 
obale� Pristerognatha penthinana  
Vzácný druh vázaný na sv�ží lesní stanovišt�, kde se vyvíjí na netýkavce ned�tklivé (Impatiens noli-
tangere). Na lokalit� soust�ed�n druh na dna údolí bo�ních p�ítok� Labe. 
 
pí�alka Eupithecia nanata  
Druh se striktní vazbou na v�esovišt�. Hojný výskyt zap�í�in�n optimálními podmínkami lokality pro 
rozvoj v�esoviš� na hranách skal bez konkurence stromového patra. 
 
pí�alka Eupithecia pulchellata  
Nedávno publikovaný nový druh pro �R vyvíjející se na náprsníku Digitalis purpurea. 
 
pí�alka Charissa glaucinaria   
Vzácný horský druh vázaný na skalní biotopy. V regionu, v�. lokality Ka�onu Labe, se druh vyskytuje 
v dosud nepopsané geografické form�.  
 
pí�alka Idaea contiguaria  
Velmi lokální a vzácný druh vázaný na skalní stepy s porosty v�esu a lišejník�. Druh preferuje 
uzav�ení chladn�jší rozsedliny s porosty �as. 
 
podkopní�ek Lyonetia ledi   
Soust�ed�ný na severní hrany skalního m�sta, kde se monofágn� vyvíjí na rojovníku bahenním. 
Tyrfobiont. 
 
pouzdrovní�ek Coleophora alnifoliae   
Typický druh olšin, kde žije na listech olše lepkavé i šedé. Indikátor vysoké kvality pramenných �ástí 
bo�ních p�ítok� Labe.  
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pouzdrovní�ek Coleophora betulella  
Druh žijící na listech b�íz na p�irozených stanovištích. Druh se vyskytuje jednotliv� na západn� 
exponovaných su�ových svazích. 
 
pouzdrovní�ek Coleophora glitzella  
Boreo-alpínský druh vyšších poloh vázaný na reliktní bory, kde žije monofágn� na brusince. Na 
lokalit� v horních partiích skalního m�sta. 
 
vrbkovní�ek Mompha terminella  
Hromadný vývoj housenek v �arovníkách (Circaea sp.). Na lokalit� se vyskytuje na dnech údolí 
drobných tok�. 
 
v�etenuška Zygaena ephialtes  
Obývá teplé stepní biotopy charakteru sve�epových luk, kde žije na listech �i�orky pestré (Coronilla 
varia). Velmi významný druh dokladující p�ežívající enklávy teplomilných doubrav na okrajích svah� 
vystavených slune�nímu zá�ení exponovaných k jihu a západu. 
 
Zelleria hepariella   
V �R nedávno potvrzený druh vyvíjející se mezi zap�edenými listy jasanu ztepilého. 
 
žlutavka bahenní (Macrochilo cribrumalis)  
Druh podmá�ených a rašelinných biotop� žijící na r�zných ost�icích, sítinách a bikách. Up�ednost�uje 
zachovalé a nenarušené biotopy.  
 

mihulotvární (Petromyzontiformes) 

mihule poto�ní (Lampetra planeri) 
Tento druh je znám zejména z povodí Kamenice, kde jsou místy zachovány velmi p�kné a po�etné 
populace tohoto druhu (nap�. Ch�ibská Kamenice).  
 

paprskoploutvé ryby (Actinopterygii) 

losos obecný (Salmo salar) 
Probíhá reintrodukce tohoto druhu zejména v NP �eské Švýcarsko. V CHKO je vypoušt�n do 
Ch�ibské Kamenice (PR Pavlínino údolí).  
 
slunka obecná (Leucaspius delineatus) 
Tento v sou�asnosti velmi vzácný druh se vyskytuje v PR Libouchecké rybní�ky, kde je zatím 
pom�rn� silná populace umož�ující p�ípadné reintrodukce a v PR probíhá také záchranný chov tohoto 
druhu. 
 
st�evle poto�ní (Phoxinus phoxinus) 
Vzácný druh zjišt�ný pouze v oblasti Jílového u D��ína a Libouchce. V Jílovském potoce a P�írodní 
rezervaci Libouchecké rybní�ky je zatím pom�rn� silná populace umož�ující p�ípadné reintrodukce. 
V této rezervaci proto probíhá záchranný chov tohoto druhu.  
 
vranka obecná (Cottus gobio)  
Díky p�ítomnosti p�írodních a �istých vodních tok� se na území CHKO jedná o hojný druh.  
 

obojživelníci (Amphibia) 

blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)    
V minulosti známa, nap�. ze Staré Olešky a Bynovce. Aktuáln� zjišt�na z oblasti Liboucheckých 
rybní�k� (hlas a sn�ška).  
 
�olek velký (Triturus cristatus)  
Pouze ojedin�lý druh nacházený �asto náhodn� v teplejších �ástech CHKO (nap�. �eská Kamenice, 
Markvartice, Jílové apod.).  
 
ku�ka obecná (Bombina bombina)  
Na území druh velmi vzácný, nálezy jsou �asto ojedin�lé. Z území známo pouze n�kolik lokalit 
(Libouchecké rybní�ky, Nová Oleška, Ostrov).  
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rosni�ka obecná (Hyla arborea)    
V sou�asné dob� probíhá po dlouhé absenci rosni�ky na �ad� lokalit její p�irozená repatriace, a to 
�asto na revitalizované a nov� vytvá�ené t�n� (Stará Oleška).  
 
skokan ostronosý (Rana arvalis)  
Druh velmi vzácný, který se ostr�vkovit� a velmi vzácn� recentn� vyskytuje na n�kolika málo 
lokalitách (nap�. Petrovice, Rájec, Srbská Kamenice).   
 
skokan štíhlý (Rana dalmatina)  
Velmi vzácný druh ojedin�le nacházený hlavn� v jižní a západní �ásti CHKO (D��ín, Libouchec).  
 

plazi (Reptilia)  

ješt�rka obecná (Lacerta agilis)  
Na �ad� míst hojný druh, který se vyskytuje na území vzácn�ji než j. živorodá, s níž se na �ad� lokalit 
vyskytuje spole�n�. Druh je �ast�jší v jižních �ástech CHKO. Bohatá populace je u Všemil, v Ka�onu 
Labe a u D��ína.  
 
ješt�rka živorodá (Zootoca vivipara)  
Na území plošn� se vyskytující druh, od rozsáhlejších lesních komplex� až po synantropní stanovišt�.  
 
užovka hladká (Coronella austriaca)  
Vzácn�jší druh vyskytující se p�edevším v jižních �ástech CHKO. Hojná je nap�. v okolí D��ína a 
Jílového.  
 
zmije obecná (Vipera berus)  
Plošn� se vyskytující druh místy vytvá�ející velmi po�etné populace, nap�. Srbská Kamenice, 
Mikulášovice, okolí Krásné Lípy-Dlouhého Dolu apod.   
 

ptáci (Aves)  

�áp �erný (Ciconia nigra)  
Na území CHKO je známa stabilní populace okolo 3 pár�. 
 
ch�ástal polní (Crex crex) 
V minulosti b�žn� hnízdil, od té doby byl zaznamenán pokles stav�. Ze 60. let 20. století pocházejí jen 
t�i zprávy o výskytu (Vondrá�ek 1976, Vondrá�ek & Šutera 1986). Hnízd�ní bylo v roce 1971 
prokázáno V. Stillem u Ch�ibské (Vondrá�ek & Šutera 1986). Po n�kolikaleté absenci byl v oblasti 
op�tovn� zaznamenán V. Stillem v 80. letech, a to v roce 1983 (Vondrá�ek & Šutera 1986), 1987 
(Kolektiv 1987) a 1988 (Šutera 1991). Jde tedy jen o útržkovité údaje, které nepodávají obraz o 
rozší�ení a po�etnosti druhu v té dob�. Nicmén� lze konstatovat, že druh se vyskytoval vzácn�. 
Radikální zm�na se odehrála v 90. letech, kdy i díky n�kolikaleté absenci zem�d�lského hospoda�ení 
došlo k vytvo�ení optimálních podmínek pro ch�ástala polního, který byl v té dob� v oblasti prakticky 
tém�� plošn� rozší�en na všech nelesních plochách. Se zavedením zem�d�lských dotací došlo 
k výrazné redukci obsazených lokalit i po�etnosti. Na základ� díl�ích informací, které jsou k dispozici 
od po�átku 21. století, lze odhadnout stav volajících samc� ch�ástala polního na 60–70. V roce 2005 
však tento po�et klesl na polovinu, stejn� jako k tomu došlo v �ad� dalších oblastí na území �R. 
Po�etnost a po�et obsazených lokalit podléhá zna�ným zm�nám, jak p�irozeným, tak i zp�sobených 
�inností �lov�ka. P�i monitoringu v roce 2005 byly obsazeny všechny jádrové oblasti – Sn�žník, 
Libouchec, Petrovice – Rájec, Vysoká Lípa, Všemilská planina a Mezná. Mezi nimi je nejd�ležit�jší 
oblast Petrovice – Rájec s kontinuáln� vysokými po�ty zjišt�ných ch�ástal�. V roce 2007 byla na 
podstatné �ásti jádrového území Vysoká Lípa zavedena pastva ovcí a ostatní jádrová území jsou pod 
velmi vysokým tlakem na zm�nu využívání, které je pro ch�ástala polního nevhodné.  
 
sk�ivan lesní (Lullula arborea)  
Tento druh se aktuáln� stabiln� vyskytuje pouze v oblasti Bynovce, kde jsou k jeho udržení podnikána 
cílená managementová opat�ení. Výskyt v jiných �ástech CHKO (nap�. u Tisé) má charakter pouze 
do�asný.  
 
sokol st�hovavý (Falco peregrinus)  
Území CHKO bylo od nepam�ti vyhlášeným hnízdišt�m sokola st�hovavého (Vondrá�ek & Šutera 
1986). Dle Vondrá�ka & Šutery (1986) byla ješt� v 60. letech pravideln� obsazena �ada hnízdiš� – 
poslední hnízd�ní na jednotlivých lokalitách jsou známa z let 1950 D��ín, 1953 Bynovec a Zadní 
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Doubice, 1960 B�lá a Sn�žník, 1963 Jet�ichovice, 1965 Vysoká Lípa, 1966 Labská Strá�, 1970 
H�ensko. První novodobé hnízd�ní bylo zaznamenáno v roce 1996 (Benda 2007), v p�ilehlém Saském 
Švýcarsku poprvé již v roce 1992. V sou�asné dob� pravideln� hnízdí okolo 5 pár�. 
 
strakapoud prost�ední (Dendrocopos medius) 
Hnízdní populace tohoto druhu šplhavce byla objevena teprve v roce 2007. V sou�asnosti je 
odhadována na 3 - 5 pár�. 
 

savci (Mammalia)  

bobr evropský (Castor fiber)  
První údaje pocházejí z konce 80. let 20. století, kdy se objevili první p�irozen� migrující jedinci na 
Labi mezi D��ínem a státní hranicí. V sou�asné dob� stabilní, ale velmi zranitelná populace n�kolika 
rodin.  
 
rys ostrovid (Lynx lynx) 
Tém�� každý rok jsou k dispozici r�zn� v�rohodné údaje o jeho zjišt�ní. Doloženo je na území 
�eského Švýcarska i rozmnožování.  
 
vydra �í�ní (Lutra lutra)  
Tento druh nebyl na území �esko - n�meckých Labských pískovc� (�eskosaského Švýcarska) 
pravd�podobn� nikdy zcela vyhuben. Vzhledem k zachovalému charakteru vodních tok� se vyskytuje 
prakticky na celém území CHKO. Mimo�ádn� d�ležité postavení má �eka Labe, která nejen že 
poskytuje vhodné prost�edí pro celoro�ní výskyt, ale p�edstavuje také významnou migra�ní spojnici 
mezi �eským a saským Švýcarskem na stran� jedné a populací na �ece Plou�nici na stran� druhé.  
 
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 
Kontinuáln� se vyskytující druh, zejména  v ka�onu Labe, kde byla v minulosti nalezena i letní kolonie. 
Zde leží také jeho významná zimovišt�. V posledních letech stavy zimujících vrápenc� mírn� 
nar�stají.  

 
 

Výb�r uvád�ných druh� byl proveden na základ� �erveného seznamu ohrožených bezobratlých �R 
(Farka� et al. 2005), (Plesník et al. 2003), Vyhlášky �. 395/1992 Sb. a vybrány byly také druhy 
tzv. regionáln� významné. Do poslední jmenované kategorie spadá v�tšina druh� charakteru relikt� �i 
bioindikátor�, vztahující se k významnému typu p�írodního prost�edí. Mezi velmi významné lze za�adit 
druhy stenoekní (nap�. callunobionty �i tyrfobionty) a prakticky veškeré monofágní druhy vázané na 
typické byliny zdejších p�irozených stanoviš�, nap�. v�es, brusnicovité, rojovník bahenní apod., �i 
biotopy jako skalní útvary, su�ový les, podzemní prostory, torza strom�, vodní toky a jejich p�irozené 
b�ehy (s náplavy a stržemi), sout�sky s teplotní inverzí �i naopak xerothermní doubravy a reliktní bory. 
 
 
 
3.9. Invazní a expanzivní druhy 
3.9.1. Invazní a expanzivní druhy rostlin 
Zástupci jednotlivých �íší mají své p�vodní zastoupení v rámci kontinent� �i oblastí, kde se p�i svém 
vývoji adaptovali a stali se sou�ástí spole�enstev. Vzhledem k intenzivn�jší migraci lidí a transportu 
zboží se zvýšil i p�enos druh� v rámci kontinent� a postupnému ší�ení p�enesených druh� �lov�kem 
do p�vodních spole�enstev. 

Invazní a geograficky nep�vodní druhy m�žeme rozd�lit podle rizika a vliv�, které negativn� 
p�sobí na p�írodní ekosystémy a domácí druhy: 
 
I. kategorie – druhy s velkým rizikem, invadující v území a likvidující p�írodní ekosystémy a druhy. 

Druh vyžadující elimina�ní opat�ení a sledování. 
II. kategorie – 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. 
III. kategorie – druhy bez rizika, v území se vyskytují sporadicky nebo nevykazují známky invaze. 

Postupnou eliminací z území lze velmi úsp�šn� druh odstranit. 
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I. kategorie 

Borovice vejmutovka (Pinus strobus) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: borovice vejmutovka se p�stovala jako hospodá�ská d�evina, 
v sou�asnosti se vyskytuje na lesní p�d�, zejména skalních plošinách. V obcích, m�stech a parcích je 
p�stována jako okrasná d�evina. Vejmutovka se velmi dob�e p�izp�sobila místním podmínkám a 
postupn� se za�ala ší�it v lesoskalním území, které je mnohdy velmi t�žko p�ístupné. 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: vejmutovka svým chováním zp�sobuje 
fatální destrukci p�irozených lesních spole�enstev. Vysoký opad jehli�í m�ní p�dní vlastností a 
likviduje bylinný podrost, p�irozené zmlazení stanovištn� p�vodních d�evin nemá šanci konkurovat 
hustému zápoji vejmutovky 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: cílené odstra�ování z lesních porost� 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: p�i cílených zásazích, lze druh do t�iceti let výrazn� 
omezit 
 
K�ídlatka japonská (Reynoutria japonica), K�ídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), K�ídlatka 
�eská (Reynoutria bohemica) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: vodní toky, sídla sou�asná i opušt�ná, skládky, �lov�kem narušovaná 
místa 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: vytvá�í souvislé porosty zejména podél 
vodních tok�, komplexn� likviduje p�írodní prost�edí (p�vodní flóru i faunu) 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: pravidelný monitoring a odstra�ování druh� pomocí známých 
zp�sob�, zejména herbicidními látkami 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: podle dosavadních zkušeností lze druh v území po 
d�kladných zásazích výrazn� omezit v �asovém horizontu deseti let 
 
Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: okolí vodních tok�, „�erné“ skládky zahrádká�ského odpadu, 
narušovaná místa. 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: druh je schopen se ší�it i proti proudu �ek a 
potok�, vytvá�í souvislé porosty zejména podél vodních tok�, komplexn� likviduje p�írodní prost�edí 
(p�vodní flóru i faunu) 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: d�sledné a komplexní odstra�ování druhu v rámci celých povodí 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: vzhledem ke strategii ší�ení bude nutné pravideln� 
monitorovat rizikové lokality a potenciální zdroje invazní netýkavky 
 
Trnovník akát (Robinia pseudacacia) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: akát byl vysazován jako medonosná a okrasná d�evina. Druh se 
vyzna�uje velkou výmladkovou schopností, souvislým ší�ením v porostu s vysokou produkcí semen. 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: destrukce p�irozených lesních spole�enstev, 
ruderalizace a likvidace bylinného podrostu, zm�na p�dních vlastností 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: vý�ez druhu ve všech v�kových kategorií, sanace pa�ez� a 
výmladk� herbicidními látkami, p�ípadn� vý�ezem. 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: podle dosavadních zkušeností lze druh po d�kladných 
zásazích úsp�šn� odstranit v horizontu deseti let 
 
Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), Zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: „�erné“ skládky odpadu, okolí vodních tok�, silnic, železnice, plochy 
ponechané ladem a narušovaná místa, ší�ení je zp�sobeno produkcí množstvím semen a snadným 
ší�ením. 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: do p�írodních ekosystém� proniká jednotliv� 
i formou kolonizace souvislých porost� 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: mechanická i chemcká likvidace podle zp�sobu výskytu na 
lokalit� 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: pr�b�žným sledováním ohnisek zlatobýl� 
 
Javor jasanolistý (Acer negundo) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: okolí vodních tok�, plochy ponechané ladem a narušovaná místa, 
d�vod ší�ení není znám 
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invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: do p�írodních ekosystém� proniká 
jednotliv�, vytla�uje p�vodní druhy 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: mechanická i chemická likvidace 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: pr�b�žným sledováním výskytu a cíleným 
managementem lze eliminovat ohniska výskytu 
 
Pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: okolí sídel, zna�ná výmladková schopnost, produkce semen. 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: do p�írodních ekosystém� proniká 
jednotliv�, místy má snahu vytvá�et souvislejší porosty, vytla�uje p�vodní druhy 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: mechanická i chemická likvidace v CHKO Labské pískovce je 
provád�na 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: pr�b�žným sledováním výskytu a cíleným 
managementem lze eliminovat ohniska výskytu 
 
Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: okolí sídel, plochy ponechané ladem a narušovaná místa, skládky, 
d�vod ší�ení je zp�soben vysokou produkcí semen 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: do p�írodních ekosystém� proniká jednotliv� 
a vzáp�tí vytvá�ení neproniknutelné souvislé porosty, vytla�uje p�vodní druhy 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: mechanická i chemická likvidace v CHKO Labské pískovce je 
provád�na 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: neustálým sledováním a provád�ním cílených 
opat�ení byl druh omezen v území a dochází pouze k nahodilým výskyt�m 
 
Koloto�ník ozdobný (Telekia speciosa) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: okolí sídel, plochy ponechané ladem a narušovaná místa, zahrady, 
skládky, d�vod ší�ení je zp�soben vysokou produkcí semen 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: do p�írodních ekosystém� proniká jednotliv� 
a po ur�ité dob� je schopen vytvá�et souvislé porosty, vytla�uje p�vodní druhy 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: chemická likvidace v CHKO Labské pískovce je provád�na 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: neustálým sledováním a cílenými opat�ením je druh 
omezován v území 
 
Další druhy náležející do této kategorie: 
slune�nice topinambur (Helianthus tuberosus), netýkavka malokv�tá (Impatiens parviflora), št�tinec 
lalo�natý (Echynocystis lobata). 
 

II. kategorie 

Janovec metlatý (Cytisus scoparius) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: lesní lemy, okraje cest. D�vod ší�ení není známý. 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: obsazuje ekotonální spole�enstva nebo 
plochy  nebo plochy narušené �inností �lov�ka. 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: chemická likvidace v kombinaci s mechanickými zp�soby, 
opat�ení nebyla doposud provád�ná 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: podle dosavadních zkušeností z NP �eské Švýcarsko 
lze druh po d�kladných zásazích úsp�šn� odstranit v horizontu deseti let 
 
Pámelník bílý (Symphoricarpos albus) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: okolí vodních tok�, místa bývalých stavení, parky, zahrady. Na 
opušt�ných místech, kde byl v minulosti vysazen se ší�í voln� do okolí. 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: v okolí vodních tok� vytvá�í homogenní 
porosty. 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: mechanické a chemická likvidace. 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: podle dosavadních zkušeností lze druh po d�kladných 
zásazích úsp�šn� odstranit v horizontu deseti let 
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Další druhy náležející do této kategorie: 
ambrózie pely�kolistá (Ambrosia artemisifolia), and�lika léka�ská (Angelica archangelica), náprstník 
�ervený (Digitalis purpurea), dvouzubec �ernoplodý (Bidens frondosus), svída výb�žkatá (Cornus 
sericea), pouva �ep�olistá (Iva xanthiifolia), sítina tenká (Juncus tenuis), st�emcha pozdní (Padus 
serotina), topol kanadský (Populus canadensis), škumpa orobincová (Rhus hirta), t�apatka d�ípatá 
(Rudbeckia laciniata), š�ovík rozv�tvený (Rumex thyrsiflorus). 
 

III. kategorie 

Smrk pichlavý (Picea pungens) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: lesní pochy v oblastech s bývalým imisním zatížením, parky a sídla 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: ? 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: na lesní p�d� a ve volné krajin� vý�ez druhu ve všech v�kových 
t�ídách, na ostatních lokalitách možno ponechat jako okrasnou d�evinu 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: ? 
 
Mod�ín evropský (Larix decidua) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: lesní p�da 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: zm�na druhové skladby bylinného patra, 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: p�i zásazích v lesních porostech postupn� tuto d�evinu 
odstra�ovat 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: odstra�ování této d�eviny je otázkou n�kolika decénií 
 
Dub �ervený (Quercus rubra) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: lesní p�da, parky, zahrady 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: zm�na druhové skladby bylinného patra, 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: p�i zásazích v lesních porostech vždy tuto d�evinu odstra�ovat 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: odstra�ování této d�eviny je možné snížit po�etní 
stavy v pr�b�hu 10-20-ti let 
 
Druhy v minulosti p�stované, zpla�ující v okolí obcí nebo bývalých sídel, svým charakterem výrazn� 
neovliv�ující p�írodní ekosystémy: 
všedobr horský (Imperatoria ostruthium), oman pravý (Inula helenium), zv�šinec zední (Cymbalaria 
muralis), vrbina te�kovaná (Lysimachia punctata), sléz pižmový (Malva moschata), pérovník pštrosí 
(Matteuccia struthiopteris), kejklí�ka skvrnitá (Mimulus guttatus), kejklí�ka pižmová (Mimulus 
moschatus), �ech�ice vonná (Myrrhis odorata), zv�šinec zední (Cymbalaria muralis), dymnivka žlutá 
(Corydalis lutea). 
 
 

Expanzivní druhy: 

Tato skupina je z pohledu svého p�vodu zastoupena druhy domácími, které však v ur�itém prost�edí a 
za p�íznivých podmínek se v území nekontrolovan� ší�í a mají schopnost potla�ovat ostatní domácí 
rostlinné druhy. 

T�tina k�ovištní (Calamagrostis epigejos) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: okolí sídel, lesní lemy, louky, paseky, skládky, d�vod ší�ení je 
zp�soben snadným ší�ením semen a vyskou odnožovací schopností, ší�ení m�že souviset s celkvou 
ruderalizací a eutrofizací n�kterých oblastí 
vliv na p�írodní ekosystémy: do p�írodních ekosystém� proniká a po ur�ité dob� vytvá�í souvislé 
porosty, vytla�uje p�vodní druhy 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: speciální agrotechnické postupy 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: nelze ani odhadnout 
 
Ost�ice t�eslicovitá (Carex brizoides) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: degradující lu�ní porosty, lesní lemy, má schopnost pohltit souvislé 
plochy v území, zejména v místech, kde se p�estalo hospoda�it   
vliv na p�írodní ekosystémy: degraduje lu�ní porosty a sukcesn� uzavírá plochy na n�kolik desetiletí 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: speciální agrotechnické postupy 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: na zájmových plochách upravit management a 
v pr�b�hu desetiletí lze druh úspešn� potla�it 
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Další druhy náležející do této kategorie: 
Hasivka orli�í (Pteridium aquilinum), kakost lu�ní (Geranium pratense) – prozatím bez výrazných 
expansivních charakteristik. 
 
Samostatnou skupinou jsou invazní mechy Orthodontium lineare a Campylopus introflexus. 
Orthodontium lineare hojn� roste na kyselých substrátech zejména na pískovcových skalách, tlejících 
kmenech smrk�, bázích strom� s kyselou borkou (smrky, duby). Campylopus introflexus roste hlavn� 
ve smrkových monokulturách na místech narušených t�žbou, jakými jsou lesní cesty, paseky, 
rozvoln�né okraje porost� vždy na hranici vzrostlého a mladého lesa �i paseky. Ojedin�le ho najdeme 
i v sušších okrajových partiích rašeliniš� a rybník�, kde vytvá�í malé �asov� omezené populace.  
 
 
Tab. �. 7: P�ehled nep�vodních druh� rostlin �eského Švýcarska a Labských pískovc� 

Latinský název druhu �eský název druhu CHKO NP 

Acer negundo  Javor jasanolistý + - 

Acorus calamus Puškvorec obecný + - 

Aesculus hippocastanum Jírovec ma�al + + 

Agrostis gigantea Psine�ek veliký + - 

Ailanthus altissima Pajasan žlaznatý + - 

Alnus viridis Olše zelená + + 

Amaranthus albus Laskavec bílý + - 

Amaranthus retroflexus Laskavec ohnutý + - 

Amaranthus sp. div Laskavec + - 

Ambrosia artemisifolia Ambrózie pely�kolistá + - 

Angelica archangelica And�lika léka�ská + - 

Armoracia rusticana K�en selský + + 

Aster sp.(cf. novi-belgii)  Hv�zdnice nízká + + 

Atriplex hortensis Lebeda zahradní + - 

Bidens frondosus Dvouzubec �ernoplodý + - 

Bunias orientalis Rukevník východní + - 

Campanula latifolia Zvonek širokolistý + + 

Castanea sativa Kaštanovník setý + + 

Cerastium tomentosum Rožec plstnatý + - 

Conyza canadensis Turanka kanadská + + 

Cornus sericea Svída výb�žkatá + - 

Corydalis lutea Dymnivka žlutá + - 

Cymbalaria muralis Zv�šinec zední + + 
Cytisus (Sarothamnus) scoparius Janovec metlatý + + 

Datura stramonium Durman obecný + - 

Datura stramonium var. tatula Durman obecný fialový + - 

Digitalis purpurea Náprstník �ervený + + 

Echynocystis lobata Št�tinec lalo�natý + - 

Epilobium ciliatum Vrbovka žláznatá + + 

Eragrostis albensis Mili�ka polabská + - 

Erigeron annus Turan kanadský + + 

Galanthus nivalis Sn�ženka podsn�žník + + 

Galeobdolon argentatum Pitulník post�íb�ený + + 

Galinsoga ciliata P��our srstnatý + + 
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Galinsoga parviflora P��our malokv�tý + + 

Geranium macrorrhizum Kakost oddenkatý + + 

Geranium phaeum Kakost hn�do�ervený + + 

Geranium pyrenaicum Kakost pyrenejský + + 

Helianthus tuberosus Slune�nice topinambur + + 

Heracleum mantegazzianum Bolševník velkolepý + - 

Hesperis matronalis Ve�ernice vonná + + 

Hieracium aurantiacum Jest�ábník oranžový + + 

Matricaria suaveolens He�mánek ter�ovitý + + 

Impatiens glandulifera Netýkavka žláznatá + + 

Impatiens parviflora Netýkavka malokv�tá + + 

Imperatoria ostruthium  Všedobr horský + - 

Inula helenium Oman pravý + - 

Iva xanthiifolia Pouva �ep�olistá + - 

Juncus tenuis Sítina tenká + + 

Larix decidua Mod�ín opadavý + + 

Larix kaempferi Mod�ín japonský + + 

Leonorus cardiaca s.l.  Srde�ník obecný + - 

Lonicera tatarica Zimolez tatarský + - 
Lunaria annua M�sí�nice ro�ní + - 

Lupinus polyphyllus Lupina mnoholistá + + 

Lycium barbarum Kustovnice cizí + - 

Lysimachia punctata Vrbina te�kovaná + + 

Malva moschata Sléz pižmový + + 

Matteuccia struthiopteris  Pérovník pštrosí + + 

Mimulus guttatus Kejklí�ka skvrnitá + + 

Mimulus moschatus Kejklí�ka pižmová + - 

Myrrhis odorata  �ech�ice vonná + - 

Nicandra physalodes Lilík mochy�olistý + - 
Oenothera (sp. div.) Pupalka + + 

Onobrychis viciifolia Vi�enec ligrus + - 

Oxalis fontana Š�avel evropský + + 

Padus serotina St�emcha pozdní + - 

Panicum capillare Proso vláskovité pravé + - 

Phalaris arundinacea cv. picta Chrastice rákosovitá + + 

Physalis alkekengi Mochyn� židovská + - 

Picea pungens Smrk pichlavý + + 

Pinus nigra Borovice �erná + + 

Pinus strobus Borovice vejmutovka + + 

Populus canadensis Topol kanadský + + 

Potentilla intermedia Mochna prost�ední + - 

Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá + + 

Puccinellia distans Zblochanec oddálený + - 
Quercus rubra Dub �ervený + + 

Reynoutria japonica K�ídlatka japonská + + 

Reynoutria sachalinensis K�ídlatka sachalinská + + 
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Reynoutria x bohemica K�ídlatka �eská + + 

Rhus hirta Škumpa orobincová + - 

Ribes sp. Rybíz + + 

Robinia pseudacacia Trnovník akát + + 

Rubus allegheniensis Ostružiník alleghenský + - 

Rubus armeniacus Ostružiník sladkoplodý + - 

Rubus laciniatus Ostružiník d�ípený - + 

Rudbeckia laciniata T�apatka d�ípatá + + 

Rumex thyrsiflorus Š�ovík rozv�tvený + - 

Sedum spurium Rozchodník pochybný + - 

Senecio inaequidens Star�ek úzkolistý + - 
Senecio vernalis Star�ek jarní + + 

Sida spinosa Vláke� ostnitá + - 
Sisymbrium loeselii Hulevník Loesel�v + + 

Solanum lycopersicum Lilek raj�e  + - 

Solidago canadensis Zlatobýl kanadský + + 

Solidago gigantea Zlatobýl kanadský + + 

Sorbus intermedia Je�áb prost�ední + + 

Symphoricarpos albus Pámelník bílý + + 

Syringa vulgaris Še�ík obecný + + 

Telekia speciosa Koloto�ník ozdobný + + 

Tsuga canadensis  Tsuga kanadská + + 

Veronica filiformis Rozrazil nitkovitý + + 

Veronica peregrina Rozrazil cizí + + 

Veronica persica Rozrazil perský + - 

Vinca minor Barvínek menší + + 

Viola odorata Violka vonná + + 

 
 
 
3.9.2. Invazní a expanzivní druhy živo�ich� 
Z hlediska výskytu nep�vodní fauny v Labských pískovcích je evidováno doposud 68 nep�vodních 
druh�, z nichž jsou z hlediska ochrany p�írody v sou�asnosti problematické pouze n�které. Stru�n� 
definoval problematiku allochtonních druh� v krajin� Benda (2007), kdy se tito podílí na destabilizaci 
ekosystému p�ímou predací (nap�. psík mývalovitý), konkurencí v oblasti trofické i prostorové 
(nap�. plzák špan�lský, karas st�íb�itý), p�enosem nemocí (desetinožci) �i k�ížením s autochtonními 
druhy. Invazní a geograficky nep�vodní druhy m�žeme rozd�lit podle rizika a vliv�, které 
v sou�asnosti negativn� p�sobí na p�írodní ekosystémy a domácí druhy: 
 
I. kategorie – druhy s velkým rizikem, invadující v území a likvidující stabilitu p�írodních ekosystém�. 
Druhy vyžadující elimina�ní opat�ení, sledování �i vysokou opatrnost p�i manipulaci.  
 
II. kategorie – druhy s významným vlivem na stabilitu p�írodního ekosystému, s významn�jším vlivem 
p�edevším hospodá�ským. Tyto druhy je pot�ebné monitorovat a v p�írodních lokalitách dostupnými 
prost�edky se snažit provád�t opat�ení na jejich eliminaci. Do této kategorie jsou dále za�azeny druhy 
u nichž jsou v sou�asnosti minimální znalosti o jejich rozší�ení a možnostech vlivu na p�írodní 
prost�edí. 
 
III. kategorie – druhy bez zjevných rizik mající vliv hlavn� na synantropní prost�edí a nevykazující 
v sou�asnosti možnosti destabilizace p�írodních ekosystém�.  
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Mezi t�mito kategoriemi mohou existovat r�zné názory na za�azení jednotlivých druh�. Obecn� 
z hlediska této problematiky je samotné za�azení aktuální p�edevším v dob� zpracovávání této otázky. 
Z hlediska nep�vodní fauny je vysoká problematika samotného sledování a monitoringu. Jejich 
negativní vliv �i samotná p�ítomnost se m�že podstatn� m�nit v �asovém i prostorovém pojetí. 
 

I. kategorie 

plzák špan�lský (Arion lusitanicus) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: eurytopní druh od kulturní krajiny po otev�ené plošky v lesních 
porostech. P�vod Pyrenejský poloostrov. V rámci CHKO se jedná o široce rozší�ený druh. 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: velmi invazivní v obsazování nik. Z hlediska 
zem�d�lství se jedná o velmi významného šk�dce. Jelikož v krajin� Labských pískovc� není známé 
p�esné rozší�ení tohoto druhu, existuje zde navíc snadná možnost zám�ny s autochtonními druhy, je 
dob�e možné tento druh v sou�asné dob� za�adit také do II. kategorie. 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: zatím existují možnosti pouze individuálního smrcení, v kulturní 
a urbanizované krajin� snad také použití chemických prost�edk�. V potravním �et�zci neexistují 
v sou�asnosti významn�jší limitující druhy. 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: druh natolik problematický, že není možné 
v sou�asnosti odhadovat rozsah vlivu. Velká pravd�podobnost je, že zde druh zdomácní podobn� 
jako mandelinka Leptinotarsa decemlineata. 
 

rak pruhovaný (Orconectes limosus), krab �ínský (Eriocheir sinensis) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: aquatické druhy v rámci CHKO soust�ed�né p�edevším na �eku Labe. 
První jmenovaný m�že obsazovat také stojaté vody.  
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: významný druh v obsazení nik, velmi 
významné zdroje p�enášení ra�ího moru! 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: maximální hygiena p�i manipulaci, nap�. p�i výlovech �i p�i jejich 
cíleném sledování. Nezbytná je spolupráce s dot�enými spolky (rybá�ské svazy apod.) a uživateli 
vodních tok� a ploch (hl. s ohledem na dodržování pravidel omezujícíh riziko ší�ení ra�ího moru).  
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: prakticky zdomácn�lé druhy, které se pomalu mohou 
rozši�ovat do dalších region�. Úplné jejich vyhubení je nemožné. 
 

sume�ek americký (Ameiurus nebulosus)  

stanovišt� a rozsah rozší�ení: v CHKO je druh soust�ed�n na nejr�zn�jší vodní plochy, v�. �eky 
Labe.  
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: druh je invazivní v potravním �et�zci i 
v prostoru, bez vyššího predátora je v tomto smyslu prakticky netknutelným druhem.  
doporu�ená a provád�ná opat�ení: záleží p�edevším na dohod� s dot�enými spolky a institucemi, 
aby byl tento druh minimalizován. 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: v mnoha regionech je teoreticky možné tento druh do 
desítek let regionáln� eliminovat. Naproti tomu nap�. z �eky Labe je tento druh zcela nemožné úpln� 
odstranit. 
 

karas st�íb�itý (Carassius gibelio)  

stanovišt� a rozsah rozší�ení: V CHKO je soust�ed�n p�edevším na stojaté vodní plochy.  
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: druh je invazivní v potravním �et�zci, 
zp�sobuje nap�. v lesních vodních plochách jako všežravec významné škody na vyvíjející se generaci 
obojživelník� i hmyzu. Jelikož se jedná o zna�n� odolný druh, vytla�uje p�irozené druhy. Bohužel je 
ob�as zám�rn� vysazován do menších t�ni. 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: záleží p�edevším na dohod� s dot�enými spolky a institucemi. 
P�i výlovech je vhodné tento druh cílen� likvidovat a nahrazovat siln�jšími populacemi autochtonních 
druh�. 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: v mnoha regionech by bylo teoreticky možné tento 
druh do n�kolika desítek let regionáln� eliminovat, ve v�tších vodních plochách je to z�ejm� úpln� 
nemožné.  
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psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: lesní porosty po celém území CHKO. Druh pochází z jihovýchodní 
Asie od Amuru po Vietnam a Japonsko. Jako kožešinový druh byl i zám�rn� vysazován mimo areál 
výskytu. 
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: významný predátor v potravním �et�zci a 
konkurent �ady p�vodních druh�. 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: p�ímá likvidace mysliveckými sdruženími. 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: jedná se prakticky o plošn� rozší�ený druh, který je 
možné pouze odst�elem individuáln� likvidovat. 
 

II. kategorie  

kleštík zhoubný/v�elý (Varroa destructor) 

stanovišt� a rozsah rozší�ení: na území CHKO je druh evidován plošn� po celém území v úlech 
v�ely medonosné (Apis melifera).  
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: parazit v�ely indické a v�ely medonosné. 
Zp�sobuje onemocn�ní zvané varroáza (tzv. v�elí mor). Rozto� poškozuje sáním hemolymfy zejména 
v�elí plod, z n�hož se líhnou derformované a celkov� špatn� vyvinuté v�ely, pokud nedojde k úhynu 
již ve fázi kukly. Napadení kukly zp�sobuje u d�lnice zkrácení délky života, což je fatální zejména pro 
v�ely, které mají ve v�elstvu p�e�kat zimu. V�elstvo je zna�n� negativn� ovlivn�no ve stavb� v�elích 
plást�, je snížen �istící pud, výkonnost v�el p�i odchovu plodu a sb�ru nektaru. V souvislosti 
s napadením rozto�em jsou oslabená v�elstva také mén� odolná v��i virovým, bakteriálním i 
houbovým onemocn�ním. 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: metodika likvidace rozto�e ve v�elstvu je stále ve vývoji a 
b�hem roku vyžaduje aplikaci �ady desinfek�ních opat�ení. Obecn� je praxí p�i silném zamo�ení úplná 
likvidace úlu, nap�. spálením apod. 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: jedná se prakticky o zdomácn�lý druh. Na území 
CHKO není v sou�asnosti zjišt�n významn�jší výskyt tohoto druhu, úplné vyhubení je prakticky 
nemožné.  
 

klín�nka jírovcová (Cameraria ohridella)  

stanovišt� a rozsah rozší�ení: v CHKO je klín�nka soust�ed�na na jírovce ma�ály plošn� po celém 
území.  
invazní charakteristiky a vliv na p�írodní ekosystémy: druh vytvá�í p�edevším na jírovcích 
v urbanizované krajin� velmi silné populace, které sou�asn� s p�sobením imisí jírovce p�ed�asn� 
opadávají a oslabují se. Velmi pravd�podobný je také zprost�edkovaný vliv na p�ed�asné uhynutí 
stromu. Ve volné krajin� nejsou škody na jírovcích tolik vážné. I p�estože se jedná o nep�dní druh 
d�eviny, je nutné brát v úvahu, že �ada domácích druh� bezobratlých �asto jírovce využívají jako 
náhradní dutinné druhy d�evin . 
doporu�ená a provád�ná opat�ení: v urbanizované krajin� je nutné dodržovat metodiku eliminace 
tohoto druhu, vycházející nap�. z pálení listí p�i podzimním opadu apod. 
výhledy a pravd�podobnost omezení druhu: jedná se o prakticky zdomácn�lý druh, u n�hož úplné 
vyhubení je prakticky nemožné. 
 
Do této kategorie je možné za�adit dále nap�.: Mlži (Bivalvia) - korbikula asijská (Corbicula fluminea), 
slávi�ka mnohotvárná (Dreissena polymorpha), plži (Gastropoda) - píse�ník novozélandský 
(Potamopyrgus antipodarum), m�kkýši (Mollusca) - kružník malý (Gyraulus parvus); desetinožci 
(Decapoda) - rak bahenní (Astacus leptodactylus); r�znonožci (Amphipoda) - blešivec velkohrbý 
(Dikerogammarus villosus), stejnonožci (Isopoda) - beruška Proasellus coxalis, mnohonožky 
(Diplopoda) - mnohonožka Cylindroiulus caeruleocinctus, hmyz (Insecta): mšicovití (Aphididae) - 
zdobnatka akátová (Appendiseta robiniae), kyjatka asijská (Impatientinum asiaticum), kyjatka zahradní 
(Macrosiphum euphorbiae), mšice Trichosiphonaphis polygonifoliae, kyjatka Uroleucon erigeronense; 
brouci (Coleoptera) - potemník Alphitophagus bifasciatus, leskná�ek Glischrochilus quadrisignatus, 
ptáci (Aves) - kachni�ka mandarinská (Aix galericulata), kachni�ka karolínská (Aix sponsa), orebice 
rudá (Alectoris rufa), holub v�žák (Columba livia f. domestica), paprskoploutvé ryby (Actinopterygii) - 
tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), amur bílý (Ctenopharyngodon idella), kapr obecný (Cyprinus 
carpio), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix), ostroretka st�hovavá (Chondrostoma nasus), 
pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), st�evli�ka východní (Pseudorasbora parva), siven americký 
(Salvelinus fontinalis), plazi (Reptilia) - želva nádherná (Trachemys scripta), Ptáci (Aves) - bažant 
obecný (Phasianus colchicus); savci (Mammalia) - ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), potkan 
Rattus norvergicus, krysa obecná (Rattus rattus), nutrie Myocastor coypus, mýval severní (Procyon 
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lotor), králík divoký (Oryctolagus cuninculus), dan�k evropský (Dama dama), kamzík horský 
(Rupicapra rupicapra), muflon Ovis musimon, norek americký (Mustela vison). 
 

III. kategorie 

Do této kategorie je možné za�adit: švábi (Blattodea) - šváb domácí (Blatta orientalis), rus domácí 
(Blattella germanica), motýli (Lepidoptera) - krásn�nka skvrnitá (Endrosis sarcitrella), zavíje� skladištní 
(Ephestia elutea), zavíje� mou�ný (Ephestia kuehniella), mol Haplotinea insectella, vzp�ímenka 
akátová (Parectopa robiniella), klín�nka akátová (Phyllonorycter robiniella), makadlovka obilná 
(Sitotroga cerealella), mol Tinea pallescentella, mol šatní (Tineola biselliella), mol �alounový 
(Trichophaga tapetzella), mouchy (Diptera) - octomilka Drosophila busckii, brouci (Coleoptera) - 
zrnokaz skvrnitý (Callosobruchus maculatus), leskná�ek Carpophilus hemipterus, mandelinka 
bramborová (Leptinotarsa decemlineata), pilous �erný (Sitophilus granarius), pilous rýžový (Sitophilus 
oryzae), kožojed Trogoderma granarium, ptáci (Aves) - krocan divoký (Maleagris gallopavo); savci 
(Mammalia) - myš domácí (Mus musculus). 
 
 
 

3.10. Neživá p�íroda 
Neživá p�íroda dodává Labským pískovc�m neopakovatelnou tvá�nost a osobitý charakter. Specifická 
geologická a geomorfologická stavba jsou zde hlavními faktory, které p�edur�ují i bohatství a vzácnost 
druh� živé p�írody. Nejvýznamn�jší lokality jsou tyto: 
 
Skalní m�sto u Tisé 

Poloha: P�i severovýchodním okraji obce Tisá, tedy na nejzápadn�jším okraji Labských pískovc�. 
Vrcholová plošina dosahuje nadmo�ské výšky 615 m. 

Geologická charakteristika: Skalní m�sto u Tisé vzniklo intenzivní selektivní erozí v okrajové �ásti 
tabule, tvo�ené kvádrovými pískovci b�lohorského souvrství (spodní až st�ední turon). Na území 
�eské republiky je jediným skalním m�stem, které v tomto souvrství vzniklo. V areálu skalního 
m�sta lze sledovat �adu dalších mezo a mikroforem morfologie v pískovcovém souvrství (skalní 
pr�chody resp. brány �i tunely, p�evisy a �ímsy, skalní dutiny, voštiny aj.). Na pískovcích jsou 
dob�e patrné r�zné typu šikmého zvrstvení, s p�evahou deskovitého, p�evážn� jednosm�rn� 
orientovaného zvrstvení v decimetrových polohách, �asto naložených na sebe. 

Ochrana a st�ety zájm�: Tiské st�ny byly v roce 1996 prohlášeny za p�írodní památku. Od konce 
18. století jsou vyhledávanou turistickou oblastí. Další lidskou aktivitou je horolezectví, které se 
zde intenzivn� p�stuje zhruba jedno století. Pr�chod skalním m�stem je turisticky zp�ístupn�n a 
upraven (chodníky, žeb�íky, zábradlí).  

 
Holý vrch 

Poloha: Na úbo�í Vysokého (D��ínského) Sn�žníku, 2,5 km jihozápadn� od m�sta Jílové. 528 m nad 
mo�em. 

Geologická charakteristika: Neovulkanická elevace s lokáln� vyvinutou sloupcovitou odlu�ností. Jeho 
svahy �áste�n� pokrývají kamenná mo�e. Tyto p�evážn� kamenité a balvanité svahové uloženiny 
se vytvo�ily hlavn� díky mrazovému zv�trávání. Pat�í k nejmladším horninám v popisované 
oblasti. 

Ochrana a st�ety zájm�: Rozsáhlé su�ové pole s výskytem �etných reliktních druh� bezobratlých je 
navrženo k vyhlášení za p�írodní památku. V sou�asnosti leží ve II. zón� ochrany. Bez st�etu 
zájm�. 

 
Jeskyn� pod Sn�žníkem 

Poloha: 600 m jihovýchodn� od vrcholu Vysokého Sn�žníku. Jedná se o opušt�nou štolu po t�žb� 
fluoritu. Vstup do štoly leží v nadmo�ské výšce zhruba 576 m. Chrán�n je systém podzemních 
dutin, odtud název „Jeskyn� pod Sn�žníkem“. Uzav�eno ve�ejnosti, v pé�i Správy CHKO Labské 
pískovce. 

Geologická charakteristika: Ve zlomovém pásmu Vysokého Sn�žníku, tvo�eného prok�emen�lými 
k�ídovými pískovci, �eské k�ídové pánve, turonského stá�í, vznikly následkem svahového 
odsedání ker pseudokrasové rozsedlinové jeskyn�. Jejich st�ny pokrývá fluorit s dalšími 
minerály. Jeskyn� byly odkryty p�i t�žb� fluorit�, ukon�ené v roce 1995. Dosahují délky až 96 m, 
ší�ky 8 m a výšky 35 m. V areálu jeskyní lze sledovat �adu mezo a mikroforem morfologie.  



  

 94 

Ochrana a st�ety zájm�: Z d�lního systému byl zachován 1025 m dlouhý úsek bývalé štoly �.4, 
vyhlášený v r. 1999 za p�írodní památku. P�edm�tem ochrany je systém jeskyní s fluoritovou 
mineralizací. Ochrana p�ed sb�rateli minerál� je zajišt�na uzavíratelným vstupem. O štolu je 
pe�ováno dle plánu pé�e. 

 
Vysoký Sn�žník 

Poloha: Vrcholová kóta (723 m) této nejvyšší stolové hory �eskosaského Švýcarska leží 3,4 km 
severn� od m�sta Jílové. 

Geologická charakteristika: Vrcholová plošina je mírn� uklon�na k severovýchodu. Sklon vrcholové 
plošiny (2o) je identický s úklonem vrstev v širším okolí. Plochý vrchol lemují skalní st�ny tvo�ené 
k�emitými st�edn� až hrub� zrnitými pískovci nejvyšší �ásti jizerského souvrství (turonského stá�í) 
�eské k�ídové pánve. Na okraji vrcholové plošiny se nalézají dokonalé skalní mísy až metrových 
rozm�r�. Pod skalními st�nami jsou rozsáhlé blokové sut�. 

Ochrana a st�ety zájm�: Celá hora leží ve III. zón� CHKO a její vrchol je tradi�ním místem letní i zimní 
turistiky. Nutné je zachovat zákaz vjezdu na vrchol (restaurace a rozhledna). Jinak bez st�etu 
zájm�.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 8: Jeskyn� pod Sn�žníkem 
 
 
Labské údolí 

Poloha: Údolí nejv�tší �eské �eky mezi D��ínem a státní hranicí se spolkovou zemí Sasko. P�etíná 
Labské pískovce severojižním sm�rem a je zahloubeno do sousedních plošin. 

Geologická charakteristika: Antecedentní ka�on Labe v D��ínské vrchovin� a v Elbsandsteingebirge 
je místy p�es 300 m hluboký. Byl vytvo�en b�hem spodního a st�edního pleistocénu etapovitým 
zahlubováním �eky do p�evážn� pís�itých sediment� svrchní k�ídy a místy i jejich krystalinického 
podloží. K�ídové sedimenty mají stratigrafický rozsah perucko-korycanské až jizerské souvrství 
(cenoman až st�ední turon) a jsou zastoupeny hlavn� kvádrovými pískovci. Jejich podloží tvo�í 
lužický granit a metamorfované horniny jeho plášt�. Etapovitá hloubková eroze �eky byla 
stimulována klimaticky a �áste�n� i tektonicky. Z hlediska historické a dynamické geologie 
p�edstavuje oblast širšího okolí dnešního ka�onu oslabenou zónu na okraji �eského masivu. Ve 
druhohorách práv� tudy probíhaly opakované transgrese epikontinentálních mo�í dále do nitra 
�eského masivu. Pro neotektonickou etapu jejího vývoje jsou naopak charakteristické 
opakované kerné zdvihy. P�esto je tato oblast v sou�asné dob� erozní bází p�evážné �ásti 
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�eského masivu. Morfostruktura území se formovala na k�ížení dvou, v rámci celého �eského 
masivu d�ležitých, dlouhodob� aktivních tektonických zón prvého �ádu. První z nich, labský 
lieament o generelním sm�ru SZ-JV, byla opakovan� aktivována už od proterozoika. Druhou je 
severovýchodní pokra�ování krušnohorského zlomového pásma. To zde má lokální ozna�ení 
d��ínské a �eskokamenické zlomové pásmo. Zlomové pásmo zde má sm�r Z-V a opakovan� 
bylo do t�etihor aktivováno. Ka�on souvisle lemují morfologicky �lenité skalní st�ny pod okrajem 
strukturní plošiny.  

Ochrana a st�ety zájm�: Labské údolí leží v I. a II. zón� ochrany. Na pravob�ežní �ásti se p�ipravuje 
vyhlášení národní p�írodní památky, nebo� se jedná o ojedin�lou, geomorfologicky unikátní 
krajinu, kde se kombinuje �í�ní a pískovcový fenomén. Na svazích jsou na velkých plochách 
zachovány smíšené porosty. Pseudokrasové jeskyn� v labském údolí se staly p�edm�tem 
ochrany EVL �eské Švýcarsko jako p�írodní stanovišt� 8310. V zim� je využívají netopý�i. 
Jelikož je území horolezecky využíváno a slouží zárove� v dob� hnízd�ní ptactva, p�edchází se 
možným st�et�m vyhlašováním p�echodn� chrán�ných ploch v dob� hnízd�ní vzácných a 
ohrožených druh� ptactva. 

 
Meandry Ch�ibské Kamenice 

Poloha: �ást toku Ch�ibské Kamenice (Ch�ibského potoka) mezi obcemi Všemily a Srbská Kamenice. 
Meandry leží v nadmo�ské výšce okolo 200 m.  

Geologická charakteristika: Podklad tvo�í druhohorní kvádrové pískovce spodního turonu, které jsou 
p�ekryty kvarterními pís�itými náplavy Ch�ibské Kamenice. Vývoj vodote�e dokumentuje erozivní 
�innost, ponechanou p�irozenému vývoji. Na nárazovém neboli výsepním b�ehu jsou �asto 
podemleté b�ehy, které se �asem sesouvají. Prot�jší b�eh (jesep), tzv. jádro meandru, je místem 
hromad�ní naplavovaného materiálu. 

Ochrana a st�ety zájm�: V roce 1996 zde byla z�ízena p�írodní památka a to k ochran� typické ukázky 
erozního p�sobení vodního toku s výskytem ohrožených živo�ich�.  

St�ety zájm�: Dochází k naplavováni drobného odpadu z lidských sídliš�. Jinak bez st�et�. 
 
Pavlínino údolí 

Poloha: Hluboce za�íznuté údolí Ch�ibské kamenice (Ch�ibského potoka) mezi samotou Na Potokách 
a Jet�ichovicemi. Nadmo�ská výška dna údolí se pohybuje v rozmezí 230 až 285 metr�.  

Geologická charakteristika: Až 120 m hluboké ka�onovité údolí bylo vyhloubeno siln� meandrujícím 
tokem �í�ky Ch�ibské Kamenice. Ka�on je vy�íznut do mocného sledu k�emenných (kvádrových) 
pískovc� svrchní �ásti jizerského souvrství (st�ední až svrchní turon). Pískovce jsou lavicovit�, 
mén� i deskovit� vrstvené, místy se vyskytují proudov� (šikmo) zvrstvené polohy decimetrových 
mocností. Ve východní �ásti ka�onu lze v nejvyšších �ástech skalních st�n sledovat nejvyšší 
�ást jizerského souvrství, které je zastoupeno facií k�emenných, dob�e vyt�íd�ných, 
jemnozrnných pískovc�. Na skalních st�nách jsou místy dob�e vyvinuty menší formy reliéfu 
p�edevším skalní dutiny, �ímsy, p�evisy a voštiny. 

Ochrana a st�ety zájm�: Posláním p�írodní rezervace (z�ízena v r. 1993) je ochrana geobiocenózy 
celého údolí. Bez st�et� zájm�. 

 
 
 

3.11. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Teoretická a legislativní východiska ÚSES 

Koncepce územních systém� ekologické stability vychází z poznatku, že relativn� ekologicky 
stabiln�jší území (vyjád�ená stupn�m ekologické stability) se zachovala tam, kde p�írodní podmínky 
omezovaly rozvoj intenzivního využívání krajiny, tj. nejintenzivn�jší formy hospoda�ení. Stupe� 
ekologické stability kulturní krajiny není váženým pr�m�rem stup�� ekologické stability jednotlivých 
�ástí, ale je závislý též na uspo�ádání, prostorovém rozložení a vzdálenosti ekologicky stabiln�jších 
segment� krajiny.  

ÚSES tak p�edstavuje propojení ekologicky stabilních �ástí krajiny do funk�ního celku s cílem 
zachovat biodiverzitu p�írodních ekosystém� a stabiliza�n� p�sobit na okolní antropicky ovlivn�nou 
krajinu. Zám�rem ÚSES je uchování a podpora rozvoje p�irozeného genofondu krajiny, zajišt�ní 
p�íznivého p�sobení na ekologicky mén� stabilní �ásti krajiny a jejich prostorové odd�lení, podpora 
polyfunk�ního využívání krajiny a uchování významných krajinných fenomén�.  

ÚSES tvo�í plochy biocenter propojených biokoridory a dopln�né interak�ními prvky. Biocentra 
reprezentují jednotlivé typy p�irozených ekosystém� ur�ité �ásti krajiny s cílem umožn�ní jejich 
existence a zachování druhové pestrosti, biokoridory p�edstavují propojení biocenter s cílem 
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umožn�ní jejich komunikace, resp. genetické vým�ny. Interak�ní prvky zvyšují a zprost�edkovávají 
stabiliza�ní vliv sít� na okolní krajinu. Celá sí� je vymezena podle prostorových a funk�ních kritérií 
ur�ených p�íslušnou metodikou jako minimalizovaný plošný nárok na systém. 
Podle zák. �. 114/1992 Sb. se ochrana p�írody a krajiny zajiš�uje rovn�ž ochranou a vytvá�ením 
územních systém� ekologické stability. ÚSES je vzájemn� propojený soubor p�irozených a 
pozm�n�ných, avšak p�írod� blízkých ekosystém�, který udržuje p�írodní rovnováhu. Rozlišuje se na 
místní (lokální), regionální a nadregionální. Lokální ÚSES zahrnuje i celý rozsah systém� regionálních 
a nadregionálních, jeho pozitivní p�sobení na krajinu se nejvýrazn�ji uplat�uje na místní úrovni. 
Zapracováním projednaného lokálního ÚSES do územních plán� obcí se stává ÚSES závazným a je 
tak praktickým vyúst�ním celého procesu územního zabezpe�ování ekologické stability.  

Podle zák. �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny je ochrana systému ekologické 
stability povinností všech vlastník� a uživatel� pozemk� tvo�ících jeho základ, jeho vytvá�ení je 
ve�ejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemk�, obce i stát. Na území chrán�ných 
krajinných oblastí vymezují a hodnotí systémy ekologické stability p�íslušné správy chrán�né krajinné 
oblasti. 
Postup vymezování a hodnocení ÚSES je stanoven ve vyhlášce �. 395/1992 MŽP, kterou se 
provád�jí n�která ustanovení zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní. 
Podle výše uvedené vyhlášky je plán a projekt systému ekologické stability schvalován p�íslušnými 
orgány územního plánování v územn� plánovací dokumentaci nebo územním rozhodnutí.  
Vyhláškou �. 135/2001 Ministerstva pro místní rozvoj �R o územn� plánovacích podkladech a 
územn� plánovací dokumentaci je stanoven jako jedna z povinných položek obsahu územního plánu 
velkého územního celku a územního plánu obce i návrh ÚSES. 
 

V roce 1996 byl Ministerstvem životního prost�edí a místního rozvoje �R po�ízen územn� 
technický podklad (ÚTP) nadregionálních a regionálních ÚSES pro �R. Územn� technický podklad 
udává základní rámec pro vymezení ÚSES v nadregionální a regionální úrovni. Na území CHKO 
Labské pískovce pouze malou �ástí zasahuje jedno nadregionální biocentrum (NRBC �. 40 H�enská 
skalní m�sta). Hranice tohoto biocentra je ur�ena UTP k up�esn�ní. Prochází zde 5 nadregionálních 
biokoridor� (K2, K4, K6, K7 a K8) a 4 regionální biokoridory. Na území CHKO se rozkládá nebo 
�áste�n� zasahuje11 regionálních biocenter (viz mapová p�íloha �. 5).  
 

Stru�ná charakteristika nadregionálních a regionálních prvk� ÚSES na území CHKO Labské 
pískovce (�íslování prvk� regionálního a nadregionálního ÚSES bylo p�evzato z ÚTP) 

Nadregionální USES 

NRBC 40 H�enská skalní m�sta 
Biocentrum zasahuje území CHKO pouze malou �ástí (dle UTP se jedná o plochu cca 100 ha, 
kone�ná hranice biocentra je ur�ena k up�esn�ní). Jedná se o rozsáhlé partie souvisle zalesn�né 
pískovcové vrchoviny D��ínských st�n se skalními m�sty a p�irozenými až polokulturními p�evážn� 
borovými lesy v NP �eské Švýcarsko.  
 
NRBK Božídarské rašeliništ� – H�enská skalní m�sta (K2) 
Borová osa biokoridoru vychází z NRBC �. 40 H�enská skalní m�sta a je vedena na území CHKO 
Labské pískovce  p�es RBC 1402 Údolí Napajedla, dále p�es partie D��ínského Sn�žníku (RBC 
�. 1701) k Tiským st�nám (RBC �. 1373), kde se  charakter osy m�ní na mezofilní bu�innou a trasa 
biokoridoru pokra�uje k Božídarskému rašeliništi.  

 
NRBK Jeze�í – St�íbrný roh (K4) 
Biokoridor na území CHKO probíhá jako mezofilní bu�inná osa od RBC 1370 Údolí Labe p�es RBC 
1771 Skalní útvary B�lského potoka k RBC 1372 Nová Ves. U Nové Vsi se v koridoru odd�luje v�tev 
vedoucí dále mimo území CHKO k RBC 1322 Sedmiho�í. V p�vodním sm�ru pokra�uje biokoridor 
z Nové Vsi k Libouchci (RBC 1703), kde opouští hranice CHKO. 
 
NRBK H�enská skalní m�sta – Studený vrch( K6) 
Biokoridor spojuje NRBC 40 H�enská skalní m�sta a NRBC 82 Studený vrch. Územím CHKO 
prochází osa borová. Biokoridor je zde umíst�n p�evážn� v trase toku Ch�ibské Kamenice, na trase 
biokoridoru leží RBC 1363 Svinské doly a Vl�í rokle.  
 
NRBK Studený vrch – H�enská skalní m�sta – hranice �R (K7) 
Biokoridor probíhá severní �ástí CHKO Labské pískovce a je vymezen jako osa mezofilní bu�inná. Na 
území CHKO je veden od RBC 1377 Tane�nice, pokra�uje podél hranic �R a rozv�tvuje se na dv� 
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v�tve. Jedna �ást je vedena již mimo území CHKO k RBC 1376 Brtníky a druhá v�tev je sm�rována 
dále podél hranic �R k NRBC 40 H�enská skalní m�sta. 
 
NRBK St�íbrný roh – hranice �R (K8) 
Biokoridor je vymezen na území CHKO jako osa mezofilní bu�inná, borová a vodní a je veden 
regionálním biocentrem Údolí Labe (RBC 1370). 
 
Regionální USES 

RBC 1373 Tiské st�ny  
Regionální biocentum je vymezené na borové ose NRBK v lokalit� skalních m�st v p�írodní památce 
Tiské st�ny. 
 
RBC 1703 Libouchec 
Jedná se o komplex p�irozeného lesního porostu „libouchecké bu�iny“ v prudkém, balvanitém a 
skalnatém svahu vrchu Na Tisce pod jihovýchodním okrajem Tisé, v�etn� p�ilehlé �ásti 
degradovaných borob�ezových ty�kovin v plošin� nad sklaní hranou. 
 
RBC 1701 D��ínský Sn�žník  
Výrazná pískovcová stolová hora D��ínského Sn�žníku por�stající mladými lesními porosty druhotn� 
obsazujícími imisemi narušené lesní plochy. Jedná se o náhorní plato hory se strmými svahy a 
skalními výchozy kvádrového pískovce.  
 
RBC 1702 Údolí Napajedla   
Regionální biocentrum je vymezeno na trase nadregionálního biokoridoru v údolní poloze potoka 
Napajedla, sou�ástí lokality je vodní tok Napajedla.  
 
RBC 1371 Skalní útvary u B�lského potoka  
Hluboké zalesn�né pískovcové rokle za�íznuté v jižním úpatí svah� Sn�žnické hornatin.Biocentrum se 
nachází na trase nadregionálního biokoridoru K4. Dominantou lokality jsou skalní pískovcové výchozy, 
sou�ástí lokality jsou vodní tok B�lský potok a jeho bezejmenný levostranný p�ítok. 
 
RBC 1372 Nová Ves 
Komplex smíšených les� v �lenitých balvanitých svazích na jižním okraji Sn�žnické hornatiny. 
 
RBC 1370 Údolí Labe  
Rozsáhlý komplex zalesn�ného skalnatého ka�onu Labe mezi Loubím a H�enskem s p�evahou 
p�irozených les� charakteru bor� a bu�in a p�irozeným �í�ním tokem s úzkým lemem lužních porost�. 
Jedná se o regionální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru K8. Ve svahu ka�onu Labe 
navazujícího bo�ního údolí Janovského potoka zahrnuje p�edevším hodnotné p�irozené partie bor� 
pískovcových skal a rozsáhlý komplex p�irozených acidofilních bu�in. �áste�n� funk�ní �ástí jsou 
místy zahrnuté kulturní smrkové nebo borové porosty. Levý b�eh Labe tvo�í výrazn� �lenitý reliéf 
svah� s �etnými údolími, h�bety, terénními stupni a zá�ezy. Dominantou lokality jsou skalní pískovcové 
výchozy.  
 
RBC 1368 Popovi�ský vrch  
Biocentrum tvo�í komplex p�irozených listnatých les� p�i temeni, ve svazích a p�i úpatí výrazné kupy 
Popovi�ského vrchu východn� od Ludvíkovic na rozhraní R�žovské vrchoviny a Verne�ického 
St�edoho�í. Jedná se o funk�ní až �áste�n� funk�ní biocentrum v p�evážn� listnatých lesních 
porostech ve svazích a p�i úpatí Popovi�ského vrchu. Funk�ní partie p�edstavují starší r�znov�té 
listnaté lesy p�íznivé skladby p�i temeni a Z svahu, �áste�n� funk�ní �ástí jsou mladší listnaté 
ty�koviny ve svazích a jako kontrastní �ást hosnotné lužní partie p�i úpatí, narušené ovšem místy 
vysokým podílem topolu v d�evinné skladb�. 
 
RBC 1363 Svinské doly a Vl�í rokle  
Biocentrum tvo�í �lenité prudké zalesn�né svahy údolí Ch�ibské Kamenice s �etnými výchozy a pásy 
pískovcových skal, v�etn� výrazné zalesn�né kupy vrchu Borovina. Biocentrum je fun�ní až �áste�n� 
funk�ní v p�evážn� p�irozených borových, omezen� i bukových lesních porostech ve skalnatých 
svazích údolí �eky a kolem výrazné kupy vrchu.  
 
RBC 1377 Tane�nice 
Jedná se o kulturní až smíšené porosty s p�evahou smrku v �lenitých, �asto balvanitých svazích vrchu 
Tane�nice. 
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RBC 380 R�žák  
Biocentrum zahrnuje lesní p�irozené porosty ve svazích výrazného vysokého �edi�ového vrcholu 
R�žovského vrchu vyvýšeného o cca 300 m nad okolní pískovcovou plošinu porostlou polokulturními 
borovými lesy. Na území CHKO zasahuje podle UTP pouze okrajov�. 
 
RBK 546 Tiské st�ny – státní hranice 
Jedná se o pás pískovcových skal a skalních m�st tvo�ících svah údolí Rájeckého potoka a D��ínské 
hornatiny 
 
RBK 547 Tiské st�ny – Libouchec 
Propojení je trasováno degradovanými i p�irozen�jšími mladými lesy s bukem v �lenitém terénu na 
okraji pískcové Sn�žnické hornatiny. 
 
RBK 549 Údolí Labe – Popovi�ský vrch  
Jedná se o borové a smíšené lesy skalnatých pískovcových roklí a plošin v �lenitém terénu vrchoviny 
Jet�ichovických st�n. 
 
RBK 550 Popovi�ský vrch – K8 
Biocentrum tvo�í p�irozené hájové a lužní lesy v pozvolných svazích úpatí Popovi�ského a Sokolího 
vrchu v �lenitém terénu na rozhraní D��ínských St�n a Verne�ického St�edoho�í. Pouze �ást 
biokoridoru je vedena územím CHKO. 
 
Hranice uvád�ných prvk� regionálního ÚSES jsou ur�eny podle UTP k vymezení. U nadregionálního 
biocentra je �ást vymezena jednozna�nými hranicemi, �ást hranic je ur�ena k up�esn�ní. V sou�asné 
dob� je po�izován KÚ Ústeckého kraje v souvislosti s p�ípravou Zásad územního rozvoje Ústeckého 
kraje (ZUR) nový krajský plán územního systému ekologické stability, který zp�es�uje a vymezuje 
regionální a nadregionální prvky ÚSES uvedené v UTP. 
 
Lokální ÚSES 

Chrán�ná krajinná oblast Labské pískovce zahrnuje 55 katastrálních území. Pro 21 z nich po�ídila 
Správa CHKO Labské pískovce lokální plán územního systému ekologické stability jako samostatnou 
oborovou dokumentaci ochrany p�írody, která byla �i p�ípadn� bude projednána a schválena 
v procesu projednávání a schvalování ÚPD obcí.  

Díky zachovalosti p�írody a krajiny na území CHKO Labské pískovce mohlo být p�i tvorb� ÚSES 
ve velké �ásti využito krajinných prvk� v jejich stávající p�írodní podob�. P�esto n�kolik liniových prvk� 
(biokoridor�) není zcela funk�ních a jsou navrženy jako úseky k založení.  

 
Na území CHKO Labské pískovce byly zpracovány na základ� zadání Správy CHKO Labské pískovce 
tyto generely lokálního územního systému ekologické stability: 

• Plán ÚSES pro k.ú. Ludvíkovice, Huntí�ov, Nová Oleška, Stará Oleška, Arnoltice, R�žová, 
Bynovec, Kámen, Aleš Friedrich, 2001 

• Plán ÚSES pro k.ú. Jánská, Janov, Kamenická Strá�, Jet�ichovice, Rynartice, Všemily, 
Vysoká Lípa, Srbská Kamenice, Aleš Friedrich, 2002 

• Plán ÚSES pro k.ú. Labská Strá�, Markvartice, Veselé, Kamenická Nová Víska, Doubice, 
H�ensko, Aleš Friedrich, 2003 
 

Návrh sít� ÚSES ve vypracovaných generelech p�ijímá prvky nadregionálního a regionálního systému 
pole ÚTP Ministerstva pro místní rozvoj �R z roku 1996 a navazuje na prvky vyššího systému 
vymezené generely v okolních katastrálních území. Jednotlivá biocentra a trasy biokoridor� jsou 
konkrétn� vymezeny v rámci genereln� stanovených tras. V území se vyskytuje zna�ný podíl 
ekologicky stabiln�jších ploch, proto �ešení lokálního ÚSES spo�ívá ve výb�ru ekologicky hodnotných 
lokalit a jejich propojení do uceleného celku. 

 
Dále jsou pro území CHKO Labské pískovce zpracovány následující podklady lokálního systému 
ekologické stability: 

• Generel lokálního ÚSES pro správní území m�sta Jílové (k.ú. Jílové, Sn�žník, Modrá, 
Martin�ves), Lareco, 1997 

• Generel lokálního ÚSES pro správní území m�st D��ín, Lareco, 1997 
• Okresní generel ÚSES Ústí nad Labem, zpracovatel Aleš Friedrich, 2000, který na úrovni 

okresu Ústí nad Labem vymezuje prvky ÚSES. Pro území CHKO Labské pískovce zahrnuje 
k.ú. Petrovice u Chaba�ovic, Tisá a Libouchec. 
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Kvalita výstup� pro lokální systém ekologické stability je rozdílná od velmi vysoké po nízkou podle 
jednotlivých zpracovatel� a podle roku zpracování.  
 
 
Zapracování územních systém� ekologické stability do platných LHP 

Na území CHKO Labské pískovce se nachází dva lesní hospodá�ské celky zahrnující státní lesy. 
Jedná se o LHC D��ín a LHC Rumburk, které pokrývají 86 % celkové plochy les� na území CHKO. 
Zbylých 12 % les� je obecních a 2 % soukromých les�. Pro LHC D��ín je zpracován LHP s platností 
2005–2014 a pro LHC Rumburk LHP s platností 2006-2015. Pro LHC D��ín byly prvky ÚSES do LHP 
zapracovány z generelu v oblastních plánech rozvoje les�. Na územích obcí s platným územním 
plánem byl ÚSES p�evzat z územních plán�. Na území CHKO Labské pískovce  se jedná  o obce 
D��ín, Jílové, Libouchec, Petrovice, Tisá. P�i hospoda�ení v prvcích ÚSES na lesních pozemcích jsou 
p�ijaty pro LHC D��ín zásady up�ednost�ovat jemn�jší zp�soby hospoda�ení (zejména podrostní 
zp�sob hospoda�ení), vyvarovat se rozsáhlých holých se�í, p�izp�sobovat d�evinnou skladbu 
p�irozené, zvyšovat podíl listná��, p�i um�lé obnov� omezovat podíl nep�vodních d�evin a v porostech 
zd�raz�ovat mimoproduk�ní funkce lesa.Pro LHC Rumburk byly požadavky na odlišný zp�sob 
hospoda�ení, vyplývající z umíst�ní územního systému ekologické stability, za�len�ny do podrobného 
plánování pro jednotlivé porostní skupiny. Pro hospoda�ení v prvcích ÚSES je p�ijata zásada 
respektovat p�i zalesn�ní dokumentaci ÚSES a p�izp�sobit d�evinnou skladbu p�íslušnému SLT.  
 
 
 

3.12. Krajinný ráz 
Z hlediska prostorového utvá�ení krajiny a p�evažujících charakteristik území CHKO rozd�leno na 
krajinné celky (oblasti), krajinné prostory a místa krajinného rázu (díl�í krajinné prostory). Následující 
�len�ní je p�evzato ze studie Vyhodnocení krajinného rázu území od Ing. arch. Jitky Brychtové, 
autorizovaný architekt �KA, V�šínova 16, Praha 10.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 9: Vl�í hora 
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KC I. KRAJINNÝ CELEK LABSKÉ PÍSKOVCE (D	�ÍNSKO) 

P�evážn� pískovcová oblast s ob�asnými pr�niky vyv�elých hornin, zejména v jižní �ásti území. 
Jádrovou oblast tvo�í NP �eské Švýcarsko s typickým reliéfem pískovcového sedimentu, erozn� 
roz�len�ným vodními toky, s p�evažujícím pokryvem lesní komplexy. V jižní a východní �ásti tohoto 
celku již na �etn�jší venkovská sídla navazují plochy luk a pastvin, �asto s výraznou terénní modelací. 
V jihozápadní �ásti, kde se vyskytují rozsáhlejší plošiny, se objevuje krom� velkých ploch pastvin také 
orná p�da. Plošiny vytvá�ejí kontrast s vulkanickými útvary, které jsou v jižní �ásti území pom�rn� 
�asté a tvo�í krajinné dominanty, z nichž nejvýrazn�jší je R�žovský vrch. Výrazným prvkem je hluboký 
ka�on Labe, který d�lí území na východní a západní �ást. V západní �ásti �ešeného území p�evládají 
rozsáhlé lesní komplexy s charakteristickou dominantou D��ínského Sn�žníku. V západní a 
jihozápadní �ásti má území p�echodový charakter sm�rem k �eskému St�edoho�í (Libouchec, 
Jílovsko) a Krušným horám (Petrovicko). 
 
KP I – 1   KRAJINNÝ PROSTOR JÁDROVÉ ÚZEMÍ  
�len�ní:  území Národního parku �eské Švýcarsko 
  místa krajinného rázu  - Šternberk 
     - Kamenická Strá� 
 
Charakteristika území, prostorové vztahy: 
Rozsáhlý lesnatý a skalnatý komplex je z hlediska p�írodních i krajiná�ských hodnot jádrem 
chrán�ného území (p�evážn� NP �Š). Oblast je tém�� beze zbytku zalesn�ná, reliktní bory na skalách 
a bu�iny na svazích kopc� se st�ídají s kulturními borovými a smrkovými lesy. Vyskytují se zde cenná 
spole�enstva rostlin a živo�ich� vázaná na skalní vrcholy, sout�sky a ka�ony �ek a potok�. Jde o 
klidovou oblast s dominantním vlivem p�írodního prost�edí a jedine�nou geomorfologickou strukturou. 
Skalnatý reliéf limitoval hospodá�ské využití p�dy, proto je oblast osídlená jen minimáln�. Osada 
Kamenická Strá� (památková zóna) tvo�í v lesoskalním komplexu malou enklávu obklopenou lesy, 
Šternberk je torzo bývalého loveckého záme�ku (pozd�ji rekrea�ního za�ízení). Charakter sídel je 
siln� determinovaný p�írodním prost�edím a vazbou na dominanty reliéfu. D�ležitým prvkem jsou 
dochované staré cesty nebo jejich fragmenty.  
 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu : 
Chátrající a devastovaná lokalita p�vodního loveckého záme�ku Šternberk. 
 
KP I – 2A   KRAJINNÝ PROSTOR JET
ICHOVICKO - SRBSKOKAMENICKÝ 
�len�ní:    místa krajinného rázu - Jet�ichovice, Vysoká Lípa, Srbská Kamenice 
                                                             - Kunratice - Dolní Ch�ibská 
 
Charakteristika území, prostorové vztahy, struktura krajiny, sídel: 
Území s výrazn� �lenitým reliéfem na p�evážn� pískovcovém podloží, s ob�asným výskytem menších 
vrch� vulkanického p�vodu (nap�. V�trný vrch, �edi�ový vrch, K�ížový vrch, Velká a Malá H�rka). 
V lesích vystupují na povrch �etné pískovcové skály. Vodní toky vytvá�í v pískovcovém podkladu 
hluboce za�íznutá údolí (Pavlino údolí – Ch�ibská Kamenice, Kamenice, Bynovecký potok). V rámci 
zem�d�lské krajiny mají nejv�tší význam louky a pastviny. Pískovcový podklad podmi�uje jejich 
výraznou terénní modelaci, která louky �asto pohledov� d�lí na menší celky. Také menší vodote�e 
jsou hloub�ji za�íznuté a mají tudíž zachovaný d�evinný doprovod. V nivách tok� a v pramenných 
oblastech je �astý výskyt cenných vlhkých luk. 

Mezi národním parkem a tímto krajinným prostorem existuje p�ímá prostorová vazba. Území 
spoluutvá�í charakter národního parku �eské Švýcarsko a naopak Jet�ichovické st�ny a R�žovský 
vrch dotvá�ejí cenný charakter daného krajinného prostoru i jednotlivých obcí. 

Venkovská sídla s navazující zem�d�lskou krajinou jsou vzájemn� odd�lená (p�evážn� lesními 
celky) a vytvá�ejí prostorov� izolované enklávy. P�evažující liniový charakter zástavby dopl�ují 
drobn�jší shlukové formy. Vzhledem k atraktivnosti rekrea�ní oblasti bylo území dopln�né zástavbou 
rekrea�ních objekt� a skupinami v�tšinou menších chatek. Skupiny chatek z�stávají v�tšinou skryty 
v zeleni. 

Zástavba venkovských sídel je p�evážn� „skryta“ v hlubokých údolích, pouze zástavba Rynartic a 
Vysoké Lípy (památková zóna) je v dominantní poloze a uplat�uje se v dálkových pohledech. Osady 
Filipov, Pekelský D�l a Lipnice vytvá�ejí voln�jší sídelní strukturu ve zvln�ném terénu s dominantami 
kopc� na rozhraní s lužickohorskou krajinou. Ur�ující dominantou je zde Studený vrch (CHKO Lužické 
hory).  

Je zde výrazn� zachován harmonický vztah mezi p�írodními a kulturními prvky. Celý prostor lze 
za�adit k územím s vysokou krajiná�skou hodnotou. Je zde významn� zachována pam��ová struktura 
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krajiny - výrazné zastoupení typických podstávkových dom�, objekt� kostel� i drobných sakrálních 
prvk� v krajin�, starých cest propojujících sídla a dalších drobných prvk�, dotvá�ejících jedine�ným 
zp�sobem charakter této krajiny. 
 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu: 
Urbanistická struktura obcí není nijak výrazn� narušená plochami novostaveb ani výrobními nebo 
skladovými areály. Pouze p�i východním okraji Vysoké Lípy, v pohledov� výrazn� exponovaném 
míst�, byla realizována stavba penzionu, v sou�asnosti dvoupodlažních objekt� s pom�rn� velkou 
zastav�nou plochou. Stavba je výrazn� viditelná v dálkových pohledech, je umíst�na mimo linii starší 
zástavby, v krajiná�sky nejcenn�jším území, s pohledovými vazbami k území národního parku. P�i 
východním okraji vymezeného krajinného prostoru (severn� od V�trného vrchu) jsou v�tší ne�len�né 
plochy polí a luk. 

 
KP I – 2B   KRAJINNÝ PROSTOR R�ŽOVSKÁ PLOŠINA - R�ŽOVÁ – ARNOLTICE - BYNOVEC  

�len�ní:    místa krajinného rázu - lesní komplexy  
                                                 - Janov, R�žová, Labská Strá�, Arnoltice, Bynovec, Ludvíkovice 
              - Ludvíkovice - u silnice   
 
Charakteristika území, prostorové vztahy, struktura krajiny, sídel: 
Tvo�í jej plošina východn� nad údolím Labe s mírn� �len�ným reliéfem na p�evážn� pískovcovém 
podloží, místy p�ekrytým vrstvami sprašových hlín. Ob�as z nich vystupují menší kuželovité vrchy 
vulkanického p�vodu (nap�. Pastevní vrch, Ková��v kopec, Arnoltický vrch). Pískovcový podklad 
pokrývají vesm�s lesy s ob�asnými pískovcovými skalními výchozy (Slune�ná brána). Vodní toky, jež 
prochází pískovcovým podkladem vytvá�í hlubší roklinová údolí (Suchá Kamenice, Janovský potok).  

Území je pohledov� propojené s hodnotnými dominantami �eského Švýcarska. Z vyvýšených 
míst (zejména svah� vulkanických kopc�) jsou výhledy na skalní st�ny; jako nejvýrazn�jší dominanta 
se uplat�uje K�ídelní st�na, �áste�n� St�íbrné st�ny, jež vytvá�ejí pohledovou kulisu, ohrani�ující 
výhled. Charakteristickou, výraznou pohledovou dominantou je R�žovský vrch, v dalším prostorovém 
plánu pak Studenec. Výrazné oblé vulkanické tvary se v pohledu dopl�ují s horizontálními tvary 
pískovcových st�n. Tento prostor je harmonickou kulturní krajinou s p�evládajícím zem�d�lským 
využitím. Je zde patrné mírné narušení intenzifikací zem�d�lství a novodobým rozvojem sídel. 

V místech, kde jsou v podloží sprašové hlíny je soust�ed�né osídlení a zem�d�lská p�da, 
vodote�e jsou zde m�lké, �asto zregulované �i zatrubn�né.  

Sídla mají z hlediska prostorového uspo�ádání r�znorod�jší charakter než ve východní �ásti 
R�žovské plošiny. Vyskytuje se zde klasická údolní lánová ves (R�žová, Janov, Ludvíkovice), i 
zástavba kombinovaná, kde starší �ást zástavby vytvá�í menší návesní prostory kolem kostela, 
�áste�n� je zástavba rozmíst�na podél cest, sm��ujících k jádru zástavby (Arnoltice, Bynovec, 
�áste�n� Labská Strá�). Specifickým sídlem je obec Labská Strá�, která má mimo nejstarší �ást 
zástavby, soust�ed�né podél cesty, pravidelnou parcelaci v jihovýchodní �ásti s �adou hodnotných 
objekt�. K ojedin�lým náleží i typ ulicové zástavby (Kámen), kde pr��elí dom� vytvá�ejí jasn� 
definovaný ulicový prostor. Tato p�vodní struktura obcí je v�tšinou dochovaná, v okrajových �ástech 
dopln�ná nov�jší zástavbou.  

P�vodní krajinná struktura se dochovala jen ve fragmentech, jelikož ploché a relativn� úrodné 
území na sprašových pokryvech se v období kolektivizace zem�d�lství jevilo jako vhodné 
k velkoplošnému zorn�ní. Struktura p�vodního �len�ní plužiny se dochovala v�tšinou jen na plochách 
s v�tším sklonem (zejména na svazích Pastevního vrchu, ale �áste�n� také nap�íklad u Janova, 
Ludvíkovic a Arnoltic. Typickým dochovaným prvkem jsou mohutné soliterní stromy, vyskytující se 
hojn� podél cest, místy i v zahradách. 

 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu: 
Urbanistická struktura obcí není nijak výrazn� plošn� narušená. Místy jsou v okrajových �ástech obcí 
zakládány nové ulice s novostavbami nebo menšími rekrea�ními objekty. Výrazn�jší narušení 
p�edstavují ojedin�lé objekty nebo menší skupiny objekt� (bytové domy s pe�ovatelskou službou 
v pohledov� exponovaném míst� na okraji Janova, zanedbané �i nevhodn� vyhlížející zem�d�lské 
areály - R�žová (prostor za kostelem, narušení propojení areálu kostela s Pastevním vrchem), u 
Ludvíkovic, Labská Strá�, sb�rný dv�r R�žová).  

Zástavba obcí je oproti východní �ásti území více r�znorod�jší, více p�estavovaná a upravovaná. 
Je zde více nových objekt�. Zastoupeny jsou objekty lidové architektury, rekrea�ní objekty, 
p�estav�né domy v duchu 80. let a novostavby. 

V okolí R�žové, Bynovce a Arnoltic jsou v�tší ne�len�né plochy orné p�dy. 
Silnice 1. t�., která spojuje D��ín a �eskou Kamenici, pat�í k siln� frekventovaným a ovliv�uje 

charakter krajiny i sídel na okraji chrán�ného území. 
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KP I – 3   KRAJINNÝ PROSTOR �ESKOKAMENICKO  
�len�ní:    místa krajinného rázu - �eská Kamenice - Markvartice 
              - Janská - Huntí�ov 
 
Charakteristika území, prostorové vztahy : 
Jižní okraj CHKO Labské pískovce, který navazuje na zlomové pásmo - geomorfologickou hranici 
s �eským St�edoho�ím, kde geologické podloží z m�k�ích hornin (slínovc�) vytvá�í m�k�í a mén� 
výraznou modelaci terénu. Z pozvolného reliéfu jen místy vystupují kupy vyv�elých hornin (Strážišt�, 
Popovi�ský vrch), drobné suky (Ptá�ník, Olešský vrch) a podél zlomových ker se lokáln� tvo�í 
pískovcové skalní výchozy (questy), jež jsou vesm�s pokryté lesem, takže se pohledov� neuplat�ují. 

Mírn�jší úklon svah� a souvislejší plochy s mén� patrnou modelací umož�ují intenzivn�jší 
zem�d�lské využití. Zem�d�lská p�da zde již p�evažuje nad lesy, jejichž výskyt je omezený na 
vrcholy, h�bety, prudší svahy a skalní výchozy. Krajina je otev�ená a lépe p�ehledná, vedle rozsáhlých 
pastvin a produk�ních luk (vzniklých p�evážn� zatravn�ním bývalých polí) se zde objevuje ve v�tší 
mí�e orná p�da. Rozsáhlé plochy polí jsou v�tšinou bez rozptýlené zelen�, jediným pohledovým 
�len�ním jsou díl�í poz�statky d�evinných doprovod� nemnoha cest, žel. trati a n�kolika vodote�í.  

Významnými vodními toky jsou Kamenice, která má místy zpevn�né koryto (u Dolní Kamenice a 
Janské) a Olešni�ka, na které je vytvo�en rozsáhlý Olešský rybník v m�lké pánvi s litorální zónou, na 
kterou navazují p�kné vlhké louky s rozptýlenou zelení. 

N�která sídla mají již m�stský charakter (okraj �eské Kamenice - Dolní Kamenice). Venkovská 
sídla, jako je Janská, Stará Oleška, Huntí�ov jsou dnes poznamenaná novou výstavbou. Osada Lužná 
má zachováno prostorové uspo�ádání i p�evažující charakteristickou lidovou architekturu Zástavba je 
situována nad hlubokým údolím Kamenice v pohledov� exponovaném míst� (pohledy nap�. 
z Kamenické Nové Vísky, kdy v pozadí je mohutný R�žovský vrch).  

Území je více osídlené, relativn� intenzivn�ji zem�d�lsky využívané a má siln�jší vazbu na 
m�sta (jeho hranici tvo�í frekventovaná komunikace spojující D��ín a �eskou Kamenici). Klidový ráz 
p�vodních venkovských sídel je tím �áste�n� narušen, rozvíjí se rozli�né pr�myslové aktivity a 
rekreace. 

 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu : 
Rušiv� p�sobí �etné zem�d�lské a pr�myslové objekty a areály (nefunk�ní pr�myslové objekty 
v Janské a v �eské Kamenici, bývalý zem�d�lský areál, dnes sklad chemických hnojiv nad Janskou).  
Velké plochy orné p�dy v jižní �ásti území narušují m��ítko krajiny a je vhodné je roz�lenit rozptýlenou 
zelení.  

U Olešského rybníka je velký rozvoj chatových kolonií, které jsou velmi nejednotné a p�íliš 
koncentrované na omezené ploše, zasahují do p�vodních vlhkých luk v okolí rybníka. Nevhodná je 
také stavba s p�íjezdovou komunikací p�ímo u rybníka. 

 
KP I – 4   KRAJINNÝ PROSTOR LABSKÝ KA�ON 
�len�ní:    místa krajinného rázu - Ka�on �eky Labe 
                          - H�ensko 
                          - Dolní, Prost�ední, Horní Žleb 
                          - Horní Žleb, Loubí – p�ístav 
 
Charakteristika území, prostorové vztahy: 
Území je tvo�ené tokem Labe, jeho ka�onem, bo�ními údolími a p�ilehlými �ástmi nad ka�onem (na 
východní stran� až po h�bítek, odd�lující jej od R�žovské plošiny). Nejnižší �ást území tvo�í samotná 
�eka a p�ilehlé nivní mok�ady. Nad nimi se zvedají prudké svahy ka�onu pokryté su�ovými lesy, 
v horní �ásti svah p�echází do vysokých skalnatých sráz�, v�ží a st�n z pískovce. Svou velikostí je u 
nás tento ka�on ojedin�lým fenoménem. Z hlediska historického vývoje p�edstavuje významnou 
vstupní „cestu“ na naše území (Porta Bohemica). Má �adu cenných p�írodních a p�írod� blízkých 
biotop�, disponuje jedine�nou biodiverzitou, má v rámci našeho území jedine�ný ráz. 

Charakteristické jsou �etné vyhlídky ze skalních vrch� do údolí i na D��ín, ale zejména na 
mohutný a majestátn� p�sobící tok Labe sev�ený mezi strmé srázy úzkého ka�onového údolí 
(Belvedere, R�žová vyhlídka, Stoli�ná hora). Území má díky velkému toku, relativn� uzav�enému 
v úzkém údolí, specifické mikroklima s �astými teplotními inverzemi, které se projevují nízkými mlhami 
a typicky uspo�ádanou vegetací; na výslunných skalnatých svazích se objevují teplomilné stepní 
rostlinné druhy, zatímco na severn� orientovaných plochách a na bázi údolí rostou druhy 
chladnomilné (tzv. údolní fenomén). 

Vzhledem k nedostatku ploch vhodných k výstavb�, je osídlení i z hlediska historického vývoje 
minimální. Je soust�ed�no na nižších a mén� prudších �ástech svah� nad jesepní (akumula�ní) �ástí 
meandr� (Horní, Prost�ední a Dolní Žleb, Nad hájenkou), p�ípadn� v bo�ních údolích (H�ensko, Loubí, 
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�ertova Voda). Tyto lokality obývali p�vodn� zejména labští plavci, �áste�n� také domká�i a drobní 
�emeslníci, lesní d�lníci. V pozd�jší dob� se s rozvojem turismu stav�ly rekrea�ní objekty (hlavn� ve 
H�ensku). �ást objekt� náleží k vrstv� lidové architektury. Objekty mají jednodušší vzhled oproti 
objekt�m, které jsou v krajin�, kde bylo možné hospoda�it. Náleží sem patrové hrázd�né domy 
domká��, �emeslník� a plavc�. Pozd�ji byla tato zástavba dopl�ována penziony, nap�. v P�ípe�i, 
Horním Žlebu a H�ensku. Stavby jsou bu� p�ízemní nebo patrové, za�le�ují se do krajiny.  

Podél �eky je vedena trasa železnice a silnice, b�ehy �eky byly regulovány. U vstupu do ka�onu 
(na okraji m�sta D��ína) jsou doky, technická p�ístavní za�ízení a objekty spojené s nákladní lodní 
dopravou 

 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu: 
P�ístavní objekty, p�ekladišt� a doky na �ece Labi, �áste�n� z�ejm� nefunk�ní technická za�ízení, 
úpravy b�eh�.  

Obec H�ensko s nekontrolovateln� se rozr�stajícím „tržišt�m“, které pohlcuje volné prostory 
v sev�eném, úzkém údolí, a také �adu hodnotných objekt�, které se prom��ují ve sklady zboží 
z „tržišt�“, dále nevkusné reklamní tabule a p�edm�ty.  

 
KP I – 5   KRAJINNÝ PROSTOR D	�ÍN – M	STO, P
EDM	STÍ 
�len�ní:    místa krajinného rázu - m�sto – centrum 
                          - Bynov, B�lá, Jal�v�í  
 
Charakteristika území, prostorové vztahy, struktura krajiny, sídel: 
M�stská zástavba z konce 19. stol. a p�elomu stol. Náleží sem hodnotná, ucelená secesní �ást – 
Podmokly, hodnotné objekty m�stských vil v zahradách – Nové M�sto II, na kterou navazuje m�stský 
park p�i úpatí Stolové hory, a zástavba podél náb�eží a v bo�ních sev�ených údolích - P�ípe�, �ervený 
Vrch. Výraznou dominantou je Pastý�ská st�na. 

Dalším díl�ím krajinným prostorem je p�ím�stská �ást - Bynov, Dolní Old�ichov, B�lá, Jal�v�í, 
Nová Ves, pro který je charakteristická výrazná terénní �lenitost, jednotlivé m�stské �ásti jsou 
prostorov� odd�leny p�írodními p�ed�ly, vrchy, h�bítky a lesíky. Starší zástavba byla p�vodn� 
založena podél drobných tok� a cest, pozd�ji byla postupn� dopl�ována již m�stskými vilami, a také 
pr�myslovými areály a objekty. Zástavba má charakter p�edm�stí s rodinnými domy v menších 
zahradách. Menší urbanistické �ásti, �ást objekt�, starších, pat�í k architektonicky kvalitním, nov�jší 
zástavba má pr�m�rný charakter. K cenným pat�í terénní �lenitost – pískovcové skály (Pastý�ská 
st�na, �ervený vrch), r�znost pr�hled�, uzav�enost, otev�enost, �lenité lesní okraje a hodnotné lesní 
porosty. 

Zejména v hlubokém údolí Jílovského potoka, podél hlavní silnice, vznikly v�tší výrobní a 
skladové haly a areály. V sou�asnosti p�sobí zchátrale a nevyužívan�.  

 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu: 
Novostavby, nezapadající do p�vodní urbanistické struktury (zejména výškové panelové domy, Nové 
M�sto), nevyužívané, nevzhledné a zanedbané výrobní objekty (oblast podél �eky, dále mezi 
Podmokly a Dolním Old�ichovem a dolní �ást Bynova), n�které novostavby rodinných dom�, 
nerespektující p�vodní ráz architektury. Komunikace podél Jílovského potoka náleží k siln� 
frekventovaným, a tím ovliv�uje možnost využití i charakter tohoto místa. 
 
KP I – 6   KRAJINNÝ PROSTOR D	�ÍNSKÝ SN	ŽNÍK – TISÁ 
�len�ní:    místa krajinného rázu - lesní komplexy 
                                                 - Ostrov, Rájec, Maxi�ky, Sn�žník 
                                                 - Tisá 
 
Charakteristika území, prostorové vztahy : 
Rozsáhlá lesnatá oblast s menšími v�len�nými enklávami menších sídel. Jedine�né geomorfologické 
utvá�ení oblasti díky pískovcovému podloží. Erozním p�sobením na pískovcovou desku vznikly útvary 
jako je stolová hora (D��ínský Sn�žník), rozsáhlé vyvýšené plošiny, naklon�né k severozápadu a 
ohrani�ené skalními st�nami podél zlomového pásma (Tiské st�ny, Ostrovské skály) a skalní výchozy, 
st�ny, v�že a další útvary (nap�. Volské kameny, Rájecké skály, Severní st�ny). V jižní �ásti území se 
nachází výrazný tektonický zlom, jenž prochází podél Tiských st�n a jižních svah� D��ínského 
Sn�žníku.  

D��ínský Sn�žník tvo�í výraznou dominantu území, která se uplat�uje v mnoha dálkových 
pohledech. Výrazným prvkem (zejména p�i pohledech z Tisé) jsou také Tiské st�ny. Rozsáhlé 
komplexy les� a skal vytvá�ejí „protiváhu“ lesním komplex�m národního parku �eského Švýcarska, 
spole�n� pak vytvá�ejí p�írodní zázemí Labskému ka�onu, spole�n� utvá�ejí jedine�ný ráz této krajiny. 
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Zástavba menších sídel venkovského a specifického horského charakteru je r�znorodá. 
V p�ístupn�jších místech (Tisá) se objevují i v�tší penziony, vily, v menších lokalitách, položených 
severn�ji, jsou �ast�ji dochované soubory objekt� lidové architektury. Místy jsou hodnotné soubory 
�áste�n� dopln�né nov�jší zástavbou. Sídla mají p�evážn� klidový charakter a výraznou vazbu ke 
krajin� p�írodní a p�írod� blízké. 

 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu: 
Území nevykazuje plošn�jší narušení krajinného rázu. Objekty lidové architektury jsou sice 
prost�ídány budovami z 80. let 20. st. (nap�íklad škola v Tisé), rodinnými domy z téže doby a 
n�kterými novostavbami, které nerespektují p�vodní ráz architektury, celkov� ale pat�í tento prostor 
k relativn� zachovalým. Menším loukám a opušt�né zem�d�lské p�d� (zejména drobným plochám se 
zachovalým �len�ním mezemi a remízky) hrozí zar�stání náletovými d�evinami a postupný sukcesní 
vývoj sm��ující k lesním porost�m - nap�. Ostrov, Rájec, Maxi�ky. 
 
KP I – 7   KRAJINNÝ PROSTOR JÍLOVSKO – LIBOUCHECKÝ (P
ECHODOVÉ ÚZEMÍ) 
�len�ní:    místa krajinného rázu - zem�d�lská krajina 
                                                             - Libouchec, Jílové 
                                                             - Jílové – centrum 
 
Charakteristika území, prostorové vztahy: 
Tento prostor se nachází v místech geologického zlomu, jež vytvá�í rozhraní mezi oblastí Labských 
pískovc� s podložím z kvádrových pískovc� a p�evážn� vulkanickým �eským St�edoho�ím. Jižn� od 
zlomu je území zakleslé o n�kolik set metr� a má proto na povrchu zachované m�k�í slínovce, 
�áste�n� p�ekryté hlinito-kamenitými sedimenty. Proto má toto typické p�echodové území m�kkou a 
mén� výraznou modelaci, která nenese výrazné geomorfologické znaky reliéfu kvádrových pískovc� 
ani vulkanických kup, ale území je s ob�ma typy v blízkém prostorovém a �áste�n� i pohledovém 
vztahu. 

Územím protéká relativn� velký Jílovský potok (p�evážn� je na území CHKO �eské st�edoho�í) 
s mnoha vesm�s pravob�ežními p�ítoky, kolem kterého je soust�ed�no osídlení.  

Nejstaršími jádry osídlení je kompaktn�jší zástavba v blízkosti zámku v�etn� zámku s parkem, 
zástavbou podél Jílovského potoka a cesty (typ údolní vsi). Pozd�ji je dopln�na zástavba 
s pravidelnou parcelací výš ve svahu, kolmo k ose údolí. Od 19.stol. je zástavba zahuš�ována a 
dopln�na pr�myslovými objekty v údolí Jílovského potoka. U Jílového, v �ásti Kamenná, vzniká výš ve 
svahu zástavba rodinných dom� a vil s pravidelnou parcelací, v 2. pol. 20. stol. je dopln�no panelové 
sídlišt�. Okrajové �ásti, jež navazují na lesnatou krajinu, jsou �asto zastav�né menšími chatovými 
osadami. Sídla tak mají své klidov�jší �ásti s alespo� polovi�ním zastoupením lidové architektury a 
s vazbou na hodnotn�jší plochy CHKO a �ásti, které mají �áste�n� p�ím�stský až m�stský charakter, 
jsou rušn�jší a hust�ji obydlené. Tím, že podél Jílovského potoka prochází relativn� d�ležitá 
komunikace spojující toto území s blízkým D��ínem, to s sebou p�ináší �áste�n� p�ím�stský vliv, 
zm�ny, výrazn�jší urbanizaci. 

 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu: 
Hlavním narušením krajinného rázu je plošná výstavba RD ve stylu 80. let, a zejména pom�rn� 
vysoké panelové domy, které se výrazn� pohledov� uplat�ují (Jílové, �áste�n� Libouchec). 
V Libouchci se také nachází zchátralý areál bývalého JZD.  
 
KP I – 8   KRAJINNÝ PROSTOR PETROVICKO (P
ECHODOVÉ ÚZEMÍ KE KRUŠNÝM HORÁM)  
�len�ní:    místa krajinného rázu - Olšový potok v�etn� p�ítok� (Antonínov – Hladov) 
                                                 - zem�d�lská krajina 
                                                 - Petrovice – zástavba 
 
Charakteristika území, prostorové vztahy: 
Prostor má p�echodový charakter, podloží je z m�k�ích hornin (p�evážn� slínovc�), západním sm�rem 
již navazuje žulové podloží. Namísto ostrých hran reliéfu kvádrových pískovc� je zde m�k�í modelace 
terénu, která je výrazná pouze v menším m��ítku. Území má pestrou strukturu krajinného pokryvu, na 
prudších svazích a vrších nad zástavbou jsou menší lesíky, v okolí Olšového potoka je lesní porost, 
na n�j navazují druhov� pestré louky a travní porosty vzniklé zatravn�ním orné p�dy, jež jsou s lesem 
propojené systémem kamenic a mezí s d�evinným porostem. 

Sídlo Petrovice má urbanistickou strukturu protáhlé lesní lánové údolní vsi a p�evážn� zástavbu 
venkovského charakteru. Charakter zástavby a intravilánu sídla je ovlivn�n blízkostí hrani�ního 
p�echodu – frekventovaná komunikace, tržišt� (zejména v míst� k�ižovatky – centra obce), úpravy a 
dostavby objekt� v�etn� jejich využití, které již neodpovídá typu venkovského bydlení. 
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Obcí protéká v�tšinou regulovaný Petrovický potok. Významným tokem tohoto krajinného 
prostoru je Olšový potok s porosty, v severní �ásti je MCHÚ. 

 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu: 
Nevzhledný prostor u k�ižovatky v Petrovicích, kde vyrostlo tržišt� s typickým charakterem tržiš� 
v p�íhrani�ních oblastech. Narušením je také siln� frekventovaná silnice ke státní hranici a tvrdé 
opevn�ní Petrovického potoka. Problémem se také zdá být zar�stání luk náletovými d�evinami, které 
vyplývá z opoušt�ní od p�vodního hospoda�ení v krajin�. Naopak v jižní �ásti a již mimo CHKO jsou 
scelená pole bez prostorového �len�ní. 
 
KC II.   KRAJINNÝ CELEK ŠLUKNOVSKO 

Krajinný celek Šluknovsko je od p�edešlého celku odd�len lužickou poruchou, podél které bylo území 
vyzdvižené a denudací odstran�ny pískovcové vrstvy. Má proto p�evážn� granitoidní podklad, což 
ur�uje charakter reliéfu. Namísto výrazné terénní modelace je pro tuto �ást charakteristický delší 
h�bet, roz�len�ný m�lkými údolími s mírným úklonem svah�. To ovlivnilo také hospoda�ení v krajin�. 
Horní �ást h�betu je zalesn�ná, v dolní �ásti a na úpatí svahu jsou plochy orné p�dy a pastvin. 
Prostoru dominuje vrchol Tane�nice s rozhlednou. 
 
KP II – 1   KRAJINNÝ PROSTOR KRÁSNOLIPSKO 
�len�ní:    místa krajinného rázu - Kyjov, Dlouhý D�l, Sn�žná, Vl�í Hora, Brtníky 

 
Charakteristika území, prostorové vztahy: 
Výrazn� modelované území tzv. Lužického p�esmyku s dominantou �edi�ové kupy Vl�í hory na n�ž 
navazuje západní okraj Šluknovské žulové pahorkatiny s vrcholem Tane�nice. 

Území s výrazn� �lenitým reliéfem v drobném m��ítku na p�evážn� pískovcovém podloží, 
p�ípadn� na rozhraní s žulovým podložím (v okolí Brtník�). Prostoru dominuje Vl�í hora - vyv�elá 
�edi�ová kupa se souvislým lesním porostem. Velká �ást území je pramennou oblastí nebo alespo� 
bezprost�edn� navazuje na pramenné oblasti sousedních KP. Je zde vyšší výskyt drobných vodních 
tok�, �asté jsou vlhké louky a mozaiky nivních luk a b�ehových porost�. Plochy travních porost� 
(zejména pastvin) jsou �len�né terénní modelací a drobnými vodními toky na menší, vzájemn� 
pohledov� odd�lené prostory. Místy jsou dochované soliterní stromy nebo zbytky remíz�. Vlhké louky 
jsou �asto opušt�né a postupn� degradují a zar�stají náletovými d�evinami. 

P�estože není les dominantní krajinnou složkou prostoru (souvislý lesní porost v rámci tohoto KP 
je pouze na Vl�í ho�e), jsou jednotlivá sídla s p�ilehlou zem�d�lskou krajinou vzájemn� pohledov� 
odd�lená lesními pásy, pokrývajícími svahy nad vodote�emi nebo kopce a návrší. Sídla byla založena 
jako lánové vsi podél komunikací, ve Sn�žné p�evládá shlukový typ zástavby. V obcích jsou 
dochované celky s cennou tradi�ní zástavbou (Vl�í Hora, �ást Sn�žné a Brtník�, Kyjov, Dlouhý D�l, 
Doubice a Dolní Ch�ibská). V sídelní struktu�e p�evládají drobná �emeslnická stavení. Kyjov - Dlouhý 
D�l byl prohlášen vesnickou památkovou zónou. Celý prostor lze za�adit k harmonické kulturní krajin� 
s vysokou estetickou hodnotou. Území má drobné m��ítko prostor�, vyplývající z terénní modelace i 
�len�ní lesními porosty, remízy a rozptýlenou zelení. Je zde výrazné zastoupení typických 
podstávkových dom� a zachovaná pam��ová struktura krajiny (velký po�et drobných sakrálních prvk�, 
staré cesty).   

 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu: 
Urbanistická struktura obcí není nijak výrazn� narušená plochami novostaveb. Pouze ve Vl�í Ho�e 
ruší dálkové pohledy na vesnici výrobní hala u silnice. V severní �ásti Brtník� p�sobí mírn� rušiv� 
zem�d�lský areál a volná proluka v míst� bývalého kostela v centru obce. Ve východní �ásti obce je 
v�tší koncentrace novostaveb. Ve Sn�žné je i v dálkových pohledech patrné v�tší použití exotických 
druh� d�evin, následek umíst�ní arboreta a sousedícího zahradnictví. 
 
KP II – 2   KRAJINNÝ PROSTOR  MIKULÁŠOVICKO 
�len�ní:    místa krajinného rázu - Hrani�ní vrch - Tane�nice 
 
Charakteristika území, prostorové vztahy: 
Území s granitoidním podkladem, které má daleko plošší reliéf než p�edešlý KC. Rozkládá se na 
spodní �ásti táhlého h�betu, jehož horní, lesnatá �ást již utvá�í sousední krajinný prostor. Dlouhý svah, 
uklon�ný k severu, navazuje na obec Mikulášovice, jež se rozkládá v údolí již vn� CHKO. Hranici zde 
vytvá�í železni�ní tra�. Svah je roz�len�n drobnými vodními toky, vytvá�ející m�lká, nevýrazná údolí 
s doprovodnými b�ehovými porosty. Cenná jsou také místa prameniš� s navazujícími vlhkými loukami.  
Prostor pohledov� komunikuje s reliéfem kopc� národního parku na �eské i N�mecké stran�, 
z vyvýšených odlesn�ných plošin a díl�ích h�bet� jsou daleké výhledy.  
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Plošší reliéf umož�uje intenzivn�jší zem�d�lské využití. V dob� kolektivizace bylo území nejspíš 
p�evážn� zorn�né, nyní jsou plochy zatravn�né.  
 
Narušení charakteru území z hlediska krajinného rázu: 
Zejména v severní �ásti území, která navazuje na železni�ní tra�, jsou p�íliš velké plochy zem�d�lské 
p�dy, chybí �len�ní mezemi nebo cestami na menší, pohledov� odd�lené celky. Železni�ní tra� 
p�etíná území a tak zanikly �etné d�ív�jší cesty propojující sídlo s krajinou. 

V severozápadním cípu jsou pom�rn� velké a z�ejm� nevyužité plochy pat�ící železnici, 
v blízkosti pak chátrající výrobní a skladové objekty. 
 
 
NARUŠENÍ CHARAKTERU ÚZEMÍ CELÉ OBLASTI Z HLEDISKA KRAJINNÉHO RÁZU:  
- pozm�n�ná druhová skladba lesních porost� 
- v�tší ne�len�né plochy orné p�dy a luk, nap�. v okolí R�žové, Arnoltic, Mikulášovic 
- neobhospoda�ovaná pole a louky, nap�. Ostrov, Petrovice, Rájec, Mikulášovice 
- v rámci údržby koryt vodních tok� provedená tvrdá opevn�ní b�eh�, nap�. Petrovický potok  
- hrozí 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�, nap�. Petrovice, Ostrov, 
Rájec  

- zanedbané �i nevhodn� vyhlížející zem�d�lské areály a nefunk�ní pr�myslové objekty, nap�. 
Arnoltice, �eská Kamenice, Janská, Labská Strá�, Libouchec, Ludvíkovice, R�žová  

- zv�tšování sídel na úkor volné krajiny, nap�. D��ín, Jílové, Ludvíkovice, R�žová  
- zahuš�ování zástavby v zastav�ném území  
- nevzhledná tržišt� ve H�ensku a v Petrovi�ích  
- novostavby rodinných dom� v�. oplocení odlišného tvaru od tradi�ní místní zástavby 
- stožáry mobilních operátor�, nap�. Arnoltický vrch, vrchní elektrické vedení   
 
 
 

3.13. Monitoring a výzkum 
P�ehled prací dle obor� 
V�tšina výzkumných prací v oblasti p�írodov�dných v�d ke konci minulého století byla na území 
CHKO Labské pískovce provád�na z d�vodu podpory vyhlášení Národního parku Labské pískovce 
(pozd�ji �eké Švýcarsko). Velký objem dat byl získán v oblasti botaniky, kdy bylo zmapováno velmi 
�lenité území samotné centrální pískkovcové oblasti a pozd�ji byla floristická inventarizace rozší�ena i 
na zbylé území CHKO Labské pískovce. Zahájen byl i pr�zkum mechorost�, který pro vysokou 
�lenitost terénu prozatím nebyl dokon�en. Lichenologický pr�zkum na po�átku devadesátých let 
20. století byl tém�� bezp�edm�tný z d�vodu vysokého zn��išt�ní ovzduší, které se velmi výrazn� 
zlepšilo a v sou�asnosti se objevují i vzácn�jší druhy (Svoboda D. et Peksa O. 2008). Významná je i 
diserta�ní práce zam��ená na avifaunu zpracovaná ing. P. Bendou Ph. D., která udává plošný p�ehled 
o jednotlivých druzích a jejich �etnosti v území. Mozaiku dopl�ují i díl�í studie z oblasti zoologie 
studující jednotlivé skupiny nebo lokality. 
 
Monitoring zne�išt�ní ovzduší 

Výzkumné monitorovací pracovišt� v Brn� provád�lo na základ� technické pomoci SCHKO Labské 
pískovce bazální monitoring zam��ený na atmosférické depozice. 
 
AOPK �R st�edisko Brno (1998): Monitoring celkové atmosférické depozice na plochách bazálního 
monitoringu v Chrán�ných územích �R.  
 
Geologie 

Geologické pr�zkumy - díl�ími pracemi jsou výzkumy Absolona - Permské slepence v údolí Labe 
v D��ín� (1979), Glöcknera - Geomorfologická mapa povodí Kamenice (1964), Terasy Labské 
Kamenice (1967), Holáska - Zv�trávání k�ídových pískovc� (1969), Jetelové - Zdroje podzemních vod 
v �eské k�íd� v povodí K�inice a Dolní Kamenice, Rybá�e a Zvelebila - Výzkum stability skalních st�n 
v CHKO Labské pískovce (1978) a Skalní �ícení u H�enska z b�ezna 1978, Sk�ivánka - CHPV 
Prav�ická brána, prošet�ení stability (1982), Zajíce a Daniela (pr�zkum skalních st�n a svah� na 
D��ínsku (1975) a zejména Zvelebila - Skalní �ícení nad státní silnicí D��ín - H�ensko (1978-81, díl�í 
zprávy), Výzkum stability skalních st�n v CHKO Labské pískovce (1982), Ochrana p�ed 
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katastrofálními skalními �íceními v D��ínské vrchovin� (1986). Novodobé studie Stemberka (1993, 
1994) jsou v�novány výzkumu stability NPP Prav�ická brána (dnes NP �eské Švýcarsko). 

Geologická stavba CHKO Labské pískovce je dob�e prozkoumaná již od dob Hibsche, p�estože 
se zajímal o tuto oblast jen okrajov�. Konkrétní nutnost komplexního geologického pr�zkumu zatím 
nevyvstala. Pon�kud jiná situace je v oblasti geomorfologie, jelikož celá CHKO nabízí nep�eberné 
možnosti dokumentace nejr�zn�jších systém� roklí až po studium mikrotvar�. Ur�ovat priority a 
�asové horizonty je v tomto sm�ru vždy zavád�jící a nerealistické. D�ležitou se jeví být studie 
tektonických pom�r�, komplexní studie vzniku �í�ních teras v Ka�onu Labe, pr�zkum pedologických 
pom�r� s d�razem na rozší�ení spraší, výzkum vzniku št�rkopískových náplav� v údolí Labe a 
Jílovského potoka, výzkum vzniku slatiniš� a rašeliniš�, širší souvislosti v otázce skalních �ícení v údolí 
Labe, které se problematiky ochrany p�írody dotýkají zdánliv� okrajov� a jsou �ešeny vlastníky 
pozemk�. Na aktuálnosti by ovšem tato problematika mohla nabýt v souvislosti s možností t�žby, 
která je z ochraná�ského hlediska nep�ijatelná. 
 
Algologie 

V roce 1997 se zapo�alo s algologickým pr�zkumem oblasti CHKO. Ve spolupráci s AOPK �R Brno 
se plánovalo umíst�ní trvalých monitorovacích ploch na �ekách K�inice a Kamenice. Z finan�ních 
d�vod� projekt nebyl dále realizován a jsou k dispozici pouze díl�í data z jednorázového pr�zkumu na 
�eské i saské stran�. Staré práce Shadeho 1934 a Schorlera (1914) jsou v�novány krytpogamickým 
pom�r�m resp. studiu �as. 
 
Marvan P. et al (1998): Algologický monitoring Kamenice, jejích p�ítok� a Olešského rybníka – 36 p. 
18p. append. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín]. 
 
Veselá J., et Odstr�ilová S. (2005): Algologický pr�zkum potok� v ka�onu Labe (Suchá Kamenice, 
Studený potok, Loubský potok) 4 p. 7p. append.  [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín]. 
 
Botanika 

Vyšší rostliny 

Labské pískovce nepat�ily v minulosti mezi botanicky tradi�n� navšt�vované oblasti, tak jako sousední 
�eské st�edoho�í. Z tohoto d�vodu nebyl v území provád�n komplexní botanický výzkum a spíše se 
jednalo o díl�í studie a pr�zku oblasti byl v minulosti provád�n bez jakékoliv koordinace.  

Dnes již klasickým dílem je práce Hanse Marschnera Kv�tena Šluknovského výb�žku (1982) - 
1. �ást vydaná ve sborníku severo�eského muzea v Liberci Ser. Natur. 12, s. 45-108. V�tšího 
významu jsou dále práce Poho�elého (1967, 1968, 1969) v�nované kv�ten� D��ínska. 

V sou�asné dob� se na území CHKO Labské pískovce �eší následující rozsáhlý projekt: 
„Floristická inventarizace CHKO Labské pískovce“, jehož výsledkem bude Kv�tena Labských 

pískovc�. 	ešiteli jsou Národní park �eské Švýcarsko spolu se Správou CHKO Labské pískovce 
(1992-2010). V sou�asné dob� probíhají záv�re�né revize cenn�jších lokalit nebo lokalit vyžadující 
speciální aspekt (dobu návšt�vy).  
 
Bauer P., Benda P., Härtel H. et Trýzna M. (2002): P�ehled sou�asných zvlášt� chrán�ných území 
v Labských pískovcích. - D��ín. Vlastiv. Zprávy, D��ín 12/4: 5-28. 
 
Bauer P.(2003): Pé�e o genofond v CHKO Labské pískovce – žabní�ek vzplývavý, Ochrana p�írody, 
6:184-186. 
 
Bauer P.(2005): Záchrana genofondu populace topolu �erného (Populus nigra) na �ece Labi, 
Alternativy pro Sever, �erven 2005, s. 3  
 
Bauer P., Hamerský R., Härtel H. et Kuncová J. (2001): Lokality zvlášt� chrán�ných a významných 
druh� rostlin. - In: Kuncová J., Šutera V. et Vysoký V. (eds.), Labe. P�íroda dolního �eského úseku 
�eky na konci 20. století, p. 76-81.- Ústí nad Labem. 
 
Beilová L. (1996): Floristická inventarizace Ch�ibské Kamenice na území CHKO Labské pískovce – 
36 p. + 12 p. append., Ms. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín].  
 
Härtel H. et Bauer P. (2001): �eskosaské Švýcarsko - bilaterální národní park a chrán�ná krajinná 
oblast. - Živa 49: 12-16. 
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Härtel H. et Bauer P. (2002): Das Vorkommen von Luronium natans (L.) RAF. Im 
Elbsandsteingebirge. – Sächs. Florist. Mitt., Dresden 2002/7: 20-25. 
 
Härtel H., Bauer P. et al.. (1997): Floristické mapování Chrán�né krajinné oblasti Labské pískovce. – 
Botanický ústav AV �R, Pr�honice, Správa CHKO Labské pískovce, D��ín. 
 
Härtel H., Bauer P. et Wild J. (2001): Botanický výzkum národního parku �eské Švýcarsko a 
chrán�né krajinné oblasti Labské pískovce: principy, výsledky a perspektivy. – P�íroda, Praha 19: 
59-65. 
 
Härtel H., Riebe H. et Bauer P. (2004): Mapping of flora in a transboundary protected area: a case 
study from the Saxon-Bohemian Switzerland (Germany/Czech Republic). - In: Planta Europa IV 
Proceedings, Valencia, http://www.nerium.net/plantaeuropa/Download/Procedings/Hartel_et_al.pdf. 
 
Marková I., Härtel H., Bauer P. et Holec J. (2007): �eské Švýcarsko. - In: �e�ovský J., Podhajská Z. et 
Turo�ová D., Botanicky významná území �eské republiky, pp. 75-82. AOPK �R, Praha. 
 
Riebe H., Härtel H., Bauer P. et Benda P. (1999): Die Naturausstattung der Sächsisch–Böhmischen 
Schweiz. - Nationalpark Sächsische Schweiz, Bad Schandau 3: 20-57. 
 
Suda J., Bauer P., Brabec J. et Hadinec J. (2000): Znovunalezené druhy naší kv�teny – žabní�ek 
vzplývavý. – Živa 48: 205–207. 
 
Suda J., Bauer P., Brabec J. et Hadinec J. (2001): Znovunalezené druhy naší kv�teny – t�ezalka 
p�kná. – Živa 49: 113–115. 
 
Bryoflóra 

Hlavová Z. (1975): Kapradiny (Pterydophyta) okolí Varnsdorfu – Práce pro sout�ž Natura sempre viva 
– 40 p. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín]. 
 
Hubá�ková J. (1987): Mechorosty Jet�ichovických st�n. – Ms., 126 pp. [Dipl. práce; Depon. in: 
Knihovna Kat. botaniky, P�F UK, Praha]. 118 
 
Hubá�ková J. (1990): Bryophytes of the Jet�ichovické st�ny rocks.- Novit. Bot. Univ. Carol., Praha, 6: 
47-59. 
 
Ku�era J., Müller F., Buryová B. et Vo�íšková L. (2003): Mechorosty zaznamenané b�hem 10. jarního 
setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Krásné Líp� (NP �eské Švýcarsko a CHKO Labské 
pískovce) [Bryophytes recorded during the 10th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological 
Section in Krásná Lípa (NP Bohemian Switzerland and PLA Labské pískovce]. – Bryonora, Praha, 31: 
13-23. 
 
Müller F. (2003): Hygrobiella laxifolia (HOOK.) SPRUCE – eine neue Lebermoosart für die 
Tschechische republik. – Bryonora, Praha 31 (�erven): 10-12. 
 
N�mcová (1999): Fissidens arnoldii. – In: Zajímavé nálezy, Bryonora, Praha, 23:9-10. 
 
N�mcová L. (2008): Inventariza�ní pr�zkum p�ipravovaného ZCHÚ Rašeliništ� Antonínov pro obor 
bryologie – mechorosty- 7p.+1p. append. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín]. 
 
N�mcová L. (2008): Inventariza�ní pr�zkum p�ipravovaného ZCHÚ Holý vrch pro obor bryologie – 
mechorosty- 10p.+ 1p. append. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín]. 
 
N�mcová L. (2001): Mechorosty. – In: Kuncová J., Šutera V., Vysoký V. (eds.), Labe, p�íroda dolního 
�eského úseku �eky na konci 20. století, p. 50-59, Ústí n. L. N�mcová-Pujmanová L. (1995): 
Floristische Kartierung der Moose in der böhmisch-sächsischen Krinitzsch. - In: Härtel et al., 
Schlußbericht zum Projekt “Biologisch/naturschutzfachliche Untersuchungen an der böhmisch-
sächsischen Krinitzsch”. - Ms.(Depon. in: Bioservis s r. o., Praha). 
 



  

 109

Novotný I., Popíšil V. et Pospíšilová L. (1986): Bryofloristický p�ísp�vek k širšímu okolí D��ína. – 
Severo�es. P�ír. Litom��ice, P�íl. 1986: 77-85. Plášek, V., Marková, I. Orthotrichum pulchellum 
(Orthotrichaceae, Musci), new to the Czech Republic. Acta Musei Moraviae. 2007, sv. 92, s. 223-228. 
ISSN 1211-8788. 
 
Vo�íšková L. et Marková I. (2003A): Bryologický pr�zku P�írodní památky Meandry Ch�ibské 
Kamenice. – Ms., 4 pp. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín]. 
Vo�íšková L. rt Marková I. (2003B): Bryologický pr�zku P�írodní rezervace Za Pilou. – Ms., 3 pp. 
[Depon. in: Knihovna Správy Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín]. 
 
Vo�íšková L. et Marková I. (2003C): Záv�re�ná zpráva z bryologického pr�zkumu na území CHKO 
Labské pískovce v rezervacích: PR Pavlino údolí. – Ms., 5 pp. [Depon. in: Knihovna Správy NP �eské 
Švýcarsko, Krásná Lípa]. 
 
Lichenologie 

Jak již bylo naza�eno v úvodu v území nebyl doposud provád�n systematický pr�zkum lišejník�. 
Postupný sb�r formou exkursí lze postupn� získat p�ehled o lichenofló�e území. V p�ípad� získání 
finan�ních prost�edk� bude vhodné se soust�edit na ekologicky významná stanovišt� nap�. sut� apod. 
 
Svoboda D. et Peksa O. (2008): Epyfitická lichenoflóra strom� podél silnic v Labských pískovcích 
v severních �echách. (Epiphytic lichen flora on roadside trees in the Elbe Sandstones (Labské 
pískovce) in northern Bohemia (Czech Republic). - P�íroda, Praha, [in press]. 
 
Wagner B. 2006: Lišejníky Holého vrchu. Inventariza�ní pr�zkum. Ms. Depon. in: knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín, 11 pp.  
 
Mykologie 

Mykologický pr�zkum území probíhal v rámci personálních a finan�ních možností Agentury a ochrany 
p�írody a krajiny �R formou nesystematického výzkumu Jaroslavem �ápem. Nálezy v rámci tohoto 
pr�zkumu nastínily alespo� potenciál této oblasti. Sou�asný systematický výzkum probíhá výlu�n� na 
území Národního parku �eské Švýcarsko, na území CHKO Labské pískovce byl v roce 2009 zadán 
mykologický pr�zkum dvou p�ipravovaných ZCHÚ – �edi�ový vrch a Všemilský bor. V t�chto 
p�ipravovaných ZCHÚ byly zadány pr�zkumy hlenek.   
 
Bauer P. (1996): Kv�tantec Archer�v v Labských pískovcích.- Sborn. D��ínské vlastiv�dné zprávy, 
3:32-35. 
 
�áp J. (2001): Mykologický monitoring CHKO Labské pískovce a NP �eské Švýcarsko. Souhrnná 
zpráva o výzkumu za období 1997-1999, uloženo: Správa NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa. 
 
 
Lesy 

Lesnické výzkumy - v minulosti byl lesnický výzkum provád�n velmi z�ídka, prakticky využitelné jsou 
publikace Mezery a Eflera Obnova smrkových porost� skupiny typ� kyselých bu�in na D��ínsku 
(1971), N�mce - Degradace lesních p�d v podzolové oblasti kvádrových pískovc� k�ídového útvaru 
v severních a severovýchodních �echách (1936) a Reicherta - Výskyt a p�stování vejmutovky 
v oblasti �eského Švýcarska v �ásti u LZ �eská Kamenice nebo projekt zabývající se výzkumem 
lesních porost�: "Management lesních ekosystém� v p�ipravovaném Národním parku �eské 
Švýcarsko". 
	ešitel: AOPK Brno. V rámci tohoto projektu se �eší úkol "Inventarizace nelesních ploch". (1994 -
1998). 

V rámci výzkumu byl zdejší ekotyp smrku chlumního za�azen do studie „Genetická diverzita 
smrku ztepilého ve zvlášt� chrán�ných území �R a identifikace ohrožených díl�ích populací jako 
podklad pro záchranná opat�ení“, kterou provád�la Správa NP a CHKO Šumava. Tato studie 
sledovala zmapování genetické rozmanitosti smrku v rámci �R, odlišení smrku vysokohorského, 
horského a chlumního na základ� geneticky ur�ených znak� a pokusit se odpov�d�t na otázku, zda 
na základ� zvolené metody lze rozlišit populace v jednotlivých regionech. Zvláštní pozornost byla 
v�nována smrku chlumnímu. 	ešitelem této studie byl Mgr. Ji�í Mánek v letech 1999-2002. Mezi 46 
lokalitami v �R, kde byl výzkum provád�n, byly za�azeny dv� z území Labských pískovc� – lokalita 
„Na Bíd�“ a „Pavlino údolí“. 
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Na základ� výskedk� z p�edchozího výzkumu byla provedena v roce 2006 následná studie 
„Genetická diverzita �ty� pravd�podobn� p�vodních populací smrku ztepilého z oblastí Labských 
pískovc�, �eského ráje a Broumovska“ a �ešitelem projektu byla op�t Správa NP a CHKO Šumava, 
stejnou metodou. Cílem projektu bylo zmapovat genetickou diverzitu populací smrku ztepilého 
pískovcových oblastí – Labské pískovce, �eský Ráj, Broumovsko a Saské Švýcarsko a ov��it 
postavení t�chto populací ve srovnání s populacemi z jiných oblastí �R. Vycházelo se z p�edpokladu, 
že dle fenotyp� t�chto vyjmenovaných oblastí by mohlo jít o populace geneticky blízké. Do celkového 
hodnocení byly ješt� za�azeny již zkoumané populace z lokalit Na Bíd� a Pavlina údolí a pro 
porovnání s jinými populacemi �R bylo náhodn� p�i�azeno dalších 8 lokalit. (Mánek J. et Kolá� R., 
2006). 
 
Zoologie  

Historické údaje týkající se fauny �eského Švýcarska jsou zmi�ovány díl�ím zp�sobem v  n�kterých 
monografiích nap�. o mravencích a myrmekofiních druzích (Lokay 1905), st�evlíkovitých (Skoupý 
2004, ze sbírek Jana Pulpána) a drab�íkovitých broucích (Rambousek 1908), rovnok�ídlém hmyzu 
(Obernberger 1926) atd. Nov�jší monografie zmi�ující zdejší faunu se týkají nap�. k�rovcovitých 
brouk� (Pfeffer 1989), drab�íkovitých (Smetana 1958) atd. V tomto období jsou však n�které práce již 
faunisticky zam��eny p�ímo na p�edm�tnou oblast. V rámci entomofauny jsou k dispozici ucelen�jší 
údaje o faun� brouk� (nap�. �eledi st�evlíkovitých (Pokorný 1985), (Vysoký 1989), kova�íkovitých (Pižl 
1977), tesa�íkovitých (Pižl 1979)) a motýl� (nap�. Kula 2007). Práce prof. Kuly v oblasti D��ínského 
Sn�žníku dopl�ují poznatkly o mnoho dalších skupin nap�. pavouk� (Kula 1997), ploštic (Kula 1999), 
k�ís� (Kula 2002), dvouk�ídlých (Kula 2001), blanok�ídlých (Kula & Tyrner 2003a, 2003b), 
st�evlíkovitých brouk� (Kula 1992) a drab�íkovitých (Kula 1991),. 

Od roku 1998 v úzkém kruhu amatérských i profesionálních entomolog� p�i Entomologicém klubu 
p�i Labských pískovcích vychází od založení roku �asopis shrnující poznatky a p�ísp�vky týkající 
nejen entomofauny �eského Švýcarska (Benda 2006).  

Pr�zkum avifauny v �eském Švýcarsku má bohatou historii, proto existuje velká �ada 
významných dat z celé oblasti. Historické údaje pochází od autor� Förstera (1925, 1938), Loose 
(1905, 1915), Michela (1891, 1892, 1896, 1925), Schmatze (1928) atd.. v recentní dob� jsou 
nejucelen�jší poznatky podány p�edevším Bendou (2005), dále nap�. Šuterou, Vondrá�kem apod. 
 
Záv�re�né zprávy 

Nejnov�jší poznatky vychází z pr�zkum� p�edevším specifických skupin hmyzu a dále nap�. 
obojživelník� na konkrétních lokalitách. Práce se dotýkají faunistiky, bionomie významn�jších druh� a 
hodnocení stavu stanoviš�. Z t�chto poznatk� jsou koncipovány n�které detaily pro pot�eby ochrany 
p�írody. Jelikož mají tyto práce v praktické ochran� p�írody nezastupitelný význam, je nutné je 
neustále aktualizovat a rozši�ovat o další skupiny. 
 
Ba�a� P. 2005: Faunistický pr�zkum �ádu ploštic (Heteroptera) na území NP �eské Švýcarsko. 
Záv�re�ná zpráva za rok 2005. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 
15 pp. 
 
Ba�a� P. 2006: Ploštice (Heteroptera) vybraných lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná zpráva za 
rok 2006. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 6 pp. 
 
Ba�a� P. 2007: Ploštice (Heteroptera) vybraných lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná zpráva za 
rok 2007. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 7 pp. 
 
Ba�a� P. 2008: Ploštice (Heteroptera) vybraných lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná zpráva za 
rok 2008. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. 
 
Beran L., 2007: Vodní m�kkýši vybraných MZCHÚ v CHKO Labské pískovce. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. + 2 pp. append. 
 
�erný J. 2007: P�ipravované ZCHÚ Na Tisce – Lepidopterologický pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 10 pp. + 11 pp. append. 
 
�erný J. 2008: P�írodní rezervace Pavlino údolí – Lepidopterologický pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. + 17 pp. append. 
 
�erný J. 2008: P�írodní rezervace Za pilou – Lepidopterologický pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 8 pp. + 8 pp. append. 
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Hula V., 2006: Návrh zm�n managementových aktivit a základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika 
MCHÚ pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 
 
Krásenský P., 2005: Záv�re�ná zpráva. Determinace brouk� �eledi drab�íkovitých (Coleoptera, 
Staphylinidae). Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. 
 
Krásenský P., 2007a: Entomologický pr�zkum PP Meandry Ch�ibské Kamenice. Coleoptera: 
st�evlíkovití (Carabidae), drab�íkovití (Staphylinidae). Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 13 pp. 
 
Krásenský P., 2007b: Entomologický pr�zkum PR Za pilou. Coleoptera: st�evlíkovití (Carabidae), 
drab�íkovití (Staphylinidae). Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. 
 
Krásenský P., 2008a: Inventariza�ní pr�zkum st�evlík� a drab�ík� v PR Pavlínino údolí. Coleoptera: 
Carabidae, Staphylinidae. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. 
 
Krásenský P., 2008b: Inventariza�ní pr�zkum st�evlík� a drab�ík� v ZCHÚ Holý vrch. Coleoptera: 
Carabidae, Staphylinidae. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. 
 
Macek J., Ježek J., Chvojka P. 2006: Entomologický pr�zkum vybraných skupin hmyzu na území 
Národního parku �eské Švýcarsko. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná 
Lípa) 38 pp. 
 
Macek J., Ježek J., Chvojka P. 2007: Entomologický pr�zkum vybraných skupin hmyzu na území 
Národního parku �eské Švýcarsko. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná 
Lípa) 42 pp. 
 
Macek J., Švihla V., Ježek J., Chvojka P. 2004: Entomologický pr�zkum vybraných lokalit Národního 
parku �eské Švýcarsko. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 39 pp. 
 
Macek J., Švihla V., Ježek J., Chvojka P. 2005: Entomologický pr�zkum vybraných lokalit Národního 
parku �eské Švýcarsko. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 57 pp. 
 
Pižl V., Starý J., Tajovský K. 2006a: Diverzita vybraných skupin p�dní fauny (Oribatida, Lumbricidae, 
Chilopoda, Diplopoda, Oniscidea) v NP �eské Švýcarsko. Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 30 pp. 
 
Pižl V., Starý J., Tajovský K. 2006b: P�dn�-zoologický pr�zkum (Oribatida, Lumbricidae, Chilopoda, 
Diplopoda, Oniscidea) v p�ipravované NPR Ka�on Labe, v p�ipravované PR Pod Holým vrchem a 
stávající PR Libouchecké rybní�ky. Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 20 pp. 
 
R�ži�ka J. 2005: Pr�zkum �ádu brouk� (Coleoptera) su�ových polí v p�ipravované p�írodní rezervaci 
Holý vrch, k. ú. Jílové u D��ína. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 6 pp. 
+ 6 pp. append. 
 
R�ži�ka J. 2006: Zoologický pr�zkum sutí v Národní p�írodní rezervaci R�žák (NP �eské Švýcarsko). 
Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 7 pp. + 3 pp. append. 
 
Straka J. 2006: Záv�re�ná zpráva. Inventariza�ní pr�zkum brouk� z �eledi st�evlíkovitých (Coleoptera) 
a žahadlového blanok�ídlého hmyzu (Hymenoptera, Aculeata) v p�ipravované p�írodní rezervaci 
Býnovecké v�esovišt�. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 11 pp. + 9 pp. 
append. 
 
Straka J. 2007: Záv�re�ná zpráva. Inventariza�ní pr�zkum brouk� z �eledi st�evlíkovitých (Coleoptera) 
a žahadlového blanok�ídlého hmyzu (Hymenoptera, Aculeata) v p�ipravované p�írodní rezervaci 
Býnovecké v�esovišt�. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 18 pp. 
 
Straka J., 2005: Záv�re�ná zpráva. Determinace materiálu zástupc� �ádu blanok�ídlého hmyzu 
(Hymenoptera). Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 13 pp. 
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Strej�ek J. 2001: Zpráva o výsledku pr�zkumu fytofágních brouk� z �eledí Chrysomelidae s. l., 
Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. v NP Labské pískovce a okolí v roce 2001. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 22 pp. 
 
Strej�ek J. 2002: Zpráva o výsledku pr�zkumu fytofágních brouk� z �eledí Chrysomelidae s.l., 
Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae s.l. v Národním parku �eské Švýcarsko a okolí v roce 2002. 
Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 26 pp. 
 
Strej�ek J. 2003: Zpráva o výsledku pr�zkumu fytofágních brouk� z �eledí Chrysomelidae s. l., 
Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. v Národním parku �eské Švýcarsko a okolí v roce 2003. 
Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 29 pp. 
 
Strej�ek J. 2004: Zpráva o výsledku pr�zkumu fytofágních brouk� v Národním parku �eské Švýcarsko 
a v navazujících významných areálech CHKO Labské pískovce v roce 2004. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 25 pp. 
 
Strej�ek J. 2005: Zpráva o výsledku pr�zkumu fytofágních brouk� z �eledí Chrysomelidae s. l., 
Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. v Národním parku �eské Švýcarsko a v navazujících 
významných areálech CHKO Labské pískovce v roce 2005. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP 
�eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 24 pp. 
 
Strej�ek J. 2006: Provedení inventariza�ních pr�zkum� vybraných skupin fytofágního hmyzu v PR 
Arba a PR Pod lesem, v p�ipr. PR Pastý�ská st�na a p�ipr. NPR Ka�on Labe. Záv�re�ná zpráva. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 29 pp. 
 
Strej�ek J. 2007: Zpráva z informativního jednosezonního pr�zkumu fytofágních brouk� z �eledí 
Chrysomelidae s. l., Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. v chrán�ném p�írodním území „Za 
pilou“ (u Srbské kamenice), „Stará Oleška“ (u obce Stará Oleška) = „Olešský rybník“, „Libouchecké 
rybníšky (u obce Libouchec), „Na Tisce“ (u obce Tisá) v CHKO Labské pískovce. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 22 pp. 
 
Strej�ek J. 2008: Studie výskytu fytofágních druhz� brouk� na území CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 53 pp. 
 
Šafránek O., 2005: Inventariza�ní pr�zkum na území p�ipravované NPR Ka�on Labe. Záv�re�ná 
zpráva. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 73 pp. + 16 pp. append. 
 
Šutera V, Kop�iva J. & Vysoký V., 1999: Pr�zkum p�írodní rezervace Libouchecké rybní�ky. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 12 pp. 
 
Vávra J. 2002: NPR R�žák – lepidopterologický pr�zkum. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské 
Švýcarsko, Krásná Lípa, 9 pp. + 8 pp. append. 
 
Vávra J. 2003: PR Babylon – lepidopterologický pr�zkum. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské 
Švýcarsko, Krásná Lípa, 13 pp. + 13 pp. append. 
 
Vávra J. 2004: PR Babylon – lepidopterologický pr�zkum II. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP 
�eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 17 pp. + 15 pp. append. 
 
Vávra J. 2005: Lepidopterologický inventariza�ní pr�zkum na skalních biotopech v okolí H�enska. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 15 pp. + 15 pp. append. 
 
Vávra J. 2006: Ka�on Labe – Lepidopterologický pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 18 pp. + 16 pp. append. 
 
Rozínek R. & Francek J., 2007: Zhodnocení sou�asného stavu t�ní obnovených v roce 1997 – 2006 
na území CHKO Labské pískovce, posuzováno z hlediska atraktivnosti pro obojživelníky. Ms. Depon. 
in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 71 pp. 
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Komplexní pr�zkum rašeliniš� 

V roce 1997 zapo�ala komplexní inventarizace nejvýznamn�jších rašeliništních ploch na území 
CHKO. Cílem této inventarizace je získání základních informací o t�chto výjime�ných biotopech na 
území CHKO. P�edm�tem pr�zkumu byly následující skupiny: nižší rostliny (mechorosty), vyšší 
rostliny, ptáci, savci. V posledních letech byl pr�zkum zam��en na vybrané skupiny hmyzu. Projekt byl 
dopln�n i palynologické studie Abrahama a Kuneše. Poda�ilo se získat pom�rn� obsáhlý objem dat 
k t�mto významným p�írodním stanovištím, který je prozatím uložen v digitální podob� na Správ� 
národního parku �eské Švýcarsko.  
 
Abraham V. (2006): P�irozená vegetace �eského Švýcarska a její zm�ny v d�sledku kolonizace a 
lesnického hospoda�ení. Diplomová práce, dep. in Katedra botaniky P�F UK.  
 
Abraham V., Pokorný P., Bobek P., (2007): Vývoj lesní vegetace �eského Švýcarska v historické 
dob�- In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. [eds.] (2008): Labské pískovce - historie, p�íroda a 
ochrana území. - Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, Správa CHKO Labské pískovce, D��ín, 
129 pp. + 32 pp. append. 
 
Bauer P. (2002): Vyhodnocení pé�e o rašeliništ� v CHKO Labské pískovce a NP �eské Švýcarsko, 
Ochrana p�írody, 8:249-251. 
 
Blažej L., Marková I., Trýzna M. 2007: Zpráva z entomologického a bryologického pr�zkumu rašeliniš� 
�eskosaského Švýcarska. Ms. Depon. in: Verwaltung NP und LSG Sächsische Schweiz, Bad 
Schandau, 29 pp. + 11 pp. append. 
 
Edom F. and Solrig B. (2002): Die Moore des Elbsandsteingebirges: Hydrologische und klimatische 
Einbettung, hydromorphologishe Struktur-58 p. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín]. 
 
Edom F. and Solrig B. (2002): Die Moore des Elbsandsteingebirges: Teil 2: Hydrogenese ausgewähler 
westelbischer Moore - 36 p. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín]. 
 
Edom F. and Solrig B. (2002): Die Moore des Elbsandsteingebirges: Teil 3: Hydrogenese ausgewähler 
westelbischer Moore und von Rajecke rašeliništ�1- 31p. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín]. 
 
Härtel H., Bauer P., N�mcová L., Vo�ísková L. (2001): Inventarizace vegetace a návrh managementu 
rašeliniš� a zrašelin�lých p�d na území Národního parku �eské Švýcarsko a p�ilehlého území. – 20 p. 
+ 3 p. append., Ms. [Depon. in: Knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa]. 
 
Pokorný P., Kuneš P., Abraham V. (2007): Holocenní vývoj vegetace v �eském Švýcarsku - In: Bauer 
P., Kopecký V. & Šmucar J. [eds.] (2008): Labské pískovce - historie, p�íroda a ochrana území. - 
Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, Správa CHKO Labské pískovce, D��ín, 129 pp. + 32 pp. 
append. 
 
O�adlík J. (1970) - Výsledné zpracování topografického pr�zkumu rašelinných ložisek v �SSR 
(R VI 1/4) 
 
Švácha B. (1970) - Záv�re�ná zpráva – Pr�zkum rašelinných ložisek v kraji Severo�eském  
 
 
Ostatní monitoring a výzkum 

J.Hovorka, P.Bauer and G.B.Marshall, Study of metal distribution in Pine and Spruce Needles, “Global 
Environmental Protection: Science, Politics and Common Sense”, II. SETAC World Congress, 
Vancouver, 5-9 November 1995. 
 
Trommler M. et Csaplovics E. (2007): Využití digitálního modelu terénu pro ochranu p�írody a krajiny 
Labských pískovc� - In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. [eds.] (2008): Labské pískovce - historie, 
p�íroda a ochrana území. - Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, Správa CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 129 pp. + 32 pp. append. 
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Monitoring PPK 

V roce 2008 zapo�al monitoring ploch na vybraných plochách, kde jsou využívány finan�ní prost�edky 
programu pé�e o krajinu. Po�et sledovaných lokalit není pravd�podobn� kone�ný a celá tato agenda 
se bude zajisté vyvíjet. 
 
Diplomové práce 

Beilová L. (1996): Floristická inventarizace Ch�ibské Kamenice na území CHKO Labské pískovce – 
36 p. + 12 p. append., Diplomová práce. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín]. 
 
Blažej L., 2006: St�evlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) nivy �eky Labe v CHKO Labské pískovce. 
Bakalá�ská práce, depon. in. FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 86 pp. 
 
Benda P. 2005: Ptáci �eského Švýcarska. Diserta�ní práce: 295 pp. + p�ílohy. 
 
Ku�ková P. 2004: Srovnání fauny motýl� (Lepidoptera) lesního porostu v podmínkách inverzní rokle. 
Diplomová práce, Depon. in: �eská zem�d�lská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a 
environmentální, Katedra ekologie a životní prost�edí, 76 pp. 
 
Lajbl P. (1998): Mapování chrán�ných a vzácných rostlin v okolí Tisé na území CHKO Labské 
pískovce – 16 p. + 7 p. append., Maturitní práce. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín]. 
 
Mácová M. (1998): Letokruhová analýza vlivu mezidruhové konkurence a klimatických podmínek na 
Pinus strobus a Pinus sylvestris v Labských pískovcích – 83 p. + 70 p. append., Diplomová práce. 
[Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín]. 
 
Podskalská H. 2004: Srovnání fauny vodních brouk� (Coleoptera) vybraných vodních biotop� 
v Národním parku �eské Švýcarsko. Diplomová práce, Depon. in: �eská zem�d�lská univerzita 
v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra ekologie a životní prost�edí, 87 pp. 
 
Zikmundová A. (2006): Sledování zm�n krajinné struktury v okolí Srbské Kamenice pomocí archivních 
leteckých snímk� – 33 p. + 13p. append., Bakalá�ská práce. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO 
Labské pískovce, D��ín]. 
 
 
Monitoring naturových druh� 

Monitoring vychází z pot�eby znalostí nejen p�edm�t� ochastí a EVL, ale také ostatních druh� 
za�azených do Sm�rnice �. 79/43/EEC P�íloha II. Tyto podklady v podob� nej�ast�ji záv�re�ných 
zpráv slouží dále k praktické ochran� nap�. následná podpora populací a management lokalit s jejich 
výskytem.  

Monitorovány jsou každoro�n� vybrané druhy pták�, p�i�emž sokol a �áp �erný jsou na hnízdech 
kroužkováni pov��enými osobami. Probíhá s�ítání netopýr� na zimovištích a v letních koloniích, 
v podzimním období bývají rybá�skými spolky sledovány stavy vracejících se losos� a probíhá 
mapování výskytu a hodnocení vybraných populací modrásk� rodu Maculinea. Shromaž�ují se údaje 
o ostatních druzích nap�. d�evních skupin brouk�, vážek (páchník hn�dý, tesa�ík alpský, klínatka 
rohatá apod.) a pták�. 

V oblasti botaniky je monitorován žabní�ek vzplývavý (Luronium natans) na dvou lokalitách, a to 
na požární nádrži formou �tvercové metody rozd�lení vodní plochy a je sledováno i zastoupení druhu 
ve vodním sloupci (3D). 
 
Benda P. & Marschner R., 2005: Páchník hn�dý, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) v D��ín�. Listy 
EK p�i Lab. Písk., 5/05, 5 pp. 
 
Benda P. (2008e): Ptáci �eského Švýcarska. In BAUER P., KOPECKÝ V. & ŠMUCAR J. (eds.): 
Labské pískovce – historie, p�íroda a ochrana území – Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, Správa 
CHKO Labské pískovce, D��ín, 129 pp. + 32 pp. append., 94 – 101. 
 
Benda P. 2001: Sokol st�hovavý a �eské Švýcarsko. Zpravodaj Správy Národního parku �eské 
Švýcarsko. 0. ro�ník, 1/2001:2. 
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Benda P. 2005: Ptáci �eského Švýcarska. Diserta�ní práce: 295 pp. + p�ílohy. 
 
Benda P. 2007: Sokol st�hovavý zpátky v Labských pískovcích. Pta�í sv�t, �asopis �eské spole�nosti 
ornitologické 1/2007:8. 
 
Benda P., 2004: Soustava chrán�ných území NATURA 2000 a Labské pískovce. Listy EK p�i Lab. 
Písk., 4/04, 4 pp. 
 
Benda P., Blažej L., �erný J., Kopecký V. & Michalega M., 2007: Faunistické st�ípky. Listy EK p�i Lab. 
Písk., 7/07, 6-7 pp. 
 
Benda P., Dušek M. et. Šmíd J. (2002): Losos obecný op�t v �eském Švýcarsku. D��ínské 
vlastiv�dné zprávy, �asopis pro vlastiv�du D��ínska a Šluknovska �. XXXIX, ro�ník XII, �íslo 4/2002: 
38-40. 
 
Blažej L. 2006: Monitoring modrásk� rodu Maculinea na území CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva. Msc. Depon. In Správa CHKO Labské pískovce, D��ín. 8 pp. + 9 pp. Append. 
 
Blažej L., 2006: Výskyt modrásk� rodu Maculinea na území CHKO Labské pískovce. Listy EK p�i Lab. 
Písk., 6/06, 9-10 pp. 
 
�erný J. 2007: Inventariza�ní pr�zkum motýlí fauny v p�ipravovaném ZCHÚ Na Tisce. Listy EK p�i 
Lab. Písk., 7/07, 13-16 pp. 
 
�erný J. 2007: P�ipravované ZCHÚ Na Tisce – Lepidopterologický pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 10 pp. + 11 pp. append. 
 
�tvrtlíková M. et Bauer P.(2007): Ohrožený druh Labských pískovc� Luronium natans (Žabní�ek 
vzplývavý) a výsledky monitoringu - In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. [eds.] (2008): Labské 
pískovce - historie, p�íroda a ochrana území. - Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, Správa CHKO 
Labské pískovce, D��ín, 129 pp. + 32 pp. append. 
 
Friml V., 2005: Aktuální stav chiropterofauny v území p�ipravované NPR Ka�on Labe. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 8 pp. 
 
Hula V., 2006: Návrh zm�n managementových aktivit a základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika 
MCHÚ pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 
 
Pokorný J., 2007: P�ísp�vek k poznání st�evlíka Carabus menetriesi Hummel. Listy EK p�i Lab. Písk., 
7/07, 9-12 pp. 
Trýzna M., 2004: Bezobratlí za�azení do soustavy NATURA 2000. Listy EK p�i Lab. Písk., 4/04, 5 pp. 
 
Vávra J. 2006: Ka�on Labe – Lepidopterologický pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 18 pp. + 16 pp. append. 
 
Vrabec V., 2008: Vyhodnocení sou�asného stavu populací modrásk� rodu Maculinea na území obce 
Ludvíkovice a návrh na jejich podporu. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 25 pp. 
 
 

P�ehled prací dle ZCHÚ 
Tab. �. 8: Inventariza�ní pr�zkumy a studie stávajících ZCHÚ 

ZCHÚ rok citace práce obor 
CHKO Labské 

pískovce 
1970 O�adlík J. - Výsledné zpracování topografického 

pr�zkumu rašelinných ložisek v �SSR (R VI 1/4) 
Botanika 

  1970 Švácha B. - Záv�re�ná zpráva – Pr�zkum 
rašelinných ložisek v kraji Severo�eském  

Botanika 



  

 116

  1986 Novotný I., Popíšil V. et Pospíšilová L.: 
Bryofloristický p�ísp�vek k širšímu okolí D��ína. 
– Severo�es. P�ír. Litom��ice, P�íl. 1986: 77-85. 
Plášek, V., Marková, I. Orthotrichum pulchellum 
(Orthotrichaceae, Musci), new to the Czech 
Republic. Acta Musei Moraviae. 2007, sv. 92, s. 
223-228. ISSN 1211-8788. 

Bryoflóra 

  1987 Hubá�ková J.: Mechorosty Jet�ichovických st�n. 
– Ms., 126 pp. [Dipl. práce; Depon. in: Knihovna 
Kat. botaniky, P�F UK, Praha]. 118 

Bryoflóra 

  1990 Hubá�ková J.: Bryophytes of the Jet�ichovické 
st�ny rocks.- Novit. Bot. Univ. Carol., Praha, 6: 
47-59. 

Bryoflóra 

  1996 Bauer P.: Kv�tantec Archer�v v Labských 
pískovcích.- Sborn. D��ínské vlastiv�dné 
zprávy, 3:32-35. 

Mykologie 

  1997 Härtel H., Bauer P. et al.: Floristické mapování 
Chrán�né krajinné oblasti Labské pískovce. – 
Botanický ústav AV �R, Pr�honice, Správa 
CHKO Labské pískovce, D��ín. 

Botanika  

  1998 Mácová M.: Letokruhová analýza vlivu 
mezidruhové konkurence a klimatických 
podmínek na Pinus strobus a Pinus sylvestris 
v Labských pískovcích – 83 p. + 70 p. append., 
Diplomová práce.  [Depon. in: Knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín]. 

Botanika-
Lesnictví 

  1999 Riebe H., Härtel H., Bauer P. et Benda P.: Die 
Naturausstattung der Sächsisch–Böhmischen 
Schweiz. - Nationalpark Sächsische Schweiz, 
Bad Schandau 3: 20-57. 

Botanika 

  1999 N�mcová: Fissidens arnoldii. – In: Zajímavé 
nálezy, Bryonora, Praha, 23:9-10. 

Bryoflóra 

  2001 Strej�ek J.: Zpráva o výsledku pr�zkumu 
fytofágních brouk� z �eledí Chrysomelidae s. l., 
Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. v NP 
Labské pískovce a okolí v roce 2001. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy NP �eské 
Švýcarsko, Krásná Lípa, 22 pp. 

Entomologie 

  2001 Härtel H., Bauer P. et Wild J.: Botanický výzkum 
národního parku �eské Švýcarsko a chrán�né 
krajinné oblasti Labské pískovce: principy, 
výsledky a perspektivy. – P�íroda, Praha 19: 59-
65 

Botanika 

  2001 Suda J., Bauer P., Brabec J. et Hadinec J.: 
Znovunalezené druhy naší kv�teny – t�ezalka 
p�kná. – Živa 49: 113–115. 

Botanika 

  2001 N�mcová L.: Mechorosty. – In: Kuncová J., 
Šutera V., Vysoký V. (eds.), Labe, p�íroda 
dolního �eského úseku �eky na konci 20. století, 
p. 50-59, Ústí n. L. N�mcová-Pujmanová L. 
(1995): Floristische Kartierung der Moose in der 
böhmisch-sächsischen Krinitzsch. - In: Härtel et 
al., Schlußbericht zum Projekt 
“Biologisch/naturschutzfachliche 
Untersuchungen an der böhmisch-sächsischen 
Krinitzsch”. - Ms.(Depon. in: Bioservis s r. o., 
Praha). 

Bryoflóra 

  2001 �áp J.: Mykologický monitoring CHKO Labské 
pískovce a NP �eské Švýcarsko. Souhrnná 
zpráva o výzkumu za období 1997-1999, 
uloženo: Správa NP �eské Švýcarsko, Krásná 

Mykologie 
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Lípa. 
  2001 Härtel H., Bauer P., N�mcová L., Vo�ísková L.: 

Inventarizace vegetace a návrh managementu 
rašeliniš� a zrašelin�lých p�d na území 
Národního parku �eské Švýcarsko a p�ilehlého 
území. – 20 p. + 3 p. append., Ms. [Depon. in: 
Knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná 
Lípa]. 

Botanika 

  2001 BENDA P.: Sokol st�hovavý a �eské Švýcarsko. 
Zpravodaj Správy Národního parku �eské 
Švýcarsko. 0. ro�ník, 1/2001:2. 

Ornitologie 

  2002 BENDA P., DUŠEK M. et. ŠMÍD J.: Losos 
obecný op�t v �eském Švýcarsku. D��ínské 
vlastiv�dné zprávy, �asopis pro vlastiv�du 
D��ínska a Šluknovska �. XXXIX, ro�ník XII, 
�íslo 4/2002: 38-40. 

Ichtiologie 

  2002 Strej�ek J.: Zpráva o výsledku pr�zkumu 
fytofágních brouk� z �eledí Chrysomelidae s.l., 
Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae s.l. 
v Národním parku �eské Švýcarsko a okolí 
v roce 2002. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP 
�eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 26 pp. 

Entomologie 

  2002 Vávra J.: NPR R�žák – lepidopterologický 
pr�zkum. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP 
�eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 9 pp. + 8 pp. 
append. 

Entomologie 

  2002 Bauer P.: Vyhodnocení pé�e o rašeliništ� 
v CHKO Labské pískovce a NP �eské 
Švýcarsko, Ochrana p�írody, 8:249-251. 

Botanika 

  2002 Edom F. and Solrig B.: Die Moore des 
Elbsandsteingebirges: Hydrologische und 
klimatische Einbettung, hydromorphologishe 
Struktur-58 p. [Depon. in: Knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín]. 

Botanika 

  2002 Edom F. and Solrig B.: Die Moore des 
Elbsandsteingebirges: Teil 2: Hydrogenese 
ausgewähler westelbischer Moore - 36 p. 
[Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín]. 

Botanika 

  2002 Edom F. and Solrig B.: Die Moore des 
Elbsandsteingebirges: Teil 3: Hydrogenese 
ausgewähler westelbischer Moore und von 
Rajecke rašeliništ�1- 31p. [Depon. in: Knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín]. 

Botanika 

  2003 Vávra J.: PR Babylon – lepidopterologický 
pr�zkum. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP 
�eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 13 pp. + 13 pp. 
append. 

Entomologie 

  2003 Ku�era J., Müller F., Buryová B. et Vo�íšková L.: 
Mechorosty zaznamenané b�hem 10. jarního 
setkání Bryologicko-lichenologické sekce 
v Krásné Líp� (NP �eské Švýcarsko a CHKO 
Labské pískovce) [Bryophytes recorded during 
the 10th Spring Meeting of the Bryological and 
Lichenological Section in Krásná Lípa (NP 
Bohemian Switzerland and PLA Labské 
pískovce]. – Bryonora, Praha, 31: 13-23. 

Bryoflóra 

  2003 Müller F.: Hygrobiella laxifolia (HOOK.) 
SPRUCE – eine neue Lebermoosart für die 
Tschechische republik. – Bryonora, Praha 31 
(�erven): 10-12. 

Bryoflóra 
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  2003 Strej�ek J.: Zpráva o výsledku pr�zkumu 
fytofágních brouk� z �eledí Chrysomelidae s. l., 
Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. 
v Národním parku �eské Švýcarsko a okolí 
v roce 2003. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP 
�eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 29 pp. 

Entomologie 

  2004 Trýzna M.: Bezobratlí za�azení do soustavy 
NATURA 2000. Listy EK p�i Lab. Písk., 4/04, 5 
pp. 

Entomologie 

  2004 Härtel H., Riebe H. et Bauer P.: Mapping of flora 
in a transboundary protected area: a case study 
from the Saxon-Bohemian Switzerland 
(Germany/Czech Republic). - In: Planta Europa 
IV Proceedings, Valencia, 
http://www.nerium.net/plantaeuropa/Download/P
rocedings/Hartel_et_al.pdf. 

Botanika 

  2004 Macek J., Švihla V., Ježek J., Chvojka P.: 
Entomologický pr�zkum vybraných lokalit 
Národního parku �eské Švýcarsko. Ms. Depon. 
in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, 
Krásná Lípa, 39 pp. 

Entomologie 

  2004 Strej�ek J.: Zpráva o výsledku pr�zkumu 
fytofágních brouk� v Národním parku �eské 
Švýcarsko a v navazujících významných 
areálech CHKO Labské pískovce v roce 2004. 
Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské 
Švýcarsko, Krásná Lípa, 25 pp. 

Entomologie 

  2004 Vávra J.: PR Babylon – lepidopterologický 
pr�zkum II. Ms. Depon. in: knihovna Správy NP 
�eské Švýcarsko, Krásná Lípa, 17 pp. + 15 pp. 
append. 

Entomologie 

  2004 Ku�ková P.: Srovnání fauny motýl� (Lepidoptera) 
lesního porostu v podmínkách inverzní rokle. 
Diplomová práce, Depon. in: �eská zem�d�lská 
univerzita v Praze, Fakulta lesnická a 
environmentální, Katedra ekologie a životní 
prost�edí, 76 pp. 

Entomologie 

  2004 Podskalská H.: Srovnání fauny vodních brouk� 
(Coleoptera) vybraných vodních biotop� 
v Národním parku �eské Švýcarsko. Diplomová 
práce, Depon. in: �eská zem�d�lská univerzita 
v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, 
Katedra ekologie a životní prost�edí, 87 pp. 

Entomologie 

  2004 Benda P.: Soustava chrán�ných území 
NATURA 2000 a Labské pískovce. Listy EK p�i 
Lab. Písk., 4/04, 4 pp. 

Ornitologie 

  2005 Benda P. & Marschner R.: Páchník hn�dý, 
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) v D��ín�. 
Listy EK p�i Lab. Písk., 5/05, 5 pp. 

Entomologie 

  2005 Ba�a� P.: Faunistický pr�zkum �ádu ploštic 
(Heteroptera) na území NP �eské Švýcarsko. 
Záv�re�ná zpráva za rok 2005. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná 
Lípa, 15 pp. 

Entomologie 

  2005 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit Labských pískovc�. Záv�re�ná zpráva za 
rok 2005. Ms. Depon. in: knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. 

Entomologie 

  2005 Macek J., Švihla V., Ježek J., Chvojka P.: 
Entomologický pr�zkum vybraných lokalit 
Národního parku �eské Švýcarsko. Ms. Depon. 
in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, 

Entomologie 
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Krásná Lípa, 57 pp. 
 

  2005 Strej�ek J.: Zpráva o výsledku pr�zkumu 
fytofágních brouk� z �eledí Chrysomelidae s. l., 
Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae s. l. 
v Národním parku �eské Švýcarsko a 
v navazujících významných areálech CHKO 
Labské pískovce v roce 2005. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, Krásná 
Lípa, 24 pp. 

Entomologie 

  2005 Vávra J.: Lepidopterologický inventariza�ní 
pr�zkum na skalních biotopech v okolí H�enska. 
Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské 
Švýcarsko, Krásná Lípa, 15 pp. + 15 pp. 
append. 
 

Entomologie 

  2005 BENDA P.: Ptáci �eského Švýcarska. Diserta�ní 
práce: 295 pp. + p�ílohy 

Ornitologie 

  2006 Blažej L.: Výskyt modrásk� rodu Maculinea na 
území CHKO Labské pískovce. Listy EK p�i Lab. 
Písk., 6/06, 9-10 pp. 

Entomologie 

  2006 Macek J., Ježek J., Chvojka P.: Entomologický 
pr�zkum vybraných skupin hmyzu na území 
Národního parku �eské Švýcarsko. Ms. Depon. 
in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, 
Krásná Lípa) 38 pp. 

Entomologie 

  2006 Pižl V., Starý J., Tajovský K.: Diverzita 
vybraných skupin p�dní fauny (Oribatida, 
Lumbricidae, Chilopoda, Diplopoda, Oniscidea) 
v NP �eské Švýcarsko. Záv�re�ná zpráva. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy NP �eské 
Švýcarsko, Krásná Lípa, 30 pp. 

Oribatida, 
Lumbricidae, 
Chilopoda, 
Diplopoda, 
Oniscidea 

  2006 R�ži�ka J.: Zoologický pr�zkum sutí v Národní 
p�írodní rezervaci R�žák (NP �eské Švýcarsko). 
Ms. Depon. in: knihovna Správy NP �eské 
Švýcarsko, Krásná Lípa, 7 pp. + 3 pp. append. 

Entomologie 

  2006 Abraham V.: P�irozená vegetace �eského 
Švýcarska a její zm�ny v d�sledku kolonizace a 
lesnického hospoda�ení. Diplomová práce, dep. 
in Katedra botaniky P�F UK. 

Botanika  

  2006 Zikmundová A.: Sledování zm�n krajinné 
struktury v okolí Srbské Kamenice pomocí 
archivních leteckých snímk� – 33 p. +  13p. 
append., Bakalá�ská práce. [Depon. in: 
Knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín]. 

Krajina 

  2006 Blažej L.: Monitoring modrásk� rodu Maculinea 
na území CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva. Msc. Depon. In Správa CHKO Labské 
pískovce, D��ín. 8 pp. + 9 pp. Append. 

Entomologie 

  2007 Macek J., Ježek J., Chvojka P.: Entomologický 
pr�zkum vybraných skupin hmyzu na území 
Národního parku �eské Švýcarsko. Ms. Depon. 
in: knihovna Správy NP �eské Švýcarsko, 
Krásná Lípa) 42 pp. 

Entomologie 

  2007 BENDA P.: Sokol st�hovavý zpátky v Labských 
pískovcích. Pta�í sv�t, �asopis �eské 
spole�nosti ornitologické 1/2007:8. 

Ornitologie 
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  2007 Benda P., Blažej L., �erný J., Kopecký V. & 
Michalega M.: Faunistické st�ípky. Listy EK p�i 
Lab. Písk., 7/07, 6-7 pp. 

Entomologie 

  2007 Pokorný J.: P�ísp�vek k poznání st�evlíka 
Carabus menetriesi Hummel. Listy EK p�i Lab. 
Písk., 7/07, 9-12 pp. 

Entomologie 

  2007 Rozínek R. & Francek J.: Zhodnocení 
sou�asného stavu t�ní obnovených v roce 1997 
– 2006 na území CHKO Labské pískovce, 
posuzováno z hlediska atraktivnosti pro 
obojživelníky. Ms. Depon. in: knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín, 71 pp. 

Batrachologie 

  2007 Marková I., Härtel H., Bauer P. et Holec J.: 
�eské Švýcarsko. - In: �e�ovský J., Podhajská 
Z. et Turo�ová D., Botanicky významná území 
�eské republiky, pp. 75-82. AOPK �R, Praha. 

Botanika 

  2007 Abraham V., Pokorný P., Bobek P.: Vývoj lesní 
vegetace �eského Švýcarska v historické dob�- 
In: Bauer P., Kopecký V. & Šmucar J. [eds.] 
(2008): Labské pískovce - historie, p�íroda a 
ochrana území. - Agentura ochrany p�írody a 
krajiny �R, Správa CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 129 pp. + 32 pp. append. 

Botanika 

  2007 Blažej L., Marková I., Trýzna M.: Zpráva 
z entomologického a bryologického pr�zkumu 
rašeliniš� �eskosaského Švýcarska. Ms. Depon. 
in: Verwaltung NP und LSG Sächsische 
Schweiz, Bad Schandau, 29 pp. + 11 pp. 
append. 

Botanika A 
Entomologie 

  2007 Pokorný P., Kuneš P., Abraham V.: Holocenní 
vývoj vegetace v �eském Švýcarsku - In: Bauer 
P., Kopecký V. & Šmucar J. [eds.] (2008): 
Labské pískovce - historie, p�íroda a ochrana 
území. - Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, 
Správa CHKO Labské pískovce, D��ín, 129 pp. 
+ 32 pp. append. 

Paleobotanika 

  2007 Trommler M. et Csaplovics E.: Využití digitálního 
modelu terénu pro ochranu p�írody a krajiny 
Labských pískovc� - In: Bauer P., Kopecký V. & 
Šmucar J. [eds.] (2008): Labské pískovce - 
historie, p�íroda a ochrana území. - Agentura 
ochrany p�írody a krajiny �R, Správa CHKO 
Labské pískovce, D��ín, 129 pp. + 32 pp. 
append. 

Krajina, GIS 

  2008 Svoboda D. et Peksa O.: Epyfitická lichenoflóra 
strom� podél silnic v Labských pískovcích 
v severních �echách. (Epiphytic lichen flora on 
roadside trees in the Elbe Sandstones (Labské 
pískovce) in northern Bohemia (Czech 
Republic). - P�íroda, Praha, [in press]. 

Lichenologie 

  1998 Lajbl P.: Mapování chrán�ných a vzácných 
rostlin v okolí Tisé na území CHKO Labské 
pískovce – 16 p. + 7 p. append., Maturitní práce. 
[Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín]. 

Botanika 

  2008 BENDA P.: Ptáci �eského Švýcarska. In 
BAUER P., KOPECKÝ V. & ŠMUCAR J. (eds.): 
Labské pískovce – historie, p�íroda a ochrana 
území – Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, 
Správa CHKO Labské pískovce, D��ín, 129 pp. 
+ 32 pp. append., 94 – 101. 

Ornitologie 
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  2008 Strej�ek J.: Studie výskytu fytofágních druhz� 
brouk� na území CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 53 pp. 

Entomologie 

  2008 Vrabec V.: Vyhodnocení sou�asného stavu 
populací modrásk� rodu Maculinea na území 
obce Ludvíkovice a návrh na jejich podporu. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 25 pp. 

Entomologie 

  2009 Vrabec V.: Vyhodnocení sou�asného stavu 
populací modrásk� rodu Phengaris (d�íve 
Maculinea) na vybraných lokalitách v údolí 
Jílovského potoka mezi D��ínem a Libouchcem 
a návrh na jejich podporu. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 51 pp. 

Entomologie 

  2009 EKOLES-PROJEKT s.r.o.: Zmapování rozší�ení 
dubu �erveného v p�ipravovaném ZCHÚ 
Pastý�ská st�na. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 17 pp + 
4 pp. append. 

Lesnictví 

  2009 Dušek M.: Posouzení migra�ní prostupnosti a 
návrh na zpr�chodn�ní 4 migra�ních bariér na 
�ece Kamenici v úseku od Janské nivy po 
Srbskou Kamenici (sb�rný dv�r), �. km 19,230 – 
14,490. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO 
Labské pískovce, D��ín, 51 pp. + 15 pp. 
append. 

Vodní 
hospodá�ství+

zoologie 

PR  Arba 2006 Strej�ek J.: Provedení inventariza�ních 
pr�zkum� vybraných skupin fytofágního hmyzu 
v PR Arba a PR Pod lesem, v p�ipr. PR 
Pastý�ská st�na a p�ipr. NPR Ka�on Labe. 
Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 29 pp. 

Entomologie 

  2006 Hula V.: Návrh zm�n managementových aktivit a 
základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika MCHÚ 
pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 

Entomologie 

PR �abel 2006 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2006. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 6 pp. 

Entomologie 

PP Hofberg 2006 Hula V.: Návrh zm�n managementových aktivit a 
základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika MCHÚ 
pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 

Entomologie 

  2008 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2008. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. 

Entomologie 

  2009 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2009. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 13 pp. 

Entomologie 

  2009 �erný J.: Záv�re�ná zpráva. P�írodní památka 
Hofberg - Lepidopterologický pr�zkum. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 14 pp. 

Entomologie 
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PR Libouchecké 
rybní�ky 

1999 Šutera V, Kop�iva J. & Vysoký V.: Pr�zkum 
p�írodní rezervace Libouchecké rybní�ky. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 12 pp. 

Entomologie 

  2006 Pižl V., Starý J., Tajovský K.: P�dn�-zoologický 
pr�zkum (Oribatida, Lumbricidae, Chilopoda, 
Diplopoda, Oniscidea) v p�ipravované NPR 
Ka�on Labe, v p�ipravované PR Pod Holým 
vrchem a stávající PR Libouchecké rybní�ky. 
Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 20 pp. 

Oribatida, 
Lumbricidae, 
Chilopoda, 
Diplopoda, 
Oniscidea 

  2007 Strej�ek J.: Zpráva z informativního 
jednosezonního pr�zkumu fytofágních brouk� 
z �eledí Chrysomelidae s. l., Bruchidae, 
Anthribidae a Curculionidae s. l. v chrán�ném 
p�írodním území „Za pilou“ (u Srbské kamenice), 
„Stará Oleška“ (u obce Stará Oleška) = „Olešský 
rybník“, „Libouchecké rybníšky (u obce 
Libouchec), „Na Tisce“ (u obce Tisá) v CHKO 
Labské pískovce. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 22 pp. 

Entomologie 

  2007 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2007. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 7 pp. 

Entomologie 

  2007 Beran L.,: Vodní m�kkýši vybraných MZCHÚ 
v CHKO Labské pískovce. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 9 pp. + 2 pp. append. 

Malakologie 

PP Meandry 
Ch�ibské 
Kamenice 

1996 Beilová L.: Floristická inventarizace Ch�ibské 
Kamenice na území CHKO Labské pískovce – 
36 p. + 12 p. append., Ms. [Depon. in: Knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín]. 

Botanika 

  1998 Marvan P. et al.: Algologický monitoring 
Kamenice, jejích p�ítok� a Olešského rybníka – 
36 p. 18p. append. [Depon. in: Knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín] 

Algologie 

  2003 Vo�íšková L. et Marková I.: Bryologický pr�zkum 
P�írodní památky Meandry Ch�ibské Kamenice. 
– Ms., 4 pp. [Depon. in: Knihovna Správy CHKO 
Labské pískovce, D��ín]. 

Bryoflóra 

  2007 Krásenský P.,: Entomologický pr�zkum PP 
Meandry Ch�ibské Kamenice. Coleoptera: 
st�evlíkovití (Carabidae), drab�íkovití 
(Staphylinidae). Ms. Depon. in: knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín, 13 pp. 

Entomologie 

  2007 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2007. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 7 pp. 

Entomologie 

  2007 Beran L.,: Vodní m�kkýši vybraných MZCHÚ 
v CHKO Labské pískovce. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 9 pp. + 2 pp. append. 

Entomologie 

  2006 Hula V.: Návrh zm�n managementových aktivit a 
základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika MCHÚ 
pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 

Entomologie 

PR Niva 
Olšového 

potoka 

2009 Chvojka P., Macek J. & Ježek J.: Inventariza�ní 
pr�zkum vybraných skupin hmyzu (Trichoptera, 
Hymenoptera: Symphyta, Diptera: Psychodidae, 

Entomologie 



  

 123

Tabanidae) v PR Niva Olšového potoka (CHKO 
Labské pískovce). Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 31 pp. 

  2009 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2009. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 13 pp. 

Entomologie 

  2009 �erný J.: Záv�re�ná zpráva. P�írodní rezervace 
Niva Olšového potoka - Lepidopterologický 
pr�zkum. Ms. Depon. in: knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín, 19 pp. 

Entomologie 

  2003 Vo�íšková L. et Marková I.: Záv�re�ná zpráva 
z bryologického pr�zkumu na území CHKO 
Labské pískovce v rezervacích: PR Pavlino 
údolí. – Ms., 5 pp. [Depon. in: Knihovna Správy 
NP �eské Švýcarsko, Krásná Lípa]. 

Bryoflóra 

PR Pavlínino 
údolí 

2007 Beran L.: Vodní m�kkýši vybraných MZCHÚ 
v CHKO Labské pískovce. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 9 pp. + 2 pp. append. 

Malakologie 

  2008 �erný J.: P�írodní rezervace Pavlino údolí – 
Lepidopterologický pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. 
Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 9 pp. + 17 pp. append. 

Entomologie 

  2008 Krásenský P.: Inventariza�ní pr�zkum st�evlík� a 
drab�ík� v PR Pavlínino údolí. Coleoptera: 
Carabidae, Staphylinidae. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 9 pp. 

Entomologie 

  2006 Strej�ek J.: Provedení inventariza�ních 
pr�zkum� vybraných skupin fytofágního hmyzu 
v PR Arba a PR Pod lesem, v p�ipr. PR 
Pastý�ská st�na a p�ipr. NPR Ka�on Labe. 
Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 29 pp. 

Entomologie 

PR Pod lesem 2006 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2006. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 6 pp. 

Entomologie 

  2009 Vrabec V.: Vyhodnocení sou�asného stavu 
populací modrásk� rodu Phengaris (d�íve 
Maculinea) na vybraných lokalitách v údolí 
Jílovského potoka mezi D��ínem a Libouchcem 
a návrh na jejich podporu. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 51 pp. 

Entomologie 

PR Rájecká 
rašeliništ� 

2000 Suda J., Bauer P., Brabec J. et Hadinec J.: 
Znovunalezené druhy naší kv�teny – žabní�ek 
vzplývavý. – Živa 48: 205–207. 

Botanika 

PR Rybník u 
Králova 
mlýna 

2002 Härtel H. et Bauer P.: Das Vorkommen von 
Luronium natans (L.) RAF. Im 
Elbsandsteingebirge. – Sächs. Florist. Mitt., 
Dresden 2002/7: 20-25. 

Botanika 

  2003 Bauer P.: Pé�e o genofond v CHKO Labské 
pískovce – žabní�ek vzplývavý, Ochrana 
p�írody, 6:184-186. 

Botanika 

  2007 Bartuška M.,: Genetická variabilita kriticky 
ohroženého žabní�ku vzplývavého (Luronium 
natans) na okraji areálu a její význam pro 
cílenou druhovou ochranu. Bakalá�ská práce, 
depon. in. Univerzita Karlova, Praha, 27 pp. 

Botanika 
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  2007 Beran L.,: Vodní m�kkýši vybraných MZCHÚ 
v CHKO Labské pískovce. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 9 pp. + 2 pp. append. 

Malakologie 

  2007 �tvrtlíková M. et Bauer P.: Ohrožený druh 
Labských pískovc� Luronium natans (Žabní�ek 
vzplývavý) a výsledky monitoringu - In: Bauer P., 
Kopecký V. & Šmucar J. [eds.] (2008): Labské 
pískovce - historie, p�íroda a ochrana území. - 
Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, Správa 
CHKO Labské pískovce, D��ín, 129 pp. + 32 pp. 
append. 

Botanika 

  2009 Kamenice, Genetická variabilita kriticky 
ohroženého žabní�ku vzplývavého (Luronium 
natans L., Alismataceae) na okraji areálu a její 
význam pro cílenou druhovou ochranu 

Botaniku 

PR  Stará Oleška 1998 Marvan P. et al.: Algologický monitoring 
Kamenice, jejích p�ítok� a Olešského rybníka – 
36 p. 18p. append. [Depon. in: Knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín] 

Algologie 

  2007 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2007. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 7 pp. 

Entomologie 

  2007 Strej�ek J.: Zpráva z informativního 
jednosezonního pr�zkumu fytofágních brouk� 
z �eledí Chrysomelidae s. l., Bruchidae, 
Anthribidae a Curculionidae s. l. v chrán�ném 
p�írodním území „Za pilou“ (u Srbské kamenice), 
„Stará Oleška“ (u obce Stará Oleška) = „Olešský 
rybník“, „Libouchecké rybní�ky (u obce 
Libouchec), „Na Tisce“ (u obce Tisá) v CHKO 
Labské pískovce. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 22 pp. 

Entomologie 

  2007 Beran L.,: Vodní m�kkýši vybraných MZCHÚ 
v CHKO Labské pískovce. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 9 pp. + 2 pp. append. 

Malakologie 

PP Tiské st�ny 2005 Vale�ka J., Terhešová D., Koleník S., 2005: 
Tiské st�ny – studie zhodnocení vlivu 
návšt�vnosti na p�írodní prost�edí, návrh 
opat�ení. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO 
Labské pískovce, D��ín, 181 pp.  

Krajina 

PR Za pilou 2003 Vo�íšková L. et Marková I.: Bryologický pr�zkum 
P�írodní rezervace Za Pilou. – Ms., 3 pp. 
[Depon. in: Knihovna Správy Knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín]. 

Bryoflóra 

  2006 Hula V.: Návrh zm�n managementových aktivit a 
základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika MCHÚ 
pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 

Entomologie 

  2007 Krásenský P.: Entomologický pr�zkum PR Za 
pilou. Coleoptera: st�evlíkovití (Carabidae), 
drab�íkovití (Staphylinidae). Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 9 pp. 

Entomologie 

  2007 Strej�ek J.: Zpráva z informativního 
jednosezonního pr�zkumu fytofágních brouk� 
z �eledí Chrysomelidae s. l., Bruchidae, 
Anthribidae a Curculionidae s. l. v chrán�ném 
p�írodním území „Za pilou“ (u Srbské kamenice), 

Entomologie 
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„Stará Oleška“ (u obce Stará Oleška) = „Olešský 
rybník“, „Libouchecké rybníšky (u obce 
Libouchec), „Na Tisce“ (u obce Tisá) v CHKO 
Labské pískovce. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 22 pp. 

  2008 �erný J.: P�írodní rezervace Za pilou – 
Lepidopterologický pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. 
Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 8 pp. + 8 pp. append. 

Entomologie 

 
 
Tab. �. 9: Inventariza�ní pr�zkumy a studie p�ipravovaných ZCHÚ 

ZCHÚ rok citace práce obor 
NPR Ka�on Labe 2005 Šafránek O.: Inventariza�ní pr�zkum na území 

p�ipravované NPR Ka�on Labe. Záv�re�ná 
zpráva. Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO 
Labské pískovce, D��ín, 73 pp. + 16 pp. 
append. 

Entomologie 

  2005 Veselá J., et Odstr�ilová S.: Algologický 
pr�zkum potok� v ka� onu Labe (Suchá 
Kamenice, Studený potok, Loubský potok) 4 p. 
7p. append.  [Depon. in: Knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín]. 

Algologie 

  2005 Friml V.: Aktuální stav chiropterofauny v území 
p�ipravované NPR Ka�on Labe. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 8 pp. 

Chiropterologi
e 

  2006 Pižl V., Starý J., Tajovský K.: P�dn�-zoologický 
pr�zkum (Oribatida, Lumbricidae, Chilopoda, 
Diplopoda, Oniscidea) v p�ipravované NPR 
Ka�on Labe, v p�ipravované PR Pod Holým 
vrchem a stávající PR Libouchecké rybní�ky. 
Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 20 pp. 

Oribatida, 
Lumbricidae, 
Chilopoda, 
Diplopoda, 
Oniscidea 

  2006 Strej�ek J.: Provedení inventariza�ních 
pr�zkum� vybraných skupin fytofágního hmyzu 
v PR Arba a PR Pod lesem, v p�ipr. PR 
Pastý�ská st�na a p�ipr. NPR Ka�on Labe. 
Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 29 pp. 

Entomologie 

  2006 Vávra J.: Ka�on Labe – Lepidopterologický 
pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 18 pp. + 16 pp. append. 

Entomologie 

  2006 Vale�ka J., Friml.V, Terhešová D., Koleník S., 
2006: Ka�o� Labe, studie. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 221 pp.  

Krajina, 
zoologie 

  2006 Blažej L.: St�evlíkovití brouci (Coleoptera: 
Carabidae) nivy �eky Labe v CHKO Labské 
pískovce. Bakalá�ská práce, depon. in. FŽP 
UJEP, Ústí nad Labem, 86 pp. 

Entomologie 

PP Louky u 
Mikulášovic 
 

2006 Hula V.: Návrh zm�n managementových aktivit a 
základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika MCHÚ 
pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 

Entomologie 

PP Náplav u 
Dolního Žlebu 
 

2006 Blažej L.: St�evlíkovití brouci (Coleoptera: 
Carabidae) nivy �eky Labe v CHKO Labské 
pískovce. Bakalá�ská práce, depon. in. FŽP 
UJEP, Ústí nad Labem, 86 pp. 

Entomologie 
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  2008 Chvojková E., Marková Š.: Výzkum št�rkových 
náplav� – záv�re�ná zpráva. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 44 pp. 

Botanika 

PP V�esovišt� u 
Bynovce 
 

2006 Straka J.: Záv�re�ná zpráva. Inventariza�ní 
pr�zkum brouk� z �eledi st�evlíkovitých 
(Coleoptera) a žahadlového blanok�ídlého 
hmyzu (Hymenoptera, Aculeata) v p�ipravované 
p�írodní rezervaci Býnovecké v�esovišt�. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 11 pp. + 9 pp. append. 

Entomologie 

  2006 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2006. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 6 pp. 

Entomologie 

  2007 Straka J.: Záv�re�ná zpráva. Inventariza�ní 
pr�zkum brouk� z �eledi st�evlíkovitých 
(Coleoptera) a žahadlového blanok�ídlého 
hmyzu (Hymenoptera, Aculeata) v p�ipravované 
p�írodní rezervaci Býnovecké v�esovišt�. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 18 pp. 

Entomologie 

  2007 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2007. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 7 pp. 

Entomologie 

PR Všemilský bor 
 

2009 Roth J.: Záv�re�ná zpráva Inventariza�ní 
mykologický pr�zkum Všemilský bor 2009, 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín. 

Mykologie 

  2009 N�mcová L.: Záv�re�ná zpráva Inventariza�ní 
bryologický pr�zkum Všemilský bor 2009, 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín. 

Botanika 

  2009 Lásková A.: Inventariza�ní pr�zkum 
p�ipravovaného ZCHÚ Všemilský bor zam��ený 
na hlenky. Ms. Depon. in: knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín, 6 pp. 

Mykologie 

PP Rašeliništ� u 
Antonínova 

2008 N�mcová L.: Inventariza�ní pr�zkum 
p�ipravovaného ZCHÚ Rašeliništ� Antonínov pro 
obor bryologie – mechorosty- 7p.+1p. append. 
[Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín]. 

Bryologie 

PP Pastý�ská 
st�na 
 

2006 Strej�ek J.: Provedení inventariza�ních 
pr�zkum� vybraných skupin fytofágního hmyzu 
v PR Arba a PR Pod lesem, v p�ipr. PR 
Pastý�ská st�na a p�ipr. NPR Ka�on Labe. 
Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 29 pp. 

Entomologie 

  2006 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2006. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 6 pp. 

Entomologie 

  2007 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2007. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 7 pp. 

Entomologie 

PP Na Tisce 
 

2007 �erný J.: P�ipravované ZCHÚ Na Tisce – 
Lepidopterologický pr�zkum. Záv�re�ná zpráva. 
Ms. Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 10 pp. + 11 pp. append. 

Entomologie 
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  2007 Strej�ek J.: Zpráva z informativního 
jednosezonního pr�zkumu fytofágních brouk� 
z �eledí Chrysomelidae s. l., Bruchidae, 
Anthribidae a Curculionidae s. l. v chrán�ném 
p�írodním území „Za pilou“ (u Srbské kamenice), 
„Stará Oleška“ (u obce Stará Oleška) = „Olešský 
rybník“, „Libouchecké rybníšky (u obce 
Libouchec), „Na Tisce“ (u obce Tisá) v CHKO 
Labské pískovce. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 22 pp. 

Entomologie 

  2009 Chvojka P., Macek J. & Ježek J.: Inventariza�ní 
pr�zkum vybraných skupin hmyzu (Trichoptera, 
Hymenoptera: Symphyta, Diptera: Psychodidae, 
Tabanidae) v p�ipravovaném ZCHÚ Na Tisce 
(CHKO Labské pískovce). Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 17 pp. 

Entomologie 

  2009 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2009. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 13 pp. 

Entomologie 

PP Louky u 
Kunratic 
 

2006 Hula V.: Návrh zm�n managementových aktivit a 
základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika MCHÚ 
pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 

Entomologie 

  2008 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2008. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. 

Entomologie 

  2009 Chvojka P., Macek J. & Ježek J.: Inventariza�ní 
pr�zkum vybraných skupin hmyzu (Trichoptera, 
Hymenoptera: Symphyta, Diptera: Psychodidae, 
Tabanidae) v p�ipravovaném ZCHÚ Louky u 
Kunratic (CHKO Labské pískovce). Ms. Depon. 
in: knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 22 pp. 

Entomologie 

PP Louky pod 
Holým vrchem 
 

2006 Pižl V., Starý J., Tajovský K.: P�dn�-zoologický 
pr�zkum (Oribatida, Lumbricidae, Chilopoda, 
Diplopoda, Oniscidea) v p�ipravované NPR 
Ka�on Labe, v p�ipravované PR Pod Holým 
vrchem a stávající PR Libouchecké rybní�ky. 
Záv�re�ná zpráva. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 20 pp. 

Oribatida, 
Lumbricidae, 
Chilopoda, 
Diplopoda, 
Oniscidea 

  2006 Hula V.: Návrh zm�n managementových aktivit a 
základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika MCHÚ 
pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 

Entomologie 

  2008 Ba�a� P.: Ploštice (Heteroptera) vybraných 
lokalit CHKO Labské pískovce. Záv�re�ná 
zpráva za rok 2008. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 9 pp. 

Entomologie 

PP Holý vrch 
 

2005 R�ži�ka J.: Pr�zkum �ádu brouk� (Coleoptera) 
su�ových polí v p�ipravované p�írodní rezervaci 
Holý vrch, k. ú. Jílové u D��ína. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 6 pp. + 6 pp. append. 

Entomologie 

  2006 Wagner B: Lišejníky Holého vrchu. 
Inventariza�ní pr�zkum. Ms. Depon. in: knihovna 
Správy CHKO Labské pískovce, D��ín, 11 pp. 

Lichenologie 
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  2008 Krásenský P.: Inventariza�ní pr�zkum st�evlík� a 
drab�ík� v ZCHÚ Holý vrch. Coleoptera: 
Carabidae, Staphylinidae. Ms. Depon. in: 
knihovna Správy CHKO Labské pískovce, 
D��ín, 9 pp. 

Entomologie 

  2008 N�mcová L.: Inventariza�ní pr�zkum 
p�ipravovaného ZCHÚ Holý vrch pro obor 
bryologie – mechorosty- 10p.+ 1p. append. 
[Depon. in: Knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín]. 

Bryoflóra 

PP �edi�ový vrch  
 

2009 Roth J.:Záv�re�ná zpráva Inventariza�ní 
mykologický pr�zkum �edi�ový vrch 2009, 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín. 

Mykologie 

  2009 N�mcová L.: Záv�re�ná zpráva Inventariza�ní 
bryologický pr�zkum �edi�ový vrch 2009, 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín. 

Botanika 

  2009 Lásková A.: Inventariza�ní pr�zkum 
p�ipravovaného ZCHÚ �edi�ový vrch zam��ený 
na hlenky. Ms. Depon. in: knihovna Správy 
CHKO Labské pískovce, D��ín, 5 pp. 

Mykologie 

PP Pta�í vrch u 
Kam.Nov.Vísky 
 

2006 Hula V.: Návrh zm�n managementových aktivit a 
základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika MCHÚ 
pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 

Entomologie 

PP Pastevní vrch 
v R�žové 

 

2006 Hula V.: Návrh zm�n managementových aktivit a 
základní inventariza�ní pr�zkum n�kolika MCHÚ 
pod patronátem CHKO Labské pískovce. Ms. 
Depon. in: knihovna Správy CHKO Labské 
pískovce, D��ín, 47 pp. + 7 pp. append. 

Entomologie 

 
 
 
 

3.14. Práce s ve�ejností  
Terénní informa�ní systém 

V období p�ed rokem 1989 existovalo na území CHKO Labské pískovce n�kolik prostých informa�ních 
tabulí, kterými byly v�tšinou vybaveny nau�né stezky. Jednalo se obvykle o plechové obdélníkovité 
tabulky menších rozm�r� se stru�nou informací. V roce 1994 vyvinula Správa sv�j osobitý informa�ní 
systém. Postupn� došlo k rozmíst�ní informa�ních tabulí s všeobecnými informacemi o CHKO (k roku 
2009 existuje 15 kus�) a tabulí s odbornými texty (k roku 2009 existuje 26 kus�). T�mto postupn� 
dáváme p�ednost - jsou umíst�ny na nau�né stezce v Tiských st�nách, u rezervací a na jiných 
vybraných lokalitách. Tabule se snaží zachytit svéráz krajiny a upozornit graficky i textem na místní 
pozoruhodnosti. Informa�ní tabule jsou rozmíst�ny v terénu a p�edstavují typické zástupce flóry a 
fauny konkrétního místa. Ožívají na nich také historické objekty, které dnes již nestojí. Kresby vytvo�ili 
malí�i Petr Nesvadba a akademický malí� Petr Menš. Texty jsou dvojjazy�né, protože zde p�evažují 
turisté ze sousedního N�mecka. Jsou psané tak, aby jejich obsah pokud možno nezastaral. 
Neobsahují žádné p�íkazy a zákazy, ale snaží se návšt�vníky spíše upoutat netradi�ním zp�sobem a 
probudit v nich zájem o hlubší vztah k p�írod� a ke krajin�. Materiál je odolný v��i vn�jším klimatickým 
podmínkám – n�které tabule stojí v terénu i více než deset let a jsou dob�e zachovalé. Stojany, na 
kterých jsou upevn�ny, jsou 2,5 m vysoké a zabudované v betonových patkách.  

Informa�ní systém bude vhodné rozši�ovat jen omezen�, jeho sou�asný stav považujeme za 
optimální. Ukazuje, že nadm�rné množství tabulí p�sobí rušiv� (zejména tehdy, když se v okolí 
vyskytují stojany jiných subjekt�). Navíc by další rozši�ování informa�ního systému bylo nad kapacity 
Správy. Údržba informa�ního systému je hrazena z managementových prost�edk�. Zjistili jsme, že 
dochází k opisování text� z informa�ních tabulí, které se pak objevují v r�zných publikacích �i v tisku 
(v �echách i v N�mecku). Ší�ení informací tímto zp�sobem je pedagogické a dokazuje, že terénní 
informa�ní systém plní svoji funkci. 
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Nau�né stezky (NS) 

V CHKO Labské pískovce leží v sou�asnosti �ty�i nau�né stezky (jedna zde leží zcela, ostatní jen 
z�ásti), na jejichž realizaci se podíleli pracovníci Správy. Zna�ení všech NS bylo provedeno bílým 
�tvercem s úhlop�í�ným zeleným pruhem. Tyto stezky pat�í k nejnavšt�vovan�jším míst�m CHKO. 
NS „Okolím H�enska“ p�ešla se vznikem Národního parku pod jeho správu (její d�ív�jší název byl „NS 
P�átelství �SSR-NDR“). Oproti minulosti byly texty na NS v posledních letech realizovány jako 
dvojjazy�né a svým provedením a informacemi jsou ú�elné a pln� vyhovující. D�ležité je 
nezanedbávat jejich pravidelnou údržbu provád�nou z managementových prost�edk� Správy. Stezky 
jsou v dobrém stavu a s budováním dalších NS se nepo�ítá. 
 
NS Tiskými st�nami 
Jedná se o typické skalní m�sto vytvo�ené v druhohorních pískovcích. Vrcholová plošina dosahuje 
výšky 615 m nad mo�em. NS byla vyzna�ena v roce 1977. Její celková délka �iní 3 km, po�et 
zastávek je sedm. O nau�né tabule se stará Správa, o celkovou údržbu stezky pe�uje p�íslušný 
Obecní ú�ad v Tisé (který vybírá v sezón� na NS vstupné) spolu se Správou. U pokladen NS a 
v informa�ním centru v Tisé lze pro tuto NS získat propaga�ní materiál.  
 
NS Okolím R�žové 
Stezka byla vybudována v letech 2000 až 2001 z projekt� pro venkovské mikroregiony. Leží �áste�n� 
na území CHKO a �áste�n� na území Národního parku �eské Švýcarsko. Místy kopíruje pr�b�h 
zna�ených turistických cest. Je okružní a spojuje obec R�žovou, Pastevní vrch, Kamenickou Strá�, 
Dolský mlýn a úbo�í R�žovského vrchu. Na 10,5kilometrové trase se nachází 10 zastávek. Správa se 
�áste�n� podílí na její údržb� na svém území. 
 
NS Jet�ichovické skály 
Byla otev�ena v roce 1985 a obnovena roku 1992. Podstatná �ást trasy sleduje �ervenou turistickou 
zna�ku z Jet�ichovic do Vysoké Lípy. Z celého úseku z�stal na území CHKO pouze za�átek a konec 
NS. P�evážná �ást trasy leží na území Národního parku, jehož Správa se stará o její údržbu. Trasa je 
asi 8 km dlouhá a má dev�t zastávek.  
 
Köglerova NS okolím Krásné Lípy 
Provoz na ní byl zahájen v roce 2006 a vede po pam�tihodnostech západn� od Krásné Lípy t�emi 
chrán�ných územími (CHKO Lužické hory, NP �eské Švýcarsko, CHKO Labské pískovce). �ást 
sleduje trasu geologické nau�né stezky, kterou v letech 1941 až 1945 provozoval Rudolf Kögler 
(1899–1949). Byla to z�ejm� první nau�ná stezka v �echách. Nová stezka vybudovaná v letech 2003–
2006, m��í 23 km a na její trase je možno vid�t více než 40 informa�ních tabulí, z nichž 11 leží na 
území CHKO. O její údržbu se stará m�sto Krásná Lípa. 
 
Stráž p�írody  

�innost strážní služby spo�ívá v následujícím: 

• p�enos informací z terénu na správu 

• p�sobení na návšt�vníky (pr�vodcovská informa�ní služba) 

• spolupráce p�i odborných pracích 

• údržbá�ské práce na za�ízení v terénu 

• vedení brigád 
 
N�kte�í �lenové strážní služby p�sobili i v  Aktivu dobrovolných ochránc� p�írody, který existoval již 
p�ed rokem 1989. Aktiv tehdy spadal pod odbor kultury okresního národního výboru a �ídil jej inspektor 
pro ochranu p�írody. Inspektor jmenoval okresního konzervátora, který stál v �ele aktivu. �lenové 
aktivu (bylo jich n�kdy až 30) byli školeni a dobrovoln� vykonávali dozor v ochran� p�írody. Nem�li 
však žádné pravomoci a �innost prakticky nevykazovali. Pravomoci m�l jen okresní konzervátor a to 
dokonce v�tší než Správa; mohl nap�íklad ud�lovat pokuty. 

V roce 2000 došlo ke zm�n� postavení stráže p�írody a strážci se stali vzhledem k novele 
trestního zákona ve�ejnými �initeli. Všem dosavadním 12 strážc�m byla pozastavena �innost do doby 
spln�ní zákonných podmínek pro ustavení stráží p�írody (dle § 81, zákona �. 114/92 Sb. a provád�cí 
vyhlášky 395/1992 Sb.). Z bývalého kolektivu splnilo tyto podmínky jen p�t strážc�, kte�í dnes 
provád�jí strážní službu (v�etn� t�í zpravodaj�). Ostatní �lenové byly již léta pasivní a nebyli pro 
Správu p�ínosem. Správa vede v evidenci další zájemce o tuto dobrovolnou službu. �asto se však 
ukazuje, že v pozadí zájmu o tuto �innost jsou zájmy osobní (r�znorodé p�evážn� domn�lé výhody, 
vybavení státním znakem a legitimací aj.). Proto je p�ed p�ijetím nových �len� pot�eba je prov��it 
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v praxi a úkolovat jako zpravodaje. Poté, co zájemci zjistí, že p�edpokladem vykonávání strážní služby 
je znalost zákona a vykonávání služby dle pokyn� Správy, mnozí od svého úmyslu upustí. 

V sou�asnosti disponuje Správa p�ti strážci a t�emi zpravodaji. 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 jsou to administrativn� dva celky). 
Vedením aktivu strážc� je pov��en jeden pracovník Správy.  
 
Konkrétní úkoly, které plnila strážní služba v posledních letech, byly následující: 

• Provedeny desítky strážních poch�zek, p�i kterých se provád�la kontrola ochranných podmínek 
CHKO, nedostatky byly �ešeny v�tšinou domluvou, p�ípadn� pokutovým �ízením. Jednalo se 
obvykle o vjížd�ní motorovými vozidly a jejich parkování mimo vyhrazená místa, poškozování 
informa�ních tabulí a zakládání �erných skládek. 

• Hlídání sokolích hnízd (jeden strážce nap�. v r. 2006 strávil touto službou 49 dní). 

• Z iniciativy strážc� došlo v r. 2008 k likvidaci rozsáhlé letité skládky pneumatik (šlo zhruba o 200 
až 300 kus� v�etn� nebezpe�ného odpadu). Strážc�m se poda�ilo do této akce zapojit místní 
obyvatele, podnikatele, mládež a lesní správu. 

• Zlepšila se spolupráce s Policií �R i s m�stskou policií. 
 
Zm�na politického klimatu po r. 1989 se výrazn� projevila nejen v postavení ochrany p�írody, ale i 
aktivu strážc�. Otev�ení nových možností s sebou p�ineslo nedostatek volného �asu (nasazení 
strážc� je nejpot�ebn�jší o víkendech). Na dobrovolné strážce jsou kladeny vyšší nároky a se 
získáním zodpov�dných lidí je veliký problém. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že nejkvalitn�jší práci 
odvád�jí profesionální strážci NP, kte�í jsou sou�asn� dobrovolnými strážci v CHKO. Koordinace jejich 
�innosti v CHKO a NP ne�iní problémy. V budoucnu je tedy t�eba strážní službu zprofesionalizovat. 
Jelikož Správa nemá dostatek finan�ních prost�edk� pro zam�stnání profesionálních strážc�, je pro ni 
výhodné i nadále spolupracovat s týmem strážc� NP. Vyplývá to také z konfigurace obou chrán�ných 
území.  
 
Ekologická výchova, vzd�lání a osv�ta (EVVO) 

Od svého založení je na Správ� CHKO Labské pískovce na práci s ve�ejností kladen stále v�tší 
d�raz. Jde jí o to, spolupodílet se na formování obyvatelstva k zodpov�dnosti k životnímu prost�edí 
nejen v CHKO, ale osvojit si ekologické chování jako životní postoj. P�i získávání kladného p�ístupu 
v této oblasti a osvojení si pat�i�ných návyk� se jeví jako nejú�inn�jší pracovat s d�tmi a mládeží. 
Rozší�ení kapacity a zkvalitn�ní práce v této oblasti bylo možno dosáhnout poté, co Správa 1.12. 
2004 získala jedno pracovní místo na trvalý úvazek pro práci s ve�ejností. Již p�edtím se však 
jednotliví zam�stnanci zabývali touto �inností p�i své b�žné práci a dle svých možností. S p�íchodem 
nového pracovníka na plný úvazek získala výchova, vzd�lání a osv�ta na CHKO Labské pískovce jiný 
rozm�r, vyvíjí se kup�edu a její úrove� se zkvalit�uje. Je nutné podotknout, že tento vývoj záleží na 
pozitivním osobním p�ístupu samotného pracovníka ekologické výchovy, vzd�lání a osv�ty. 
 
EVVO d�tí a mládeže  
Aby bylo možno realizovat systemati�t�jší ekologickou výchovu, poskytuje Správa Národního parku 
Saské Švýcarsko Správ� CHKO Labské pískovce každoro�n� již od roku 1995 finan�ní prost�edky na 
jednoho až t�i praktikanty EVVO, kte�í navšt�vují školy a d�tské tábory v období od jara do podzimu.  
Navíc se b�hem let 1995 – 1996 uskute�nily �esko – n�mecké podzimní víkendové pobyty pro d�ti 
s ekologickým zam��ením ve vhodných objektech situovaných uprost�ed p�írody CHKO Labské 
pískovce �i Národního parku Saské Švýcarsko. 

Od roku 2004, co p�sobí na Správ� CHKO samostatný pracovník práce s ve�ejností, je pro d�ti 
p�ipravena pestrá nabídka aktivit, která se postupem �asu stále rozši�uje a vylepšuje. Nepravideln� po 
celý rok je zájem o p�ednášky o CHKO Labské pískovce, které se konají na školách nebo po domluv� 
na Správ� CHKO.  

Pro zájemce ze strany škol i jiných d�tských za�ízení (d�tské letní tábory, ozdravovny, ústavy 
sociální pé�e) jsou k dispozici výchovné programy v p�írod�, zam��ené na získávání poznatk� o 
typických zví�atech a rostlinách Labských pískovc� a na intenzivn�jší prožívání p�írody všemi smysly. 
Program provází cyklus her, zam��ený na pocity, vnímavost a prožitky d�tí. Pomocí lesní a zážitkové 
pedagogiky chce Správa vést d�ti k ochran� p�írody a nau�it je aby se nenásilnou formou nau�ily 
chápat p�írodní zákonitosti. 
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Akce pro ve�ejnost 
Již tradi�n� jsou po�ádány výstavy na Správ� CHKO, na detašovaném pracovišti v Klášterci nad Oh�í 
a v galerii „Na schodech“ p�i informa�ním st�edisku v Tisé. Výstav je kolem 15 za rok a p�edm�tem 
jsou fotografie, obrazy �i keramika p�evážn� zdejších autor�. Tém�� každá výstava je zahájena 
vernisáží za p�ítomnosti autora, která se pokaždé t�ší bohaté ú�asti z �ad ve�ejnosti. 

V rámci výro�í 35. let od založení CHKO Labské pískovce byl na D��ínském zámku uspo�ádán 
v �íjnu 2007 dvoudenní mezinárodní seminá� „Labské pískovce – historie, p�íroda a ochrana území.“ 

Na celém území CHKO Labské pískovce probíhají tém�� celý rok exkurze pod dohledem a za 
odborného výkladu pracovníka Správy. Vždy záleží na zájmu ze strany ve�ejnosti nebo celých skupin 
z r�zných kout� �ech i ze zahrani�í. Po�ádají se v�tšinou exkurze tématické, nap�íklad botanické, 
zoologické, do ka�onu Labe �i na rozhledny. 

P�i p�íležitosti oslav „Dne Zem�“ (22. 4.) Správa již tradi�n� t�etím rokem po�ádá akci „Týden 
Zem�“ a to ve spolupráci s M�stskou knihovnou D��ín, Ekocentrem D��ín, sdružením Arnika D��ín. 
Po p�t dn� je v dopoledních hodinách p�ipraven bohatý ekologický program pro školy a v odpoledních 
hodinách jsou p�ipraveny cestopisné a tématické p�ednášky pro ve�ejnost. Sou�ástí akce je výstava o 
CHKO Labské pískovce formou informa�ních tabulí a k dispozici jsou i r�zné propaga�ní a informa�ní 
materiály. Tato akce se každým rokem setkává s p�íznivým ohlasem a motivuje ji nadále po�ádat a 
stále ji vylepšovat. 

Správa CHKO Labské pískovce ve spolupráci s M�stskou knihovnou D��ín zahájila v zá�í 2008 
cyklus cestopisných besed „Z �ech až na konec sv�ta“. Skrze vypráv�ní r�zných cestovatel� a 
fotograf� jsme se podívali do r�zných kout� sv�ta i po �eské republice. 

Každý rok se Správa ú�astní nejr�zn�jších regionálních akcí, kde prezentuje formou infostánku 
jak CHKO Labské pískovce, tak ochranu p�írody obecn� (nap�. Zem�d�lská výstava Libverda, 
Bambiriáda, Stavnosti Labe, Den pro d�tskou knihu,…). Sou�ástí stánku je vždy st�l s propaga�ními a 
informa�ními materiály, ekologický koutek pro d�ti, expozice preparát� zví�at a výstava o CHKO 
Labské pískovce formou infotabulí. 
 
Informa�ní centrum v Tisé 
Správa CHKO Labské pískovce provozuje od roku 2001 informa�ní centrum v Tisé, které se nachází 
p�ímo v centru obce v budov� Obecního ú�adu, necelých dv� st� metr� od známého skalního m�sta 
Tiské st�ny. Provoz probíhá každým rokem od dubna do zá�í. Je zde možno získat veškeré pot�ebné 
informace o Chrán�né krajinné oblasti Labské pískovce. K dispozici je také �ada zajímavých 
tématických prospekt�, které jsou dostupné zdarma. 

�innost informa�ního st�ediska má zcela nezastupitelnou úlohu p�i ekologické výchov�, práci 
s ve�ejností a p�edávání informací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 10: Práce s ve�ejností – Týden Zem� 2009 
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Publika�ní �innost 

Správa CHKO Labské pískovce vydala �adu informa�ních a propaga�ních materiál�, které se vztahují 
k jejímu území a k ochran� p�írody (viz níže). V roce 2008 byl p�i p�íležitosti 35. výro�í CHKO Labské 
pískovce vydán Sborník „Labské pískovce – historie, p�íroda a ochrana území“ v �eské i n�mecké 
verzi. Ve spolupráci s Národním parkem �eské Švýcarsko byly v roce 2008 vydány samolepky zví�at, 
které mají úsp�ch jak mezi d�tmi, tak mezi dosp�lými. Také v následujících letech je v plánu vydat 
nové informa�ní materiály, p�ípadn� dotisknout stávající a vydat též n�jaké tématické materiály pro 
d�ti. 
 
Informa�ní materiály vydané Správou CHKO Labské pískovce 

• P�íroda Labských pískovc� 
• Pozvánka do Labských pískovc� 
• Veduty �eského Švýcarska (�eská a n�mecká verze) 
• Pta�í oblast Labské pískovce (�esky s anglickým a n�meckým souhrnem) 
• Pta�í oblast Novodomské rašeliništ� – Ková�ská (�eská a n�mecká verze) 
• Chrán�ná krajinná oblast Labské pískovce (anglická, �eská a n�mecká verze) 
• Tiské st�ny (�eská a n�mecká verze) 
• Geologie Labských pískovc� (�eská a n�mecká verze) 
• Lidová architektura �eského Švýcarska (�eská a n�mecká verze) 
• Drobné památky �eského Švýcarska (�eská a n�mecká verze) 
• Šelmy Labských pískovc� (�eská a n�mecká verze) 
• Labské pískovce a výtvarné um�ní (�eská a n�mecká verze) 
• Labské pískovce a hudba (�eská a n�mecká verze) 
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4. Lidské �innosti ovliv�ující stav p�írody a krajiny 
4.1. Lesní hospodá�ství 
Ke dni 1. 4. 2009 z celkové plochy CHKO Labské pískovce (24 372 ha) zaujímají pozemky ur�ené 
k pln�ní funkcí lesa (PUPFL) 15 249 ha - tedy 62,6 % z celkové rozlohy. Lesní hospodá�ství ovliv�uje 
nejv�tší �ást území CHKO a má z hlediska ochrany p�írody a krajiny vliv na krajinný ráz, ekologickou 
stabilitu krajiny, stav lesních biotop� a tím i na pestrost rostlinných a živo�išných druh�. 
 
 
4.1.1.Vlastnictví les� 
Nejvýznamn�jším vlastníkem les� na území CHKO je stát. Majetek státu spravuje státní podnik Lesy 
�eské republiky (L�R s.p.), z nižších organiza�ních jednotek L�R s.p. zasahují na území CHKO 
Lesní správy (LS) D��ín a Rumburk (viz tab. �. 10).  
 
Tab. �. 10: LHC – vlastníci  

I. zóna II. zóna III. zóna IV. zóna Celkový sou�et Vlastnictví 
LHC ha % ha % ha % ha % ha % 

Státní 825,34 89,8% 3004,20 88,9% 8852,28 88,2% 483,09 52,8% 13164,91 86,3% 
Obecní 92,73 10,1% 310,58 9,2% 1081,54 10,8% 269,85 29,5% 1754,70 11,5% 

Soukromé 1,17 0,1% 65,53 1,9% 100,92 1,0% 162,15 17,7% 329,77 2,2% 
CHKO celkem 919,24 100,0% 3380,31 100,0% 10034,74 100,0% 915,09 100,0% 15249,38 100,0% 

 
Lesy ve vlastnictví obcí zaujímají celkem menší �ást CHKO. Mezi plošn� nejvýznamn�jší vlastníky 
pat�í Lesy m�sta D��ína, obec Ludvíkovice, obec Arnoltice a obec Libouchec. Nejvýrazn�jší podíl 
obecních les� je ve IV. zón� CHKO. 

Soukromé vlastnictví les� je plošn� nevýznamné, relativn� nejvíce je soukromé vlastnictví les� 
soust�ed�no op�t do IV. zóny CHKO.  

Podrobný rozpis zastoupení dle jednotlivých Lesních hospodá�ských celk� (LHC) a dle zón 
CHKO je v p�íloze �. 5 a také v mapové p�íloze �. 7. 
 
 
4.1.2. �len�ní les� dle PLO a kategorií lesa 
Území CHKO leží p�evážn� v P�írodní lesní oblasti (PLO) 19 – Lužická pískovcová vrchovina, �áste�n� 
v PLO 1, 5 a 20. Lesnatost území CHKO v jednotlivých PLO udává tab. �. 11.  
 
Tab. �. 11: OPRL a PLO platnost, rozloha a lesnatost  

Podíl les� CHKO v jednotlivých PLO 
�íslo PLO Název Platnost 

ha % 

1 Krušné hory 1999-2018 279,23 1,8% 
5 �eské st�edoho�í 2001-2020 29,69 0,2% 

19 Lužická pískovcová vrchovina 2001-2020 13542,38 88,8% 
20 Lužická pahorkatina 2000-2019 1398,08 9,2% 

CHKO celkem - - 15249,38 100,0% 
 
 
Na území CHKO p�evažují lesy hospodá�ské (58,8 %), vysoký podíl mají i lesy zvláštního ur�ení se 
zvýšenou funkcí p�doochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou (23,1 %) a dále jsou 
zastoupeny lesy ochranné na mimo�ádn� nep�íznivých stanovištích (6,7 %). Kompletní vý�et jednotlivých 
kategorií dle zón CHKO udává tab. �. 12. Kategorizaci les� bez p�ekryv� udává také mapová p�íloha �. 8. 
 
Tab. �. 12: Kategorie les� 

 I. zóna II. zóna III. zóna IV. zóna Celkový sou�et 

Kategorie lesa ha % ha % ha % ha % ha % 

les hospodá�ský 11,52 1,3% 1907,43 56,4% 6578,99 65,6% 469,63 51,3% 8967,57 58,8% 
les ochranný 489,29 53,2% 709,18 21,0% 466,94 4,7% 67,36 7,4% 1732,77 11,4% 
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les zvl. ur�ení 418,43 45,5% 763,70 22,6% 2988,81 29,8% 378,10 41,3% 4549,04 29,8% 
CHKO celkem 919,24 100,0% 3380,31 100,0% 10034,74 100,0% 915,09 100,0% 15249,38 100,0% 

 
Nejnižší podíl hospodá�ských les� je na území I. zóny CHKO (1,3 % z celkové rozlohy les� v této zón�). 
Toto zemí zahrnuje nejcenn�jší partie celé CHKO Labské pískovce, p�evažují zde lesy ochranné a lesy 
zvláštního ur�ení. 
 
 
4.1.3. Zastoupení SLT v CHKO 
P�evažuje soubor lesních typ� (SLT) 5K (kyselá jedlová bu�ina, 29,0 %) a 0K (kyselý bor, 16,6 %). 
Výrazn� se prosazuje také SLT 6K (kyselá smrková bu�ina, 6,4 %), 3I (uléhavá kyselá dubová bu�ina, 
6,1 %), 0N (smrkový bor, 6,0 %) a 0M (chudý bor, 4,9 %). 

Plošn� nejvíce je rozší�en 5. lesní vegeta�ní stupe� (lvs) – jedlobukový (36,2 %), následovaný 
azonálním lvs - bory (30,4 %). B�žný je výskyt inverze lesních vegeta�ních stup��, kdy v nižších plohách 
se nachází vyšší vegeta�ní stupe� (stinné polohy v údolích). Z edafických kategorií pak p�evládá 
kategorie K (kyselá stanovišt�, 57,9 %). Zastoupení SLT v CHKO dle zón udává tab. �. 13, zastoupení 
SLT je uvedeno v p�íloze �. 5. 
 
Tab. �. 13: SLT v CHKO 

I. zóna II. zóna III. zóna IV. zóna Celkový sou�et 
SLT 

ha % ha % ha % ha % ha % 

0G       3,28 0,0%    3,28 0,0% 
0K 208,25 22,7% 751,68 22,2% 1378,05 13,7% 193,20 21,1% 2531,18 16,6% 
0M 2,45 0,3% 39,16 1,2% 703,40 7,0% 5,14 0,6% 750,15 4,9% 
0N 62,84 6,8% 678,25 20,1% 138,97 1,4% 36,30 4,0% 916,36 6,0% 
0Q 5,22 0,6% 7,55 0,2% 31,08 0,3%    43,85 0,3% 
0Y 90,44 9,8% 117,98 3,5% 37,74 0,4% 38,96 4,3% 285,12 1,9% 
0Z 12,91 1,4% 84,75 2,5% 10,10 0,1% 0,43 0,0% 108,19 0,7% 
1G    1,49 0,0% 0,81 0,0% 0,13 0,0% 2,43 0,0% 
2A          0,90 0,1% 0,90 0,0% 
2B          20,57 2,2% 20,57 0,1% 
2C       2,71 0,0% 1,60 0,2% 4,31 0,0% 
2K       0,16 0,0% 0,34 0,0% 0,50 0,0% 
2V          0,19 0,0% 0,19 0,0% 
3A 9,74 1,1% 12,35 0,4% 1,06 0,0% 16,94 1,9% 40,09 0,3% 
3B    21,53 0,6% 21,98 0,2% 63,59 6,9% 107,10 0,7% 
3C    0,15 0,0% 0,46 0,0% 2,92 0,3% 3,53 0,0% 
3D          0,71 0,1% 0,71 0,0% 
3H    29,43 0,9% 6,84 0,1% 81,42 8,9% 117,69 0,8% 
3I 3,64 0,4% 291,10 8,6% 609,90 6,1% 31,87 3,5% 936,51 6,1% 
3J 1,01 0,1%    0,39 0,0%    1,40 0,0% 
3K 27,13 3,0% 186,10 5,5% 541,30 5,4% 10,68 1,2% 765,21 5,0% 
3L    0,31 0,0% 12,64 0,1% 17,56 1,9% 30,51 0,2% 
3N 149,90 16,3% 151,52 4,5% 30,15 0,3% 20,66 2,3% 352,23 2,3% 
3O          4,56 0,5% 4,56 0,0% 
3S    5,42 0,2% 54,88 0,5% 63,20 6,9% 123,50 0,8% 
3U 0,64 0,1% 1,12 0,0% 2,22 0,0% 1,85 0,2% 5,83 0,0% 
3V 1,34 0,1% 6,98 0,2% 16,96 0,2% 13,98 1,5% 39,26 0,3% 
3Y 40,64 4,4%          40,64 0,3% 
3Z 11,09 1,2% 5,93 0,2% 22,65 0,2%    39,67 0,3% 
4B 1,51 0,2%          1,51 0,0% 
4H 5,61 0,6%          5,61 0,0% 
4I 2,36 0,3% 0,51        2,87 0,0% 

4K 22,29 2,4% 22,20 0,7% 69,29 0,7% 26,48 2,9% 140,26 0,9% 
4N 31,26 3,4% 6,46 0,2%       37,72 0,2% 
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4O 1,40 0,2% 2,15 0,1% 1,28 0,0% 30,65 3,3% 35,48 0,2% 
4P 0,37 0,0% 43,05 1,3% 78,89 0,8% 12,51 1,4% 134,82 0,9% 
4Q    4,33 0,1% 11,91 0,1%    16,24 0,1% 
4S 0,85 0,1% 4,61 0,1% 75,45 0,8% 15,72 1,7% 96,63 0,6% 
4Y 18,87 2,1%          18,87 0,1% 
5A 6,58 0,7% 4,19 0,1%       10,77 0,1% 
5F       7,20 0,1% 4,28 0,5% 11,48 0,1% 
5G       42,65 0,4% 6,01 0,7% 48,66 0,3% 
5I    99,59 2,9% 43,28 0,4%    142,87 0,9% 

5K 48,18 5,2% 441,89 13,1% 3842,09 38,3% 94,66 10,3% 4426,82 29,0% 
5L       4,86 0,0%    4,86 0,0% 
5N 44,32 4,8%    101,13 1,0% 8,91 1,0% 154,36 1,0% 
5O 0,13 0,0% 12,14 0,4% 82,51 0,8% 19,41 2,1% 114,19 0,7% 
5P          17,11 1,9% 17,11 0,1% 
5S 3,44 0,4% 91,20 2,7% 318,53 3,2% 38,98 4,3% 452,15 3,0% 
5U    3,45 0,1% 5,69 0,1% 0,46 0,1% 9,60 0,1% 
5V 6,89 0,7%          6,89 0,0% 
5Y 32,72 3,6% 0,63 0,0% 55,05 0,5% 1,80 0,2% 90,20 0,6% 
5Z    2,67 0,1% 43,09 0,4%    45,76 0,3% 
6G    1,65 0,0% 71,96 0,7% 0,52 0,1% 74,13 0,5% 
6I    9,27 0,3%       9,27 0,1% 

6K 35,69 3,9% 209,81 6,2% 723,44 7,2%    968,94 6,4% 
6M 26,07 2,8% 2,61 0,1% 8,12 0,1%    36,80 0,2% 
6N       74,29 0,7%    74,29 0,5% 
6O 3,02 0,3% 5,10 0,2% 16,83 0,2%    24,95 0,2% 
6P    1,63 0,0% 115,06 1,1% 8,17 0,9% 124,86 0,8% 
6Q       30,24 0,3% 1,72 0,2% 31,96 0,2% 
6S 0,03 0,0% 7,88 0,2%       7,91 0,1% 
6V    6,45 0,2% 7,29 0,1%    13,74 0,1% 
6Y       25,38 0,3%    25,38 0,2% 
6Z       221,77 2,2%    221,77 1,5% 
7G 0,41 0,0% 0,91 0,0% 281,59 2,8%    282,91 1,9% 
7T    3,13 0,1% 48,14 0,5%    51,27 0,3% 

CHKO 
celkem 919,24 10 3380,31 10 10034,74 10 915,09 10 15249,38 100,0% 

 
Na území CHKO je nejvíce zastoupen hospodá�ský soubor (HS) 53 – kyselá stanovišt� vyšších poloh 
(38,4 %), HS 13 – p�irozená borová stanovišt� (23,8 %), HS 43 – kyselá stanovišt� st�edních poloh (12,0 
%) a HS 01 – lesy ochranné na mimo�ádn� nep�íznivých stanovištích (11,4 %). P�ehled všech HS 
a kompletní vý�et všech HS dle kategorizace les� jsou v p�íloze �. 5. 
 
 
4.1.4. Druhová a v�ková struktura les�  
V p�irozené d�evinné skladb� p�evažuje buk (36,8 %), následován borovicí (20,0 %) a jedlí (16,3 %). 
P�irozené zastoupení smrku je vy�ísleno na 11,5 % (podle typologického pr�zkumu jako první etapy 
typologie les� v rámci hospodá�ské úpravy les� podle Pr�ši 1970-1971). 

Dnešní stav lesních porost� je výsledkem p�edevším lesnické hospodá�ské �innosti, která 
podstatn� zm�nila druhovou skladbu les�. Výrazn� se snížilo zastoupení d�evin p�irozené skladby, 
které byly vyt�ženy, aniž by byla zajišt�na jejich dostate�ná obnova (buk, jedle, dub). 
N�kolikanásobn� se zvýšil podíl smrku, který je zde dnes hlavní hospodá�skou d�evinou 
(v sou�asnosti 39,3 %). V sou�asnosti je zastoupení buku 7,5 %, jedle 0,3 % a dubu 2,1 % a to ješt� 
díky tomu, že v posledních dvaceti letech došlo �áste�n� ke zm�n� lesního hospoda�ení a tyto 
d�eviny jsou více vysazovány než v minulosti. 

Po�átkem 19. století se poprvé pokusn� zavedly do lesních porost� d�eviny svým p�vodem 
p�evážn� ze Severní Ameriky, jako jsou vejmutovka (Pinus strobus), douglaska (Pseudotsuga 
menziesii), borovice Banksova (Pinus banksiana), túje (Thuja gigantea), cyp�išek (Chamaecyparis 
lawsoniana), mod�ín japonský (Larix leptolepis) a další jehli�naté d�eviny. Ve 20. století, zejména 
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v posledních 30 letech, byl zavád�n dub �ervený (Quercus rubra), smrk pichlavý (Picea pungens), 
z evropských d�evin pak mod�ín (Larix decidua) jesenického a zejména alpského p�vodu. P�evážná 
v�tšina nep�vodních d�evin se zde neadaptovala a postupn� vymizela. První doklady o zakoupení 
a vysázení vejmutovky pochází již z r. 1798 (revír P�ední a Zadní Doubice), postupn� se cílen� ší�ila, 
až zde spolu s mod�ínem, douglaskou a dubem �erveným zdomácn�la. 

Zastoupení mod�ínu se neustále zvyšovalo, zejména v posledních t�iceti letech 20. století. V roce 
1972 zastoupení mod�ínu na území CHKO �inilo 3,0 %, v roce 1986 5,1 %, v roce 1995 již 7,7 % a 
v sou�asnosti dosahuje 9,2 %. Sou�asný údaj je ovlivn�n úbytkem plochy les� na území CHKO 
v d�sledku vzniku Národního parku �eské Švýcarsko (2000) a vysokým podílem mod�ínu v levob�ežní 
�ásti CHKO po imisních t�žbách. Zcela neúnosné je zastoupení mod�ínu ve druhém (23,8 %) a t�etím 
(21,8 %) v�kovém stupni z celkového zastoupení této d�eviny (viz tabulka v p�íloze �. 5). Zm�na 
nastala až ú�inností zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny – v 1. v�kovém stupni je 
zastoupení mod�ínu již pouze 2,8 %.    

U vejmutovky takový vzestup nebyl zaznamenán, v roce 1972 a 1986 bylo zastoupení menší než 
1 %, v roce 1995 1,9 %, avšak toto neodpovídalo skute�nému zastoupení, nebo� v mnoha p�ípadech 
vejmutovka nebyla p�ímo vylišována, ale byla za�azena jako borovice lesní (BO), �i ostatní (BOX) 
a nebyly podchyceny spodní etáže. K jejímu rozší�ení došlo zejména na Doubicku, Rynarticku, 
Jet�ichovicku, Všemilsku, Janovsku a Bynovecku, kdy v posledních patnácti až dvaceti letech došlo 
doslova k její invazi. Nejvíce je postižena oblast mezi Ch�ibskou, Janskou a �eskou Kamenicí, kde se 
nachází PR Pavlínino údolí a oblast mezi Srbskou Kamenicí a D��ínem, kde se nachází PR �abel. 
Vejmutovka v posledních letech svým silným p�irozeným zmlazením, a to i v nejcenn�jších 
ekosystémech skalních rif� a lokalit autochtonního výskytu smrku a borovice, svým netolerantním 
chováním v��i ostatním d�evinám, mechovému a bylinnému patru p�sobí rozpad a destrukci celého 
ekosystému. V sou�asné dob� je zastoupení vejmutovky 1,6 % - rozdíly mezi jednotlivými údaji jsou 
op�t ovlivn�ny úbytkem plochy lesa v CHKO vznikem NP �Š. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 11: Les v PR �abel 
 
 

Z dalších geograficky nep�vodních druh� je vysoké zastoupení smrku pichlavého (2,0 %), který 
byl vysazován jako náhradní d�evina po kalamitních t�žbách v oblasti Vysokého Sn�žníku a dubu 
�erveného (0,4 %, zejména okolí m�sta D��ína). 
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Z ostatních geograficky nep�vodních d�evin v sou�asné dob� stojí za pozornost zastoupení 
douglasky tisolisté. Vyskytuje se p�evážn� na Jet�ichovicku a lokáln� silné zastoupení má i v PR 
Pavlínino údolí (1,5 ha). P�ed deseti lety bylo u douglasky p�irozené zmlazení výjime�né. 
V sou�asnosti se však velmi dob�e zmlazuje na plochách, na kterých byla provedena redukce 
vejmutovky (p�edevším v PR Pavlínino údolí). 

Naproti tomu úbytek p�vodních d�evin p�edevším s ohledem na diverzitu bezobratlých je velmi 
citelný. Jde p�edevším o lípu (p�irozen� 1,0 %, dnes 0,1 %), dub (p�irozen� 7,8 %, dnes 2,1 %), jedli 
(p�irozen� 16,3 %, dnes 0,3 %) a jilm. Srovnání p�irozené a sou�asné d�evinné skladby pro celou 
CHKO udává tab. �. 14 a dle jednotlivých zón tabulky v p�íloze �. 4 a 5. 
 
Tab. �. 14: P�irozená a sou�asná d�evinná skladba CHKO 

CHKO celkem 

P�irozená d�evinná skladba Sou�asná d�evinná skladba D�evina 
ha % ha % 

BK 5606,85 36,8% 1146,88 7,5% 

BO 3051,92 20,0% 3446,75 22,6% 

JD 2483,63 16,3% 40,42 0,3% 

SM 1754,18 11,5% 5988,67 39,3% 

DB 1186,77 7,8% 324,73 2,1% 

BR 537,11 3,5% 1595,88 10,5% 

LP 150,20 1,0% 8,79 0,1% 

KL 107,53 0,7% 55,94 0,4% 

JR 95,59 0,6% 68,04 0,4% 

HB 87,05 0,6% 26,65 0,2% 

OL 83,35 0,5% 234,06 1,5% 

JV 43,97 0,3% 2,20 0,0% 

OS 31,50 0,2% 13,30 0,1% 

JS 20,57 0,1% 71,71 0,5% 

JL 8,20 0,1% 0,12 0,0% 

TR 0,82 0,0% 1,32 0,0% 

VR 0,12 0,0% 1,10 0,0% 

TS 0,01 0,0% 0,00 0,0% 

MD   1408,91 9,2% 

SMP   298,42 2,0% 

VJ   236,44 1,6% 

DBC   66,93 0,4% 

SMO   40,96 0,3% 

TPX   14,70 0,1% 

BOP   7,42 0,0% 

OLZ   5,34 0,0% 

DG   4,06 0,0% 

BOC   3,19 0,0% 

JDO   2,46 0,0% 

BOX   2,41 0,0% 

TP   1,30 0,0% 

ostatní   4,28 0,1% 

holina   126,00 0,8% 
CHKO celkem 15249,38 100,0% 15249,38 100,0% 

 
Tabulka �. 15 udává plochu PUPFL a lesnatost jednotlivých zón CHKO. Sou�asné zastoupení d�evin 
dle zón ukazuje tab. �. 16. V I. zón� CHKO je ze všech zón nejvyšší podíl buku (14,0 %), což 
odpovídá relativn� nejvyšší zachovalosti druhové skladby tohoto území. IV. zóna vykazuje vysoký 
podíl dubu (11,3 %), což je dáno nízkou lesnatostí této zóny, roztroušeností lesních pozemk� (selské 
lesíky) a nižší intenzitou hospoda�ení v této zón�. 
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Tab. �. 15: Lesnatost dle zón 

Zóna Plocha (ha) Plocha PUPFL (ha) % 

I. 1027,26 919,24 89,5% 

II. 4968,93 3380,31 68,0% 

III. 13349,80 10034,74 75,2% 

IV. 5026,34 915,09 18,2% 
Celkem 24372,33 15249,38 62,6% 

 
Tab. �. 16: Zastoupení d�evin CHKO 

  I. zóna II. zóna III. zóna IV. zóna Celkový sou�et 

D�evina ha % ha % ha % ha % ha % 

SM 336,97 36,7% 1413,67 41,8% 4029,42 40,2% 208,62 22,8% 5988,67 39,3% 
BO 234,41 25,5% 921,45 27,3% 2117,41 21,1% 173,48 19,0% 3446,75 22,6% 
BR 104,21 11,3% 278,34 8,2% 1088,16 10,8% 125,18 13,7% 1595,88 10,5% 
MD 32,34 3,5% 196,00 5,8% 1137,66 11,3% 42,91 4,7% 1408,91 9,2% 
BK 128,99 14,0% 264,29 7,8% 701,09 7,0% 52,52 5,7% 1146,88 7,5% 
DB 17,08 1,9% 64,72 1,9% 139,66 1,4% 103,27 11,3% 324,73 2,1% 

SMP 2,64 0,3% 25,99 0,8% 257,59 2,6% 12,20 1,3% 298,42 2,0% 
VJ 18,21 2,0% 98,83 2,9% 112,49 1,1% 6,91 0,8% 236,44 1,6% 
OL 4,51 0,5% 22,72 0,7% 134,37 1,3% 72,46 7,9% 234,06 1,5% 
JS 3,20 0,3% 6,33 0,2% 16,83 0,2% 45,36 5,0% 71,71 0,5% 
JR 9,62 1,0% 9,79 0,3% 41,52 0,4% 7,11 0,8% 68,04 0,4% 

DBC 1,16 0,1% 12,77 0,4% 47,68 0,5% 5,32 0,6% 66,93 0,4% 
KL 9,53 1,0% 10,98 0,3% 15,77 0,2% 19,66 2,1% 55,94 0,4% 

SMO 0,08 0,0% 0,39 0,0% 39,67 0,4% 0,82 0,1% 40,96 0,3% 
JD 2,29 0,2% 7,64 0,2% 28,52 0,3% 1,98 0,2% 40,42 0,3% 
HB 8,52 0,9% 8,82 0,3% 3,81 0,0% 5,50 0,6% 26,65 0,2% 
OS 0,21 0,0% 1,73 0,1% 6,65 0,1% 4,70 0,5% 13,30 0,1% 
LP 0,94 0,1% 1,05 0,0% 2,47 0,0% 4,33 0,5% 8,79 0,1% 

ostatní 
listnaté 
domácí 1,23 0,1% 1,31 0,0% 2,88 0,0% 2,04 0,2% 7,47 0,0% 
ostatní 
listnaté 

nep�vodní 0,30 0,0% 0,46 0,0% 13,98 0,1% 15,43 1,7% 30,16 0,2% 
ostatní 

jehli�naté 
nep�vodní 1,50 0,2% 2,25 0,1% 8,33 0,1% 0,17 0,0% 12,25 0,1% 

holina 1,29 0,1% 30,79 0,9% 88,79 0,9% 5,13 0,6% 126,00 0,8% 
CHKO 
celkem 919,24 100,0% 3380,31 100,0% 10034,74 100,0% 915,09 100,0% 15249,38 100,0% 

 
V�kovou strukturu dle zón ukazuje tab. �. 17, zastoupení d�evin ve v�kových stupních je uvedeno 
v p�íloze �. 5. Výrazný nepom�r mezi jednotlivými v�kovými stupni je znatelný nap�íklad u jedle 
a jilmu, kde dochází v posledních dvou desetiletích k intenzivn�jší výsadb�. U introdukovaných d�evin 
(MD, BOX, SMO, SMP, OLZ, KOS atd.) je nejvyšší zastoupení ve 2. a 3. v�kovém stupni, což 
odpovídá silným snahám o zvýšení zastoupení t�chto nep�vodních d�evin p�ed 25-30 lety.   
 
Tab. �. 17: V�ková struktura dle zón 

 I. zóna II. zóna III. zóna IV. zóna Celkový sou�et 
V�kový 
stupe� ha % ha % ha % ha % ha % 

0 1,29 0,1% 30,79 0,9% 88,79 0,9% 5,13 0,6% 126,00 0,8% 
1 42,57 4,6% 180,53 5,3% 873,89 8,7% 46,69 5,1% 1143,68 7,5% 
2 35,36 3,8% 297,71 8,8% 1137,49 11,3% 62,38 6,8% 1532,94 10,1% 
3 39,05 4,2% 329,77 9,8% 1535,32 15,3% 47,99 5,2% 1952,13 12,8% 
4 103,11 11,2% 461,78 13,7% 1024,47 10,2% 73,14 8,0% 1662,50 10,9% 
5 39,96 4,3% 209,28 6,2% 664,99 6,6% 129,57 14,2% 1043,80 6,8% 
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6 36,37 4,0% 138,75 4,1% 406,02 4,0% 63,15 6,9% 644,29 4,2% 
7 54,63 5,9% 178,08 5,3% 511,41 5,1% 51,72 5,7% 795,84 5,2% 
8 56,34 6,1% 422,65 12,5% 1360,14 13,6% 101,22 11,1% 1940,35 12,7% 
9 62,17 6,8% 188,01 5,6% 483,51 4,8% 67,55 7,4% 801,24 5,3% 

10 83,24 9,1% 229,64 6,8% 740,64 7,4% 65,27 7,1% 1118,79 7,3% 
11 86,65 9,4% 221,49 6,6% 615,04 6,1% 78,70 8,6% 1001,88 6,6% 
12 116,89 12,7% 106,92 3,2% 296,96 3,0% 40,70 4,4% 561,47 3,7% 
13 31,50 3,4% 112,18 3,3% 106,03 1,1% 18,17 2,0% 267,88 1,8% 
14 32,83 3,6% 122,76 3,6% 69,77 0,7% 26,21 2,9% 251,57 1,6% 
15 25,75 2,8% 51,30 1,5% 44,31 0,4% 23,84 2,6% 145,20 1,0% 
16 17,78 1,9% 53,18 1,6% 17,98 0,2% 8,30 0,9% 97,24 0,6% 
17 7,60 0,8% 18,30 0,5% 18,87 0,2% 3,56 0,4% 48,33 0,3% 
18 17,49 1,9% 8,69 0,3% 12,95 0,1% 0,14 0,0% 39,27 0,3% 
19 4,17 0,5% 3,21 0,1% 11,10 0,1% 1,66 0,2% 20,14 0,1% 
20 8,40 0,9%    11,25 0,1%    19,65 0,1% 
21 7,42 0,8% 4,52 0,1% 3,81 0,0%    15,75 0,1% 
22 3,33 0,4%          3,33 0,0% 
23 1,09 0,1% 9,94 0,3%       11,03 0,1% 
24 4,25 0,5% 0,83 0,0%       5,08 0,0% 

CHKO 
celkem 919,24 100,0% 3380,31 100,0% 10034,74 100,0% 915,09 100,0% 15249,38 100,0% 

 
 
 
4.1.5. Genové zdroje lesních d�evin 
Na území CHKO se nachází genová základna (GZ) pro borovici lesní GZ �. 83 – Jet�ichovice. Tato GZ 
spadá pod LS Rumburk a nachází se v odd�lení 256 A, B, C, D, E, F, G, H, J. 

Na území CHKO Labské pískovce se vyskytuje ekotyp smrku chlumního a Jet�ichovické jádrové 
borovice, pro které byl z�ízen genový archiv v Doubici v roce 2000. 

Genetickou klasifikaci lesních porost� udává tabulka v p�íloze �. 5.  
 
 
4.1.6. Zdravotní stav lesních porost� 
Vliv hospodá�ských zásah� v minulosti na zdravotní stav lesa je nesporný. Zm�na druhové skladby ve 
prosp�ch smrku znamenala mimo jiné oslabení statické stability porost� a vedla tak velkou m�rou 
k velkým v�trným a sn�hovým kalamitám v 19. a po�átkem 20. století. P�evaha smrkových porost� 
v kombinaci se zmín�nými abiotickými škodami vedla k p�emnožení k�rovce (1834-1836) a mnišky 
(1921-1923). P�es tyto okolnosti byly velké plochy (kalamitní holiny) op�t osázeny smrkem. 

Po výstavb� tepelných elektráren v severozápadních �echách v polovin� 20. století, se za�aly 
projevovat škody imisemi na lesních porostech. Z území CHKO Labské pískovce byla nejvíce zasažena 
oblast Vysokého Sn�žníku, kde došlo k následnému rozsáhlému vyt�žení vrcholových partií lesních 
porost�. K obnov� na t�chto partiích byly použity sazenice smrku pichlavého, smrku omoriky, mod�ínu, 
nevhodná semena b�ízy z nižších oblastí republiky a také nep�vodní kle�. Po zlepšení stavu ovzduší 
po�átkem 90. let 20. století dochází pozvolna k rekonstrukcím t�chto porost�, k nahrazování v sou�asné 
dob� problémových porost� smrku pichlavého p�vodními d�evinami, p�evážn� smrkem ztepilým, bukem 
lesním a podsadbami i jedlí b�lokorou. 

Od konce 20. století se op�t zvolna zvyšují po�etní stavy k�rovce a tím i výše nahodilých t�žeb. 
Poškození - trachomykóza dub� - se projevuje minimáln� a není významné. Procento zastoupení 

dub� v d�evinné skladb� je nízké, nejedná se o souvislé dubiny.  
Velké ztráty zp�sobuje p�i zalesn�ní p�ísušek p�i jarní výsadb�, nejv�tší ztráty však zp�sobuje 

poškození výsadeb okusem zv��í. Vysoké stavy zv��e (zvlášt� pak jelení) jsou stále hlavní p�ekážkou pro 
p�irozenou obnovu cenných d�evin jako je jedle, jilm, buk, klen a dub. P�i výsadb� t�chto d�evin je vždy 
nutné po�ítat i s ochranou proti okusu. V drtivé v�tšin� se škodám zv��í p�edchází výstavbou oplocenek 
nebo opl�tk�. 
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4.1.7. Stav lesnické plánovací dokumentace  
Platnost jednotlivých LHP a LHO je patrná z tabulky �. 18. Platnost OPRL udává tab. �. 11.  
 
Tab. �. 18: Platnost LHC  

�íslo LHC LHC Platnost LHP, LHO Zpracovatel 

403 302 Polesí St�ekov a.s. 2001-2010 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

403 405 Libouchec 2001-2010 Ing. František Pásek 

404 000 D��ín 2005-2014 Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. 

404 201 NP �eské Švýcarsko 2007-2016 Lesprojekt Východní �echy s.r.o. 

404 401 Lesy m�sta D��ína 2005-2014 Ing. Stanislav Janský 

404 404 obec Arnoltice 2005-2014 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

404 409 obec Huntí�ov 2005-2014 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

404 410 obec Kámen 2005-2014 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

404 411 obec Labská strá� 2005-2014 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

404 412 obec Ludvíkovice 2005-2014 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

404 415 obec R�žová 2005-2014 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

404 421 m�sto Jílové u D��ína 2005-2014 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

404 801 LHO D��ín 2005-2014 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

404 802 LHO Ústí nad Labem 2005-2014 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

405 000 Rumburk 2006-2015 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

405 401 m�sto �eská Kamenice 2006-2015 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

405 403 obec Kunratice u �eské Kamenice 2006-2015 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

405 406 obec Staré K�e�any 2006-2015 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

405 409 obec Vilémov 2006-2015 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

405 410 obec Jet�ichovice 2006-2015 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

405 801 LHO �eská Kamenice 2006-2015 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 

405 802 LHO Rumburk 2006-2015 Ekoles-projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou 
  
 
 
4.1.8. Dosavadní a aktuální zp�sob hospoda�ení 
Na po�átku st�edov�ku pokrývaly lesy naprostou v�tšinu území CHKO. K výrazné zm�n� došlo 
nástupem kolonizace ve 13. a 14. století. Lesy byly káceny za ú�elem získání zem�d�lské p�dy 
a krajina byla osídlována. Pozd�ji se v lesích d�evo t�žilo toulavou se�í, kdy docházelo k nahodilému 
vybírání zralých kmen� z porostu a práv� tímto zp�sobem t�žby došlo k velkému rozší�ení jedle 
b�lokoré. Obnova i výchova lesa probíhala bez lidských zásah�.  

S rozvojem pr�myslové výroby (od poloviny 18. století) se za�íná intenzivn� hospoda�it i 
v místních lesích. Možnost plavení d�eva po Labi a jeho p�ítocích a zna�ná poptávka po n�m vedly 
k tomu, že se toulavé se�e opoušt�ly a za�aly se stále ve v�tším m��ítku využívat holose�e. Toto 
hospoda�ení vedlo následn� ke zm�n� druhové skladby les�, nebo� pro zales�ování byl používán 
p�evážn� snadno p�stovatelný smrk, jehož zastoupení za�alo rychle nar�stat, zejména na úkor 
listnatých d�evin (buku a dubu) a také jedle. Zm�na hospoda�ení m�la velký vliv i na porostní zásoby, 
které byly ješt� v období 17. a 18. stol. podstatn� vyšší než sou�asné – p�i obmýtí 150-190 let 
dosahovaly 650-1000 m3 na 1 ha. Majetkov� byla p�evážná �ást území ve vlastnictví �ty� šlechtických 
rod�, a to po dlouhou dobu, nebo� se jednalo o historické majetky (podle zemských desek) a 
s výjimkou �eskokamenického panství to byly majetky fideikomisní (omezené dispozi�ní právo, 
kontrola státní mocí a již v 18 stol. povinnost hospoda�ení dle LHP). Dalším pozitivem bylo to, že se 
na území dlouho udržela p�irozená obnova lesa, by� už pozd�ji v menší mí�e, a že se na území 
zachovaly porosty, které se svým složením blížily porost�m p�vodním s místn� p�vodními ekotypy 
d�evin - Jet�ichovickou jádrovou borovicí (Kernkiefer) a chlumním smrkem. Charakter hospoda�ení 
vždy významn� ovliv�ovala �lenitost terénu s mnoha roklinami, bohat� rozr�zn�nou expozicí, zvratem 
vegeta�ních stup�� a v neposlední �ad� i špatná dopravní dostupnost. N�které �ásti území byly 
zp�ístupn�ny až b�hem 40. let 20. stol. (silnice D��ín – H�ensko) a práv� v tomto úseku se zachovaly 
velmi cenné lesní porosty. 

V sou�asnosti je snaha o zvýšení zastoupení d�evin, které se v pr�b�hu doby ocitly na pokraji 
vymizení nebo mají výrazn� nižší zastoupení, než by odpovídalo p�irozené d�evinné skladb�. Zejména 
jde o jedli, jilm, dub a lípu. S ohledem na povinnost použít p�i zalesn�ní ur�ité minimální procento 
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meliora�ních a zpev�ujících d�evin (MZD), dochází pozvolna k nár�stu zastoupení t�chto druh� i 
v hospodá�ských lesích. 

V drtivé v�tšin� hospodá�ských les� se hospoda�í holose�n�, zejména tam, kde je dosud silné 
zastoupení smrku nebo borovice na nep�vodních stanovištích. Na levob�ežní �ásti území se 
v minulosti t�žily p�ednostn� porosty poškozené imisemi, zachoval se zde tudíž zna�ný podíl 
smrkových porost� vyšších v�kových t�íd, které nejsou rozpracované. Tyto homogenní porosty 
zaujímají relativn� velkou rozlohu (stovky hektar�) a jejich obnova je problematická.  

Na platu Vysokého Sn�žníku se vyskytují rozsáhlé porosty nep�vodních náhradních d�evin (viz 
kap. 4.1.6), jejichž ekologická stabilita je problematická. Byly zakládány v dobách, kdy byla produkce 
sazenic zam��ena p�edevším na smrk a mod�ín, ostatní druhy sazenic byly nedostatkové, zvlášt� pro 
tak rozsáhlé plochy po imisních t�žbách. Na v�tšin� t�chto ploch byla provedena p�íprava p�dy 
pomocí bagru. Povrchová vrstva s humusem byla shrnuta do val� a následná sadba se tudíž 
provád�la p�ímo do minerální p�dy. Co se týká druhového složení tímto zp�sobem založených 
porost�, hrály zde roli vysoké stavy jelení zv��e, takže podíl výsadby buku byl velmi nízký a o výsadb� 
jedle se tém�� neuvažovalo. P�vod náhradních d�evin nebyl v té dob� d�ležitý, což se v pozd�jších 
20-30 letech negativn� projevilo. Nov� založené náhradní porosty b�ízy a borovice se lámaly v�trem 
i sn�hem a byly siln� poškozeny námrazou v roce 1999. Smrk pichlavý siln� prosychá a jeho p�ír�sty 
jsou minimální. V oblastech výsadeb této d�eviny v �R se za�ínají v posledním období projevovat 
škody hmyzími i houbovými šk�dci. Tyto po všech stránkách problematické porosty se za�ínají 
nahrazovat stanovištn� p�vodními d�evinami.  

V ochranných lesích a lesích zvláštního ur�ení se hospoda�í s ohledem na jejich poslání a etát je 
stanovován v souladu s pot�ebami porost� induktivn�. Jelikož jde �asto o nep�íznivá stanovišt� nebo 
území MZCHÚ, kde se hospoda�í dle plánu pé�e, klade se d�raz p�edevším na jednotlivý (p�ípadn� 
skupinový) zdravotní výb�r. Na n�kterých stanovištích, nap�íklad na prudkých skalnatých svazích 
ka�onu Labe, se historicky neprovád�ly v podstat� žádné t�žební zásahy. 

Šetrné technologie p�i t�žb� a p�ibližování jsou užívány omezen�. V posledních 5-10 letech se 
p�i t�žbách �ím dál více uplat�ují harvestorové technologie, �asto bez dostate�né vazby na p�írodní 
podmínky (zejména na stav p�d v dob� t�žby a geologický podklad). Nevhodná aplikace má velmi 
špatný dopad na p�dní povrch, vznikají hluboké erozivní rýhy a tyto pr�vodní jevy lesnické 
hospodá�ské �innosti jsou také velmi negativn� vnímány ve�ejností. 
 
 
 

4.2. Zem�d�lství 
Charakteristika zem�d�lství na území CHKO 
Chrán�ná krajinná oblast Labské pískovce poskytuje pro zem�d�lské ú�ely zcela pr�m�rné podmínky 
- lze ji za�adit do oblasti bramborá�ské I, minimáln� II. Hlavní t�žišt� zem�d�lské výroby je 
v rovinatých �ástech geomorfologického celku D��ínská vrchovina (R�žová, Arnoltice, Labská 
Strá�…). Nejvíce jsou pro zem�d�lské ú�ely využívány okrajové �ásti CHKO územn� p�íslušející 
jiným geomorfologickým jednotkám, jako jsou Krušné hory, Mostecká pánev, �eské st�edoho�í, 
Lužické hory a Šluknovská pahorkatina. Jedná se o okrajové území pat�ící do III. a IV. zóny chrán�né 
krajinné oblasti. 

Celková vým�ra zem�d�lské p�dy v CHKO LP �iní tém�� 7000 ha, což je p�ibližen� 28 % rozlohy 
CHKO. V období od po�átk� kolektivizace až do sou�asné doby probíhala v CHKO �ada hospodá�sko 
- technických úprav pozemk�. Jejich prvo�adým úkolem bylo maximální zorn�ní zem�d�lské p�dy 
a vytvo�ení co možná nejv�tších blok� orné p�dy. Nejvíce byla touto snahou poznamenána R�žovská 
vrchovina a ob� okrajové �ásti CHKO - Petrovicko a Mikulášovicko. 
 
Tab. �. 19: Struktura využití zem�d�lského p�dního fondu (v hektarech) 

Katastr ZPF 
celkem 

Orná 
p�da 

TTP Zahrady 
a sady 

Vinice Ostatní 

  Arnoltice   221,9     162,2     46,7     13,0   0   0 

  B�lá u D��ína     71,2         0,2     38,2         32,8   0   0 

  Brložec     11,0       8,0        3,0       0,0   0   0 

  Brtníky   118,0     12,0    103,0       3,0   0   0 

  Bynov     45,9       0,7     24,7     20,5   0   0 

  Bynovec   219,2   161,9     50,8       6,5   0   0 
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  �eská Kamenice     62,0     20,0     27,0     15,0   0   0 

  D��ín     10,5        2,0       0,5       8,0   0   0 

  Dolní Ch�ibská   221,0     48,0   165,0       8,0   0   0 

  Dolní Kamenice   160,0     10,0    130,0     20,0   0   0 

  Dolní Žleb     29,0       1,9     14,4      12,7   0   0 

  Doubice     32,4        0,4      28,0       4,0   0   0 

  Horní Old�ichov       0,2         0,0       0,1        0,1   0   0 

  H�ensko     11,1       0,3       8,0       2,8   0   0 

  Huntí�ov   211,0   107,0     96,0        8,0   0   0 

  Janov u H�enska   191,1   147,5     25,2     18,4   0   0 

  Janská   240,3   117,5   118,6       4,2   0   0 

  Jet�ichovice   118,1      62,9       48,8       6,4   0   0 

  Jílové u D��ína   191,0     96,0     81,0     14,0   0   0 

  Kámen     72,2     47,8     15,2        9,2   0   0 

  Kamenická N.Víska   105,0     18,0     80,0       7,0   0   0 

  Kamenická Strá�     65,4     50,0      11,2       4,2   0   0 

  Kopec     55,3       3,5     48,8       3,0   0   0 

  Krásný Buk     10,0       2,0        7,0       1,0   0   0 

  Krásný Studenec       0,4       0,0       0,3       0,1   0   0 

  Kunratice u �eské Kamenice   117,5     95,0     18,0        4,5   0   0 

  Kyjov     30,6       0,9     28,0       1,7    0   0 

  Labská Strá�   148,5   104,0     33,1     11,4   0   0 

  Libouchec   463,4   101,0   325,0      37,4   0   0 

  Loubí     15,3       0,1     10,1       5,1    0   0 

  Ludvíkovice   200,0   178,0       7,0     15,0   0   0 

  Markvartice     80,0     13,0     47,0     20,0   0   0 

  Martin�ves u D��ína     28,9       2,8     18,0       8,1   0   0 

  Maxi�ky     20,1       0,2     14,6       5,3   0   0 

  Mikulášovice   550,1        18,1   501,0     31,0   0   0 

  Modrá u D��ína   107,0      43,0     11,0     53,0    0   0 

  Nová Oleška   101,5     51,8     46,6       3,1   0   0 

  Ostrov u Tisé     28,8       1,2      17,9       9,7   0   0 

  Panský     27,0        7,0     18,0       2,0   0   0 

  Petrovice u Chaba�ovic   701,7   250,0   450,0       1,7   0   0 

  Podmokly     18,0        3,0       5,0     10,0   0   0 

  Prost�ední Žleb     99,3        7,4     55,6     36,3   0   0 

  R�žová   468,4   430,3     15,7     22,4   0   0 

  Rynartice     61,9       1,9      53,9       6,1   0   0 

  Sn�žník   101,1       0,7     99,3        1,1    0   0 
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Struktura zem�d�lského p�dního fondu je p�evzata z katastrálních údaj� a neodpovídají skute�nému 
stavu využívání zem�d�lského p�dního fondu. 
 
 
Zem�d�lské hospoda�ení v minulosti 
V minulosti byly pozemky rozd�leny do menších ploch s ohledem na vlastnické pom�ry a pot�eby 
p�stování jednotlivých plodin (v�tší diferenciace kultur). Preferování orné p�dy vedené snahou po 
maximální produkci obilovin vedlo zem�d�lské podniky, a to zvlášt� ty, jímž to �lenitost terénu 
dovolovala, k maximálnímu zorn�ní zem�d�lské p�dy bez ohledu na p�dní, morfologické a klimatické 
podmínky, nemén� pak s ohledem na krajinné prost�edí a jeho ostatní funkce. Tak došlo k rozorání 
ovocných sad�, remízk�, mezí, cest i �ásti trvalých travních porost� Arnoltické vrchoviny, kde nebyly 
zem�d�lská družstva a statky omezovány ani tím jediným �initelem, na který p�ece jen byl brán z�etel, 
a tím byla vysoká svažitost pozemk�. N�které bloky orné p�dy na Arnoltické vrchovin� jsou ohroženy 
zvýšenou vodní a v�trnou erozí. Pon�kud p�ízniv�jší je situace v ostatních �ástech s výjimkou 
Petrovic, kde jsou bloky orné p�dy z velké �ásti ohroženy zvýšenou vodní erozí. Zanedbatelná zde 
není ani eroze v�trná.  

Ohrožení p�d vodní erozí p�ichází v úvahu p�edevším na území Filipova a Srbské Kamenice. 
Nevhodnými hospodá�sko-technickými úpravami pozemk� však zdaleka nekon�í poškozování 
zem�d�lské p�dy a krajiny a to i v p�ípad�, že ji posuzujeme pouze jako stanovišt� kulturních rostlin, 
bez ohledu na její ostatní funkce. Preferování obilovin (kolem 50 %) v osevních postupech nutilo 
zem�d�lské závody k opakovanému setí zvlášt� pšenice, což p�i stávající kvalit� p�d nemohlo z�stat 
bez následk� na p�dní úrodnost. P�da byla utužována t�žkou mechanizací, docházelo ke snižování 
schopnosti zadržovat vodu a provzdušn�nosti p�d. 

Orientace zem�d�lské výroby koncem 19. a za�átkem 20. století na chov skotu se velmi výrazn� 
projevila v pé�i o trvalé travní porosty. Loukám a pastvinám byla v�nována mimo�ádná pozornost, 
která spo�ívala v jejich pe�livém obhospoda�ování, hnojení, odvod�ování atd. P�es veškeré zásahy 
sm��ující k maximální produkci píce si trvale travní porosty ponechávaly p�irozený charakter v�etn� 
druhové skladby rostlin a byly spolu s voln� rostoucí zelení jedním ze základních prvk� stability 
zem�d�lské krajiny. Po roce 1945 došlo k odsunu n�meckého obyvatelstva a jeho majetek byl 
zkonfiskován podle dekretu prezidenta republiky ze dne 21.6.1945, o konfiskaci a urychleného 
rozd�lení zem�d�lského majetku N�mc�, Ma�ar�, jakož i zradc� a nep�átel �eského a slovenského 
národa. Po roce 1948 se za�ala vyvlast�ovat p�da a zakládat jednotná zem�d�lská družstva, 
provád�t hospodá�sko-technické úpravy p�dy, rozorávat meze a vytvá�et souvislé plochy. Prvo�adým 
úkolem se stala produkce obilovin. Z tohoto d�vodu ustoupil zájem o louky a pastviny do pozadí 
a jejich místo zaujala orná p�da. 	ada trvalých travních porost� byla rozorána a hospoda�ení na 
loukách a pastvinách zaznamenalo úpadek. Úbytek pracovních sil a p�íliš t�žká mechanizace 
nevhodná pro �lenitý terén CHKO LP tento nep�íznivý trend ve vývoji ješt� umocnily. Nebyla a není 
dodržována správná pratotechnika ani pastevní technologie skotu, p�estože pastva p�edstavuje 
v sou�asnosti na území CHKO p�evládající zp�sob krmení, což výrazn� poškozuje lu�ní spole�enstva. 
Hlavním d�vodem je p�echod chovu na masná plemena a opušt�ní chovu kombinovaného 
a mlé�ného skotu.  

Úplným zanedbáním pé�e o staré odvod�ovací systémy (v podob� stružek nikoliv rasantních 
meliora�ních odvodn�ní), p�ípadné jejich poškozováním t�žkou mechanizací došlo k nadm�rnému 
zamok�ení celé �ady pozemk� a jejich vy�azení z obhospoda�ování. Pozemky velmi rychle zar�staly 
náletem z okolních d�evin. Zanedbáním pé�e o trvalé travní porosty došlo k postupné zm�n� druhové 
skladby porost� luk a pastvin. Kvalitní druhy trav ustupovaly druh�m ruderálním, z nichž 
nejobtížn�jším se stal š�ovík (tupolistý, kade�avý) a další. Tuto nep�íznivou situací se snažily 
zem�d�lské subjekty �ešit zp�soby, které jsou v�tšinou v ostrém rozporu se zájmy ochrany p�írody. 
Velmi nep�íznivý vliv na vývoj TTP a tím i zem�d�lské krajiny m�ly p�edevším intenzívní odvod�ování 
lokalit s vyšší hladinou spodní vody a regulace vodních tok�. Louky se tak sice staly pojízdnými pro 
t�žkou mechanizaci, m�ní se však jejich p�irozený charakter v�etn� druhové skladby porostu 
a zárove� zmizely cenné druhy rostlin, které se d�íve v krajin� vyskytovaly. 

Po roce 1989 nastal útlum zem�d�lství v celé oblasti. Kompletní úpadek socialistických struktur, 
privatizace v zem�d�lství, restituce a vznik nových zem�d�lských subjekt� – to jsou charakteristické 
rysy tohoto cca dvacetiletého období. 	ada pozemk� byla ve velmi zanedbaném stavu. Mnohá pole 
zar�stala náletovými d�evinami nap�. olší, b�ízou, osikou a dalšími d�evinami, stejn� tak jako louky a 
pastviny.  

Nejvíce rozvinuté zem�d�lství bylo v okolí Markvartic, R�žové a Staré Olešky. Po vstupu �eské 
republiky do Evropské unie došlo vlivem zm�n v dota�ní politice ke zvýšení zájmu o hospoda�ení na 
zem�d�lských pozemcích. Zm�na struktury zem�d�lské výroby od produkce k údržb� krajiny. 

Znovu byly obhospoda�ovány pozemky, o které nem�l v p�edchozích letech nikdo zájem. 
Bohužel zm�na v dota�ní politice p�inesla i ur�itá negativa – docházelo k likvidaci rozptýlené zelen� 
zejména na pastvinách, ve snaze obhospoda�ovat co nejví�tší plochu z d�vodu vyšších dotací. Pé�e 
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o n�které podmá�ené plochy byla zajiš�ována nevhodnou (t�žkou) technikou nebo pastvoui termíny 
se�í a zp�soby hospoda�ení m�ly negativní vliv na n�které živo�ichy, zejména bezobratlé.  

Další vývoj zem�d�lství v dané oblasti bude záviset na množství a kvalit� hospoda�ících subjekt� 
a na dota�ní politice státu v oblasti zem�d�lství. Již existující druhov� bohaté travní porosty by m�ly 
být uchovány v p�vodním stavu, m�la by se zlepšit kvalita zanedbaných nebo degradovaných porost� 
a zakládat nové druhov� pestré louky. To vše souvisí se zajišt�ním trvalého obhospoda�ování 
zem�d�lských pozemk�, které je ztížené vyššími náklady. 

V posledních letech je v okolí obcí velký tlak na zástavbu zem�d�lské p�dy rodinnými domy. Dá 
se p�edpokládat, že zájem o p�em�nu zem�d�lské p�dy na stavební parcely bude pokra�ovat i 
v budocnosti, zejména u obcí v blízkosti D��ína.    
 
Tab. �. 20: P�ehled významných zem�d�lských subjekt� hospoda�ících na území CHKO Labské 
pískovce 

Název zem. subjektu Oblast p�sobnosti 

Agro MP, s.r.o., Ra�in�ves 78, Roudnice nad Labem 413 
01,  

Huntí�ov, Bynovec 

Faflák Miroslav, Kyjov, Krásná Lípa, 407 46, 412 383 144, 
739 084 609 

Kopec, Kyjov 

Je�mínek Bohumil, Natural Agro s.r.o., Slavošov, Povrly , 
475 207 477, 602 248485. 

Vysoký Sn�žník  

Jindra Zden�k, Ing. Krásná Lípa 

Kopsa Milan, Ludvíkovice 207, 407 13, 412 525 004, 
603 803 921 

Huntí�ov, Mikulášovice 

Nemleinová Hana, Kamenický Šenov, Okriužní 991, 471 
14, 487 868 093, 603 221 568 

�eskokamenicko – Janská – V�trný 
vrch 

Macha� Jan, Ch�ibská, 407 44, 412 381 325, 602 407 817, Všemily, Vysoká Lípa, Jet�ichovice, 
Ch�ibská,  

Medunová Jana, Kamenec 94, Jílové, 407 02, 603 804 331. Jílové, Libouchec, Kamenec, Modrá, 
Rájec 

Milec František, Ing., Dukelských hrdin� 763, Ústí nad 
labem – Bukov, 400 01, 602 425 543, 475 222 604 

Petrovice, Tisá 

Moudrý Jaroslav Ing., Lipnice 1, 407 21 �eská Kamenice Lipnice, Studený 

Nováková Zde�ka, �eská Kamenice, Dolní Kamenice 
D��ínská 113, 407 271, 602 838 579 

�eskokamenicko – Kamenická Nová 
Víska, Veselé 

Tomáš Panchartek, Vysoká lípa 60, Jet�ichovice 407 16, 
605 144 003, 

Vysoká Lípa, R�žová 

ROJ_MK, s.r.o., Petrovice, 403 37, 606 491 147 Petrovice, Rájec, Tisá 

Šindelka František, Ing., �eská Kamenice, Žižkova 739, 
407 21, 412 584 461 

�eskokamenicko – Janská – V�trný 
vrch 

Tyrychtr Milan, Bc., 5. Kv�tna 520, �eská Kamenice, 407 
21, 412 555 063, 608 533 888. 

Srbská Kamenice, R�žová, Všemily 

Zem�d�lství Malšovice s.r.o., Malšovice 6, 405 02, 
412 542 542, 603 456 084 

R�žová, Kamenická Strá�, Arnoltice 

Zemspol s.r.o., Brtnická 360, Velký Šenov 407 78 Mikulášovicko, Brtníky 
 
 

Zem�d�lství a OPK 
Sou�asná dota�ní politika 
Podle pravidel EU je podporována zem�d�lská výroba v horších p�írodních podmínkách dotacemi, 
které zvlášt� v horských oblastech �iní zem�d�lskou výrobu zajímavou. Oblast CHKO Labské 
pískovce byla z p�evážné �ásti za�azena do skupiny „LFA horská oblast“ (mén� p�íznivá oblast),  

Po vstupu do EU je další rozvoj zem�d�lství spjat s uplat�ováním podmínek Horizontálního plánu 
rozvoje venkova (HRDP). Jejich dodržováním vzniká zem�d�lc�m nárok na dotace, které umožní 
hospoda�it i v t�chto horších podmínkách. Do program� HRDP, p�edevším Agroenvironmentální 
opat�ení na období 2004–2008, byla zapojena velká �ást zem�d�lc�, a to zejména do podopat�ení 
ošet�ování travních porost� – základní management louky, pastviny. Od roku 2009 v�tšina zem�d�lc� 
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p�ešla k dalšímu novému stupni agroenvironmentálních opat�ení ozna�ovaného jako EAFRD. V rámci 
t�chto nových opat�ení byla správou na bloky LPIS vymezena jednotlivá opat�ení a to na základ� 
mapování stanoviš� NATURA 2000 a ve spolupráci s �SO na základ� dlouhodobého ornitologického 
sledování území. Na loukách byly vymezeny tituly mezofilní a vlhkomilné louky, horské a suchomilné 
louky, v menším rozsahu trvale podmá�ené a rašelinné louky, a dále louky se základním 
managementem a z pta�ích lokalit hnízdišt� ch�ástala polního. Na pastvinách p�edevším druhov� 
bohaté pastviny a pastviny v základním managementu. 
 
Vliv zem�d�lství na p�edm�t ochrany p�írody a krajiny 
Zem�d�lství je jedním z ur�ujících a neopominutelných odv�tví, které v historické dob� ur�ovaly 
charakter celého území CHKO a nadále bude i základním faktorem. 
 
Pozitivní vlivy zem�d�lství na ochranu p�írody a krajiny: 
- udržení dochovaného historicky vzniklého typického krajinného rázu 
- zachování a obnova lesem nepokrytého prostoru jako ekosystému pro rostlinné a živo�išné druhy 

otev�ené volné krajiny 
- základní nástroj pro udržení a obnovu biotop� zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�, �i 

regionáln� významných 
- zachování a zvýšování biodiverzity území 
- potla�ování invazních druh� rostlin 

 
Možné negativní vlivy zem�d�lství na ochranu p�írody a krajiny: 
- použití velkovýrobních zp�sob� obhospoda�ování zem�d�lské p�dy vedoucích k nežádoucím 

rychlým a plošn� rozsáhlým zm�nám krajiny jako životního prostoru druh� otev�ené krajiny 
- používání intenzivních technologií s cílem dosažení rychlého maximálního zisku na úkor trvale 

udržitelného zem�d�lství a zachování a ochrany zem�d�lské krajiny jako vyváženého dob�e 
fungujícího ekosystému 

- použití nevhodných technologií potla�ujících biodiverzitu a ni�ících biotopy vzácných a zvlášt� 
chrán�ných druh� rostlin a živo�ich� 

- rozši�ování plevelných a invazních druh� nevhodným hospoda�ením a agrotechnickými postupy 
- z�izování dlouhodobých krmiš� a míst pro napájení na nevhodných místech 
- devastace podmá�ených ploch, vodních ploch a vodních tok� v blízkosti pastvin  
- obhospoda�ování podmá�ených ploch nevhodnou (t�žkou) technikou, p�ípadn� ponechání ladem 
- likvidace prvk� mimolesní zelen� v krajin�, její neudržování a neobnovování,  
- snižování druhové a ekosystémové diverzity používáním nevhodných technologií a termín� p�i 

obhospoda�ování zem�d�lské p�dy  
 
 
 

4.3. Myslivost  
Historie myslivosti 
Na území CHKO má myslivost bohatou historii, ale bohužel také s negativními dopady, a to zejména 
na velké p�irozené predátory. D�íve se zde b�žn� vyskytovali vlci, a to do konce 17. století v hojném 
po�tu, o �emž sv�d�í i písemné údaje o ulovených po�tech. Poslední údaje, kdy byl zast�elen vlk je 
udáván na panství bynoveckém rok 1729 a na panství �eskokamenickém rok 1759. V sou�asnosti je 
nejbližší trvalý výskyt vlk� v Horní Lužici v N�mecku a jeho ojedin�lý výskyt byl již zaznamenán 
v posledních letech i na území CHKO (v okolí Brtník�). 

Dalším predátorem žijícím na území byl medv�d hn�dý. Poslední zaznamenaný odst�el medv�da 
na území je datován rokem 1658 u Kristina Hrádku. Rovn�ž tak tomu bylo s rysem, poslední rys byl 
uloven 3. 4. 1743 na státní hranici u Zadních Jet�ichovic. Z menších predátor� se d�íve na území 
vyskytovala ko�ka divoká, dle záznam� byla poslední ulovena v r. 1809 u Maxi�ek. Po vyhubení 
predátor� z�stala z p�vodní zv��e na území zv�� jelení, srn�í a drobná.  

Pro za�átek vývoje stav� jelení zv��e na bynoveckém panství byly vzaty podklady z poloviny 
17. stol., kdy se v revírech vyskytovali predáto�i a spolu s �lov�kem byly stavy jelení zv�� udržovány 
v rovnováze s lesním prost�edím. Vývoj stavu jelení zv��e na bynoveckém panství je patrný z tabulky 
v p�íloze �. 6. Polovinou 19. stol. kon�í období, kdy je možno �íci, že stavy jelení zv��e byly nízké a 
v souladu s prost�edím.   

Koncem 19. stol. z�ejm� nabývá na významu chov jelení zv��e, nebo� v r.1881 se staví oborní 
plot podél �eské silnice proti kamenickému panství. V tom samém roce se zasypává tet�ívk�m 
je�men a p�edkládají v�tévky b�ízy se šišticemi –  to je zatím první zpráva, která se týká pé�e o n�. 
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Pro udržení tet�eva se z�izuje v roce 1885 hospodá�ská skupina s obmýtím 90 let v revíru K�inice 
(na p�ání vrchnosti), aby odd�lení 28-31, 33-35 a 38-42 z�stala bez t�žebních zásah�, nebo jen 
s malými a klid zajistil udržení tet�ev�. V druhé polovin� 19. stol. bylo dosaženo díky této pé�i 
pozoruhodných stav� tet�ev� (12) a tet�ívk� (p�es 20). Stavy tet�eva a tet�ívka byly pozd�ji kolísavé, 
po 2. sv�tové válce to byly stále ješt� malé stavy, pozd�ji tet�evovití úpln� zmizeli. V roce 1930 se 
uvádí, že stavy tet�eva, které byly v 80. letech 19. stol. zna�né, se snížily vlivem mniškové kalamity 
(úbytek a pro�ed�ní starých porost�), avšak naopak se zvýšily stavy tet�ívka vznikem holin a náletem 
b�ízy, avšak postupným odstran�ním b�ízy se stavy op�t snížily. Stejná situace se u tet�ívka 
opakovala po imisních t�žbách na lesním závod� D��ín v 80. letech minulého století. 

Z historických pramen� vyplývá, že ješt� v druhé polovin� 19. stol. byly stavy zv��e nízké 
a úlovky nepatrné. Po tomto období stavy jelení zv��e prudce stouply (z�ejm� po zastavení odst�elu 
holé zv��e v sousední královské saské honitb�), takže nap�. v revírech H�ensko, Mezná, Vysoká Lípa 
a K�inice již dosahují 75 ks vysoké na 1000 ha. B�hem let 1908-1915 byly stavy vysoké zv��e na 
bynoveckém panství stále v pr�m�ru 94 ks/1000 ha, což byl dvojnásobek tehdy navrženého 
normovaného stavu. Stavy jelení zv��e se b�hem 1. sv�tové války snížily, ale v roce 1930 je stále 
75 ks/1000 ha a do za�átku 2. sv�tové války, kdy dosáhly maxima, to bylo 140 ks/1000 ha, do roku 
1945 op�t klesly na 70 ks/1000 ha. �erná zv�� byla vyst�ílena koncem 19. století, a to i v obo�e.  

Na �eskokamenickém panství byla situace pon�kud odlišná, zatím co na LHC Jet�ichovice byl 
zájem o chov jelení zv��e (klid a rozsáhlá oblast), na LHC �eská Kamenice zájem nebyl (neucelenost 
majetku) a jelení zv�� zde nebyla více jak 100 let chována (0,25 ks/ 1000 ha). Ješt� roku 1821 byly na 
celém panství stavy zv��e únosné, nebo� jelení zv�� zde nebyla stálou zv��í, srn�í zv�� byla 
v omezeném stavu, avšak byl zde tet�ev a tet�ívek. V letech 1670-1686 byl pr�m�rný stav jelení zv��e 
3,2 ks/1000 ha. V období 1720-1800 stoupl stav jelení zv��e na 13 ks /1000 ha. Stavy typické zv��e 
tohoto panství – tet�ev� – stouply dvojnásobn�, tet�ívek v té dob� není uvád�n v úlovcích. Pom�rn� 
vysoké stavy jelení zv��e byly až do 80. let 18. stol., následn� pak byly podstatn� sníženy po vydání 
císa�ského patentu (r. 1766) o povinnosti majitele honitby hradit škody p�sobené zv��í na polích 
poddaných. Od roku 1805 lze ulovenou zv�� a tedy i vykalkulované stavy zv��e rozd�lit do dvou LHC 
(Jet�ichovice a �eská Kamenice). 

Na LHC Jet�ichovice v období 1805-1820 stavy jelení zv��e klesají na 2,6 ks/1000 ha, v období 
1821-1840 stále klesají a dosahují 1,7 ks/1000 ha, nejnižší stav jelení zv��e byl v období 1861-1880, 
kdy dle záznam� �inil 0,6 ks/1000 ha. V období 1900-1919 nastala stejná exploze jelení zv��e jako na 
bynoveckém panství a stavy dosáhly 26,8 ks/1000 ha. Na �eskokamenickém panství byl v r. 1907 
zastaven odst�el holé zv��e, aby byla hájena silná zv�� dovezená z Uher pro osv�žení krve. Protože 
stavy zv��e za ten rok velmi stouply, lov byl op�t v r. 1908 zahájen a v letech 1900-1919 stavy jelení 
zv�� byly desateronásobn� vyšší než p�ed 100 lety – 26,8 ks/1000 ha. V období 1920-1939 stavy 
jelení zv��e dále stoupaly, až na 39,2 ks/1000 ha (rozsáhlé houštiny po mniškových kalamitách), ale 
zdaleka nedosáhly stav� jako na sousedním bynoveckém panství (140 ks/1000 ha). 

Na LHC �eská Kamenice byly stavy jelení zv��e velmi nízké, ale byla trofejov� dob�e založená, 
nebo� na jeden cílový odst�el se st�íleli dva jeleni slabší. Na tomto LHC bylo srn�í zv��e dvojnásobn� 
více než jelení zv��e. Od roku 1805 se odst�ely týkaly jen srnc�, až v roce 1832 je vedena v odst�elu 
srna. Úm�rný odst�el srn se uskute�nil až po roce 1910 a z toho se dá usuzovat, že o stoupající stavy 
srn�í zv��e byl velký zájem a dbalo se spíše na kvantitu, na kvalitu pozd�ji, což nese d�sledek až do 
sou�asné doby. 

P�ehled vývoje zv��e na �eskokamenickém panství je uveden v tabulce v p�íloze �. 6. Revíry 
Jet�ichovice, Rynartice a Doubice byly v��i selským majetk�m ohrazeny ploty (dokon�ení krátce po 
bynoveckém panství), takže tvo�ily oboru cca 3000 ha, která byla otev�ena k les�m bynoveckého 
panství.  

Je�ábek tu býval hojný a nejdéle se udržel práv� na tomto panství a v záznamech je až do roku 
1935, ale to jsou stavy již nízké. V sou�asnosti se nevyskytuje – poslední zmínka v roce 2003 – p�t 
kus� v honitb� Tane�nice. 

V roce 1907 byl na tomto panství vysazen 1 kamzík horský, a to do ob�rky o rozloze cca 10 ha 
v oblasti Tokán� a Rudolfova kamene v tzv. Medv�dích dírách (dnešní území NP �Š). Ješt� v témže 
roce a v následném roce bylo vypušt�no celkov� 5 kamzic a 3 kamzíci z rakouských a švýcarských 
Alp. Vzhledem k nevhodn� vybrané lokalit� došlo k úhynu kamzík� (v roce 1909 uhynuli 3 kamzíci, 
kamzice a kamzí�e). Úbytek byl v �ervenci 1909 nahrazen dalšími 3 kusy neznámého p�vodu. V roce 
1910 byl stav kamzík� 10 kus�, avšak již v následujícím roce klest stav na 8 kus�. Pokus o vysazení 
kamzíka byl vyhodnocen jako ne zcela úsp�šný a ješt� ve stejném roce (1911) byla kamzi�í zv�� 
vypušt�na do volné p�írody. V roce 1914 byli nov� vysazeni 1 kamzík a 2 kamzice do 20 ha ob�rky na 
úpatí Velkého Javoru, polesí Studený Vrch (dnešní území CHKO Lužické hory). Tato populace se 
rychle rozr�stala a již v roce 1918 zde bylo nas�ítáno 15 kus� kamzi�í zv��e a v témže roce byla zv�� 
vypušt�na do volné p�írody. Z dochovaných záznam� se ob� populace, jak z polesí Jet�ichovic, tak 
z polesí Studený Vrch v roce 1925 spojily. Stavy kamzi�í zv��e se postupn� zvyšovaly tak, že kolem 
roku 1935 dosáhly 107 kus�. V tomto období bylo uskute�n�no op�tovné vysazení kamzi�í zv��e i na 
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saské stran� Labských pískovc�, a to v oblasti Gro
 Winterbergu, nebo� první pokus na saské stran� 
byl okolo roku 1770 v obo�e mezi Hohen Liebe a Schrammsteinwänden. Kmenové stavy na �eské 
stran� byly kolísavé, ale stav v roce 1946 byl 150 kus�. V roce 1947se kamzi�í zv�� stává celoro�n� 
chrán�nou a odst�el je povolován jen se z�etelem na celospole�enské zájmy. Kmenové stavy kamzi�í 
zv��e b�hem padesátých a šedesátých let minulého století klesaly až na 48 (1964), avšak v roce 1972 
byly stavy již 105 kus� a v roce 1987 dokonce 230 kus�. V roce 1973 byl podán návrh na vymezení 
a klasifikaci kamzi�í oblasti Lužické hory, kde bylo navrženo kamzíka za�adit mezi lovnou zv�� 
a myslivecky s ním hospoda�it. V roce 1976 byl statut kamzi�í oblasti schválen. V tomto období se 
kamzi�í zv�� vyskytovala v honitbách Studený Vrch, Toká�ská, Jedlová a p�edevším v honitb� 
Divo�ák, kde jsou jeho stavy i v dnešní dob� nejvyšší. Jednotlivý výskyt v 70. letech byl na Klí�i, 
v Loubí a dokonce na Sn�žníku, jednalo se vesm�s o staré samotá�ské kusy.  

O módním snažení rozší�it druhovou skladbu zv��e sv�d�í další zmínka v archivech, že v roce 
1922 bylo vysazeno na polesí Jet�ichovice 8 kus� muflon� (4 berani a 4 muflonky). Stavy mufloní 
zv��e se zvýšily a z Jet�ichovicka se rozší�ila i do sousedního Saska, trofejov� však byla velice slabá. 
Po�átkem 90. let minulého století byl Okresním ú�adem D��ín vydán p�íkaz na likvida�ní odst�el, což 
se dodnes neda�í. Sv�d�í o tom údaje o lovu v NP �eské Švýcarsko.  

Na celém �eskokamenickém panství byly vyrovnané stavy tet�ev� o �emž sv�d�í i jeho odlov 
(pr�m�rn� od 4,2 ks do 9,1 ks na obou LHC). Za ú�elem zvýšení stavu tet�eva byly staré borové 
porosty chrán�ny. Jednalo se o tokaništ� v k�inických revírech. Již v r. 1863 byla tak pro t�žbu 
uzav�ena lesní odd�lení 27 a 36 v revíru Jet�ichovice, stejn� tak v revíru Rynartice, a to pro tok 
tet�ev�. Jako zajímavost, dle historických záznam�, byl v roce 1878 uloven tet�evec (Tetrao hybridus). 

Zato stavy a tím i odst�ely tet�ívk� byly kolísavé a od 0,3 ks ro�n� až po 8,2 ks v prvním 
dvacetiletí 20. stol. Kulminace této zv��e nebyla tak vyrovnaná jako u tet�ev�, nebo� stavy se odvíjely 
od velkých holin po kalamitách. Nejv�tší stavy byly v letech 1911-1912, kdy odlov na 
�eskokamenickém panství �inil 22 ks ro�n�. Zalesn�ním holin po kalamit� bekyn� mnišky a hlavn� 
vysekáváním b�íz tet�ívci ztratili podmínky k životu a tém�� vymizeli. 

V minulosti na �eskokamenickém panství byl hojný výskyt je�ábka, který se tu dle záznam� 
udržel do roku 1935. 

Bažanti se prvn� na území objevili v roce 1928 v revíru Nassendosrf (dnes Hely u Krásné Lípy) 
a odtud p�ešli do revíru Kamenice a jejich po�et rok od roku stoupal. V sou�asnosti se vyskytují z�ídka 
v okolí Ch�ibské. 

Levob�ežní �ást území CHKO spadala do d�ív�jšího panství, které vlastnil rod Thun-Hohenstein, 
a to až do roku 1945. Na tomto panství byly škody zv��í považovány za jedny z nejzávažn�jších škod 
na lesních porostech. V roce 1863 se udává 700 ha lesních porost� poškozených zv��í. V roce 1888 
bylo odloveno 55 ks jelení zv��e a po d�kladném rozboru ve snaze snížení škod byly z�ízeny 3 obory. 
V roce 1900 došlo k op�tovnému snížení stav� zv��e a zmenšení vým�ry obor a to se opakovalo i 
v roce 1910. Stavy jelení zv��e se snižovaly i v následujících letech, a to v oborách i mimo n�. Obory 
se udržely až do roku 1945 a dv� z nich byly pronajaté. Na �ásti pronajatých pozemk� od knížete 
Fr. An. Thuna-Hohensteina – cca 150 ha založil v letech 1927-1928 generální �editel Schichtových 
závod� Franz Vogt oboru pro chov jelení zv��e. Základ pro chov byla zv�� dovezená z oborního chovu 
z Pruského Slezska (23 ks) a Slavonie (15 ks) a dopln�na 2-7 ks domácí zv��e. Po 2. sv�tové válce 
se zv�� z obory dostala do volnosti.  

K jelení zv��i lze celkov� dodat, že vysoké stavy na všech majetcích, konec 2. sv�tové války 
a neudržování oplocení zap�í�inilo její rozší�ení nejen po celé oblasti Labských pískovc�, ale 
i Lužických hor. Její stavy se pozvolna zvyšovaly, ale v 70. letech minulého století nastal strmý nár�st, 
který není do sou�asné doby snížen na optimální stavy. 

�erná zv�� ve volné p�írod� po roce 1780 se již nevyskytovala. Tet�ev a tet�ívek se stoupající 
intenzitou lesního hospodá�ství mizeli a jejich stavy v roce 1945 byly nepatrné. V sou�asné dob� se 
vyskytuje v malé mí�e jen tet�ívek. Pro jeho zachování a zvýšení po�etnosti byly v sou�asn� platném 
LHP vymezeny 4 lokality (Vysoký Sn�žník, Školka, Celnice a Oborská) o celkové rozloze 360,50 ha 
se zvláštním zp�sobem hospoda�ení – snížení obmýtí, ponechání volných ploch �i zakmen�ní 1-2, 
zvýšení podílu d�evin d�ležitých pro potravu tet�ívka atd. 
 
 

Zhodnocení stav� zv��e na základ� s�ítaných JKS a odst�el� 
Na území CHKO je z hlediska velikosti honiteb situace optimální, z celkového po�tu 23 honiteb, které 
jsou na území celé nebo jen �ástí, jen 8 honiteb má vým�ru menší než 1000 ha – viz tabulka �. 21. 
Výjimku tvo�í honitba LÚ D��ín o rozloze pouhých 575 ha, nejv�tší vým�ru má honitba Kristin Hrádek 
o vým��e 2042 ha. 
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Tab. �. 21: P�ehled honiteb v CHKO Labské pískovce 

název honitby 
identifika�ní 

kód vým�ra držitel uživatel 
       

M�Ú Rumburk      
Tane�nice CZ4212210005 1269 L�R, s.p. MS Tesák Mikulášovice 
Knížecí CZ4212210008 1101 L�R, s.p. Karel Rezek, Doubice 
Šterberk CZ42112209015 930 L�R, s.p. Milan T�ma, D��ín 
Vl�í Hora CZ4212310017 1205 Pozemkový fond �R MS Staré K�e�any 
       
M�Ú D��ín      
Arnoltice CZ4202101036 973 HS Arnoltice MS Hubert Labská Strá� 
R�žová CZ420211028 803     
Ludvíkovice CZ4202110041 953 HS Ludvíkovice MS Bor Ludvíkovice 

Huníkov CZ4202310033 1892 
PF �R - pracovišt� 
D��ín MS �eská Kamenice 

�eská Kamenice CZ4202210030 1566 
L�R, s.p. Hradec 
Králové MS Divo�ák �eská kamenice 

Jílové CZ4202110053 1357 HS Jílové MS St�ela Jílové 

V�esová Dolina CZ4202210035 901 
L�R, s.p. Hradec 
Králové MS V�esová Dolina 

R�žák CZ4202202029 1440 
L�R, s.p. Hradec 
Králové Lesní správa D��ín, Sládkova 2 

Sn�žník CZ4202210040 1885 
L�R, s.p. Hradec 
Králové MS Vysoký Sn�žník 

Celnice CZ4202205039 1128 
L�R, s.p. Hradec 
Králové 

Delta Lužec s.r.o. Lužec nad 
Vltavou 

Kristin hrádek CZ4202202038 2042 
L�R, s.p. Hradec 
Králové Lesní správa D��ín, Sládkova 2 

Huntí�ov CZ4202101034 1670 HS Huntí�ov HS Huntí�ov 

Jal�v�í CZ4202206055 1055 
L�R, s.p. Hradec 
Králové 

Roman Procházka, Nebovidy 
132, Kolín 

�ertova Voda CZ4202206027 1046 
L�R, s.p. Hradec 
Králové Ing. Ladislav Vosmik 

LÚ D��ín CZ4202505054 574 
M�sto D��ín, Mírové 
nám. LÚ D��ín, p.o., Bynovská, D��ín 

       
Magistrát m�sta Ústí n. 
L.      

Petrovice u Chaba�ovic CZ4214109022 1006 
HS Petrovice u 
Chaba�ovic Polesí St�ekov 

Tisá CZ4214210017 810 
L�R, s.p. Hradec 
Králové 

MS LEPUS, Karla Marxe 637, 
Most 

Spole�enská honitba 
Libouchec CZ4214106010 808 HS Libouchec 

Hartman Václav, Roudní�ek 41, 
Roudnice a.L. 

       
MŽP Praha      

NP �eské Švýcarsko   8001 
�R-Správa NP �eské 
Švýrarsko �R-Správa NP �eské Švýrarsko 

 
Normované a minimální stavy jsou v jednotlivých honitbách uvedeny u t�chto druh� zv��e: jelení, 
dan�í, muflon, srn�í, �erná, kamzík a zajíc. Minimální a normované stavy zv��e a údaje o odst�elu 
a s�ítaných stavech v jednotlivých honitbách jsou uvedeny v tabulce v p�íloze �. 6. Tam je také 
uvedeno srovnání vybraných honiteb, a to: Tane�nice, �eská Kamenice, Jílové, Celnice, Kristin 
hrádek, R�žák a Huntí�ov. 

Tyto honitby byly vybrány pro srovnání sou�asného vývoje jelení, srn�í a �erné zv��e. U nich se 
sice rozloha m�nila, ale ve srovnání s ostatními nevýznamn�, až na honitbu R�žák, kde podstatná 
�ást p�ešla do honitby národního parku. 

V honitb� Tane�nice v období 2003 – 2007 p�es provád�ný odlov zv��e se stavy nesnížily, 
naopak mírn� zvýšily a to jak u jelení zv��e, srn�í, tak i zv��e �erné. 

V honitb� �eská Kamenice došlo od roku 2002 do roku 2007 k výraznému navýšení jelení 
a kamzi�í zv��e. U kamzi�í zv��e je to dáno „um�lou možností“ navýšení stav� zm�nou bonity honitby 
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pro kamzíky, na úkor p�vodní zv��e. Skute�né stavy jelení i kamzi�í zv��e jsou však podstatn� vyšší 
než udávané jarní kmenové stavy. P�es vyšší odlov jelení zv��e v roce 2007 (55 ks) oproti roku 2002 
(45 ks) z�stávají jarní kmenové stavy v roce 2007 podstatn� vyšší. Jarní kmenové stavy jelení zv��e 
byly v roce 2002 oproti normovaným stav�m více než dvojnásobné, ale v roce 2007 jsou již 4,4 vyšší 
než normované stavy. Jarní kmenové stavy �erné zv��e jsou v roce 2007 (25 ks) oproti normovaným 
stav�m (5 ks) p�tinásobn� vyšší, je zde však snaha o její redukci – odlov v témže roce je 70 ks.  

U honitby Jílové sice došlo v období 2002-2007 ke snížení stav� srn�í zv��e, ale 
k dvojnásobnému nár�stu zv��e jelení, i p�es více jak dvojnásobný odlov ve stejném období. Toto je 
zap�í�in�no nevhodným p�ikrmováním a stahováním zv��e z honiteb na horním platu území. Jarní 
kmenové stavy v roce 2007 jsou 3,2 vyšší jak stavy normované. Nov� se zde objevila mufloní zv��, 
která zde nebyla. Jarní kmenové stavy �erné zv��e v roce 2007 jsou tém�� dvojnásobné ve srovnání 
s rokem 2002. 

U honitby Celnice nedošlo za období 2002-2007 k podstatným zm�nám u zv��e jelení a srn�í. 
Jarní kmenové stavy jelení zv��e jsou však v roce 2007 tém�� dvojnásobné oproti normovaným 
stav�m. Je zde výrazný nár�st stav� �erné zv��e. Jarní kmenové stavy �erné zv��e v roce 2007 jsou 
tém�� trojnásobné se srovnáním normovaných stav�, ale také trojnásobn� vyšší než jarní kmenové 
stavy v roce 2002. Odlov �erné zv��e v roce 2007 je nižší jak v roce 2002. 

V honitb� Kristin hrádek došlo k podstatnému navýšení pouze srn�í zv��e, stále však nedosahuje 
normovaných stav�. 

U honitby R�žák v období 2002–2007 sice došlo ke snížení vým�ry ve prosp�ch honitby 
národního parku o 591 ha, avšak jarní kmenové stavy jelení zv��e v roce 2007 (20 ks) jsou tém�� 
stejné jako v roce 2002 (19 ks) a se srovnáním normovaných stav� v roce 2007 (9 ks) jsou více jak 
dvojnásobné!! U kamzi�í zv��e v této honitb� byly v roce 2002 jarní kmenové stavy 49 ks, ale v tomtéž 
roce v honitb� národního parku jsou nulové. 

U honitby Huntí�ov jsou jarní kmenové stavy jelení zv��e v roce 2007 tém�� dvojnásobn� vyšší 
jak normované stavy. U srn�í zv��e p�es navýšení vým�ry honitby o 431 ha jsou jarní kmenové stavy 
v roce 2007 tém�� stejné jako v roce 2002, avšak normované stavy jsou oproti roku 2002 navýšeny 
o 35 ks ve stejné bonitní t�íd� honitby. 

Vzhledem k tomu, že bonitace honiteb se za posledních dvacet let nezlepšila, ba naopak – 
hospoda�ení na polích na v�tšin� území ustalo a stav luk a pastvin se rovn�ž nezlepšil, lze z toho 
vyvodit vyšší tlak na lesní kultury a tím vznik vyšších škod spárkatou zv��í. Zv�� �erná intenzivn�ji 
poškozuje trvalé travní porosty a konzumací bukvic brání možnosti existence p�irozené obnovy buku. 
Porovnáme-li normované stavy a skute�né jarní s�ítání u spárkaté zv��e, dojdeme k záv�ru, že 
skute�né stavy oproti stav�m normovaným jsou u v�tšiny honiteb mnohem vyšší. Skute�ný odst�el 
zv��e je ve v�tšin� p�ípad� nižší, než by m�l být nutný odst�el k docílení normovaného stavu. Zv�� 
drobná mnohdy nedosahuje normovaných stav� a ve v�tšin� honiteb není ani normována. Pokud je 
lovena, tak v minimálním množství.   

Vysoké stavy jelení zv��e v pravob�ežní �ásti CHKO jsou ovlivn�ny vysokými stavy této zv��e 
v národním parku (jarní kmenové stavy v letech 2004-2008 stále tém�� dojnásobné oproti 
normovaným stav�m) a v honitb� Studený Vrch, odkud se ší�í do okolí. 

Celkov� lze konstatovat, že skute�né stavy spárkaté zv��e na území CHKO jsou vyšší než stavy 
plánované a skute�ný odlov neodpovídá požadavku docílit normované stavy. U zv��e drobné došlo 
k rapidnímu poklesu stav� a tato z území mizí i nadále, a to i p�esto, že se snížila intenzita 
zem�d�lského využívání krajiny a zem�d�lská p�da je využívána p�evážn� jen jako pastviny. 
 

Intenzivní chovy zv��e  
Intenzivní chov zv��e (obory, bažantnice) se na území CHKO nevyskytuje. 
 

Druhy zv��e  
Druhy zv��e, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je �eská republika vázána, nebo 
druhy zv��e, které jsou zvlášt� chrán�nými živo�ichy dle zákona �. 114/1992 Sb. a Vyhlášky 
�. 395/1992 Sb., uvedených v (§ 2, písm. c) zákona �. 449/2001 Sb. a jejichž existence byla 
v honitbách v rámci CHKO Labské pískovce uživateli honiteb zaznamenána, �i byla prokázána p�i 
pr�zkumech a výzkumech v území : 
 

bobr evropský (Castor fiber) 
rys ostrovid (Lynx lynx)   ob�asné pozorování  
vydra �í�ní (Lutra lutra) 
�írka modrá (Anas querquedula) 
�írka obecná (Anas crecca) 
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havran polní (Corvus frugilegus) 
holub doup�ák (Columba oenas) 
je�ábek lesní (Bonasa bonasia)  ob�asné pozorování 
jest�áb lesní (Accipiter gentilis) 
kán� lesní (Buteo buteo) 
kán� rousná (Buteo lagopus) 
kop�ivka obecná (Anas strepera) 
kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 
koroptev polní (Perdix perdix) 
krahujec obecný (Accipiter nisus) 
krkavec velký (Corvus corax) 
k�epelka polní (Coturnix coturnix) 
lži�ák pestrý (Anas clypeata) 
moták pochop (Circus aeruginosus) 
poštolka obecná (Falco tinnunculus) 
racek chechtavý (Larus ridibundus) 
raroh velký (Falco cherrug Gray) 
sluka lesní (Scolopax rusticola) 
sojka obecná (Garrulus glandarius) 
sokol st�hovavý (Falco peregrinus) 
tet�ívek obecný (Lyrurus tetrix) 
volavka popelavá (Ardea cinerea)  
výr velký (Bubo bubo) 

 
 
Výskyt druh� zv��e, kterou lze obhospoda�ovat lovem dle zákona �.449/2002 Sb.(§ 2, písm. d) a které 
uvád�jí uživatelé honiteb ve statistických výkazech: 

Savci: 

dan�k skvrnitý (Dama dama) 
jelen evropský (Cervus elaphus) 
jezevec lesní (Meles meles) 
kamzík horský (Rupricapra rupricapra) 
kuna lesní (Martes martes) 
kuna skalní (Martes foina ) 
liška obecná (Vulpes vulpes) 
muflon (Ovis musimon) 
ondatra pižmová (Ondatra zibethica) 
prase divoké (Sus scrofa) 
srnec obecný (Capreolus capreolus) 
tcho� tmavý (Mustela putorius) 
zajíc polní (Lepus europaeus) 

Ptáci: 

bažant obecný (Phasianus colchicus) 
hrdli�ka zahradní (Streptopelia decaocto) 
holub h�ivná� (Columba palumbus) 
husa polní (Anser fabalis) 
husa velká (Anser anser) 
kachna divoká (Anas platyrhynchos) 
lyska �erná (Fulica atra) 
polák chochola�ka (Aythya fuligula) 
polák velký (Aythya ferina)  
straka obecná (Pica pica) 
špa�ek obecný (Sturnus vulgaris) 
vrána obecná (Corvus corone) 

 
 
Významné druhy zv��e z hlediska ochrany p�írody a krajiny 

Jelen evropský (Cervus elaphus)  
Jelen je p�vodní zv��í a je rozší�ený po celé oblasti. Nejv�tší výskyt této zv��e je v oblasti 
Jet�ichovicka a levob�ežní �ásti CHKO. Výskyt vysoké zv��e v oblasti Libouchecka je siln� ovlivn�n 
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vysokým sn�hem a tuhými zimami, kdy se zv�� ze Sn�žníku koncentruje v údolí „pod skalami“, kde je 
navíc nevhodn� p�ikrmována. V honitbách na vrcholovém platu se pak po �ást doby lovu nevyskytuje 
a ve zbývajícím období roku zp�sobuje zna�né škody na lesních kulturách a p�irozeném zmlazení 
zejména cenných listná��, které nejsou schopné odr�st. U p�irozeného zmlazení buku a dubu jsou 
pak škody navýšeny negativním vlivem �erné zv��e. Stejné problémy zp�sobuje vysoká zv�� v oblasti 
Tisé, kde v sousední honitb� Petrovice a ve vojenském prostoru jsou mnohonásobn� vyšší stavy, než 
normované. V sou�asné dob� jsou stavy vysoké zv��e enorm� vysoké, nad únosností pro lesní 
spole�enstva.  

 
Srnec evropský (Capreolus capreolus) 
Srn�í zv�� je p�vodní zv��í a je rozší�ena po celé oblasti. Po�etn�jší stavy jsou zejména v honitbách 
navazujících na zem�d�lské plochy a drobné lesíky (Mikulášovicko). V lesních komplexech jsou stavy 
(vzhledem k p�ítomnosti vysoké zv��e) nižší. Stavy srn�í zv��e jsou stabilní, až na výkyvy vznikající 
úhynem v krutých zimách p�i vysoké sn�hové pokrývce. Srn�í zv��  zp�sobuje škody na lesních 
kulturách okusem, zejména bo�ním a zpomaluje tak odr�stání lesních kultur. 
 
Dan�k skvrnitý (Dama dama)  
Jedná se o nep�vodní zv��, která se vyskytuje v honitbách Knížecí a Vl�í Hora, které �áste�n� 
zasahují na území CHKO. Da��í zv�� se rozši�uje na území CHKO z honitby Knížecí, kde je rovn�ž 
i normovaná. Jedná se o poz�statky populace, která byla d�íve chována v obo�e na Hart�, po 
2. sv�tové válce se rozptýlila a dále o kusy vypušt�né z ob�rky na Valdeku (ob� obory byly mimo 
území CHKO). Populace není kvalitní, n�kolikrát zde byl pokus o osv�žení krve (naposledy 
v devadesátých letech minulého století v ob�rce Valdek). Dan�í zv�� se zde vyskytuje ve dvou 
barevných formách – �erné a hn�dé. Škody na lesních porostech nep�sobí. 
 
Muflon (Ovus musimon)  
Muflon je na území CHKO nep�vodní zv��í v minulosti byl vysazen na Jet�ichovicku a v sou�asné 
dob� se vyskytuje v honitbách Huníkov, Jílové a NP �eské Švýcarsko. K populaci p�vodn� 
vysazených muflon� pat�í pouze potomci v honitb� NP �Š. P�esah z této honitby byl i do sousedního 
území NP Saské Švýcarsko a vzhledem k tomu, že tato populace je trofejov� slabá a jedná se o 
nep�vodní druh, byl v roce 1993 v honitb� Jet�ichovice (dnes NP) na�ízen Okresním ú�adem D��ín 
likvida�ní odst�el. I p�es toto opat�ení se nepoda�ilo do sou�asné doby mufloní zv�� eliminovat. 
V honitb� Huníkov se mufloní zv�� vyskytuje p�evážn� na území CHKO �eské st�edoho�í, na území 
CHKO Labské pískovce p�eb�hne výjime�n�. Mufloní zv�� v honitb� Jílové pochází z okolí Malšovic, 
její výskyt na území LP je velice �astý, zejména p�i zahájení lovu, p�echází z jedné honitby do druhé. 
Jedná se mnohdy o stádo až 50 kus�. 

Mufloní zv�� se z�ídka vyskytne i v honitbách Kristin hrádek a �ertova Voda, jedná se p�evážn� 
o jednotlivé kusy p�echázející z N�mecka, kde byli mufloni vysazeni asi p�ed 30 lety v okolí 
Kunersdorfu. 

 
Kamzík horský (Rupricapra rupricapra) 
Tento nep�vodní druh byl vysazen na Jet�ichovicku a na Velkém Javoru u Ch�ibské. P�es po�áte�ní 
malé úsp�chy s introdukcí se po vypušt�ní z ob�rek se za�al množit. Jeho stavy byly kolísavé, 
koncem 20. století byly maximální a jeho výskyt byl soust�ed�n v honitb� Studený Vrch �eská 
Kamenice. Z t�chto honiteb se i v sou�asné dob� rozši�uje do okolí, takže jeho výskyt na území 
CHKO je v honitb� �eská Kamenice, ale i v honitb� Huntí�ov. Do ostatních honiteb p�echází 
sporadicky.  

V roce 2002 byl rozhodnutím oproti p�edcházejícímu období navýšen normovaný stav kamzíka 
horského na úkor jelení a hlavn� srn�í zv��e. Toto rozhodnutí bylo vydáno bez v�domí a stanoviska 
Správy CHKO Labské pískovce, která ho rozhodnutí obdržela až na vyžádání, a to 6. 6. 2003.  

Stavy kamzi�í zv��e jsou udržovány vydatným p�ikrmováním, v zim� p�edevším jadrným 
krmivem. 

 
Prase divoké (Sus scrofa) 
Prase divoké (�erná zv��) bylo zv��í p�vodní, rozší�eno po celém území. Pro velké škody na 
zem�d�lských kulturách bylo v minulosti zám�rn� likvidováno a ve volné krajin� se nevyskytovalo. 
�erná zv�r byla na území CHKO vyst�ílena koncem 19. století, a to i v obo�e. Sou�asná populace 
vznikla z populace �erné zv��e uniklé ze ZOO po bombardování Dráž�an v roce 1945.  

Vývoj stav� má stoupající tendenci. V lesním hospodá�ství svou �inností sice „p�ipravuje p�du“ 
pro p�irozené zmlazení, ale na druhé stran� svou konzumací bukvic znemož�uje vznik p�irozeného 
zmlazení buku lesního. Na zem�d�lských plochách zp�sobuje zna�né škody, v�etn� rozrývání 
travních porost� i v bezprost�edním okolí lidských obydlí. Problémový je jeho �astý výskyt p�ímo 



  

 152

v samotném m�st� D��ín. Negativn� se podílí na snižování stav�, �i likvidaci tet�ívka, zajíce, ale 
i srn�í zv��e a dalších druh�. Regulace stav� �erné zv��e je z t�chto d�vod� nezbytná. 

 
Zajíc polní (Lepus eureopaeus)  
Zajíc je p�vodním druhem vyskytující se tak�ka po celém území, s nízkou popula�ní hustotou. 
V minulosti byl jeho výskyt v nižších polohách území CHKO hojný, v sou�asnosti je jeho nejv�tší 
výskyt (JKS 2007) v honitbách Vl�í Hora (40 ks), Arnoltice (40 ks), Knížecí (30 ks) a Jílové (30 ks), 
jejichž sou�ástí jsou v�tší polní enklávy a odlov probíhá jen v n�kolika kusech. Stavy stagnují na 
minimu. Škody p�sobí zejména na listná�ích v lesních oplocenkách špatn� zajišt�ných proti zajíci. 

 
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 
Bažant je introdukovanou zv��í, první zmínky jsou z roku 1928 (revír Nassendorf – dnes Hely, Krásná 
Lípa), pozd�ji se rozši�uje do revíru Kamenice a Krásné Pole. V honitbách ve volné krajin� se 
vyskytuje v minimálním množství a odlov je až nulový (pouze v honitb� Huntí�ov). Na nízkých stavech 
bažanta má mimo prasete divokého podíl liška. 

 
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 
Jedná se o p�vodní druh, který je vázán na �eku Labe a jeho menší p�ítoky a malé rybní�ky. 
V minulosti byl výskyt kachen hojn�jší. Odlovy probíhají jen v n�kolika málo honitbách a jsou úm�rné 
v p�írod� se vyskytujícím stav�m. Mimo�ádný odlov, okolo 150 ks v pr�m�ru, probíhá v honitb� Vl�í 
Hora, kde se každoro�n� vypouští v pr�m�ru 100 ks kachen ro�n�. Toto vypoušt�ní i odlov probíhá 
mimo území CHKO, na rybníce ve Starých K�e�anech. 

 
Ostatní druhy zv��e 

Krom� již uvedených, za�azených do zv��e podle zákona o myslivosti, se loví zejména liška obecná 
(Vulpes vulpes). Z ostatních druh� je loven p�edevším jezevec a kuna.  

Pozornost je v�nována lovu toulavých ps� a ko�ek, ostatní lov zákonem povolených druh� je 
minimální, �i nebyly ve výkazech Mysl 1-01 uvedeny, což je pravd�podobn�jší.  

Z nep�vodních druh� bylo v sou�asnosti (2007) uloveno n�kolik kus� psíka mývalovitého, kte�í 
se ší�í do území (Vl�í Hora 2 ks, Tane�nice, Štenberk a Huntí�ov po 1 ks). 

Mimo uvedené druhy se vyskytuje na území CHKO tet�ívek obecný, v minulosti zastoupený 
mnohem hojn�ji. Jeho stavy jsou kolísavé a dle výkaz� MYSL 1-012007 byly jarní kmenové stavy 
tet�ívka na území CHKO 32 kus�. Pro udržení a rozší�ení jeho stavu byly vymezeny 4 lokality se 
zvláštním režimem o celkové vým��e 360,50 ha. 

 

St�ety myslivosti s ochranou p�írody  
Vysoké stavy zv��e se negativn� projevují na stavu lesních porost� a lu�ních spole�enstev. Z tohoto 
d�vodu je t�eba zabezpe�ovat p�irozenou obnovu a um�lou výsadbu lesních d�evin výstavbou 
oplocenek, nebo individuální ochranou. Zv�� je schopna likvidovat semená�ky, zejména listnatých 
d�evin a dalších lokáln� nedostatkových d�evin, p�edevším v jehli�natých monokulturách. I když došlo 
v n�kterých lokalitách ke snížení stav� zv��e a tím došlo k lepšímu odr�stání p�irozené obnovy, je 
žádoucí dále podstatn� snížit stavy spárkaté zv��e, a to p�edevším jelení zv��e. Velice problémové 
jsou stavy jelení zv��e v honitb� Libouchec, nedají se však vyhodnotit s p�edchozími roky kv�li 
podstatné zm�n� vým�ry honitby. V roce 2007 jarní kmenové stavy však v této honitb� u jelení zv��e 
byly 137 ks, normované stavy jsou 12 ks. Zde je nejv�tší st�et se zájmy ochrany p�írody, nebo� v této 
lokalit� se nachází P�írodní rezervace Libouchecké rybní�ky a dochází zde ke škodám na voln� 
rostoucí zeleni v krajin�. Další problémovou lokalitou je p�írodní rezervace Pavlínino údolí, kde CHKO 
realizuje managementová opat�ení (výsadba JD a BK) a tato PR je práv� na území problémové 
honitby �eská Kamenice a v sousedství honiteb NP �eské Švýcarsko a Studený Vrch, takže veškeré 
výsadby a podsadby je nutné oplocovat. 

Tlak zv��e na lesní spole�enstva je obecný po celé ploše, v zimním období v levob�ežní �ásti 
CHKO se vyskytují vyšší stavy jelení zv��e v nižších �ástech území CHKO. P�ímý st�et se zájmy 
ochrany p�írody na lokalitách s kriticky, siln� ohroženými a ohroženými druhy rostlin není prokázán, až 
na výjimku lilie zlatohlavé (Lilium martagon), jejíž cibule jsou ni�eny �ernou zv��í. P�ímý st�et 
s ochranou ohrožených druh� živo�ich� p�edstavuje op�t zv�� �erná, která ohrožuje populaci tet�ívka. 
Jedná se práv� o honitbu Celnici, kde došlo k výraznému nár�stu �erné zv��e a v této lokalit� byly 
vymezeny dv� tet�ív�í lokality se zvláštním režimem lesního hospoda�ení pro udržení jeho stavu. Další 
tet�ív�í lokalita byla vymezena na území honitby Sn�žník a Kristin hrádek, u kterých došlo také 
k navýšení stav� �erné zv��e. 

Kamzíka horského by bylo vhodné na území CHKO eliminovat nejen z d�vodu nep�vodnosti 
tohoto druhu, ale i z d�vodu vzájemné mezidruhové konkurence. 
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4.4. Rybníká�ství a sportovní rybá�ství 
4.4.1. Rybníká�ství 
Na území CHKO Labské pískovce se nachází malý po�et drobných vodních ploch, které dosahují 
pouze n�kolika hektar�. Rybníká�ství zde není významné. 

P�estože rybníká�ství na území je zanedbatelné, mohou mít n�které s ním spojené zásahy vliv na 
okolní prost�edí. K tradi�ním problém�m ochrany p�írody pat�í vypoušt�ní rybník� a odstran�ní 
sedimentu ze dna nádrží v nevhodných termínech. Rybníky jsou významná místa pro rozmnožování a 
vývoj obojživelník�, raka �í�ního a škeble rybni�ní, proto je t�eba tyto zásahy provád�t ve vhodném 
období roku, aby byl jejich negativní vliv co nejmenší. Znamená to nemanipulovat s vodní hladinou 
v dob� rozmnožování a zimování druh�. K dalším konflikt�m m�že dojít p�i rychlém vypoušt�ní 
rybník�, kdy se do tok� pod rybníky dostává velké množství sedimentu. P�etrvávajícím problémem je 
neorganizované (neukázn�ní jednotlivci) osazování rybník� nep�vodními druhy.  
 
P�íklady obsádek: 

Stará Oleška velký 
Kapr (cca 14 000 ks), lín (1 000 ks), štika (100 ks), sumec (4 ks). Rybník není pln� zarybn�n, proto je 
zde i v�tší množství nevysazovaných ryb, nap�. plotice, okoun, karas a jiné. 
 
Veselé   
Lín (50 ks). 
 
Lesní I., II. 
Kapr, karas st�íbrný, lín, cejn velký, cejn malý, bolen dravý, amur, plotice obecná, hrouzek, jelec 
tlouš�, ouklej, štika obecná, candát obecný, okoun, úho�, sume�ek americký.  
 
Požární nádrž Ludvíkovice 
Kapr, karas st�íbrný, lín, cejn velký, cejn malý, plotice obecná, perlín, ouklej, okoun, hrouzek, jelec 
tlouš�. 
 
Hráz Libouchec 
Kapr, karas st�íbrný, lín, cejn velký, cejn malý, bolen dravý, amur, plotice obecná, perlín, hrouzek, 
ouklej, štika obecná, candát obecný, okoun, jelec tlouš�. 
 
Vl�í jezero  
Pstruh obecný, siven americký, okoun, štika obecná. 
 
Král�v mlýn 
Pstruh obecný, siven americký. 
 
 
4.4.2. Sportovní rybá�ství 
Na území CHKO se nachází 8 rybá�ských revír� (3 mimopstruhové a 5 pstruhových), které 
obhospoda�uje �eský rybá�ský svaz, Severo�eský územní svaz Ústí nad Labem. 
 
441 019 Labe 1 – MO D��ín – 10 km, 90 ha, mimopstruhový revír 
Od státní hranice se SRN ve H�ensku až ke kilometrovníku 99 v Prost�edním Žlebu. Lov ryb z plavidel 
je povolen. Všechny p�ítoky jsou chovné, lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb v úseku 1000 m nad a pod 
ústím Kamenice do Labe ve H�ensku, v�etn� oblasti soutoku v období od 1.10. do 30.11. 
 
441 020 Labe 2 – MO D��ín (�ást leží v CHKO �eské st�edoho�í), mimopstruhový revír 
Od km 99,00 v Prost�edním Žlebu až ke km 91,55 Rozb�lesy v k.ú. Chrochvice. Lov ryb z plavidel je 
povolen. Všechny p�ítoky jsou chovné, lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb v p�ístavu Loubí v �. km 95,52 
(tj. od Tyršova mostu v D��ín� po konec provozovaného p�ístavišt� v D��ín�–Loubí) až 98,2 km a 
v p�ístavu Rozb�leny na levém b�ehu Labe v �.km 92,0 94,2 s p�ístavními bazény. 
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441 086 Plou�nice 1B – MO D��ín – 9,00 ha, mimopstruhový revír 
Revír tvo�í nádrže: 1. Velký zámecký rybník k.ú. D��ín 1,2 ha (CHKO �eské st�edoho�í) 
                               2. Rybníky LESNÍ I a LESNÍ II k.ú. Nová Oleška – 5,8 ha 
                               3. Požární nádrž Ludvíkovice k.ú. Ludvíkovice –  0,6 ha 
                               4. Rybník Hráz k.ú. Libouchec – 1,4 ha    
 
443 021 Kamenice 2A – MO D��ín - 1 km, 2 ha, pstruhový revír   
P�ítok Labe. Od ´ústí do Labe ve H�ensku �. km 0,00 až k silni�nímu mostku se silnicí na Janov 
�. km 1,4 . V p�ípad� tahu lososa do�asn� zakázán rybolov.      
   
443 022 Kamenice 2B – MO �eská Kamenice - 24 km, 9 ha, pstruhový revír    
P�ítok Labe. Od soutoku s Ch�ibskou Kamenicí �.km 11,20 až k pramen�m. P�ítoky jsou chovné, lov 
ryb zakázán. Úsek od jezu u �.p. 14 v �eské (Dolní) Kamenici �.km 20,6 až k jezu v Havlí�kov� ulici 
(u panelového domu) �. km 21,8 je dle rozhodnutí OkÚ D��ín �.j. 050/3597/99 chrán�nou rybí oblastí , 
lov ryb zakázán. V p�ípad� tahu lososa do�asn� zakázán rybolov.      
 
443 025 K�inice 1A –MO Krásná Lípa – 8 km, 4 ha pstruhový revír    
Od soutoku s potokem vytékajícím z Kyjovské p�ehrady �. km 12,6 až k pramen�m. Úsek od 
propustku silnice Studánka – Krásná Lípa až k pramen�m a p�ítoky: Bílý potok, Vl�í potok, Schoml�v 
a Brtnický potok  jsou chovné – lov ryb zakázán. 
 
443 067 K�inice 1 B –MO Krásná Lípa – 2 ha,    
Revír tvo�í nádrž Kyjov k.ú. Kyjov  
 
443 015 Ch�ibská Kamenice – MO Ch�ibská – 18 km, 6 ha, pstruhový revír (�ást leží v CHKO 
Lužické hory)   
P�ítok Kamenice - Labe. Od ústí do Kamenice až k hrázi nádrže v Horní Ch�ibské. Nádrž s p�ítokem 
do revíru nepat�í. Úsek od mostu spole�nosti Crystalex v Horní Ch�ibské až k t�lesu hráze a ostatní 
p�ítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. V revíru je ustanovena chrán�ná rybí oblast od mostu nad 
nám�stím až k mostu pod nám�stím v Ch�ibské (asi 200 m), dle ozna�ení a dále chrán�ná rybí oblast 
od soutoku s Kamenicí v Srbské Kamenici p�es obce Všemily, Jet�ichovice až k brodu lesní cesty 
1 km pod mostem silnice Ch�ibská - Studený (v míst�, kde se k silnici ve sm�ru od Rynartic k Dolní 
Ch�ibské p�ibližuje potok Ch�ibská Kamenice).    
  
 
Druhové složení rybích spole�enstev v tekoucích vodách je ovlivn�no vodnatostí tok� a �áste�n� 
zp�sobem rybá�ského hospoda�ení. Z p�vodních druh� je hojný pstruh obecný, vyskytují se populace 
vranky obecné, lipan podhorní, st�evle poto�ní, slunka obecná, m�enka mramorová, mihule poto�ní a 
další. 
 
Labe - Kapr, karas st�íbrný, lín, cejn velký, cejn malý, jelec jesen, jelec tlouš�, jelec proudník, plotice, 
perlín, ostroretka, podoustev, parma obecná, sumec velký, sume�ek americký, ježdík, hrouzek, pstruh 
poto�ní, štika obecná, candát, amur, tolstolobik, mník, ostroretka, velevrub, podoustev, úho�, ouklej. 
 
Kamenice - pstruh obecný, siven americký, pstruh americký, losos, jelec tlouš�, jelec jesen, jelec 
proudník, plotice, úho�, mník, hrouzek, st�evle poto�ní, m�enka mramorová, hrouzek, lipan podhorní, 
okoun. 
 
Spolupráce s �eským rybá�ským svazem se po r�zných konfliktech v minulosti (vypoušt�ní rybník� 
v nevhodnou dobu, apod.) zlepšila a je na relativn� dobré úrovni a dále se rozvíjí. Problémem jsou 
neukázn�ní jednotlivci a to nejenom z �ad �len� �RS, kte�í nerespektují dohody a nadivoko vysazují 
nep�vodní druhy. Tento problém je prakticky ne�ešitelný, nedá se mu zcela zabránit. 
 
 
 

4.5. Vodní hospodá�ství 
Vodní toky 
Hlavní hydrologickou osou území je tok �eky Labe, podle kterého získaly Labské pískovce sv�j název. 
	eka Labe, která ve sm�ru S-J d�lí celou CHKO na dva nestejn� velké celky, protéká Labskými 
pískovci v úseku mezi D��ínem a H�enskem. V tomto úseku, který je cca 12 km dlouhý, vytvo�ila �eka 
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unikátní ka�on v pískovcových vrstvách. Významným pravob�ežním p�ítokem Labe je vodní tok 
Kamenice. 
 
Tab. �. 22: Vodní toky na území CHKO Labské pískovce 

�. hydr. po�. název toku plocha km2 délka 
km 

srážky na 
povodí 

mm 

pr. pr�tok 
m3/s 

spec. 
pr�tok 
l/s/km2 

1-14-02-
025 

Labe nad Jílovským 
potokem 

49 833,413 343,2 652 296,46 5,95 

1-14-02-
032 

Jílovský potok p�i ústí 76,159 19,5 747 0,71 9,38 

1-14-02-
028 

Labe na státní hranici 51 393,514 357,3  654 308,16 6,00 

1-14-05-
013 

Kamenice nad Ch�. 
Kamenicí 

110,286 24,3 835 1,33 12,10 

1-14-05-
018 

Ch�ibská Kamenice - ústí 64,246 22,2  919 0,92 14,78 

1-14-05-
027 

Kamenice p�i ústí do Labe 217,199 35,7  838  2,65 12,20 

1-14-04-
008 

Klopot 4,260 4,0  -  - - 

1-14-04-
006 

Dolnožlebský potok 4,888 4,0  589 0,63 12,80 

1-14-04-
003 

Maxi�ský potok 7,722 12,4  - - - 

1-14-04-
004 

Ludvíkovický potok 7,580 6,0  - - - 

1-14-04-
012 

Suchá Kamenice - ústí 16,843 6,9  - - - 

1-15-02-
001 

Napajedelský potok 6,494 3,9  588 0,41 8,32 

1-15-02-
016 

Mlžný potok - st. hranice 3,880 2,8  588 0,16 4,20 

1-15-02-
011 

Liš�í potok - st. hranice 5,190 3,0  576 0,025 3,84 

1-15-02-
014 

Sporný potok 7,080 4,5  587 0,031 4,40 

1-15-02-
007 

Sn�žnický potok 6,940 3,5  534 - - 

1-15-02-
005 

Ostrovská B�lá 5,380 3,8  574 0,80 15,00 

1-15-02-
024 

Olšovský potok st. hranice 15,608  7,0  - - - 

1-15-02-
026 

Petrovický potok st. 
hranice 

8,820 7,5  - - - 

1-15-01-
001 

K�inice po Vl�í potok 22,702 8,0  - - - 

1-15-01-
002 

Vl�í potok - ústí 6,290 4,4  - - - 
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1-15-01-
004 

Brtnický potok 10,165 7,0  - - - 

1-15-01-
013 

Jet�ichovický potok 13,802 6,4  - - - 

1-15-01- K�inice na st. hranici 84,051 17,3  - 1,10 13,08 

1-15-01-
022 

Poustev. p. nad Liš�ím p. 23,040 7,9  - - - 

1-15-01-
023 

Liš�í potok 15,972 7,6  - - - 

1-15-01-
025 

Mikulášovický potok 11,965 6,8  - 0,16 13,37 

 
 
Do Labe rovn�ž na pravé stran� ústí potok Suchá Kamenice s p�ítokem Janovský potok. Dále 
Studený potok a v Loubí Ludvíkovický potok. Jedná se o drobné vodní toky. 

Z levé strany p�itékají z území CHKO do Labe pouze drobné vodní toky – potok Klopot, který 
protéká hranicí, dále Dolnožlebský potok, �ertova voda a Ostružiník.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 12: Meandry Ch�ibské Kamenice 
 
 
Kamenice 
Ve H�ensku ústí zprava do Labe �eka Kamenice, nejv�tší a také nejznám�jší vodní tok protékající 
územím Labských pískovc�. 	eka Kamenice (�. hydrologického po�adí 1-14-05-001) pramení na jz. 
svahu Jelení skály (676 m n. m.) v nadmo�ské výšce 595 m. P�i ústí do Labe ve H�ensku �iní 
nadmo�ská výška 116 m. Plocha celého povodí je 217,2 km2, délka celého toku 35,6 km, pr�m�rný 
pr�tok p�i ústí do Labe je 2,65 m3s-1 (Vl�ek 1984). Horní tok protéká Lužickými horami, dolní tok pod 
�eskou Kamenicí CHKO Labské pískovce a od Srbské Kamenice Národním parkem �eské 
Švýcarsko. Na území národního parku �eka protéká proslulými sout�skami (Ferdinandova, Divoká 
sout�ska a Tichá), které jsou z�ásti turisticky zp�ístupn�né plavbou na pramicích. 	eka Kamenice je 
vodohospodá�sky významný tok se pstruhovou vodou  
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Nejvýznamn�jším p�ítokem Kamenice je Ch�ibská Kamenice (1-14-05-014). Ta pramení na sz. 
svahu Jelení skály v nadmo�ské výšce 535 m a do Kamenice ústí u Všemil ve výšce 242 m n. m. 
Plocha povodí je 62,2 km2, délka toku 21,8 km, pr�m�rný pr�tok p�i ústí je 0,92 m3s-1. Op�t se jedná 
o vodohospodá�sky významný tok s �istotou vody p�evážn� stupn� I.-II. P�ítokem Ch�ibské Kamenice 
je Doubický potok, který se do ní zprava vlévá v Dolní Ch�ibské.  

Dalšími p�ítoky Kamenice zprava jsou Jet�ichovická B�lá (též Velká B�lá) a Dlouhá B�lá 
s p�ítokem Suchá B�lá. Jedná se o vodní toky s mimo�ádn� �istou vodou stupn� I.  

Dalšími drobnými p�ítoky Kamenice jsou Bílý potok, Byst�i�ka, Olešni�ka, Bynovecký potok se 
svým bezejmenný p�ítokem.   
 
K�inice  
V saském Bad Schandau ústí do Labe �eka K�inice (v N�mecku Kirnitzsch). Tato �eka pramení v �R 
západn� od Studánky ve výšce 494 m n. m. a po pr�toku m�stem Krásná Lípa a nedalekým Kyjovem 
vtéká do pískovcového území národního parku. Z pahorkatiného rázu se zde krajina náhle m�ní 
v ka�onovité Kyjovské údolí lemované skalami. Asi po p�ti kilometrech se u bývalé Zadní Doubice 
nachází soutok K�inice s Brtnickým a Bílým potokem. Již p�ed soutokem a i níže pod ním se údolí 
K�inice rozši�uje a �eka zde v úseku cca jednoho kilometru meandruje v rovinatých fluviálních 
náplavech. Od tohoto soutoku �eka tvo�í státní hranici až po Jank�v kopec nedaleko pod bývalými 
Zadními Jet�ichovicemi, kde v nadmo�ské výšce 250 m n. m. opouští státní hranici a vtéká do saského 
vnitrozemí. Na území �R se jedná o �. hydrologického po�adí 1-15-01-001, plocha povodí je 84,1 km2, 
délka toku 21,0 km a pr�m�rný pr�tok u státní hranice je 1,10 m3s-1. Ve v�tšin� své délky se jedná o 
pstruhovou vodu s �istotou stupn� I.--II, v úseku Krásné Lípy stupn� III.  

Prvním pravostranným p�ítokem K�inice na území národního parku je Vl�í potok s p�ítokem 
Panského potoka. Vl�í potok pramení v nadmo�ské výšce 470 m sz. od Vl�í Hory a záhy vtéká 
do národního parku. Po spojení s Panským potokem se do K�inice vlévá u Turistického mostu. Vl�í 
potok je typickým p�íkladem hydrologické a hydrogeologické pozice v�tšiny zdejších vodních tok�, kdy 
jejich pramenná oblast a horní tok se nacházejí mimo území národního parku, zpravidla na žulovém 
nebo �edi�ovém podklad�. Poté, co Vl�í potok p�itéká na propustné pískovce v národním parku, 
dochází ke ztrát� jeho vodnosti až k jeho úplnému zasáknutí po ur�itou �ást ro�ního období. Teprve 
v dolní �ásti dochází k op�tovnému obnovení vodního toku vlivem drenáže podzemních vod. Koryto 
Vl�ího potoka je i v celém úseku protékajícím pískovcovou oblastí vypln�no �edi�ovými balvany 
donesenými sem vodou od vulkanické Vl�í hory.  

Nejv�tším p�ítokem K�inice zprava je Brtnický potok, pramenící na jižním úbo�í Pta�ího vrchu s. 
od Brtník� v nadmo�ské výšce 487 m. Po pr�toku obcí potok pod osadou Kopec vtéká do území 
národního parku. Žulové podloží utvá�ející pahorkatinný ráz krajiny se zde ost�e m�ní v pískovce a to 
má op�t za následek náhlou morfologickou zm�nu území ve skalnatou rokli. Asi po 5 km se Brtnický 
potok u státní hranice vlévá do K�inice. Jedná se o pstruhovou vodu stupn� �istoty I.-II.  

Bílý potok (Weißbach) pramení jižn� od Mikulášovic a tvo�í státní hranici s N�meckem až 
po soutok s K�inicí. V horní �ásti protéká op�t nejprve žulovou oblastí, dolní �ást tvo�í pískovce. 
Velkou zvláštností je, že na p�echodu mezi žulovou a pískovcovou oblastí zde na povrch vystupují i 
jurské vápence usazené p�ed transgresí k�ídového mo�e. Jejich hydrogeologický význam je však 
minimální. 

Dalšími nep�íliš významnými levostrannými p�ítoky K�inice jsou �ervený potok a Jet�ichovický 
potok.  

 

V levob�ežní �ásti CHKO pramení další drobné toky, které odtékají do SRN, kde se postupn� slévají, 
tvo�í v�tší toky na území SRN a ústí zde do �eky Labe. Pat�í mezi n� potok Napajedla, Mlžný potok, 
Liš�í potok, Sporný potok a Olšový potok ve východním cípu CHKO.  

Dalšími drobnými toky jsou B�lský a Skalní potok, jež se vlévají do Jílovského potoka, který 
v D��ín� ústí do �eky Labe. Jílovský potok te�e mimo území CHKO LP.  
 
Stav povrchových a podzemních vod je sledován v rámci monitorovací sít� �HMÚ. Tato sí� byla 
dopln�na o sledování provád�ná v rámci projektu hydrogeologického pr�zkumu hrani�ních vod – 
povodí Kamenice a K�inice. Pr�zkumy probíhají od roku 2002, zadavatelem projektu je Ministerstvo 
životního prost�edí a �ešitelem firma Aquatest, a. s., Praha.  
V rámci výše uvedeného projektu probíhají tyto díl�í aktivity: 

- monitoring podzemních vod - monitorovací sí� podzemních vod se skládá z pozorovacích 
vrt�. Pozorování hladin podzemních vod se provádí 1x týdn�. Pro zpracování dat 
o podzemních vodách je možné využít vrty ze sít� �HMÚ. 

- monitoring povrchových vod – celkové odtoky jsou dlouhodob� sledovány vodom�rnými 
stanicemi: limnigrafické stanice na toku K�inice v Kyjov�, stanice na toku K�inice v Zadních 
Jet�ichovicích, na toku Kamenice pod soutokem s Ch�ibskou Kamenicí v Srbské Kamenici 
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(Ferdinandova sout�ska), vodo�etná stanice na toku Dlouhá B�lá v H�ensku, vodo�etná 
stanice na Ch�ibské Kamenici ve Všemilech.  

- kvalitativní monitoring - pro kompletnost monitoringu hrani�ních vod v této oblasti je od roku 
2003 (první analýzy 2001 a 2002) do hydrogeologického pr�zkumu hrani�ních vod za�azen i 
kvalitativní monitoring povrchových vod toku K�inice v Krásné Líp�, v Kyjov� na vtoku K�inice 
do NP�Š, v Brtníkách na pravostranném p�ítoku K�inice (Brtnický potok) a následn� od roku 
2004 v Zadních Jet�ichovicích (nad hrani�ním profilem Kozí d�l). 

Pravideln� jsou analyzovány následující ukazatele: biochemická spot�eba kyslíku (BSK), chemická 
spot�eba kyslíku na dichroman (CHSKCr), celkový organický uhlík (TOC), celkový fosfor (Pcelkový), 
celkový dusík (Ncelkový), amoniakální dusík (N-NH4), dusi�nanový dusík (N-NO3), dusitanový dusík (N-
NO2), reakce vody (pH), rozpušt�né a nerozpušt�né látky (RL, NL, RAS), chloridy (Cl-), fluoridy (F-), 
sírany (SO4

2-), vápník (Ca2+), ho��ík (Mg2+), mangan (Mn), železo (Fe), hliník (Al), nepolární 
extrahovatelné látky (NEL), aniontové tenzidy (PAL-A). 

Monitoring byl od roku 2006 rozší�en o sledování kvality podzemní vody (bylo vyhloubeny nové 
sondy v obcích R�žová, Srbská Kamenice a Všemily. 
 
Kvalita povrchových a podzemních vod je na jedné stran� ovliv�ována zne�iš�ováním z bodových 
zdroj� zne�išt�ní, na druhé stran� je ur�ována plošným zne�išt�ním vod. �istota vodních tok� je 
rozdíln� ovlivn�na v jednotlivých ro�ních obdobích a to zejména bodovým zne�išt�ním z jednotlivých 
objekt�. V menších obcích, kterých je na území v�tšina, není �ešeno centrální �išt�ní odpadních vod. 
Velmi zát�žovým obdobím jsou zejména letní m�síce, kdy je obsazena v�tšina rekrea�ních objekt� a 
u v�tšiny z nich není kvalitní �išt�ní odpadních vod zaru�eno. Kvalita vody zejména na malých tocích 
je rovn�ž potažmo ovlivn�na odb�ry vod z tok� jednotlivými odb�rateli a to zejména za ú�elem 
zálivky. Žádostí a následných povolení k odb�ru povrchových vod stále p�ibývá a chybí jakákoliv 
kontrola, zda odb�ratel� není již nad reálné možnosti toku, p�i zachování ekologickostabiliza�ních 
funkcí. Problémem je, že u malých tok� - v�tšina tok� na území CHKO - nejsou m��eny pr�toky a tak 
nelze objektivn� stanovit hrani�ní limity odb�r�. Povodí Oh�e, alespo� na území CHKO Labské 
pískovce dává k t�mto odb�r�m souhlasy, bez p�ipomínek. Dalším problémem je ukládání rostlinného 
materiálu na b�ehy tok�, který je do tok� následn� splavován a zp�sobuje eutrofizaci vody.    

P�ímo na území se nenachází žádné výrobní podniky, které by �istotu vody v tocích mohly 
negativn� ovlivnit. Zne�išt�ní takového rázu hrozí ze zdroj� umíst�ných za hranicí CHKO. Nap�. 
K�inice m�že být ohrožena zdrojem z výroby, která probíhá ve m�st� Krásná Lípa. Možným 
ohrožením je rovn�ž havárie stávající �OV.   

V�tšina vodních tok� v CHKO je relativn� �istá a poskytuje vhodné podmínky pro život vodních 
organism�, v�etn� zvlášt� chrán�ných druh�.  
 

Vodní plochy 
Na území CHKO Labské pískovce se v pravob�ežní �ásti nachází pouze 2 v�tší vodní plochy - 
Olešský rybník v obci Stara Oleška, který je z�ásti využíván k rekrea�ním a rybá�ským ú�el�m a na 
�ásti je vyhlášená P�írodná rezervace Stará Oleška. Další v�tší plochu tvo�í dva na sebe navazující 
rybníky Lesní I a II mezi obcemi Nová Oleška a Srbská Kamenice. Rybníky mají rozlohu celkem 
5,8 ha a jsou využívány ke sportovnímu ryba�ení. Další relativn� v�tší vodní plochou je Kyjovská 
p�ehrada v obci Kyjov u Krásné Lípy, která je využívána k rekrea�ním ú�el�m. V Dlouhém Dole se 
nachází rybník Šimlák využívaný rybá�i, v sou�asné dob� je p�ipravována jeho rekonstrukce.  
 
Na celém území CHKO Labské pískovce byla v minulosti zanedbána a poškozena celá �ada malých 
vodních ploch, v�etn� mok�ad�. Správa v rámci krajinotvorných program� obnovila v letech 1994 – 
2008 desítky drobných vodních ploch, v�etn� mok�ad� a rašeliniš�. Mezi nejvýznamn�jší pat�í obnova 
t�í t�ní v P�írodní rezervaci Arba, obnova dvou t�ní ve Všemilech v ochranném pásmu PR Meandry 
Ch�ibské Kamenice. 

Obnova mok�ad� v PR Niva Olšového potoka, rekonstrukce p�ehrážek v PR Rájecká rašeliništ� 
a �ada dalších. 
 

Migra�ní bariéry na tocích  
Migra�ní bariérou je jakákoliv p�ekážka ve vodním toku bránící volné migraci vodních organism�, 
zejména p�í�né stavby a vzdouvací objekty na toku a dále místa s nedostate�nou hloubkou vodního 
sloupce (Just et al. 2005). P�ekážky pro migraci vodní fauny se tak vyskytují prakticky na všech i jen 
nesouvisle upravených vodních tocích – p�ítomnost p�í�ných staveb v podob� p�ehrážek, stup�� a 
prah� je na nich b�žná. 
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Vzhledem k tomu, že migrace je jedním ze základních životních projev� a pot�eb mnoha vodních 
organism�, kterou je podmín�na i schopnost rozmnožování, osídlování nových lokalit a udržování 
genofondu populací, jedná se o vážný problém, k jehož �ešení je nutné p�istupovat diferencovan�.  

Ve speciálních p�ípadech, zejména u vyšších objekt� (jez�) zejména na �ece Kamenici požaduje 
správa vybudování zvláštních rybích p�echod�, nap�. jez u MVE Janská poškozený povodní v roce 
2005 (provoz MVE prozatím neobnoven a rybí p�echod zatím nevybudován).  
 

Malé vodní elektrárny  
Na území CHKO Labské pískovce byla po t�sn� po roce 1990 (povolení z roku 1989) obnovena a 
uvedena do chodu pouze jedna MVE a to v obci Janská u �eské Kamenice na �ece Kamenici. 
Pr�chodnost tohoto díla nebyla �ešena. P�i jarní povodni v roce 2005 byl p�vodní jezový práh zcela 
zni�en a provoz MVE zastaven. Obnova jezu byla odsouhlasena za podmínky vybudování rybího 
p�echodu dimenzovaného zejména na pr�chod lososa obecného, ale i dalších druh� ryb.   

Na �ece Kamenici byl t�sn� po roce 1990 vydán souhlas k obnovení dalších dvou MVE a to 
v blízkosti výše uvedeného díla, ani jedna nebyla doposud uvedena do provozu. V sou�asné dob� 
jsou snahy tyto MVE obnovit. Ob� lokality jsou sou�ástí evropsky významné lokality Horní Kamenice a 
jejich vliv na EVL nelze vylou�it. O jejich p�ípadné obnov� bude možné rozhodnout až na základ� 
provedeného posouzení, jež je stanoveno zákonem. 
 

Stav vodních tok�  
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 také meliora�ními opat�eními. Migra�ní p�ekážky na 
tocích p�edstavují p�edevším nefunk�ní 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.  

Problémem jsou, zejména po povodních od roku 2002, tlaky Povodí Oh�e, a.s., a obcí 
k provád�ní tvrdých technických opat�ení na dosud nezregulovaných úsecích jednotlivých tok�. 
Zejména v zastav�ných �ástech obcí, ale i mimo n�. Tlaky jsou také od jednotlivých vlastník� 
pozemk�, kte�í navrhovanými úpravami b�eh� tok� (mírné sklony, zatravn�ní)  „p�ichází“ o nepatrné 
plochy a cítí se poškozeni. 

Povodí Oh�e také požaduje technické �ešení zaúst�ní kanalizací jednotlivých rodinných dom� do 
tok�, které by však vedlo k postupnému opev�ování dosud p�irozených b�eh� vodních tok�. 
 

Revitalizace 
Na území CHKO byla z Programu revitalizace �í�ních systém� obnovena nap�. vodní nádrž v�etn� 
rybího p�echodu na Brtnickém potoce v obci Kopec. Z programu byl rovn�ž vybudován rybí p�echod 
v rámci obnovy vodní nádrže Pavlínka na území obce Jet�ichovice. P�echod bohužel není zcela 
funk�ní.  

Vodní tok nebyl prozatím revitalizován žádný. Z Opera�ního programu Životního prost�edí by 
m�la být financována Revitalizace pravob�ežního bezejmenného p�ítoku Bynoveckého potoka. Projekt 
�eší revitalizaci jak ve volné krajin�, tak v zastav�ném území obce Nová Oleška. Potok byl v minulosti 
nešetrn� a zcela neodborn� odklon�n, �áste�n� zatrubn�n a z velké �ásti opevn�n. Velmi necitlivý a 
p�írodní zákonitosti nerespektující zásah zp�sobuje v obci nemalé problémy. Nosnou �ástí projektu je 
revitalizace ve volné krajin�.  

Povodí Oh�e v sou�asné dob� zpracovává projektovou dokumentace na zpr�chodn�ní 4 jez� na 
�ece Kamenici, která je sou�ástí EVL Horní Kamenice. Správa preferuje odstran�ní nefunk�ních jez� 
p�ed budováním dalších technických za�ízení (by� p�írod� blízkých) - rybích p�echod�. U rybích 
p�echod� je problém s následnou údržbou, kterou je nutné provád�t pravideln� a v�tšinou se tak 
ned�je, takže jejich funkce je v�tšinou nulová. 
 
 
 

4.6. Výstavba 
Významným a charakteristickým prvkem krajiny jsou lidové (venkovské) stavby a sídla, která 
jedine�ným zp�sobem spoluutvá�í ráz dané krajiny, její estetické a kulturní hodnoty. Rozmanitost a 
pestrost staveb i používaných stavebních technik je dána polohou území na rozhraní velkých 
evropských oblastí lidového domu – východoevropské oblasti domu roubeného a západoevropské 
oblasti domu hrázd�ného. K charakteristickým objekt�m této oblasti náleží podstávkové domy. 
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Sídelní struktura 
V�tšina vsí i sou�asných m�ste�ek v regionu vznikla koloniza�ními procesy jako lesní lánové vsi. 
Jejich spole�ným znakem je dlouhé a úzké uspo�ádání zástavby kolem potoka a cesty, nebo jen �ada 
stavení v odstupu od cesty. Kolmo k páte�ní cest� jsou vymezeny a na úkor lesa založeny lány 
zem�d�lské p�dy. Ve zna�ném rozsahu jsou tu zastoupeny údolní lánové vsi (nap�. Srbská 
Kamenice, Jet�ichovice, Všemily, �ást Vysoké Lípy, Janská, Brtníky, Kopec, Dlouhý D�l, Kyjov). 
Pozd�ji byla zástavba usedlostí zahuš�ována chudšími chalupami a domky. P�evažující liniový 
charakter zástavby dopl�ují drobn�jší shlukové formy nebo rozvoln�né skupiny menších objekt� a to 
tam, kde vznikaly menší d�eva�ské, sklá�ské, hornické a další osady. V 19.stol. je struktura n�kterých 
sídel dopln�na v�tšími pr�myslovými a skladovými objekty p�edevším skláren a textilek. Zejména od 
2. pol. 20. stol. dochází k nár�stu rekrea�ního využití území. P�evážn� ve vazb� ke stávajícím sídl�m 
vznikají drobn�jší chatové osady. V�tší nár�st objekt� sloužících rekrea�nímu využití je 
v Jet�ichovicích, R�žové a Staré Olešce. Vznikají i v�tší zem�d�lské areály, v m�stských a 
p�ím�stských lokalitách se staví výškové panelové domy (�eská Kamenice, D��ín, Jílové). Až 
t�ípodlažní domy jsou i v mnohých menších obcích (Huntí�ov, Janov, Janská, Jet�ichovice, Všemily). 
N�která sídla, která si zachovala jak svoji urbanistickou strukturu, tak tém�� nenarušený vzhled 
jednotlivých objekt�, p�evážn� lidové architektury, jsou chalupá�sky využívaná (Dlouhý D�l, Kyjov, 
Kopec, Vl�í Hora, Všemily, Kamenická Strá�, Vysoká Lípa, �ást Jet�ichovic, Všemily, Srbská 
Kamenice).  
 

Charakteristické znaky staveb lidové architektury 
Dodnes se v tomto území dochoval v�tší po�et starších d�ev�ných dom�. Zastoupeny jsou roubené, 
poloroubené, hrázd�né domy, a to p�ízemní, polopatrové i patrové, které p�evládaly z�ejm� už v  17. - 
18. stol. Vysoký podíl m�la v minulosti d�ev�ná zástavba i ve m�stech. V pr�b�hu 1. pol. 19.stol. 
dochází ke zformování variant zd�ných dom�, jednalo se o architekturu p�evážn� klasicistního 
charakteru, která plynule navázala na starší p�edlohy d�ev�ných staveb v�etn� schématu p�ízemních i 
patrových dom�. 

Typické je použití t�í stavebních technologií v jednom objektu - roubená sv�tnice s podstávkou, 
zd�ná hospodá�ská �ást p�ízemí a hrázd�né patro. D�m kryje sedlová st�echa o sklonu kolem 50º. 
P�dorysný princip dom� je trojdílný - st�ední pr�chozí sí�, ze které je na jednu stranu p�ístup do 
sv�tnice a na stranu druhou do hospodá�ské �ásti – chléva, komory. Typickým prvkem �ady objekt� je  
tzv. podstávka - sloupová konstrukce stojící p�ed st�nami p�ízemí, na kterou jsou usazeny st�ny 
roubeného nebo hrázd�ného patra, u p�ízemních dom� konstrukce st�echy nebo roubeného v�nce 
polopatra. B�žn� se uplat�uje bedn�ní (jednoduché i zdobné) - na štítech, na konstrukcích pavla�í, 
p�íst�nk�, stodol a dopl�kových hospodá�ských stavbách. Od konce 19. století bývají dešt�ním 
p�ekryty i st�ny patra a polopatra, p�ípadn� i podstávka. Štít bývá �asto obložen b�idlicovými 
šablonami r�zných tvar� a barev, které vytvá�ejí ornamenty. Ve st�echách jsou nízké, protáhlé viký�e 
s �adou menších oken, které nenarušují základní tvar sedlové st�echy, nebo jednotlivé viký�e se 
sedlovou st�echou. Vzhled fasád dotvá�í kamenné prvky (pískovcové portály vstup�, ost�ní oken, 
profily �íms a další zdobné �lánky), kované m�íže, zámky a nejr�zn�jší stavební dopl�ky. Na mnohých 
um�lecko�emeslných stavebních dopl�cích se projevují vlivy baroka, klasicismu, eklekticismu i 
secese. 

Zajímavým typem d�ev�né stavby vyskytující se ve východní �ásti CHKO je patrový d�m krytý 
mansardovou st�echou, zvaný faktorský, dále na východ sklá�ský. Jeho tv�rci užívali stejnou 
technologii zpracování základních stavebních konstrukcí, ale stavby již z�eteln�ji odráží slohové 
tvarosloví baroka �i klasicismu. �asto tuto formu p�ijímají i další stavby vyšších sociálních vrstev – 
lesovny, mlýny, fary, atp.  

Na mnohých objektech se projevuje romantický vliv Švýcarských Alp (zdobné prvky na fasádách, 
v�ži�ky). 

Specifickým stavebním materiálem byl pískovec. V mnoha vesnicích se také p�ímo do st�n 
pískovcových skal tesala výtvarná díla, v�tšinou náboženského obsahu (nap�. reliéf Korunování P. 
Marie v Srbské Kamenici). Z pískovce jsou i smír�í k�íže (nap�. u Tomášova, u R�žové). Charakter 
krajiny, její estetické a kulturní hodnoty dotvá�í �ada prvk� v krajin� - kamenem dlážd�né cesty, 
kamenné zídky, tarasy, schody (nap�íklad sou�ást tzv. kostelních cest). 
 

Památková ochrana území i staveb 
Pro mimo�ádné architektonické, urbanistické a krajiná�ské hodnoty byly osady Kamenická Strá�, 
Vysoká Lípa a Kyjov - Dlouhý D�l prohlášeny za vesnické památkové zóny. Z �ásti zasahuje do území 
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CHKO m�stská památková zóna �eská Kamenice. Krom� toho je na území CHKO prohlášeno za 
kulturní památky �ada objekt�, p�evážn� lidové architektury (cca 170). Zajímavostí Labských pískovc� 
jsou z�íceniny skalních hrad� – na území CHKO je však pouze z�ícenina hradu Krásný Buk. Slohovou 
architekturu v obcích zastupují p�evážn� církevní stavby, kostely, h�bitovy, volné plastiky, které jsou 
v�tšinou prohlášeny za kulturní památky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. �. 13: Typická architektura, roubený d�m s podstávkou 
 
 

Sou�asný stav 
	ada obcí má p�evážn� rekrea�ní ráz, vznikají penziony, n�které stávající objekty jsou upravovány 
nebo p�estavovány pro pot�eby rekreace. Dochází k obnov� �ady hodnotných objekt�, v krajin� jsou 
obnovovány drobné sakrální památky.  

Zanikla �ada pr�myslových a zem�d�lských podnik�, výrobní a skladové objekty nejsou 
využívány a �asto chátrají. V minulosti byl v prostoru Dolní Kamenice a Jánské vymezen v�tší 
vojenský prostor v�etn� staveb nejr�zn�jšího charakteru a využití (p�evážn� sklady pohonných hmot). 
Ve Vl�í Ho�e byl areál vojenských sklad�. Ve m�st� Mikulášovice a jejím okolí radiolokátor a obslužná 
za�ízení. V sou�asné dob� jsou jmenované objekty bez využití. 

Ze strany obcí, vlastník� p�dy a investor� jsou velké tlaky na zástavbu volné krajiny na úkor 
zem�d�lské p�dy. 

Nov�jší má zástavba pr�m�rný charakter. D�ív�jší shluková zástavba nebo struktura zástavby 
podél cest a tok� je postupn� p�ekrývána plošným typem zástavby. N�které novostavby rodinných 
dom�, nerespektující p�vodní ráz architektury. Ve výrazn�ji zastav�ném, urbanizovaném území 
(m�stské a p�ím�stské lokality) jsou výškové panelovými domy. Bytové až t�ípodlažní domy jsou i 
v mnohých menších obcích. 
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V obci H�ensko vzniklo rozlehlé „tržišt�“, které pohlcuje volné prostory v sev�eném, úzkém údolí, 
a také �adu objekt�, které se prom��ují ve sklady zboží z „tržišt�“. Obdobná situace je i v další 
p�íhrani�ní obci Petrovice. 

Na n�kterých vyvýšených místech byly realizovány telekomunika�ní v�že (v D��ín� - B�lé, na 
Arnoltickém vrchu, na �edi�ovém vrchu). 

V obcích postupn� mizí staré typické d�ev�né stodoly. Majitelé pozemk� na mnohých místech 
postupn� nahrazují tradi�ní oplocení, v�tšinou jednoduché pla�kové mezi kamennými nebo jinými 
sloupky výšky cca 1 m, vyššími ploty z betonových blok� (KB) s d�ev�nými pla�kovými výpln�mi. Je 
t�eba zmínit i vzhled cest a zahrad, které utvá�ejí spolu se stavbami interiér sídla. Zatravn�né cesty 
bývají nahrazovány zpevn�nými povrchy (asfalt, betonová dlažba). Klasické venkovské zahrady jsou 
v posledních letech koncipované jako parky s nevhodnými cizokrajnými d�evinami a bazény.  
 

Územní plánování 
Jednotlivé obce postupn� po�izují územní plány. V navrhovaných zám�rech se promítá tlak obcí, 
vlastník� p�dy a investor� na zástavbu volné krajiny na úkor zem�d�lské p�dy. Tyto zám�ry 
p�ekra�ují až dvojnásobn� sou�asnou rozlohu dané obce. V p�evážné mí�e se jedná o zástavbu 
rodinnými domy. Ojedin�le se zám�r týká sportovišt�, vodní plochy, zem�d�lského statku nebo 
drobné výroby.   
 
 
 

4.7. Doprava a inženýrské sít�  
Železni�ní doprava 
Územím CHKO prochází tra� mezinárodního významu p�es D��ín do SRN, regionální tra� D��ín - 
Rumburk a �ást severovýchodní hranice CHKO vymezuje regionální tra� Krásná Lípa – Dolní 
Poustevna. Jmenované trat� jsou funk�ní. 
 
Silni�ní doprava 
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. Od roku 2002, kdy byla komunikace, která je v zá�ezu svažitého terénu, poškozena povodní, 
probíhá postupn� její rekonstrukce v�. op�rných zdí. Hranici s CHKO �eské st�edoho�í v úseku D��ín 
– �eská Kamenice vymezuje silnice I. t�ídy I/13 na Liberec. Jihozápadní hranici vymezuje v úseku 
D��ín - Libouchec silnice I. t�ídy I/13. Hranici z obcí Petrovice ke státní hranici se SRN tvo�í silnice II. 
t�ídy II/248. Na t�chto silnicích je ud�lena výjimka ze základních ochranných podmínek CHKO k jejím 
chemickým posyp�m v zimním období. Ostatní silnice jsou regionálního významu (III. t�ídy). Na posyp 
n�kterých z nich, které jsou v obtížn�jších terénních podmínkách, je rovn�ž ud�lena výjimka (nap�. 
Janská – �eská Kamenice) Ostatní jsou bez posypu.  
 
Lodní doprava 
	eka Labe, která prochází územím CHKO mezi D��ínem a státní hranicí se SRN, je sou�ástí evropsky 
významné lokality „Labské údolí“. Od roku 1990 na základ� politických a ekonomických zm�n v republice 
byla lodní doprava zna�n� omezena. Od lodních dopravc� je vyvíjen zna�ný tlak na stavbu jezu 
(p�ehrady) za ú�elem zvýšení hladiny vody. Tato stavba by znamenala silný zásah do biotopu �eky. 
V sou�asné dob� je snaha zlepšení plavebních podmínek tzv. „výhony“ (zdi z kamenné rovnaniny 
vybíhající od b�ehu sm�rem k ose �eky). V p�ípad� prokázání negativního vlivu na biodiverzitu �eky, bude 
tato rovnanina odstran�na.   
 
Elektrovody 
Na území CHKO existuje p�evážn� vrchní vedení NN, VN a VVN. Tato vedení mají vždy negativní 
dopad na krajinný ráz toho kterého místa. V rámci rekonstrukcí NN se da�í na mnohých místech 
ukládat kabely do zem� (nap�. Kamenická Strá�, R�žová, �ást Jet�ichovic a Rynartic). V rámci nových 
vrchních vedení nebo jejich rekonstrukcí se na sloupy elektrického vedení osazují ochranné 
prost�edky, bránící usmrcování pták� elektrickým proudem. 
 
Telefonní sí� 
Na území CHKO je vybudovaná telefonní sí� pro pevné linky. Na n�kterých vyvýšených místech se 
realizovaly telekomunika�ní v�že operátor� mobilní sít� (v D��ín� - B�lé, na Arnoltickém vrchu, na 
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�edi�ovém vrchu). V p�íprav� je v�ž u Ludvíkovic a v Janov�, která bude sloužit i jako rozhledna. Tyto 
stavby se realizují ve smyslu schválené koncepce umíst�ní základových stanic správou CHKO. Tyto 
stavby znamenají menší �i v�tší zásah do krajinného rázu toho kterého místa. Snahou správy je 
narušení krajinného rázu jejich vhodným umíst�ním minimalizovat.  
 
Plynovody 
Plynovody jsou pouze ve v�tších sídelních aglomeracích (nap�. D��ín, �eská Kamenice, Jílové) a 
jsou vedeny v�tšinou v komunikacích. V trasách vedení nedochází k rozporu se zájmy ochrany 
p�írody. 

 
Vodovody 
Územím CHKO prochází vodovodní �ad ze H�enska do D��ína (p�es Janov, Arnoltice, Bynovec, 
Kámen, Ludvíkovice) realizovaný za�átkem sedmdesátých let 20. stol. Vodovodní �ady v obcích jsou 
vedeny v komunikacích a nejsou v rozporu se zájmy ochrany p�írody. V posledních letech se provádí 
ve v�tší mí�e pr�zkumné vrty a vrtané studn�.  
 
Kanalizace 
Mnohé obce budují splaškovou kanalizaci s centrálními (obecních) �istírnami odpadních vod, a to tam, 
kde to dovolí terénní konfigurace. V posledních dvou letech je ze strany obcí zájem i o ko�enové 
�istírny spojené s p�ed�išt�ním odpadních vod v biolog. septiku. Zatím je realizována v obci Srbská 
Kamenice. Jinak je odkanalizování objekt� �ešeno vybíracími jímkami, biologickými septiky nebo 
domovními �OV. V posledním roce správce tok� Povodí Oh�e požaduje výpustní kanaliza�ní objekty 
do vodote�í rozsáhle opev�ovat. Tyto úpravy jsou v rozporu se zájmy ochrany p�írody. 
 
 
Fragmentace, migra�ní bariéry 

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. Ur�itou 
migra�ní bariérou je železni�ní tra� D��ín – státní hranice se SRN a silnice I. t�ídy I/62 z D��ína na 
hrani�ní p�echod se SRN. Tyto stavby jsou v terénním zá�ezu a z d�vodu jejich statického zajišt�ní 
jsou p�evážn� opevn�ny op�rnými zdmi. 
 
 
 

4.8. Pr�mysl 
Na území CHKO v sou�asné dob� nejsou v�tší pr�myslové podniky. Ty, které existovaly v D��ín� a 
v �eské Kamenici za�átkem 90. let 20. století zanikly. �ást z nich se využívá, �ást z�stává zatím 
prázdná. Nachází se tu drobné výrobní podniky, nap�. pily, truhlárny, kamenictví, kovoobráb�cí 
provozy, sklady, zpracování plast� apod. Na území m�sta D��ína, v m�stské �ásti Loubí, je u �eky 
Labe p�ekladišt� v�. sklad�. Jmenované provozovny nejsou v rozporu se zájmy ochrany p�írody. 
 
 
 

4.9. Zacházení s odpady 
V sídlech venkovského typu se na území CHKO nejvíce produkuje tuhý domovní odpad a tuhý 
komunální odpad. Pro p�ilehlé aglomerace jsou navíc charakteristické tuhý pr�myslový odpad a tuhý 
stavební odpad. 

Skládky, sb�rné dvory a za�ízení na recyklaci stavebních odpad� 
Provozování t�chto za�ízení schvaluje Krajský ú�ad Ústeckého kraje. 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. 

Pro obyvatele CHKO je v sou�asnosti k dispozici �ada sb�rných dvor�, nacházejících se 
v následujících obcích: 

D��ín - sb�rný dv�r B�ezová a sb�rný dv�r Pískovna, provozovatel Technické služby D��ín a.s. 
Ch�ibská – provozovatel m�sto Ch�ibská 
Krásná Lípa – provozovatel Technické služby Krásná Lípa 
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Mikulášovice – provozovatel m�sto Mikulášovice 
R�žová - provozovatel obec  R�žová 
Jílové - provozovatel KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 
�eská Kamenice - provozovatel AVE CZ odpadové hospodá�ství s.r.o. 
Markvartice - provozovatel AVE CZ odpadové hospodá�ství s.r.o. 

 
Za�ízení na recyklaci stavebních odpad� leží mimo území CHKO Labské pískovce, a to 
v Malšovicích (provozovatel Ing. Stanislav Kalivoda) a v Dobkovicích (provozovatel Zemní a dopravní 
stavby Hrdý Milan, s.r.o.). 
 
Za�ízení na terénní úpravy a rekultivace s využitím odpad� se také nacházejí v Malšovicích. Jde o 
firmu EFEN SERVICES spol. s r.o. a dále o firmu NAJORT (provozovatel Zden�k Trojan). Za�ízení 
k využívání odpad� na povrchu terénu, rekultivaci lomu Sout�sky (jihovýchodn� od D��ína) provozuje 
firma WEISS s.r.o. 
 
„�erné skládky“ 
Na území CHKO leží �ada drobných skládek, které vznikly v nejr�zn�jších �asových etapách. Po 
odsunu n�meckého obyvatelstva v roce 1945/46 došlo k vyvážení obsahu domácností nov� p�íchozím 
obyvatelstvem za nejbližší mez, do nejbližšího lesíku �i do opušt�ného lomu. B�hem �asu byly tyto 
lokality zasypány nebo zmizely p�irozenou sukcesí. Jejich existence vytanula na povrch až 
v posledních deseti letech, kdy se objevil nový fenomén – p�ekopávání starých „smetiš�“ amatérskými 
„archeology“. Na okraji obcí tak najdeme �adu „rozkutaných“ míst, kde se objevuje stará keramika, 
sklo a zreziv�lé nebo ztrouchniv�lé v�ci. 

Krom� t�chto historických lokalit se objevují i novodobé �erné skládky (n�kdy p�ekrývají skládky 
z povále�né etapy). Složení t�chto skládek (ledni�ky, pneumatiky, za�ízení domácností ap.) je pro 
p�írodu mnohem nebezpe�n�jší než skládky vyhaslé. Vznikají obvykle na pozemcích Les� �R a 
zakládají je vesm�s lidé, kte�í nev�dí o existenci sb�rných dvor�, nebo drobné firmy, které cht�jí 
ušet�it za poplatek ve sb�rném dvo�e.  
  
 
 

4.10. T�žba nerostných surovin a rašeliny 
Pískovec, jako základní hornina Labských pískovc�, se zde t�žil od nepam�ti. Delší tradici má t�žba 
na saské stran�, kde se pískovec lámal již v dob� p�edkoloniza�ní. Na �eské stran� byly známy 
hlavn� lomy v labském údolí. Prosperovaly po n�kolik staletí nejen pro vyhovující materiál, ale také 
díky své poloze p�i Labi, která umož�ovala pohodlný a levný transport. Zdejší lomy jsou prvn� 
uvád�ny v letech 1557 až 1570. Vrchol t�žby zde nastal ve 2. polovin� 18. století, kdy se odtud 
vyvážely kameny nap�. na stavbu pevnosti v Terezín�. Kámen z lom� v labském údolí se používal 
hlavn� pro stavbu most�, komunikací, op�rných zdí a vozil se po vod� ob�ma sm�ry. V Praze bylo 
použito zdejšího pískovce p�i stavb� chrámu sv. Víta a Národního divadla. Soupis lom� bývalého 
Rakouska z roku 1901 uvádí krom� lom� v labském údolí i lomy u �eské Kamenice a Olešky. 
V Olešce se také nacházela pískovna, kde se t�žil jemný bílý písek. Tvrdší pískovce sloužily pro 
výrobu žernov� a brus�. Vhodná ložiska byla u Horního a Dolního Žlebu a nad Podskalím u D��ína. 
Opušt�ných menších lom� je v Labských pískovcích více, ale písemné zmínky se o nich nezachovaly. 
Otevíraly se p�íležitostn� a podle pot�eby pro stavby místního významu. V místech, kde ojedin�lá 
sope�ná t�lesa pronikla kvádrovými pískovci, se otevíraly drobné lomy a t�žilo kamenivo na zpevn�ní 
místních komunikací. Staré lomy jsou dnes zpravidla zasuté a zarostlé vegetací. V�tší škody byly 
lomovou �inností zp�sobeny v labském údolí. Na n�mecké stran� je n�kolikakilometrovými pásy 
bývalých lom� poznamenáno celé údolí. I na naší stran� dochází v místech, kde lomová �innost 
narušila stabilitu skalních masiv�, ke skalním �ícením, vážn� ohrožujícím p�edevším komunikaci mezi 
D��ínem a H�enskem.   

V ur�itých vrstvách pískovce se b�hem geologického vývoje vysrážely slou�eniny železa, nap�. 
hn�del, které byly v historických dobách v zanedbatelném množství t�ženy. 

Jurské vápence, vyvle�né na povrch podél Lužického zlomu, se t�žily od 17. století v lokalit� 
Vápenka u Doubic (leží již na území CHKO Lužické hory) a také jižn� od Brtník�. 

Fluorit se t�žil na jižním svahu Vysokého Sn�žníku. V roce 1955 zde byla zahájena první etapa 
t�žebních prací. Po n�kolikaleté p�estávce byla t�žba v roce 1968 obnovena. V dob� nejv�tšího 
rozkv�tu se zde dobývalo 10 až 12 tisíc tun rudy ro�n�. Jako v posledním fluoritovém dole v �eské 
republice se zde zastavila t�žba v roce 1995. Vchody všech štol byly postupn� zavaleny a provozní 
budovy zbo�eny a odstran�ny. Z celkové délky 21 040 metr� chodeb z�stal zachován pouze 
1 025 metr� dlouhý úsek d�lních d�l štoly �íslo 4, vyhlášený v r. 1999 za p�írodní památku. Haldy 
v okolí byly rekultivovány a dnes jsou v�tšinou již porostlé mladým lesem. 
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V celé CHKO se vyskytují menší l�mky, používané krátkodob� pro místní ú�ely. Jde v�tšinou o 
l�mky pískovcové, v severní �ásti CHKO pak výjime�n� o l�mky granodioritové (v minulosti byly �asto 
využity jako „�erné“ skládky a zasypány). V lesních komplexech se podél cest t�žil materiál 
nejr�zn�jšího složení na stavbu �i vyspravení lesních komunikací. 

Na území CHKO se v sou�asnosti nachází jediné evidované ložisko nerostných surovin – 
výhradní ložisko Jílové u D��ína-Sn�žník (�. 3098000), surovina fluorit a t�žba d�ív�jší hlubinná 
(viz výše). K ochran� tohoto ložiska bylo z�ízeno chrán�né ložiskové území Sn�žník (�. 09800001). 

 
 

 

4.11. Rekreace a turistika  
Turistika a rekreace do roku 1989 

Již od 19. století vyvíjely na území �innost horské spolky a turistika m�la zna�nou úrove�. Druhá 
sv�tová válka p�inesla výrazné omezení turistiky a do dalšího vývoje drasticky zasáhlo vysídlení 
n�meckého obyvatelstva. Po dosídlení �eským obyvatelstvem za�al v oblasti nakrátko p�sobit Klub 
�eských turist�, který p�evzal n�která turistická za�ízení po n�meckých spolcích a m�l snahu 
pokra�ovat v �innosti p�edvále�ného zam��ení. Jelikož chyb�la široká �lenská základna 
v obyvatelstvu, nebylo pochopiteln� možné navázat na p�edchozí vývoj. Nastalo období hlubokého 
úpadku: mnohá turistická za�ízení byla opušt�na, zchátrala nebo lehla popelem. �áste�né oživení 
turistické �innosti nastává ke konci šedesátých let.  

Rekrea�ní využití území nabývá po roce 1945 nových forem podnikové, odborá�ské a d�tské 
hromadné rekreace. Rozmáhá se chalupa�ení, díky kterému se poda�ilo zachovat mnohá cenná 
vesnická stavení. Novým jevem je tu také tramping, jenž zde až po válce zapustil hlubší ko�eny. Na 
oživení turistického ruchu se op�t tradi�n� podílejí  turisté ze sousedního Saska. 
 
Turistika a rekreace od roku 1989 po sou�asnost 

V roce 1990 byl obnoven Klub �eských turist�. Došlo k renovaci �i obnovení n�kterých zchátralých 
objekt�, sloužících turistické ve�ejnosti (chata na Tane�nici, nová restaurace na Vysokém Sn�žníku). 
Na popularit� získávají pochody pro ve�ejnost (nap�. Skalními hrádky Labských pískovc�).  

Politický zvrat v r. 1989 zásadním zp�sobem ovlivnil turistické a rekrea�ní aktivity v celém 
�eskosaském Švýcarsku. Státní hranice ztrácela postupn� sv�j politický význam a p�estala 
obyvatelstvo od sebe odd�lovat. Turistické stezky, které se do té doby blízkosti hranic vyhýbaly, byly 
postupn� prozna�eny a hranice se stala pr�chozí. Dochází otev�ení následujících p�echod� do 
Saského Švýcarska pro p�ší a cyklisty. Tato místa slouží k p�echodu hranic pro drtivou v�tšinu 
návšt�vník� i p�esto, že od konce roku 2007 je možno hranice CHKO p�ekra�ovat kdekoli. Se vznikem 
Národního parku �eské Švýcarsko, který se od CHKO odd�lil v r. 2000, nedošlo ke zm�n� tradi�ních 
vyzna�ených turistických tras. Na území NP došlo ke zlepšení stavu turistických stezek, vyhlídek a sí� 
informa�ních center vznikla i na území CHKO. Turisticky je nejvíce využívána oblast okolí Jet�ichovic, 
Tisé a vrcholy n�kterých kopc� (Tane�nice, Vl�í Hora, Vysoký Sn�žník). 

Zástavbu rekrea�ními chatami považujeme za stabilizovanou. Lidová zástavba slouží chata��m 
v�tšinou jen v dob� rekreace, v zimních m�sících je opušt�na. Chalupa�ení nepovažujeme z hlediska 
ochrany p�írody a krajiny za problém. �inností chalupá�� došlo po roce 1945 k zachrán�ní �ásti fondu 
lidové architektury. Trvalá údržba t�chto objekt� velmi pozitivn� p�ispívá ke zlepšení stavu obcí. 
Sezónním problémem jsou hudební festivaly, které zp�sobují zna�né zatížení krajiny vysokým 
hlukem. Snahou Správy je vyt�snit tyto hlu�né akce mimo lesní komplexy. 
 
Horolezectví v Labských pískovcích 

Pískovcové lezení vzniklo jako sport ve druhé polovin� 19. století v sousedním Sasku. K prvním 
sportovním výstup�m na území naší dnešní republiky došlo v r. 1888 v okolí Prav�ické brány. Ješt� 
p�ed první sv�tovou válkou byly zlezeny významné v�že v oblasti labského údolí, Rájce, Ostrova a 
Tisé. První sv�tová válka znamenala útlum horolezectví. Po r. 1920 p�išly na �adu menší skály u 
Jet�ichovic, v okolí B�lé a v oblasti Kyjovského údolí. Krom� vynikajících saských lezc� p�ibývali mezi 
horolezci i zdejší N�mci.  

Po r. 1945 p�ebírají iniciativu �eští horolezci, kte�í zprvu opakují výstupy p�edch�dc�, ale záhy 
za�ínají lézt nové a stále t�žší cesty. K oživení pískovcového lezení i turistiky došlo ve 20. století 
koncem šedesátých let a v letech sedmdesátých, kdy bylo zrušeno hrani�ní pásmo, ve kterém ležela 
�ást lezecky atraktivních oblastí. Po r. 1970 se okruh horolezeckých cíl� rozší�il o cesty na masivy. 
Skalní oblasti v Labských pískovcích navšt�vují v sou�asnosti krom� �eských horolezc� tradi�n� také 
sportovci ze Saska. Horolezectví se u nás, stejn� jako v jiných oblastech s horolezeckými objekty, 
stalo masovým sportem. Horolezci nejvíce navšt�vují Tiské st�ny a Labské údolí. 
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Cykloturistika a ostatní 

Terén Labských pískovc� je vhodný pro cykloturistiku, která zde narostla vzlášt� po roce 1990. 
Podobn� jako v jiných oblastech vzniká v Labských pískovcích sí� cyklotras. Jakousi osou 
cykloturistických tras je cyklotrasa �. 2 z D��ína ke státní hranici. Tento úsek, který je sou�ástí 
cyklostezky Víde� - Hamburk, byl budován postupn� (v�etn� odpo�ivadel) a v r. 2008 zkolaudován. 
Vede po levém b�ehu Labe, není p�ístupný pro motorová vozidla, a proto je cyklisty a brusla�i velmi 
využíván (o p�kných víkendech výjime�n� i p�etížen). Trasa, pokra�ující krásnými scenériemi do 
Saska, tak pon�kud usm�r�uje tuto sportovní �innost, která by jinak mohla nekoordinovan� nar�stat 
v oblastech, kde je výhodné zachovat klidový režim. Ostatní cyklostezky jsou vedeny po státních 
silnicích �i po vyasfaltovaných lesních silni�kách, kde cyklisté mohou využívat za�ízení budované 
státním podnikem Lesy �R ve form� p�íst�ešk�, stání pro kola �i lavi�ek. Z východu na západ protíná 
území cyklostezka �. 21 vedoucí z �eské Kamenice p�es Srbskou Kamenici, Jet�ichovice, Vysokou 
Lípu a Mezní Louku do H�enska. Sí� cyklostezek je zobrazena na b�žn� dostupných turistických 
mapách, vydávaných v �echách �i v Sasku. V posledních letech dochází také k po�ádání ve�ejných 
cyklistických akcí nap�. v triatlonu, biketrialu �i cyklotrialu. 

Sjezdové lyžování se v Labských pískovcích nevyskytuje. B�žecké lyžování bývá v�tšinou 
omezeno jen na n�kolik dn� v roce, protože sn�hové podmínky nebývají p�íznivé. Trasy pro tento 
sport nalezneme západn� od Vysokého Sn�žníku a v menší mí�e v okolí Tane�nice. Agroturistika se 
na území provozuje v menší mí�e a nemá v�tší vliv na p�írodu. V posledních letech byla snaha o 
prozna�ení hipostezek, která však nebyla dotažena (chyb�l souhlas vlastník� a zájem iniciátor� 
postupn� vyhasl). Jízdou na motocyklech mimo ve�ejné komunikace, která p�ibývá zhruba od roku 
2005, dochází ke konflikt�m se zájmy ochrany p�írody. Zde dochází také ke zvýšené erozivní �innosti. 
U ostatních druh� sport� je vliv eroze, ve srovnání s t�žební �inností v lese, naprosto zanedbatelný. 
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5. Vyhodnocení dosavadního plánu pé�e 
Plán pé�e o CHKO Labské pískovce byl zpracován a schválen na období 1997 – 2006. V roce 1999 
došlo p�ijetím zákona �. 161/1999 Sb., k vyhlášení Národního parku �eské Švýcarsko. Vyhlášením 
NP �eské Švýcarsko bylo završeno desetileté úsilí pracovník� Správy CHKO Labské pískovce a byl 
spln�n hlavní úkol celého plánu pé�e. Problematické však bylo rozd�lení správ NP �eské Švýcarsko 
a SCHKO Labské pískovce, což není v p�ístupu k �ízení území z pohledu ochrany p�írody p�íliš 
vhodné.  
V roce 2005 byl plán pé�e rozhodnutím MŽP �.j. 620/133/05 ze dne 8.4.2005 prodloužen do roku 
2011. P�estože se území CHKO vyhlášením NP výrazn� zmenšilo (úbytek území s nejvyšší p�írodní 
hodnotou, celkov� cca 25 % rozlohy CHKO), nebyl plán pé�e aktualizován, �ímž utrp�la formální 
správnost zejména jeho rozborové �ásti (nesprávné údaje o rozloze, vým�rách zón, maloplošných 
ZCHÚ apod.).  

Plán pé�e o CHKO Labské pískovce jako podklad pro rozhodovací �innost správy formuloval 
�adu koncep�ních úkol� dlouhodobého a st�edn�dobého charakteru, ale i krátkodobé úkoly s �asovým 
horizontem n�kolika let. Rozborová i návrhová �ást byla využívána nejen p�i práci správy v rámci pé�e 
o území CHKO, ale i p�i zpracování nejr�zn�jších koncep�ních plánovacích dokument� (územní plány 
obcí, VÚC, LHP apod.).  

V pr�b�hu platnosti plánu pé�e se poda�ilo významn� zvýšit po�et a rozlohu maloplošných 
chrán�ných území. Nov� bylo vyhlášeno 7 MZCHÚ – jedna národní p�írodní rezervace, 3 p�írodní 
rezervace a 3 p�írodní památky. Další dv� zvlášt� chrán�ná území – PR Pavlino údolí a PP Meandry 
Ch�ibské Kamenice – byla p�ehlášena, došlo p�itom k nár�stu rozlohy. Vyhlášení NPR Ka�on Labe je 
výrazným úsp�chem ochrany p�írody a ocen�ním tohoto území. Intenzivní p�íprava na vyhlášení této 
rezervace zapo�aly již v roce 1993. Nebylo však dosaženo vyhlášení tohoto území na levém b�ehu 
�eky Labe a vzhledem ke zdlouhavosti projednávání byla provedena i úprava plochy na pravém b�ehu 
�eky Labe. Z ostatních ploch, které byly navrženy k vyhlášení (celkem 16 ZCHÚ), bylo vyhlášeno 
pouze šest. D�vodem nespln�ní tohoto bodu plánu pé�e pro období 1997-2011 byly nap�. složité 
vlastnické pom�ry. Pro všechna MZCHÚ byly zpracovány a schváleny nové plány pé�e. Podstatn� se 
zlepšila situace z hlediska poznání stavu p�írodního prost�edí v CHKO. Pro �ást MZCHÚ se poda�ilo 
realizovat inventariza�ní pr�zkumy zejména vyšších rostlin, mechorost� a lišejník�, hub a vybraných 
skupin bezobratlých.  

Rozsah pr�zkum� byl p�ímo úm�rný množství získaných finan�ních prost�edk�. V rámci 
mapování NATURA 2000 bylo provedeno vymapování p�írodních stanoviš� celého území CHKO. Na 
základ� výsledk� t�chto pr�zkum� došlo k úpravám managementu MZCHÚ a docílení efektivn�jšího 
využívání finan�ních prost�edk� v pé�i o p�írodních stanovišt� a p�i podpo�e druh�.  

Praktická pé�e o živou a neživou p�írodu byla realizována s využitím prost�edk� z krajinotvorných 
program�. Všeobecné zásady zem�d�lského hospoda�ení stanovené v PP byly ve své podstat� 
napln�ny. Vzhledem k útlumu zem�d�lské výroby nedocházelo k problém�m se zvyšováním intenzity 
výroby (hnojení, použití chemickým post�ik�, provád�ní rekultivací nebo meliorací). Hromadný trend 
opoušt�ní zem�d�lské p�dy z d�vodu nerentabilnosti byl díky dotacím do zem�d�lství zastaven a 
v sou�asné dob� došlo ke zna�nému zlepšení údržby krajiny. Jako problém p�etrvává p�edevším 
pokra�ující zar�stání p�írodn� cenných ploch, zejm. podmá�ených a h��e dostupných, které správa 
CHKO �ešila v rámci p�id�lovaných financí z krajinotvorných program�.  

V pé�i o lesní porosty došlo k napln�ní v�tšiny krátkodobých a st�edn�dobých úkol�. 
Z prost�edk� PPK byly ralizovány hlavn� výsadba autochtonním sadebním materiálem, ochrana 
zmlazení a výsadeb p�ed zv��í. K založení byly p�ipraveny dva genové archivy lesních d�evin, 
v lokalit� Janov byl p�eveden po vzniku Národního parku �eské Švýcarsko na Správu NP, v lokalit� 
u Doubice je provozován Správou CHKO Labské pískovce a byly zde vysazeny p�vodní ekotypy 
smrku chlumního a borovice lesní. 

V záchran� genofondu byla významnou akcí i záchrana p�vodního topolu �erného. Ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem pro krajinu a okrasné zahradnictví v Pr�honicích byly odebrány kv�tní pupeny, 
provedeno opylení, výsev semen a kultivace semená�k�. Po jejich dop�stování byly vysazeny do 
ka�onu �eky Labe v po�tu n�kolik tisíc jedinc�.        

D�ležitým momentem pro ochranu území bylo v rámci vytvá�ení soustavy NATURA 2000 
vyhlášení Pta�í oblasti Labské pískovce a za�azení n�kolika lokalit do seznamu EVL (zejména EVL 
�eské Švýcarsko a Labské údolí,. Nepoda�ilo se prosadit vyhlášení navržených EVL Sn�žnické louky 
a Popovi�ský vrch. 

Ve v�cech výstavby a územního plánování se povedlo zavést do podv�domí ve�ejnosti základní 
zásady výstavby vycházející z tradi�ní architektury. Bohužel tato �innost je n�kdy oslabována 
p�ístupem n�kterých stavebních ú�ad� p�i prosazování ve�ejného zájmu. P�íkladem m�že být p�ístup 
Stavebního ú�adu v Libouchci, který povolil výstavbu VTE na hranici CHKO. 

CHKO Labské pískovce pat�í k turisticky nejfrekventovan�jším územím �R. Správa CHKO za 
dobu platnosti plánu pé�e zajiš�ovala pé�i o nau�né stezky a informa�ní tabule. Od roku 2001 
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provozuje Správa CHKO Labské pískovce pro ve�ejnost v Tisé informa�ní st�edisko a od roku 2004 se 
ekologické výchov� a propagaci pln� v�nuje jeden pracovník správy.  

Od vyhlášení NP �eské Švýcarsko v roce 2000 nemá Správa CHKO Labské pískovce 
profesionálního strážce. Situaci správa �eší spoluprací s dobrovolnými strážci a Policií �R.  

V oblasti likvidace odpad� se neda�í zcela eliminovat tzv. �erné skládky, které v n�kterých 
lokalitách zna�n� nar�stají. Pov�domí o možnostech využívání sb�rných míst je u �ásti ve�ejnosti 
zna�n� omezené. 

Zem�d�lská výroba prošla celospole�enskou transformací a neobd�lávané pozemky spole�n� 
s novou dota�ní politikou doznaly pozitivních zm�n. SCHKO Labské pískovce se snaží s vlastníky a 
nájemci pozemk� stanovit nejvhodn�jší zp�sob pé�e s ohledem na vegetaci a faunu. 

B�hem doby platnosti plánu pé�e se poda�ilo v mnoha sm�rech prohloubit p�eshrani�ní 
spolupráci s organizacemi zam��enými na ochranu p�írody v sousedním Sasku. Po vzniku NP �eské 
Švýcarsko a OPS �eské Švýcarsko se spolupráce ješt� více rozší�ila. Dokladem je množství 
spole�ných projekt� od ryze odborných až po práci s ve�ejností. Dnes je spolupráce v �eskosaském 
Švýcarsku dávána za p�íklad pro obdobné p�eshrani�ní regiony a území.  
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6. Seznam zkratek 
AOPK �R - agentura ochrany p�írody a krajiny �eské republiky 
�BS – �eská botanická spole�nost 
�HMÚ – �eský hydrometeorologický ústav 
�OV - �istírna odpadních vod 
�RS - �eský rybá�ský svaz 
�SO - �eská spole�nost ornitologická 
EAFRD – European Agricultural Fund for Rural Development (evropský zem�d�lský fond pro rozvoj 

venkova) 
EU - Evropská unie 
EVL - evropsky významná lokalita 
EVVO - ekologická výchova, vzd�lání a osv�ta 
HRDP - Horizontal Rural Development Plan (Horizontální plán rozvoje venkova) 
HS – hospodá�ský soubor 
CHKO - chrán�ná krajinná oblast 
CHKO LP - Chrán�ná krajinná oblast Labské pískovce 
CHPV – chrán�ný p�írodní výtvor 
IPA – významné rostlinné oblasti (Important Plant Areas) 
JKS – jarní kmenové stavy 
KC - krajinný celek 
KP – krajinný prostor 
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy 
k. ú. - katastrální území 
L�R - Lesy �eské republiky 
LFA - mén� p�íznivé oblasti pro zem�d�lství (Less Favoured Areas) 
LHC - lesní hospodá�ský celek 
LHO - lesní hospodá�ská osnova 
LHP - lesní hospodá�ský plán 
LPF - lesní p�dní fond 
LPIS - Land parcel identification system (systém pro identifikaci zem�d�lských pozemk�) 
LS - lesní správa 
LSG – Landschaftsschutzgebiet (chrán�ná krajinná oblast) 
LVS - lesní vegeta�ní stupe� 
LZ – lesní závod 
MO �SR - místní organizace �eského rybá�ského svazu  
MVE - malá vodní elektrárna 
MZD - meliora�ní a zpev�ující d�eviny 
MZCHÚ - maloplošné zvlášt� chrán�né území 
MZe - ministerstvo zem�d�lství 
MŽP �R - ministerstvo životního prost�edí �eské republiky 
NN – nízké nap�tí 
NRBC - nadregionální biocentrum 
NRBK - nadregionální biokoridor 
NP – národní park 
NP �S – Národní park �eské Švýcarsko 
NPP - národní p�írodní památka 
NPR - národní p�írodní rezervace 
NS - nau�ná stezka 
OPK - ochrana p�írody a krajiny 
OPRL - oblastní plán rozvoje les� 
PLO - p�írodní lesní oblast 
PO – pta�í oblast 
PP - p�írodní památka 
PPK - Program pé�e o krajinu 
PR - p�írodní rezervace 
P�F UK - p�írodov�dná fakulta Univerzity Karlovy 
PUPFL - pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa 
RBC - regionální biocentrum 
RBK - regionální biokoridor 
SLT - soubor lesních typ� 
TTP - trvalé travní porosty 
ÚHÚL - Ústav pro hospodá�skou úpravu les� 
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ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku 
ÚSES - územní systém ekologické stability 
ÚTP - územn� technické podklady 
VN - vysoké nap�tí 
VVN - velmi vysoké nap�tí 
ZCHD – zvlášt� chrán�ný druh 
ZCHÚ - zvlášt� chrán�né území 
ZPF - zem�d�lský p�dní fond 
ZÚR – zásady územního rozvoje 
ŽP - životní prost�edí 
 
Zkratky d�evin v kap. 4.1.jsou uvedeny podle p�ílohy �. 4 k vyhlášce �. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodá�ském plánování s t�mito výjimkami: 

DB – zahrnuje dub zimní a dub letní 
LP – zahrnuje lípu malolistou a lípu velkolistou 
JL – zahrnuje všechny druhy jilm� 
BOX – zahrnuje všechny druhy exotických borovic mimo borovici vejmutovku, borovici �ernou a 
borovici pokroucenou. 
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