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Anotace 

Hlavním tématem bakalářské práce je rizikovost eroze v dané oblasti Lužických 

hor. Tento fenomén ohrožuje mnoho lidských aktivit, mj. zemědělství, lesnictví, vodní 

hospodářství, ale i turismus a cestovní ruch. Pro zjištění této problematiky jsem využila 

programových prostředků GIS. Úvod je zaměřen na Lužické hory a jeho chráněnému 

území, jsou zde popsány základní aspekty, jako je lokalizace, geologie, osidlování, 

geomorfologie, ochrana, turistika a těžba nerostných surovin. Další kapitoly jsou věnovány 

Geografickému informačnímu systému (GIS), v nichž je popsán tento program a metoda 

RUSLE, přičemž v navazujících částech je představeno jejich využití při zjišťování 

problému v oblasti. 

Klíčová slova: Lužické hory, GIS, eroze, RUSLE 

 

 

Summary 

The main theme of the thesis is the risk of erosion in the area of the Lužické hory. 

This phenomenon impact on the various human activities, beside the agriculture, forestry, 

water management we can mention tourism itself.   I used the software of GIS to determine 

this issue. The first part of the thesis is focused on Lužické hory and protected areas, there 

are described basic aspects such as location, geology, settlement, geomorphology, 

conservation, tourism and mining. The next chapters deal with the Geographic Information 

System (GIS), in these chapters the program GIS and method RUSLE are described. In the 

follow parts there are presented their uses for their identification of the nature reserve 

problems. 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

ČOV    čistírna odpadních vod 

CHKO    chráněná krajinná oblast 

CHÚ    chráněné území 

LH     Lužické hory 

NP    Národní park 

NPP    národní přírodní památka 

NPR     národní přírodní rezervace 

PP    přírodní památka 

PR     přírodní rezervace 

ZCHÚ    zvláště chráněná území 

  

    

Cizojazyčné zkratky 

GPS    Global Positioning Systém („mobilní navigace“) 

PC    personal computer („osobní počítač“) 

PDA    Personal Digital Assistant („osobní digitální asistent“) 

RUSLE Revised Universal Soil Loss Equation („revidovaná 

univerzální rovnice ztráty půdy“) 

USLE Universal Soil Loss Equation (univerzální rovnice 

ztráty půdy)
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1 Úvod 

Důvodem pro výběr tématu bakalářské práce byla má neznalost lokality Lužických 

hor, a tedy jsem chtěla nahlédnout do tajů mnou neprobádaného území. Podle mého mínění 

je oblast méně turisticky prošlápnutá, což má své pozitivum, tak i negativum. Pozitivní 

v tom, že se zde zachoval původní ráz krajiny a negativní je utajenost a slabší propagace 

této oblasti. Stále se usvědčuji v tom, že naše vlast je opravdu krásná a je stále co 

objevovat.  

V práci se zabývám Lužickými horami jako takovými, jejich fyzicko-

geografickými a kulturně-historickými poměry, avšak především se soustředím na 

vymezenou zónu těchto hor a to chráněnou krajinnou oblast. Veškeré výše uvedené 

poměry a s nimi související rizika vykreslím v mapách s využitím programu GIS, kterému 

bude věnována celá kapitola.  

Hlavním tématem mé práce je zjištění rizikovosti eroze v chráněné krajinné oblasti 

Lužických hor. Cílem není vyřešit problém, avšak pouze poukázat na rizika, která ve 

zvolené oblasti jsou a jak se proti nim chránit. Navržení protierozní ochrany by z mé strany 

byly pouze dedukce, jelikož protierozní ochrana se odvíjí a realizuje podle finančních 

nákladů a snahy začít od nejjednodušší fáze. 
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2 Popis fyzicko-geografických a kulturně-historických poměrů oblasti 

V této kapitole se věnuji fyzicko-geografickým a kulturně-historickým poměrům 

oblasti Lužických hor a jejímu vymezení chráněné krajinné oblasti. K podkapitolám jsem 

přidala i obrázky a mapy pro lepší představu. 

2.1 Lokalizace 

Zvolená oblast se rozprostírá na severu Čech, přičemž rozděluje dva územní celky, 

Čechy a nížinné Lužice, také i státy a patří do chráněné krajinné oblasti. Leží v oblasti 

mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, mezi městy Děčín a Liberec, dnes patří pod 

Liberecký kraj a západní výběžek se řadí k Ústeckému kraji. Lužické hory (dále LH) 

sousedí na západě s Děčínskou vrchovinou, na jihu s Ralskou pahorkatinou, na východě 

hraničí s Ještědsko-kozákovským hřbetem a Žitavskou pánví, která patří Německu, a o 

sever se dělí se Šluknovskou pahorkatinou. Sousedy CHKO Lužické hory jsou NP České 

Švýcarsko, CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce. Až do třicetileté války 

(1635) patřily Lužické hory do Českého království. Lužické hory jako samostatný 

geomorfologický celek se podle geomorfologického členění řadí do Krkonošsko-jesenické 

soustavy. Z hor teče voda na sever do Baltského a na jih do Severního moře. Nejvyšší 

horou je Luž, s výškou 793 m. n. m. (Balák a spol. 2003, Vizus 2014). Přehledovou mapku 

celé oblasti LH a chráněné oblasti LH můžeme shlédnout na mapě č. 1 a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 – obecná přehledová mapa (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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Oblast je převážně pokryta lesy s výskytem i vzácných druhů rostlin. Lesy jsou 

tvořeny převážně smrkovým porostem (Picea excelsior), ale i buky (Fagus sylvatica), 

javorem (Acer sp.), lípou (Tilia sp.), borovicí (Pinus sp.) a jasanem (Fraxinus excelsior). 

Z rostlin zde nalezneme konvalinku vonnou (Convallaria majalis), lýkovec jedovatý 

(Daphne mezerum), vzácně pak i vstavačovité rostliny a další chráněné druhy. 

V Lužických horách u Janova Dolu pramení řeka Ploučnice, je zde i malá bažina, kterou 

obydlují bobři (Castor fiber). (Balák a spol., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 – přehledová mapa CHKO LH (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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2.2 Geologické poměry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mapě č. 3 je vykreslena geologická mapa LH, ze které jsem vyčetla následující 

informace. Pohoří LH je součástí Českého masivu. Před milióny let v severních Čechách 

vznikl zlom obrovských rozměrů nazývaný lužická porucha, dlouhý 110 kilometrů, 

odděluje žulovou oblast (lužický žulový pluton) od pískovcové oblasti (česká křídová 

pánev). Zlom se znovu dal do pohybu během alpínského vrásnění, vyzdvihl se Lužický 

hřbet a Žitavská pánev i Liberecká kotlina poklesly. Geologické vrstvy se začaly převracet, 

starší horniny se vysunuly nad ty mladší, a proto je lužická porucha známa i jako lužický 

přesmyk. V nejzápadnější části CHKO na linii přesmyku se nachází nenápadný a slavný 

vrch zvaný Vápenný, Vápenice nebo také Vápenka. Na něm nalezli geologové pět druhů 

hornin, od prvohorních po třetihorní, ty se dostaly na zemský povrch díky zlomu. Mezi ně 

patří jurské vápence, které jako jediné v Čechách se ocitly na tomto místě (Balák a spol., 

2003 a Holeček, 2004). 

Mapa 3 – geologická mapa (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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V pohoří jsou zastoupeny všechny 3 typy hornin: vyvřelé (vulkanické), usazené 

(sedimentární) a přeměněné (metamorfované). Mezi nejstarší přítomné horniny 

z prvohorního období patří žuly, které se táhnou ze Šluknovského výběžku až do 

nejsevernější části. Žuly vznikaly utuhnutím magmatu ve velkých hloubkách, až poté se 

magma vytlačilo, pomocí geologických procesů, na zemský povrch. Tuhnutí magmatu 

podstoupilo velice pomalý proces, přičemž vznikaly krystalické minerály velkých rozměrů 

(Balák a spol., 2003 a Holeček, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mapě č. 4 je znázorněna geologie vybrané oblasti CHKO LH. Legenda k této mapce je 

u mapky č. 3. 

 

 

 

 

Mapa 4 – geologická mapa CHKO LH (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ) 
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Geologická stavba pohoří je tvořena kvádrovými pískovci ze svrchní křídy (období 

cenoman až senon), jejichž mocnost přesahuje až 300 m. V období kenozoika (třetihor) se 

projevila sopečná aktivita a to z důvodu nárazu africké litosférické desky do evropské a to 

vyvolalo alpínské vrásnění. Na základě tohoto vrásnění vznikaly v Českém masivu zlomy, 

kterými pronikalo magma, někdy až k povrchu, ale častěji utuhlo ještě při průniku hornin a 

tím se vytvořily lakolity či sopuchy. V průběhu času prošla geologie dalším vývojem, kdy 

měkčí pískovcové horniny podléhaly erozi a tvrdší sopečné horniny, tj. čediče, znělce i 

trachyty, byly vypreparovány do kuželovitých a kupovitých vrchů, tím mají LH charakter 

sopečného původu. Pískovce tvoří na některých místech skalní věže (Horní a Vraní skála) 

až skalní města, ta jsou lépe vyvinuta na německé straně např. Jonsdorfské skalní město, 

avšak na české straně se jedná o Popovu skálu, Sedlecký špičák, Bílé kameny (Balák a 

spol., 2003; Holeček, 2004 a VIZUS, 2014).  

Na svazích Vápenného vrchu se nachází geologická vzácnost PR Vápenka, přesto, 

že vrch má v názvu vápenec, je tvořen převážně žulou, jelikož v třetihorách došlo k tzv. 

přesmyku, jak již bylo výše uvedeno tj. výzdvih a překlopení starších hornin nad horniny 

mladší. Z podloží byly vyvlečeny permské arkózy, jurské pískovce a také i starší části 

lužického žulového tělesa, které byly přesunuty nad pískovce křídového stáří. Unikátním 

jevem je výchoz jurského vápence v Českém masivu (Balák a spol., 2003 a Vizus, 2014). 

Z pohledu mineralogie je tato oblast relativně pestrá, vzhledem k pískům a 

pískovcům s průniky neovulkanických hornin, nejvíce však na území v okolí lužické 

poruchy. Hydrotermální mineralizace v minerogenní západosudetské oblasti je zastoupena 

polymetalickým zrudněním. Pozdně variská asociace Pb-Zn-Cu zde nasycuje jurské 

vápence jako např. galenit, chalkopyrit, sfalerit, malachit, azurit, sekundární chalkosin a 

tennantit. S přestávkami se zde těžilo v 15. – 19. století díky obsahu drob a granitoidů 

(Vizus, 2014). 

2.2.1 Paleontologické nálezy 

Na velké části území se vyskytují křemité pískovce, na kterých se zkameněliny 

tvoří vzácně. Nálezy se koncentrují spíše do okolí lužické poruchy, kde se nachází jurské 

vápence nebo cenomanské pískovce a slepence. Otisky schránek zkamenělých měkkýšů, ze 

skupiny amonitů (Ammonoidea) např. Acanthoceras rhotomagense (viz obr. č. 2), 

Schloenbachia variant či Inoceramus pictus (viz obr. č. 1), se vyskytují na úbočí vrchu 
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Vysoká a Bílých kamenů. Amoniti obývali moře od devonu až do konce křídy na celé 

Zemi. Byly to nejpočetnější a různorodé skupiny hlavonožců (Cephalopoda) se schránkou. 

Mají velký stratigrafický význam (Vizus, 2014 a Skupien, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Historie osidlování 

Území LH bylo nejdříve sporadicky osidlováno vzhledem k neprostupnému 

pralesu. Nebyly nalezeny ani pozůstatky osidlování z pravěku, pokud ano, tak spíš jižněji 

v okolí Mimoně či až později z doby bronzové, kdy tudy vedly obchodní stezky, 

nejvýznamnější z nich byla Žitavská stezka, která vedla od Cvikova k Jiřetínu pod 

Jedlovou a táhla se až na sever. Stezky sloužily především k obchodu s textiliemi, 

zbraněmi, rybami, solí, atd. Později pak měly vojenský účel či se tudy odcházelo do exilu. 

Prvním kolonizovaným národem byl srbský kmen Milčanů, při kolonizacích byly stavěny 

hrady Milštejn, Tolštejn, Lemberk, aj. Území LH patřilo na východě rodu Markvarticů a na 

západě rodu Ronovců, později si říkali páni z Lipé, podle města Česká Lípa a páni z Dubé. 

Konci 13. Století patří vnější kolonizace, kdy se do města a na neobydlená území stěhovali 

Němci a dominikáni (Holeček, 2004). 

V polovině 13. stol. se města začala opevňovat, v 15. stol. nastaly husitské války, 

17. stol. bylo o něco klidnější, jenže klid přerušila třicetiletá válka, která zasáhla převážně 

níže položené oblasti. Po válce byly kladeny vysoké požadavky na poddané a ti se 

Obrázek 1 - Innoceramus pictus (zdroj: Vizus, 2014) 

 

Obrázek 2 - Acanthoceras rhotomagense (zdroj: Vizus, 

2014) 

 



Markéta Horklová: Analýza Lužické hory s využitím GIS 

 

2014  8 

 

vzbouřili. Proběhly selské bouře, které byly nejtěžší v roce 1680 na Zeleném vrchu u 

Cvikova a 16. dubna byli velitelé rebelů popraveni a na zbývající protestanty byly kladeny 

ještě větší nároky na práci. Za vlády Marie Terezie došlo na území LH k největšímu 

válečnému střetnutí, padlo téměř půl tisíce Prusů a kolem 160 rakouských vojáků. 

Napoleonské války se území moc nedotkly, Napoleon se zde ocitl a to ve městě 

Jablonném, kde přijal deputaci prosící o milost města (Holeček, 2004). 

V 19. Století bylo území téměř poválečně opraveno a vznikala tak nová města, 

ovšem obyvatelstvo LH bylo převážně německé. První světová válka se dotkla LH pouze 

okrajově, největší událostí byla tzv. rumburská vzpoura, ve které se vzbouřili čeští vojáci 

vracející se z ruské fronty, bohužel však povstání nedopadlo, mnoho z nich padlo, 

z utečenců pak byli vyhledání vůdci a popraveni u Nového Boru. Na místě byl postaven 

pomník, dílo sochaře Karla Dvořáka, jenže ten byl nacisty svržen, dnes na onom místě stojí 

žulový památník. Mezi Jablonným v Podještědí a Ladou v Podještědí byl postaven 

zajatecký tábor, kde byli umisťování především zajatci ruské armády, ale i Francouzi a 

Italové. Tábor čítal až na 12000 zajatců, po vyhlášení nezávislosti Československa byli 

zajatci propuštěni a tábor uzavřen, avšak ne na dlouho, v roce 1919 zde bylo umístěno 

4700 ukrajinských vojáků, kteří se pokoušeli o nezávislost Ukrajiny. V táboře byli drženi 

až do roku 1921, kdy byla část propuštěna a druhá převezena do Josefova (Holeček, 2004). 

Za druhé sv. války byly LH obsazeny Němci jako jedny z prvních, jelikož na území 

bydleli převážně Němci. K osvobození území došlo až během 9. května 1945. Po válce 

byli Němci z území vystrnaděni, mohli zůstat jen antifašisté a někteří odborníci ve 

sklářství, nastalo stěhování do oblasti, avšak číslo českých obyvatel na území LH se 

nemohlo rovnat dřívějšímu německému obyvatelstvu. Některé vesnice a průmyslové 

oblasti začaly chátrat, převrat nastal v 60. letech, kdy se rozmohlo chalupářství (Holeček, 

2004). 

Dnešnímu osídlení území dominuje Nový Bor, dále to jsou města Cvikov, Česká 

Kamenice, Jablonné v Podještědí, Kamenický Šenov a Krásná Lípa. Nachází se zde 15 

samostatných obcí, většina z nich však nepřesahuje 100 obyvatel, k nim patří pak sídla, 

která jsou natolik malá, že jsou spíš označována jako místní části (Holeček, 2004). 
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2.3.1 Sklářství 

Sklářství bylo a je specifickou činností pro LH. Podle archeologických výzkumů se 

zde stavěly sklárny již od počátků kolonizace tohoto území a tedy do doby 13. století. 

Vznikalo mnoho sklářských hutí, nejstarší z nich je sklárna v Chřibské, mnoho z nich ale 

také zaniklo z důvodu vyčerpání surovin, nejvíce bylo třeba dřeva pro vytápění v pecích a 

výrobu drasla tj. uhličitanu draselného. Jakmile došlo dřevo v blízkém okolí, musela se 

sklárna přestěhovat na jiné místo, bylo tomu tak do doby, než se vynalezla železniční 

doprava a bylo možno dřevo převážet z jednoho místa na druhé (AOPK ČR, 2014).  

Kromě sklářství zde nalezlo i své uplatnění také zemědělství, lesnictví, textilní 

výroba, těžba rud, cestovní ruch, který se stále rozvíjí, papírenský a dřevozpracující 

průmysl a strojírenský průmysl. LH byly také významnou oblastí pro těžbu lomového 

kamene, především pískovec, ale i křemenec a čedič (Holeček, 2004 a Správa CHKO LH, 

2012). 

2.4 Geomorfologické poměry 

Geomorfologicky platí LH za menší svou rozlohou o velikosti 180 km
2
. Centrální 

nadmořská výška je 504,2 m. Nejvyšším bodem LH je Luž, sahající do výšky 793 m, 

naopak nejníže položeným bodem je Česká Kamenice s nadmořskou výškou 290 m. Ve 

starší literatuře LH patřily do Sudet, přesně řečeno Západních Sudet, avšak po válce jsou 

řazeny do Krkonošsko-jesenické soustavy, ovšem v německé či polské literatuře jsou stále 

zmínky o LH patřících do Sudetské oblasti (Balák a spol., 2003 a Holeček, 2004). 

Podstatná část CHKO Lužické hory se kryje s geomorfologickým vymezením LH, 

zasahuje však i do okolních jednotek. Např. na východě mezi Horním a Jitravských 

Sedlem patří Ještědskému hřbetu, Jezevčí a Zelený vrch zasahuje do Ralské pahorkatiny 

(JV) a Českému středohoří v podstatě náleží oblast Šenovského vrchu a Kluček (Vizus, 

2014).  

LH jsou rozděleny na geomorfologické celky, Lužický hřbet a Kytlickou hornatinu 

(viz obr. č. 3 výše). Lužický hřbet se táhne od lužického přesmyku mezi Doubicí a Horním 

Sedlem. V tomto celku se nachází nejvyšší hora pohoří Luž (793 m. n. m.) i druhá nejvyšší 

hora Pěnkavčí vrch (792 m. n. m.). Z geologické stránky je zde obsah svrchnokřídových 

pískovců a neovulkanických těles (trachyt, znělec, čedič). Kytlická hornatina se rozprostírá 
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mezi Lužickým hřbetem, Ralskou pahorkatinou a Českým středohořím. Geologické 

rozložení je stejné jako u Lužického hřbetu (Holeček, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - mapka geomorfologických celků LH (zdroj: příroda Děčínska, 

2008) 

 

Mapa 5 – geomorfologické členění (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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Mapa č. 5 obsahuje geomorfologické celky. CHKO LH se geomorfologickým 

členěním dělí na již zmiňovanou Kytlickou hornatinu (v mapě 4a-2b) a Lužický hřbet (4a-

2a).  Další členěné části jsou Šluknovská pahorkatina (4a-1), Jetřichovické stěny (3a-3b), 

Děčínské stěny (3a-3a), Verneřické středohoří (3b-5a), Zákubská pahorkatina (6a-1b), 

Hrádecká pánev (4a-4b), Ještědský hřbet (4a-3a). 

Na četných místech LH se vyskytují suťová pole (Studenec, Chřibský vrch, Suchý 

vrch, aj.) a mrazové sruby (Klíč, Pěnkavčí, Střední a Chřibský vrch), které vznikaly 

mrazovým zvětráváním periglaciálními procesy v dobách ledových. V CHKO LH nejsou 

přítomny krasové jevy, pouze jevy pseudokrasové, do kterých se řadí jedna 

z pamětihodností Ledová jeskyně Naděje (viz obr. č. 4) v kamenných sutích severního 

svahu Suchého vrchu, led v ní přebývá po celý rok, avšak jej ubývá kvůli neohleduplnosti 

lidí. Jeskyně je dlouhá 30 m a hluboká 6 m a vznikala větráním znělcového masivu podle 

puklin. Jako další se mohou prezentovat obří čedičové varhany na Zlatém vrchu a za 

nejstrmější horu je považován Klíč, na kterém se nachází velké kamenné pole (Balák a 

spol., 2003 a Holeček, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na území je možno vidět i pozůstatky antropogenní činnosti jako jsou lomy na 

Panské skále a Zlatém vrchu, dnes jsou chráněny státní ochranou přírody. Toto jsou 

příklady, kdy lidská činnost může zkrášlovat krajinu, avšak ostatní místa po povrchové 

těžbě krajinu spíše hyzdí (Holeček, 2004). 

Obrázek 4 - jeskyně Naděje (zdroj: KÚLK, 2011) 
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2.4.1 Hydrologické poměry 

CHKO LH patří hydrograficky ke dvěma povodím hlavního toku I. řádu: povodí 

Ohře a Labe, úmoří Baltského a Severního moře. Hlavní evropské rozvodí se line přes 

Jítravské sedlo a sedlo u Horního Sedla po vrcholech LH, poté pokračuje rozvodnice směr 

Šluknovská pahorkatina. Díky vysokému počtu pramenných oblastí, je vodní síť vcelku 

hustá. Sídelní centra jako Hrádek nad Nisou, Varnsdorf, Nový Bor, Jablonné v podještědí 

aj. jsou zásobována některými z pramenů. V západní části LH je četnější síť vodních toků, 

zásluhou výše lesního porostu a podloží zadržující vodu. Vzhledem k bohatému 

zásobování z podzemních vod, mají některé toky v CHKO relativně vyrovnané odtoky, 

např. Kamenice (Kopecký a spol., 1963).  

Podzemní vody se vyskytují převážně v souvrství kvádrových pískovců. 

Nejvýznamnější jsou podzemní vody turonských pískovců, které zásobují převážnou část 

pramenů Lužických hor. Podzemní vody mohou obsahovat vyšší množství železa, mít větší 

tvrdost a teplotu, avšak ty nelze vždy využít jako pitné. Známostí je tzv. Sirný pramen (viz 

obr. č. 5), což je vývěr těchto vod, který se nachází v údolí Hamerského potoka (Holeček, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - sirný pramen (zdroj: Braunstein, 2014) 
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Mezi významné toky se řadí Chřibská Kamenice (pramen Jelení skála, ústí 

Kamenice u Všemil), Kamenice (pramen Jelení skála, ústí Labe v Hřensku), Svitávka 

(pramen Německo cca 1 km od státní hranice, ústí Ploučnice v Branné), Pryský potok 

(pramen u Horního Prysku, ústí Kamenice u České Kamenice), Šenovský potok (pramen 

Kamenický Šenov, ústí Pryský potok u České Kamenice) a Šporka (pramen u Polevska, 

ústí Ploučnice u České Lípy). Dalšími toky, které přesahují plochu povodí 25 km
2
, jsou 

Boberský potok, Křinice a Lužnička. A méně významné toky zastupují Doubický potok, 

Lesenský potok, Studený potok, Lísecký potok, Bělá a Luční potok (Kopecký a spol., 

1963). 

Stojatých vod je na území CHKO LH poměrně málo, jsou i menších rozměrů. Mezi 

nejvýznamnější patří Chřibská přehrada, přehrada Naděje a nádrž na Lesenském potoce. 

Chřibská přehrada s rozlohou 12.7 ha, nacházející se na řece Chřibská Kamenice, byla 

postavena z důvodu ochrany území před povodněmi, později se začala vodárensky 

využívat, dnes slouží jako zásobárna pitné vody pro Šluknovský výběžek (Holeček, 2004). 

Přehrada Naděje (viz obr. č. 6) slouží k zachycování splavenin, dříve byla 

využívaná jako pohon pily. Nádrž na Lesenském potoce slouží jako retenční, tzn. pro 

akumulaci vody a energetické účely (Holeček, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - přehrada Naděje (zdroj: KÚLK, 2011) 
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V centrální části lesa se vytvořilo několik nádrží, na jejichž březích se vytvořila 

společenstva vlhkých luk, rašelinišť a podmáčených smrčin či olšin, jedná se o Hraniční, 

Rolský, Svorský i Malý a Velký Jedlovský rybník a také přehradu Naději. Vyznačují se 

studenou a kyselou vodou, ochuzenou o živiny (Holeček, 2004). 

2.4.2 Klimatologické poměry 

Průměrné roční teploty se na území pohybují okolo 7°C. Úhrn ročních srážek je 

okolo 500 – 700 mm. Podnebí je vlhčí s mírnější zimou. Mrazové dny by neměly 

přesahovat 100 dní v roce. Klima záleží od nadmořské výšky a to v této oblasti velmi 

značně, jelikož reliéf má velký rozdíl výšek a proto dochází k místním rozdílům i v malých 

vzdálenostech. Samozřejmě v dnešní době má velký vliv na počasí inverze, tím se stává, že 

ve vysokých polohách je tepleji než v nízkých (Holeček, 2004 a Vizus, 2014). Klimatické 

poměry území můžeme vidět na mapě č. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 6 – klimatologie CHKO (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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2.4.3 Pedologické poměry 

V přírodních lesních oblastech, které zaujímají celé území CHKO LH, se vyskytují 

mezotrofní (bohatší, v širším okolí obohacené vyvřelými třetihorními horninami) či 

eutrofní typy půd (bazaltoidní horniny). Vzhledem k vyšší poloze jsou zde obsaženy i 

horské subtypy horských půd (Culek, 1996 a Vizus, 2014). 

Na hlubších substrátech jsou zastoupeny arenické podzoly, později přecházející v 

arenickou dystrickou kambizem. Na plošinách při úpatí kopců se vyskytují primární 

pseudegleje, na čedičích eutrofní kambizemě, trachyty jsou pokryty mezobazickou chudší 

kambizemí.  Substrát je vcelku kyselý, uplatňuje se vliv kyselých neovulkanitů (tvorba 

ostrůvků rankerů) i kyselých křídových pískovců. Ve všech potočních nivách je zastoupen 

vzácnější organozemní glej (Culek, 1996 a Vizus, 2014). Na mapkách č. 7 a 8 sledujeme 

rozdělení půd jak celých LH, tak vybrané CHKO LH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7 – půdní typy celého území (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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2.4.4 Flóra a fauna 

2.4.4.1 Flóra 

Lesy zabírají naprostou většinu území LH. Převážnou část lesního porostu tvoří 

bučiny, které se rozkládají na bohatších půdách vulkanického typu, převážně čediče. 

Nachází se zde i javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan (Fraxinus sp.), v teplejších 

polohách pak i lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides) či habr obecný 

(Carpinus betulus). Jedle (Abies alba) zde rostou jen velmi zřídka. Bohaté však je bylinné 

a keřové patro, kde se řadí např. kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a devítilistá 

(Dentaria enneaphyllos), árón plamatý (Arum maculatum), lilie zlatohlavá (Lilium 

martagon), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), 

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), netýkavka 

nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), aj. Na 

vrcholcích skal, hřebenech, prudkých svazích, kde nejsou pískovce tak bohaté, se vyskytují 

tzv. acidofilní bučiny, jelikož na těchto místech dochází k rozrušování živin (Vizus, 2014). 

Mapa 8 – půdní typy CHKO (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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V teplejších písčitých oblastech, JZ směrem k České Lípě, se vyskytují dub letní a 

zimní, borovice lesní a bříza. Bylinné a keřové patro je zde poměrně chudší. Údolí potoků 

a lesních pramenišť jsou vroubená jasanovo-olšovými luhy s bohatým bylinným porostem 

(Vizus, 2014). 

V dnešní době byl lesní porost z části nahrazen lesy smrkovými, na některých 

místech i opadavými jehličnany, které negativně ovlivňují chemismus půdy, padajícími 

jehlicemi. Častěji se setkáváme s tzv. mniškovinami, což jsou smrkové porosty, staré cca 

70-80 let, které byly vysázeny nepůvodními populacemi smrku po mniškové kalamitě ve 

30. letech 20. století., jsou velmi slabé vůči imisím, kyselým dešťům, ale i kůrovci, 

námraze, sněhu a jiných přírodních vlivů (Vizus, 2014). 

*Mnišková kalamita – stromy napadené bekyní mniškou (Lymantria monacha), 

(viz obr. č. 7, 8), což je motýlí škůdce, který napadá různé druhy stromů. Larvy se živí 

rašícími listy, později se rozlezou po celém stromě. (Holuša, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou z unikátností je ledová jeskyně Naděje, která se vytvořila v suti na Suchém 

vrchu. Jedná se o mohutnou kapsu, kam se v zimě dostává studený vzduch, který se drží ve 

spodní části a tím se v této jeskyni uchovává led po delší dobu. V sutích Klíče a Studence 

jsou vytvořeny systémy komor, kde se také studený vzduch nashromažďuje ve spodních 

partiích a tím dává za vznik a působení mechorostům a bezobratlým (Vizus, 2014). 

Obrázek 7 - larva bekyně mnišky (zdroj: Petr 

Kapitola, biolib 1996) 

 

Obrázek 8 - samec bekyně mnišky (zdroj: Ondřej 

Zicha, biolib 2004) 
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Na 60 m vysoké skále Klíč roste česnek sibiřský, kapradinka skalní a hvězdnice 

alpská, řadí se mezi vzácné druhy rostlin, jelikož jsou některými odborníky považovány za 

glaciální relikty (Vizus, 2014).  

V travnatých porostech nalezneme ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), 

kostřavu červenou (Festuca rubra), řebříček obecný (Achillea millefolium), zvonek 

rozkladitý (Campanula patula), kakost luční (Geranium pratense), (viz obr. č. 10), 

kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), (viz obr. 

č. 9) a další známé luční rostliny (Vizus, 2014). 

Vlhčí místa jako jsou louky v místech potoků či pramenů obydlují orchideje a 

masová společenstva prstnatce májového. Louky tohoto typu jsou velmi zranitelné, je třeba 

o ně pečovat, aby nezarostly agresivním bezkolencem rákosovitým (Molinia arundinacea) 

či tužebníkem jilmovým (Filipendula Ulmana) a posléze i dřevinami. Jelikož péče o louky 

na území LH je velmi chabá, vznikají namísto luk lesy (Vizus, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.2 Fauna 

V lesích přežívají typické lesní druhy jako je mlok skvrnitý (Salamandra 

salamandra), kuna lesní (Martes martes) a skalní (Martes foina), norník rudý 

(Clethrionomys glareous), liška obecná (Vulpes vulpes), jezevec (Arctonyx), rejsek obecný 

(Sorex araneus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo), vysoká zvěř, 

nepůvodní muflon (Ovis orientalis musimon), aj. Horských elementů se zde nevyskytuje 

Obrázek 10 - kakost luční (zdroj: Ondřej Zicha, 

biolib 2013) 

 

Obrázek 9 - lomikámen zrnatý (zdroj: 

Jakub Holec, biolib 2010) 

 



Markéta Horklová: Analýza Lužické hory s využitím GIS 

 

2014  19 

 

tolik, avšak z toho mála to je rejsek horský (Sorex alpinus), ořešník kropenatý (Nucifraga 

caryocatactes), lejsek malý (Ficedula parva), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), 

mravenci, pavoukovci, tesaříkovití, střevlíkovití a drabčíkovití brouci (BioLib, 2014 a 

Vizus, 2014).  

Na sutích je znám výskyt pavouka slíďáka (Acantholycosa norvegica) a střevlíků 

(Leistus montanus), (Pterostichus negligens). Ze savců je zde obsazen kamzík horský 

(Rupicapra rupicapra), který byl uměle vysazen a největší populaci má na Studenci. Na 

pískovcových skalách se mohou nacházet hnízda krkavce velkého (Corvus corax) či výra 

velkého (Bubo bubo). Díky úpadku lesnictví v posledních letech se na loukách vyskytuje 

více druhů živočichů. Velmi se rozšířili převážně motýli a ptáci, např. chřástal polní (Crex-

crex), (BioLib, 2014 a Vizus, 2014).  

Vzhledem k tomu, že LH jsou pramennou oblastí, nachází se na tomto území 

pstruhové pásmo. Také typickým společenstvem pro LH jsou tzv. bentos, kam se řadí 

především larvy jepic (Ephemeroptera), chrostíků (Trichoptera), pošvatek (Plecoptera) a 

dvoukřídlého hmyzu. Dna potoků obydlují ploštěnky, rak říční (Astacus astacus) a blešivec 

potoční (Gammarus fossarum). Ze savců a ptáků žijí ve vodním prostředí vydra říční 

(Lutra lutra), rejsek černý (Neomys anomalus) a vodní (Neomys fodiens), ledňáček říční 

(Alcedo atthis), konipas bílý (Motacilla alba) a horský (Motacilla cinerea), (BioLib, 2014 

a Vizus, 2014). 

V lesnatých částech je poměrně vlhko a chladno a tedy výskyt živočichů na těchto 

místech je poměrně slabší. Jedná se především o všudypřítomnou ropuchu obecnou, 

skokana hnědého, čolky, vážky, pavouky, atd. Se zmijí obecnou a ještěrkou živorodou se 

setkáme v blízkosti lesů na vlhkých, avšak sluncem prohřátých místech (BioLib, 2014 a 

Vizus, 2014).  

2.5 Ochrana 

Informační zdroje uvádí různé parametry rozlohy CHKO LH, podle pana Baláka a 

pana Holečka z roku 2003 a 2004 je rozloha 350 km
2
, podle správy CHKO LH z roku 2014 

je to 264 km
2
. Území bylo vyhlášeno za chráněné v roce 1976 k zajištění ochrany 

harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové tabule. Krajina exceluje 

výrazným reliéfem, bohatou lesnatostí a k tomu se přidává i lidová architektura, která 
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dokresluje celkový ráz krajiny. A tedy je cílem chránit celkový charakter krajiny, střídání 

pískovcových a sopečných tvarů reliéfu, velký podíl lesních porostů, z nichž některé ve 

vrcholových partiích hor si uchovávají původní složení lesa. Tyto zbytky přírodních 

porostů s výskytem některých vzácných rostlin, zejména vstavačů na podmáčených 

loukách, a ještě spolu s geomorfologickými skalními útvary jsou přírodovědecky 

nejcennějšími objekty LH. CHKO LH se na hranicích potkávají s německou chráněnou 

krajinnou oblastí Žitavské hory (Landschaftsschutzgebiet Zittauer Gebirge), na západě pak 

s CHKO České středohoří, Labské pískovcem i s NP České Švýcarsko a na výhodě je dělí 

s Jizerskými horami pouze úzký koridor. Podle knihy pana Baláka z roku 2003 se v CHKO 

LH nachází 13 přírodních památek a rezervací, avšak od roku 2004 podle pana Holečka je 

to 16 maloplošných CHÚ a 19 památných stromů.  

V tabulce č. 1 můžeme vidět 16 maloplošných CHÚ, rok jejich vyhlášení za 

chráněná a rozlohu a na obrázku č. 11 níže je můžeme shlédnout vykreslená. 

 

Tabulka 1 - přehled 16 maloplošných CHÚ (zdroj, Holeček, 2004) 

 
Název Kategorie Rok vyhlášení Rozloha (ha) 

Bílé kameny PP 1964 0,6 

Brazilka PP 2002 9 

Jezevčí vrch NPR 1967 80 

Klíč PP 1967 40 

Kytlice PP 1975 1 

Ledová jeskyně Naděje PP 1966 0,3 

Líska PP 1930 5 

Louka u Brodských PP 1997 0,7 

Marschnerova louka PR 1996 1,4 

Naldenteich PP 2004 1,5 

Pustý zámek PP 1956 1 

Rašeliniště Mařeničky PP 2004 6 

Spravedlnost PR 2004 11 

Studený vrch PR 1965 113 

Vápenka PR 1969 12 

Zlatý vrch NPP 1964 4,1 
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Pro turisty jsou nejzajímavější: PP Bílé kameny, PP Klíč, PP Studený vrch, PP 

Pustý zámek, PP Naděje a NPP Zlatý vrch. NPR Jezevčí vrch, nachází se cca 5 km sv. od 

Cvikova (Balák a spol., 2003). 

Na území CHKO LH je vymezena zonace o čtyřech ochranných zónách. V I. zóně 

jsou nejpřísnější podmínky ochrany, naopak tomu je v zóně IV., která je určena pro 

výstavbu a rozvoj obcí (Vizus, 2014).  

Oblast je zařazena do Natury 2000 a na celém území je vymezen územní systém 

ekologické stability. Plán péče o CHKO Lužické hory a o maloplošná chráněná území je 

vypracován pro managament území (Vizus, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Maloplošná chráněná území 

NPR Jezevčí vrch – rozsáhlá znělcová kupa s nadmořskou výškou 655 m, je 

tvořena čedičem, turonskými písky a pískovci. Byl vyhlášen za NPR v roce 1967 podle 

pana Holečka, podle správy CHKO v roce 1992. Důležitým prvkem ochrany je zachování 

smíšeného lesa s květnatými bučinami a suťovými lesy (jilm horský – Ulmus glabra), 

s výskytem různých druhů živočichů a rostlin zmíněných již výše v kapitole 2.3.4. Jilmové 

lesy v dávné době měly na tomto místě velký výskyt, avšak byly z velké části zničeny 

chorobou, tzv. grafiózou (Holeček, 2004 a AOPAK ČR, 2014). 

Obrázek 11 - maloplošná chráněná území a památné stromy na území CHKO LH (zdroj: Holeček, 

2004) 
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NPP Zlatý vrch (viz obr. č. 12) – díky lomovému odkrytí je význačnou geologickou 

lokalitou evropského významu. Geologická stavba je tvořena neovulkanickým tělesem 

s vertikální sloupcovitou odlučností čediče, avšak je tak spletitá a názory se tím liší. Čedič 

tvoří sloupce dlouhé až 27 m, který pomalu a rovnoměrně utuhnul. Těžilo se zde až do 60. 

let 20. stol., kromě jedné přestávky, kdy byl Zlatý vrch chráněn podle římskoněmeckého 

zákona na ochranu přírody. Odtud byl vyvážen kámen do Nizozemí., kde jím byly 

zpevňovány hráze. V roce 1964 byl Zlatý vrch jmenován chráněným přírodním výtvorem, 

později přejmenován na NPP. Panská skála, nacházející se v Kamenickém Šenově, je 

známá svými čedičovými varhany, avšak Zlatý vrch má 2,5x delší sloupce (Holeček, 2004 

a AOPK ČR, 2014). 

PP Bílé kameny (viz obr. č. 12) – jinak nazývaný Sloní kameny, jsou ze zrnitého 

pískovce. Na jejich zaoblení se podílela eroze a nejspíš i pevninský ledovec, který 

směřoval od Jitravského sedla. Na vrcholu je mísa s odtokovým žlábkem, pod vrcholem se 

nachází několik pseudokrasových jeskyní. Jejich poloha je na stezce mezi Lužickými a 

Žitavskými horami a vysoká turistická frekventovanost tudíž dochází k rychlejšímu 

zvětrávání pískovce (Holeček, 2004 a Správa CHKO LH, 2014). 

PR Vápenka na Vápenném vrchu – na tomto vrchu se nachází pseudokrasové 

jeskyně (pozůstatky těžebních jam, štol, odvalů), které jsou jedny z nejvýznamnějších 

v severních Čechách a je to velice důležité místo pro přezimování netopýrů, zvláště 

ohroženého netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra ušatého (Plecotus auritus) a 

kriticky ohroženého vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), viz obr. č. 13. Vápenný 

je významným nalezištěm vrstvy grafického fylitu a mimořádný výsky jurského vápence 

(Holeček, 2004 a Správa CHKO LH, 2014).  
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2.6 Vymezení krajinného rázu 

Krajina je část zemského povrchu s určitým reliéfem a jsou zde propojeny přírodní 

prvky s civilizačními. 

CHKO LH se dělí na oblasti krajinného rázu s přírodní, historickou a kulturní 

charakteristikou. Složky skladby krajiny jsou lesy, louky a pastviny, zástavby a drobné a 

větší vodní plochy. Oblasti krajinného rázu se od sebe liší skladbou krajinného rázu, dělí se 

na Lužickohorskou, Chřibskokamenickou, Středohorskou a Ralskou (Správa CHKO, 

2012).  

 

 

Obrázek 12 – Zlatý vrch (vlevo), Bílé kameny (vpravo), (zdroj: Region-tour, 2014; Kučerová H, 

2014) 

Obrázek 13 – vrápenec malý (zdroj: škůdci.com, 2014) 
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Vysvětlivka k legendě: Na mapě je zobrazena souvislá (111) a nesouvislá městská 

zástavba (112), průmyslová a komerční plocha (121), silnice a železniční tratě (122), 

přístav (123), letiště (124), důl (131), skládka (132), staveniště (133), nezavlažovaná orná 

půda (211), pastviny (231), zemědělská plocha s přírodní vegetací (243), louka (312), 

listnatý (311), jehličnatý (312) a smíšený les (313), vřesoviště (322), nevzrostlý les (324), 

skály (332), vodní toky (511), vodní plochy (512) 

 

OKR Lužickohorská – osídlení se soustřeďuje spíše na okraji LH, vesnice v řadách kolem 

potoků a u úpatí kopců. Dominantou je přírodní prostředí, jelikož zde nebylo obživou 

zemědělství. 

OKR Chřibskokamenická – osídlení okolo řeky Chřibské Kamenice a jejich přítoků, 

zástavby se soustřeďují u silnic a průmyslových objektů, avšak jsou bez velkých center. 

Obživou zde bylo lesnictví a domácí řemesla, která přešla v průmyslová a dnes je to 

v podstatě hlavní způsob obživy. 

Mapa 9 - využití plochy LH (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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OKR Středohorská – oblast mezi Lužickými horami, Českým středohořím a pískovcovou 

oblastí, v okolí České Kamenice, tvoří sídelní strukturu. 

OKR Ralská – zde už je členitý povrch, kde se uplatňuje zemědělství, pastevectví. 

Zástavba je umístěna kolem hlavních silničních tahů, důraz je kladen na významná centra a 

průmyslovou výrobu (Správa CHKO LH, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky legendy mapy č. 10 jsou k dispozici u mapy č. 9 výše. 

2.7 Turistika 

Turisti mají mnoho možností v CHKO LH, jelikož území zatím nepodléhá masové 

turistice, ze zmiňovaných (v odstavci 2.4 o ochraně) maloplošných zvláště chráněných 

území je nepřístupná pouze ledová jeskyně Naděje. Turisté především navštěvují vrcholy, 

ze kterých se mohou podívat na veškeré krásy chráněného území (Holeček, 2004). 

Mapa 10 - krajinný pokryv CHKO (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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2.7.1 Vývoj turistiky a cestovního ruchu 

Cestovní ruch v LH započal v 1. pol. 19. stol., rozkvět nastal v druhé polovině 

století. Vrchol Luž byl jeden z prvních turistických cílů, na počátku zde byl postaven jen 

jednoduchý přístřešek, který se postupem času změnil na horskou chatu s rozhlednou. 

Vrchol také navštívily známé osobnosti jako Josef Kajetán Tyl, král Bedřich August, císař 

Ferdinand V. a Josef II, avšak u Josefa II. to spíše bylo z vojenského hlediska. Na vrcholu 

Klíče byla v roce 1850 postavena horská útulna, která se časem přeměnila v hospůdku se 

sezónním provozem. Také zřícenina Tolštejn patřila k návštěvy hodným místům díky 

restauraci ve švýcarském stylu, která se nachází v rozvalinách bývalého hradu. Koncem 

18. stol. byly vybudovány vyhlídky na mnohých vrcholech, na Jehli nad Českou Kamenicí, 

na vrcholu Studenec, aj. (Holeček, 2004). 

Stavěly se další horské chaty a ubytovny pod velením Německého horského spolku 

pro nejsevernější Čechy, Přáteli přírody a Klubu českých turistů. Od roku 1948 do roku 

1989 se cestovní ruch nijak nerozvíjel a turistika odstoupila do ústraní, jelikož tato doba 

byla spíš pro rekreační dovolené a vznikl fenomén chalupářství, kdy lidé z velkých měst si 

kupovali chaty v horách, kam jezdili na víkendy si odpočinout. Později vzhledem k rozvoji 

chatařství se vrátil zpět i zájem o turistiku, okolní města se začala starat o tyto oblasti a 

vytvářela značené turistické stezky. Po roce 1990 nastal rozkvět cestovního ruchu, státní 

hranice se uvolnila, vznikala nová ubytovací zařízení, informační tabule ve městech, 

opravovala se náměstí a obnovila se péče o památky (Holeček, 2004). 

Z historie dopravy je známo, že nejdříve byla využívána železniční doprava, cca od 

druhé poloviny 19. stol., železniční síť byla vybudována územím LH z České Lípy a 

Děčína do Vansdorfu a Rumburka, na tuto, dá se říci, hlavní trať později navazovaly další 

železniční úseky. Dnes pravidelné spoje jezdívají po relativně starých kolejích, a tedy 

vlaky nemohou jezdit vysokou rychlostí. Ani silniční doprava na tom není o moc lépe, 

jelikož jsou zde jen 2 silnice 1. třídy (Holeček, 2004). 

Turistickou samozřejmostí je návštěva hradů a zámků, církevních památek, a také 

městské architektury, která byla v roce 1992 zařazena do městské památkové zóny. 

Příkladem takových památek je radnice a empírové roubené domy v Novém Boru, gotické, 

barokní a klasicistní stavby i dřevěné domy v České Kamenici, patricijský dům jako dnešní 

sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, roubené domy s podstávkami v Jiřetíně pod 
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Jedlovou. Krásná Lípa, Chřibská a Cvikov utrpěly velké jizvy na architektuře, mnoho 

domů bylo strženo, především po 2. sv. válce, zůstaly jen jednotlivé stavby, např. Dům u 

Frinda s dřevěnými arkádami a hrázděným patrem (Holeček, 2004). 

Turistika a cestovní ruch je pro LH stejně důležitá jako pro ostatní oblasti, avšak je 

třeba dbát na ochranu této zatím málo narušené krajiny (Holeček, 2004). 

2.7.2 Technické památky 

I tento druh památek lze nalézt v LH, za kulturní památky jsou považovány dvě 

rozhledny, na Studenci a na Jedlové. Na Studenci se jedná o rozhlednu železné konstrukce, 

ta je v dezolátním stavu, nepřístupná veřejnosti a uvažovalo se o jejím svržení, kdežto na 

Jedlové jde o kamennou stavbu, která byla zrekonstruována v roce 1993 a je přístupná 

veřejnosti. Dolní Chřibská se může pyšnit starobylým mlýnem na koření, ve kterém je 

dřevěné zařízení s kovovými doplňky a násypné trychtýře. Tento mlýn fungoval po sto let, 

v roce 2004 byl zájem o vykoupení této památky od majitele obcí. Další kulturní památkou 

je vodní náhon s akvaduktem v údolí Chřibské Kamenice v zaniklé osadě Na Potoce. Vedl 

vodu do tkalcovny, dnes neexistující. Za zmínku stojí i sklárna zvaná Rudihuť v Polevsku, 

vodní mlýn v Horním Podluží, štoly (sv. Kryštofa a sv. Jana Evangelisty) v Jiřetíně pod 

Jedlovou, přehradní nádrž Chřibská (zdroj pitné vody), či zvony ve farním kostele sv. Máří 

Magdalény v Krásné Lípě. Nejsou na seznamu technických kulturních památek, avšak jsou 

zajímavými památkami, např. Riedelova jeskyně v Prysku, výjimečný příklad těžby písku 

(Holeček, 2004). 

Na území LH se nachází i muzea. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

sklářské muzeum Nový Bor, sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, expozice Lužické 

hory – příroda a lidé, muzeum města a církve v České Kamenici, muzeum psacích strojů, 

hornické muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou a muzeum Českého Švýcarska a Krásnilipska 

v Krásné Lípě (Holeček, 2004). 

2.7.3 Turistické možnosti 

Naučné stezky:  

1. mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory (délka trasy 31 km) 

2. Okolím Studence (22,5 km) 



Markéta Horklová: Analýza Lužické hory s využitím GIS 

 

2014  28 

 

3. Obnova mokřadů na Brazilce (300 m) 

4. Hornická naučná stezka údolím Milířky (4,5 km) 

Pěší turistika, cykloturistika, lyžování (Jedlová a Tolštejn), horolezecké terény 

(Horní skály, Vraní skály…). V Žitavských horách (německá strana LH) jsou také místa 

pro turistiku, horolezectví, lyžování, běžecké stopy i naučné stezky (Holeček, 2004).  

2.8 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, která jsou označována jako evropsky 

významné lokality, vybírány členskými státy EU. Cílem je ochránit vzácné, či omezené 

výskytem druhy živočichů, rostlin a přírodních míst na vymezeném místě. Natura 2000 se 

řídí těmito směrnicemi: „1) směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků a 

2) směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin.“ (NATURA 2000, 2006). 

Stanoviště, která jsou chráněná Naturou 2000, jsou v přírodě v podstatě díky 

činnosti člověka, tím pádem není zakázán vstup do těchto lokalit, avšak musí se dbát na 

pokyny a je zakázána taková činnost, která má negativní vliv na prostředí (NATURA 

2000, 2006). 

V České republice za Naturu 2000 zodpovídá Ministersko ochrany živ. prostředí, 

které dalo pravomoc Agentuře ochrany živ. prostředí a vláda deklaruje ptačí oblasti a 

evropsky významné lokality (NATURA 2000, 2006). 

Lokality, které jsou pod Naturou 2000 a nachází se na území Lužických hor, jsou 

tyto: Lužickohorské bučiny – velkoplošně rozsáhlý porost, na některých místech i 

pralesového typu, útočiště řady živočichů; Studenec – významný lesní komplex, jiný 

obdobný v okolí není, součástí jsou i maloplošná ZCHÚ; Spravedlnost-Chřibská – velké 

louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, zařazena do 1. zóny ochrany; údolí 

Chřibské Kamenice – biotopy (rašeliniště, lesy s acidofilními bučinami), výskyt orla 

mořského (Haliaeetus albicilla) a vydry říční (Lutra lutra); Chříbská (kostel) – letní 

kolonie netopýra velkého (Myotis myotis); Klíč – bezlesí a svažitost, postglaciální relikty, 

původní smrčiny a doubravy; Jezevčí vrch – acerózní bučiny a suťové lesy, smrk a 

borovice se nachází v nižších částech vrchu, nejrozlehlejší soubor přirozeného listnatého 

lesa východní části LH, výskyt náročných druhů rostlin (např. ptačinec velkokvětý, 
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dymnivka plná, aj.); Suchý vrch (Naděje) – květena s reliktním charakterem, relikt 

netopýra velkouchého, pseudokrasová jeskyně (NATURA 2000, 2006). 

2.9 Těžba nerostných surovin 

V oblasti se začalo těžit již ve středověku, suroviny jako cín měď, olovo a stříbro 

měly lomy v Jiřetíně pod Jedlovou, čedič na více místech a to na Zlatém vrchu, Stříbrném 

vrchu, u Nové Huti, atd., vápenec se těžil především na vrchu Vápenný a pískovec 

na Plešivci, Hvozdu a Jílovém vrchu. O žádném z těchto lomů neexistuje písemná 

dokumentace a jsou dnes opuštěny (Správa CHKO LH, 2012). 

Ložiska zásob výhradních nerostných surovin byla na Polevsku, v Prysku a 

Mlýnech, na těchto ložiscích se těžil stavební kámen čedič a slévárenské písky. O dalších 

ložiscích nelze vyhledat informace, jen o České Kamenici se ví, že zde se ještě těží 

stavební písky pouze pro městské potřeby. Ohledně obnovení těžby v ostatních ložiscích se 

jednalo, avšak správa CHKO LH zamítla tuto možnost, jedná se pouze o prodloužení těžní 

doby v České Kamenici (Správa CHKO LH, 2012). 

Na opuštěných lomech se uskutečňuje sukcese rostlinných a živočišných druhů až 

k vytváření zajímavých biotopů, patří k nim Polevsko či Horní Sedlo. V LH momentálně 

neprobíhá rekultivace, jen revitalizace vodních toků z důvodu silně meliorovaných vodních 

ploch (Správa CHKO LH, 2012).  

2.9.1 Průmysl 

Sklářství stále je jedním z hlavních průmyslových odvětví, hlavním střediskem je 

Nový Bor. Sklářskými závody jsou Preciosa-Lustry a.s., Severosklo s.p., Emilia glass 

s.r.o., Rückel v Kamenickém Šenově, sklářská huť Alexandra v Práchni a malé sklárny, 

které se zaměřují především na zušlechťování skla nalezneme prakticky ve všech obcích 

(Správa CHKO LH, 2012).  

Textilní průmysl se datuje od 18. století. V současné době se zde člení na textilní, 

pletařský průmysl a výrobu oděvů. V tomto průmyslu jsou firmy Benar (Chřipská, Česká 

Kamenice), STAP (Dolní Podluží), Novia (Krásná Lípa), Bonex (Krásná Lípa, Česká 

Kamenice) a Severka (Cvikov) (Správa CHKO LH, 2012). 
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Vzhledem k vcelku vysoké lesnatosti zde nachází uplatnění i papírenský a 

dřevozpracující průmysl. Pily jsou umístěny v Rybništi, Horním Sedle, v Chřibské a 

Kněžici, výroba nábytku se soustředí ve Cvikově, největší papírna se nachází v České 

Kamenici (Správa CHKO LH, 2012). 

Ohledně strojírenského průmyslu jsou zde pouze jednotlivé provozovny jako např. 

FEROX (Krásná Lípa) – chemické a potravinářské zařízení, TST Nářadí (Česká Kamenice, 

Chřibská), RUKOV (Jiřetín pod Jedlovou, Česká Kamenice a Kytlice), aj. (Správa CHKO 

LH, 2012). 

2.9.2 Vliv průmyslu na přírodu CHKO LH 

Sklárny nejsou všechny vybaveny ČOV ani elektrickými odlučovači částic a tím 

dochází ke znečištění ovzduší a vod. Textilní průmysl má na životní prostředí vliv hlukem, 

exhalacemi, prašností a také ovlivňují kvalitu vody. Papírenský a strojírenský průmysl má 

největší vliv na vodoteče a k tomu se přidává i estetičnost, prašnost, hluk, poletující piliny 

a exhalace. Velký vliv na znečišťování území mají také skládky, kterých je v lokalitě LH 

cca 60, a to všechny jsou černé, žádná není povolená. Na černé skládce v Polevsku 

probíhala rekultivace a sanace, avšak je nutno znovu rekultivovat z důvodu nového nánosu 

odpadu. V Kamenickém Šenově je povoleno na skládce vysypávat pouze zeminu vzhledem 

k tomu, že kolem teče potok a země je dosti propustná, ale i přesto zde není jen skládka 

zeminy, a proto je nutností důkladné sanace (Správa CHKO LH, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 – nákres ČOV (zdroj: Galileo corporation s.r.o., 2014) 
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3 Popis vybraných programových prostředků GIS 

Třetí kapitola je věnována programu GIS, jeho vzniku a práce s ním. Vzhledem 

k dalším kapitolám jsem popsala i metodu RUSLE, pomocí které jsem vytvořila mapu 

eroze v oblasti. 

3.1 Charakteristika a historie programu GIS 

Společnost ESRI dala možnost zpřístupnit první edice ARCINFO pro PC, nejdříve 

jako aplikace pro lesnictví. Největší rozmach programu nastal v 90. letech společně 

s masovou komputerizací a nástupem internetu. Společnost ESRI s oborovými firmami 

stojí stále na špici. GIS se z původní podoby akcentovaně desktopového charakteru mění, 

významnou roli mají čím dál více serverové a mobilní aplikace. Jako serverové aplikace 

považujeme sdílení dat a prezentaci dat na internetu a k mobilním aplikacím se řadí PDA, 

mobily a GPS. ARCINFO se postupně měnil na lepší verze a to v letech 2001 a 2004 na 

ArcGIS 8.1 a ArcGIS 9, v roce 2010 vstoupil na trh ArcGIS 10, který je obohacen o řadu 

novinek, ať už jsou to zdokonalené ediční nástroje, rozšíření geoprocessingu, těsnější 

komunikace s webovými portály či aplikace pro iPhone. Od roku 2013 je na trhu i verze 

10.2, u které nastala v poslední době ještě změna v podobě Portal for ArcGIS, který 

umožňuje nainstalovat lokální ArcGIS Online v privátní síti a sdílet tak mapy, aplikace a 

další geografické informace (ESRI, 2006 a Arcdata, 2013).  

Definice programu podle ESRI z roku 2013: „GIS je organizovaný soubor 

počítačového hardware, software a geografických údajů navržených pro efektivní 

získávání, ukládání, upravování, analyzování a zobrazování všech forem geografických 

informací.“ Zjednodušeně se dá říct, že GIS jakožto informační systém pracuje 

s informacemi, které mají geografický charakter. 

Program GIS je využíván téměř všemi obory lidské činnosti. Za nejvýznamnější se 

mohou pokládat např. veřejná správa, inženýrské sítě, přírodní zdroje, doprava či obrana 

(Arcdata, 2013). 
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3.2 Práce s GIS 

GIS používá geografická data, která jsou poskládána do vrstev, a těm se říká 

témata, což jsou např. dálnice, železnice, vodní plochy, města, parky, aj. V souboru vrstev 

jsou obsaženy informace o určitém místě. Každá vrstva nese informaci o poloze objektů 

v území, je georeferencována, vrstvy se dají překrývat a tím se vytváří mapy (Arcdata, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program pracuje se dvěma typy geografických dat: s vektorovými a rastrovými 

datovými vrstvami. Vektorové datové vrstvy obsahují body, linie a plochy (polygony). 

Propojení s atributovými daty, jsou to popisná data uložená v tabulkách, které GIS spojuje 

s mapovými prvky. Vektorová data jsou velmi přesná, avšak jejich nevýhodou je vysoká 

výpočtová náročnost prostorových operací (Arcdata, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 - skládání vrstev v programu (zdroj: ESRI 2006) 

Obrázek 17 - vektorové datové vrstvy 

(zdroj: ESRI 2006) 

 

Obrázek 16 - mřížky v rastrových datových vrstvách 

(zdroj: ESRI 2006) 
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Základním nositelem prostorové informace v rastrových datových vrstvách je pixel, 

ten je součástí mřížky tvořené pravidelnými řádky a sloupci. Poloha objektu se určuje 

podle souřadnic polí mřížky, ve kterých se nachází. Tento typ dat je méně přesný než 

vektorová, používá se např. při měření teploty, množství srážek, nadmořské výšce… 

Pomocí tohoto datového formátu lze ukládat i letecké a družicové snímky. 

3.3 Metoda RUSLE 

RUSLE  (Revidovaná univerzální rovnice ztráty půdy), odhad budoucích hodnot 

skutečného průběhu dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy způsobené odtokem 

z pozemků o určitém sklonu při určitém systému zemědělského využití. Je možné ji 

používat i pro nezemědělská území (staveniště). Tato metoda se začala používat v 90. 

letech, byla vytvořena z metody USLE (Univerzální rovnice ztráty půdy), která se 

aktualizovala, vylepšila a to dalo za vznik metodě RUSLE (Vodní eroze, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovnice pro výpočet ztráty půdy je G=R*K*L*S*C*P, přičemž G je průměrná 

roční ztráta půdy, R je faktor erozní účinnosti deště, K – faktor erodovatelnosti půdy, L – 

faktor délky svahu, S – faktor sklonu svahu, C – faktor vegetačního krytu a osevního 

postupu a P je faktor protierozních opatření (Vodní eroze, 2006). 

3.3.1 Erozní účinnost deště – R 

Déšť se nejvíce projevuje při zahajování erozního procesu, kapky dopadají na 

povrch, kde se dosud nevytvořila vrstva povrchově odtékající vody. Na povrchu tak 

Obrázek 18 – schematický profil svahu pro použití RUSLE při 

rýhové a mezirýhové erozi (Vodní eroze, 2006) 
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dešťové kapky vytváří kinetickou energii, která je charakteristickým prvkem pro stanovení 

erozní účinnosti deště. Pro výpočet se tedy používá vzorec podle Wischmeiera a Smitha 

z roku 1978, ten zní: E=(206 + 87 log i) * Hs, přičemž E je kinetická energie deště měřená 

v J/m
-2

, i je intenzita deště počítána s cm/h a Hs je úhrn deště a měří se v cm (Janeček a 

kol., 2002). 

Je nutno počítat s faktorem erozní účinnosti deště, který je opět podle Wischmeiera 

a Smitha definován tímto vztahem: R = (E/100) * i30, přičemž R je faktor erozní účinnosti 

deště (MJ*ha
-1

*cm*h
-1

), E je již zmiňovaná kinetická energie deště a i30 – maximální 30 

minutová intenzita deště (cm/h), (Janeček a kol., 2002). 

3.3.2 Erodovatelnost půdy – K 

Jak budou působit dešťové kapky a transport odtoku na půdu ovlivňují její 

vlastnosti jako infiltrační schopnost a odolnost povrchu a půdních agregátů. Faktor 

erodovatelnosti půdy je definován jako odnos půdy v t /ha na jednotku faktoru deště 

z průměrného pozemku o velikosti 22,13 m v závislosti na svahu a jeho sklonu 9%. Ovšem 

záleží i na obsahu prachu a práškového písku v půdě, ten nesmí překročit 70%. Definice 

vztahu faktoru K: 100K = 2,1 M
1,14 

10
-4

 (12 – a) + 3,25 (b – 2) + 2,5 (c – 3), kdy M je % 

prachu + práškového písku * 100 - % jílu, a je % organické hmoty, b jako třída struktury 

ornice a c jako třída propustnosti půdního profilu (Janeček a kol., 2002). 

3.3.3 Morfologické poměry - LS  

Faktor LS vyjadřuje poměr ztráty půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na 

jednotkovém pozemku, který má délku 22,13 m a sklon 9 %. Pro tento faktor platí vzorec: 

LS = l
0,5 

d /0,0138 + 0,0097 s + 0,00138 s
2
, kdy pro ld platí nepřerušená délka svahu, 

měřená v metrech a s je sklon svahu v procentech. Samostatně lze vypočíst faktor délky 

svahu a i sklon svahu. Pro L = /ld : 22,13/ 
p
, kde ld je nepřerušená délka svahu a p je 

exponent zahrnující vliv sklonu svahu, pro S = 0,43 + 0,30s + 0,04s
2
 / 6,613, kde s je sklon 

svahu (Janeček a kol., 2002). 

3.3.4 Ochranný vliv vegetace – C 

Vegetační pokryv má přímý vliv na ochranu povrchu před destrukcí dopadajících 

kapek, zpomaluje rychlost povrchového odtoku a taktéž vegetace působí na vlastnosti půdy 
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jako je pórovitost a propustnost. Nejlepší vegetační ochranou jsou traviny a jeteloviny. 

Výsadbou kukuřice, vinné révy aj. širokořádkových plodin se nedostatečně chrání půda 

proti erozi. Hodnoty faktoru vegetace se dají nalézt v tabulce podle Wiechmeiera a Smithe 

(Janeček a kol., 2002).  

3.3.5 Účinnost protierozních opatření – P 

Hodnoty tohoto faktoru lze taktéž nalézt v tabulce v knize Doc. Ing. Miroslava 

Janečka, DrSc. z roku 2002.  

Pokud je však předpoklad, že nebudou dodrženy podmínky max. délek a počtu 

pásů, tím pádem nelze průměrné dlouhodobé ztráty počítat, přičemž by hodnota P byla 1 

(Janeček a kol., 2002). 

Jak již bylo zmíněno, program RUSLE se zabývá průměrnou velikostí ztráty půdy, 

pokud se ztráta půdy porovná s hodnotami přípustné ztráty půdy pro vyšetřovanou lokalitu, 

tak program podává v určitém rozmezí návrhy na protierozní opatření (Janeček a kol., 

2002). 
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4 Analýzy v GIS 

Pro vykreslování map ve své práci jsem si zvolila programový prostředek ArcGIS 

ArcMap verzi 9.3. V této kapitole mám pro ukázku analýzy pouze jednu mapu, jelikož 

zbytek map tvořených ve stejném programu, stejným způsobem nalezneme výše u textů, ke 

kterým je bylo nutno dosadit. 

Elementární formy reliéfu sestavují georeliéf. Jde o geometricky stejnorodé plochy, 

které jsou ohraničené výraznými liniemi a tím narušují stejnorodost jiným formám. Plochy 

mají specifické morfologické vlastnosti, jako jsou sklon, orientace a křivost (Mentlík, 

2010).  

EFR (elementární formy reliéfu) – pro ukázku jsem si vybrala tyto čtyři typy: 

plošina, svah, hřeben a vrchol. Plošina může být rovná, její výskyt je v různé nadmořské 

výšce. Svah je rozdělen podle sklonu na plochý, mírný, příkrý, sráz, stěnu, podle délky na 

velmi krátký, krátký, středně dlouhý, dlouhý a velmi dlouhý a podle tvaru na po spádnici 

převážně konvexní, po spádnici převážně přímý, po spádnici převážné konkávní, po 

spádnici výrazně konvexně-konkávní, po vrstevnici konvexní, po vrstevnici konkávní, po 

vrstevnici víceméně přímý (LÖV & spol., s.r.o., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 – ukázka konvexního (břeh vlevo) a konkávního (břeh 

vpravo) svahu (Lesy ČR, 2012) 
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Hřeben je protáhlá vyvýšenina, která je výrazná a má převážně ostrou a skalnatou 

vrcholovou část. Vrchol může být nezřetelný na plochém temeni, nevýrazný ve hřbetu, 

středně výrazný kupovitý, středně výrazný v hřebeni, výrazný kuželovitý. Za zvláštní tvary 

EFR se považuje sedlo, svahový hřbet a svahové údolí.  

Sedlo -  úzká část hřbetu či hřebene;  

Svahový hřbet – vyskytuje se v hlubokých údolích nebo úbočích horských svahů; 

Svahové údolí – podobně jako svahový hřbet (LÖV & spol., s.r.o., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mapě č. 11 jsou vykresleny elementární formy reliéfu, z mapy je možno vyčíst, 

že v CHKO se střídají plošiny se svahy, oblast je velmi hornatá, zaznačeny jsou i vrcholy. 

Převážná většina údolí je hluboká a ve vymezeném území je poměrně dosti pramenů. 

 

 

Mapa 11 - elementární formy reliéfu (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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5 Vizualizace a interpretace výsledků 

V této kapitole se zaměřuji na erozní ohrožení chráněné oblasti LH, za použití 

metody RUSLE, o které jsem se zmiňovala v podkapitole 3.3 výše. 

Na mapě č. 12 níže je zobrazeno erozní ohrožení CHKO LH, přičemž je zřejmé, že 

největší riziko erozí je kolem hlavních vodních toků a ploch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Eroze 

Eroze je činnost, při které dochází k narušování zemských elementů (půda, hornina, 

stavby, aj.) pomocí vody, větru. Je to v podstatě přirozený proces porušování a přepravy 

objektů na zemském povrchu. Základní rozdělení je na přirozenou a nadměrnou erozi. 

Přirozená eroze je přirozenou součástí tvorby pokryvu, kdežto u nadměrné eroze dochází 

ke zrychlené erozi a tím se důležité prvky nestačí na místě uložit a nevznikne tak úrodná 

Mapa 12 – erozní ohrožení stanovené metodou RUSLE (zdroj: autor, zdroj dat: ČHMÚ, 2014) 
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půda. Pro snížení či zastavení nadměrné eroze jsou protierozní způsoby hospodaření. 

Hodnoty přípustného smyvu půdy jsou pro půdy do hloubky 30 cm 1t/ha ročně, do 

hloubky 60 cm je to 4t/ha ročně a pro půdy hlubší než 60 cm je povoleno 10 t/ha ročně 

(Zemědělský svaz ČR, 2011). Pokud se odnos půdy rovná tvorbě zvětráváním, nazýváme 

tento jev jako kompenzační či vyrovnanou erozi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Druhy eroze 

Eroze lze členit podle toho, jaký exogenní činitel ji způsobil, na erozi vodní 

(akvatickou), větrnou (eolickou), ledovcovou (glaciální), sněhovou, aj. (Janeček a kol., 

2002). Vzhledem k tomu, že vodní eroze je jedno z hlavních rizik v horských oblastech, 

tedy jsem ji dále rozvedla a na mapě č. 11 níže vykreslila metodou RUSLE v programu 

ArcMap. 

Akvatická eroze rozrušuje povrch dešťovými kapkami a povrchovým odtokem, 

podle toho jakou má formu se rozděluje na plošnou, rýhovou (viz obr. 18), výmolovou a 

proudovou erozi. Plošná eroze eroduje půdu rovnoměrně po celé ploše. Mezi plošnou a 

rýhovou erozí je někdy těžké poznat rozdíl, jelikož i plošná eroze může vytvářet na půdě 

Obrázek 20 – rozdíl mezi sedimentací a erozí, tvorba meandru 

(zdroj: Grygar, R. a Jelínek, J.) 
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rýhy. Působením plošné eroze půda klesá někdy až na skalní podloží. Srážková voda se 

dostává nejen na povrch, ale i pod něj a tím působí jako vnitropůdní eroze. Je třeba zmínit 

k vodní erozi i sněhovou, jelikož při tání sněhu dochází k intenzivnějšímu poškození půdy 

rychlým odnosem s velkým množstvím vody a tím vznikají rýhy a rýžky. Výmolová eroze 

se vyskytuje spíše v aridních oblastech, obsahuje větší zrnitost a tím může být i 

významnější než plošná eroze ve tvorbě nánosů (Janeček a kol., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 – Klasifikace škodlivosti plošné eroze podle intenzity odnosu, tabulka 

vytvořena podle Zachara z roku 1970 (zdroj: Janeček, M. a kol., 2002) 

 

Stupeň 
Intenzita odnosu půdy 

erozí (mm/rok) 
Hodnocení eroze 

1 do 0,05 nepatrná 

2 0,05 - 0,5 slabá 

3 0,5 - 1,5 střední 

4 1,5 - 5,0 silná 

5 5,0 - 20,0 velmi silná 

6 nad 20,0 katastrofální 

Obrázek 21 – příklady rýhové eroze (zdroj: Vodní eroze, 2006) 
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5.1.2 Příčiny vodní eroze 

Faktory eroze, které zapříčiňuje jak příroda, tak člověk jsou následující:  

 klimatické a hydrologické (zeměpisná poloha, nadm. výška, srážky…) 

 morfologické (sklon území, délka a tvar svahu, návětrnost) 

 geologické a půdní (půdní druh a typ, povaha substrátu, textura a struktura 

půdy) 

 vegetační  

 způsob využívání a obhospodařování půdy (poloha a tvar pozemků…) 

(Janeček a kol., 2002). 

Erozní činitelé mají na půdní částice dvojí účinek, buďto destrukční nebo 

zhutňující. Při destrukčním účinku jsou půdní částice vytrhávány za pomocí dešťových 

kapek z povrchu půdy, při zhutňujícím je vytvářen škraloup na povrchu v důsledku 

ucpávání pórů jílovými částicemi (Janeček a kol., 2002). 

 

5.1.3 Degradace půdy zapříčiněná erozí 

V dnešní době je degradace zemědělské půdy významným procesem. Mezi 

nejvýznamnější půdní degradace patří: vodní a větrná eroze, kontaminace anorganickými a 

organickými látkami, zástavba půdy, sesuvy půd a záplavy, poklesy organické hmoty 

v půdě, postup pouští, salinizace, což je zasolování půd a pokles biodiverzity půd. Půdní 

sesuvy jsou největším problémem ve svazích a poddolovaných oblastech. Při zástavbě půd 

dochází k poškození zemědělské půdy, a tím pádem ke ztrátě neobnovitelného přírodního 

zdroje (Zemědělský svaz ČR, 2011).  

Důsledky eroze: změna fyzikálních vlastností půdy, zhoršování struktury, snižování 

mocnosti původního horizontu, snižuje propustnost pórů, eroze má také vliv na chemické 

vlastnosti půdy – snižuje obsah organické hmoty, humusu a minerálních živin v půdě 

(Janeček a kol., 2002).  
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5.1.4 Protierozní ochrana 

Na území naší republiky, převážně v horských oblastech je prakticky polovina 

ploch orné půdy ohrožena vodní erozí a je tedy třeba důsledné protierozní ochrany. 

Předpoklady pro přítomnost erozních procesů jsou velkovýrobní zemědělské 

obhospodařování, ve městech a vesnicích povrchový odtok a smyv půdy ze zemědělských 

pozemků a přitom dochází i ke zhoršení kvality vodních zdrojů (Zemědělský svaz ČR, 

2011). 

Jsou tři způsoby protierozních opatření: organizační, agrotechnické a vegetační a 

technické. Při protierozní ochraně je třeba využít tu nejlepší variantu z hlediska záboru 

půdy, financí, realizace a následný provoz. Protierozní ochrana je v podstatě zachycení 

odtékající vody na povrchu, převedení její největší části do půdního profilu a snížení 

rychlosti odtékající vody. Podle finančních prostředků je nejlepší začít od nejjednodušších 

organizačních a agrotechnických opatření k opatřením technickým (Vodní eroze, 2006). 

Při organizačních opatřeních je zapotřebí návrhů vhodného umístění pěstovaných 

plodin, pásového pěstování plodin, optimálního tvaru a velikosti pozemku, vegetačních 

pásů mezi pozemky a záchytných travních pásů. U agrotechnických a vegetačních opatření 

dochází k půdoochrannému obdělávání, protierozní orbě, protieroznímu setí kukuřice a 

protierozní ochraně brambor. A při technických opatřeních jsou nezbytné terénní 

urovnávky, příkopy, terasy, průlehy, protierozní nádrže (viz. obr. č. 22), ochranné hrázky a 

protierozní cesty (viz. obr. č. 22), (Vodní eroze, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 22 – retenční přehrada (vlevo, zdroj: Lesy ČR, 2012), protierozní cesta 

(vpravo, zdroj: Houšť, M. 2013) 
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5.2 Plán turistické trasy vzhledem k erodovatelnosti půdy 

Pro vysvětlení, jak turistika ovlivňuje erozi, jsem si vybrala trasu z Nonnenfelsenu 

na vrchol Luž. Stezka vede z Německé strany Nennenfelsenu po modře zaznačené trase 

(viz. obr. 23), která vede lesem, po chvíli začne stoupat a vchází se do skalní soutěsky, 

pokračuje se po hřebeni, poté po cestě v sedle nad vesnicí Sonneberg se dojde až k cestě, 

která dále pokračuje lesem k hoře Luž. V oblasti skalní soutěsky jsou v místě spádu 

vestavěny schůdky, které tak zamezují odnosu půdy při dešťových srážkách. Nejvyšší 

opatrnosti je třeba brát v místě, kde se spojuje modrá trasa s červenou, v této oblasti je 

nejvíce erodovaná půda a tedy je třeba omezit pohyb mimo turistické trasy, čímž se zamezí 

zvýšení eroze. Turistická eroze je reálný proces a tedy reálné riziko eroze půdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 – turistická mapa trasy (zdroj: www.mapy.cz) 
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6 Závěr, doporučení managementu CHKO 

Cílem této bakalářské práce bylo prezentování využití programových prostředků 

GIS a především znázornění rizik v chráněné krajinné oblasti Lužických hor s použitím 

těchto prostředků. V rámci managementu CHKO se stal GIS již standardním nástrojem, 

stejně tak v rezortech MŽP a MZe (např. lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství, 

Hlásná a předpovědní povodňová služba apod.), proto bylo i pro mne určitou výzvou 

naučit se základy práce s tímto typem software a provést elementární analýzy zájmového 

území a jeho vybraných rizik. Mohu říci, že v rámci této činnosti se potvrdil můj původní 

předpoklad, že pro práci s prostorovými daty se jedná o velice výkonný a efektivní nástroj. 

V práci jsem se zabývala fyzicko-geografickými a historicko-kulturními poměry 

oblasti, které jsem i vykreslila v programu ESRI ArcMap. Jednou z hlavních částí je 

kapitola o samotném programu a vysvětlení jeho funkce, dále podkapitola o metodě 

RUSLE. S pomocí této metody jsem zpracovala mapu o rizikovosti vodní eroze. Vytvořená 

mapa umožnila zjistit, na kterých místech hrozí eroze. Na základě toho zjištění jsem uvedla 

několik způsobů protierozní ochrany, které by bylo vhodné využít, aby se zabránilo 

rozšíření stávajícího poškození. Nejrizikovější lokality jsem popsala v kontextu 

turistického ruchu a tras turistických stezek. 

Na základě zkoumání krajiny Lužických hor a jejich aktuálních problémů 

doporučuji pro ochranu CHKO redukovat umělé vysazování nepůvodních dřevin, snažit se 

obohatit lesy o stromy přizpůsobené tomuto prostředí a doplnit chybějící druhy, co 

nejpřirozenější cestou. Je také nutno klást důraz na ochranu proti vysoké zvěři a především 

navýšit obnovu lesního porostu až na 50% v jednom obnovním cyklu podle §31 odst. 1 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. 
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