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ANOTACE    

V předložené  práci  je  stručně  popsán  probíhající  monitoring  stavu  životního 

prostředí  v Národním  parku  České  Švýcarsko,  který  je  důležitý  pro  získání  dat 

z jednotlivých  druhů  monitoringů,  která  jsou  potřebná  pro  správné  managementové 

rozhodování  v  dalším  období  pro  stanovení  optimálních  postupů  na  ochranu  tohoto 

jedinečného přírodního bohatství. V první části jsou popsány a konkretizovány jednotlivé 

druhy monitoringů prováděné v současné době na území národního parku.V další části jsou 

zpracovány  výsledky s vyhodnocením získaných dat.   Závěr  práce je spojen s návrhy 

opatření  v  jednotlivých  monitorovaných  oblastech  s  doporučením  dalších  kroků  při 

provádění ochrany přírody a ekosystémů v Národním parku České Švýcarsko.

    

Klíčová slova : ekosystém, komplexní monitoring, národní park, přírodní prostředí

ANNOTATION 

In  submitted  work  be  brief  described  instant  monitoring  state  environment  in 

national park Czech Switzerland that the be of consequence for obtaining data from single 

kinds monitoringu that the are needed for correct management decision making hereafter 

period  for  assesment  optimum  progress  on  protection  hereof  unique  natural  wealth.In 

forepart are circumscribed and conctretize individual sorts monitoringu compile - time at 

present on territory national park.In next parts are processed  record with evaluation gained 

data. Close work be attached to suggestions procuration in single monitoring regions with 

recommendation  next  step  in  applying  the  provision  conservation  and  ecosystems  in 

national park Czech Switzerland.

   

Keywords : ecosystem, complex monitoring, national park, natural environment
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1  ÚVOD 

Národní park České Švýcarsko vznikl 1. 1. 2000  vyhlášením v zákoně č. 161/1999 

Sb.,  má  rozlohu  80  km2,  lesnatost  90  % a  je  jedním  ze  čtyř  národních  parků  České 

republiky. Rozprostírá se v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská. Kopíruje státní 

hranici s Německem, která jej odděluje od  Národního parku Saské Švýcarsko. Geologicky 

náleží do Děčínské vrchoviny. Pískovcové skalní masivy a kaňony si zde zdánlivě žijí již 

700 milionů  let  svůj  poklidný  život.  V průběhu  nejstaršího  období,  trvajícího  asi  420 

milionů let, které zahrnovalo jak mladší starohory, tak i starší prvohory, došlo v několika 

po sobě navazujících etapách k sedimentaci a metamorfóze hornin. Přírodní proces v takto 

obrovském časovém pásmu nelze zastavit a eroze skalního podkladu, včetně akumulace 

sedimentů nadále působí i v dnešní době. Tímto nezvratným přírodním procesem vznikl 

současný typický ráz celé krajiny Národního parku. Krajina Národního parku je členěna do 

tří pater, první patro tvoří kaňon řeky Labe a soutěsky přítoků, druhé patro tvoří skalní 

plošiny a  třetí  patro tvoří  pískovcová skalní  města  a  stolové  hory.  Většina vrcholků  v 

Národním parku leží v nadmořské výšce okolo 440 až 480 metrů. Celé území je známo 

svojí malou nadmořskou výškou v oblasti kaňonu Labe v obci Hřensko s výškou 114 metrů 

nad mořem představuje nejnižší bod v celé České republice. Je zde mnoho zajímavých míst 

lákajících  k pěší  turistice,  cykloturistice  a  horolezectví,  každoročně jej  navštíví  značný 

počet tuzemských i  zahraničních turistů.  Z  důvodu značného pohybu turistů na území 

parku  a  s  tímto  spojeným  zvýšeným  provozem  motorových  vozidel  bylo  započato  s 

komplexním  monitoringem  stavu  životního  prostředí.  Hlavním  cílem  prováděného 

monitoringu je především  ochrana unikátních pískovcových skalních masivů a měst a na 

ně vázaných živočichů a rostlin.  Málo návštěvníků tohoto jedinečného přírodního unikátu 

si  uvědomuje,  jak  potřebný  je  komplexní  monitoring  stavu  přírodního  prostředí  v 

návaznosti  na  jednotlivé  dílčí  oblasti  monitoringu  a  to  zejména  v  oblasti  hydrologie, 

geodynamických a klimatických jevů, biologie a turistického ruchu.  Z toho vyplývá, že 

hlavním posláním Národního parku České Švýcarsko je přinejmenším udržení současného 

stavu přírodního prostředí. Ale na základě výsledků komplexního monitoringu je nutné do 

budoucna zlepšit ochranu jedinečných geomorfologických hodnot, planě rostoucích rostlin 

a volně žijících živočichů.[1]
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Monitoring  jevů  ve  všech  konkrétních  oblastech  je  zdrojem  velmi  důležitých 

informací, jejichž získávání na území dnešního Národního parku České Švýcarsko nebylo 

systematické a důsledné. Pro nastavení správného systému managementových opatření při 

vzniku  Národního  parku  v  roce  2000  bylo  nutné  vycházet  z  přesného  popisu  jevů 

probíhajících  na  území  současného  národního  parku.  Monitoring  všech  vytipovaných 

oblastí  zajistí  Správě  Národního  parku  České  Švýcarsko  dostatečné  množství 

odpovídajících údajů,  které  budou průběžně využívány pro zlepšení  či  zachování  stavu 

přirozených  přírodních ekosystémů a přírodního prostředí jako celku.[2]
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2   HYDROGEOLOGICKÝ MONITORING

2.1  Pojem hydrologie  a hydrologický monitoring

Hydrogeologie  je  samostatná  věda,  která  zkoumá  původ,  výskyt,  pohyb,  fyzikální  a 

chemické  vlastnosti  podzemní  vody.  Hydrogeologie  se  vyvíjela  paralelně  s  vodním 

hospodářstvím. Hydrogeologii lze rozdělit do různých odvětví podle specializace, jako je 

například  všeobecná  hydrologie,  kontaminační  hydrologie,  ložisková  hydrologie, 

hydrologie  minerálních  vod,  regionální  hydrologie  atd.  Úkolem  hydrogeologického 

monitoringu je vyhledávání  zdrojů podzemních vod s důrazem na kvantitu a vydatnost 

zdrojů, ale kromě toho řeší hydrogeologie i záležitosti znečištění a ochrany podzemních 

vod. [7]

2.2  Monitoring srážkových vod 

Na území Národního parku České Švýcarsko je prováděn na čtyřech vybraných 

uzlových  bodech  monitoring  celkové  atmosférické  depozice,  včetně  geochemického 

výzkumu  vybraných  prvků  (odběry  vzorků  srážkových  vod  na  volné  ploše  a  dále 

podkorunových srážek). Vzorky srážkových vod jsou prováděny pravidelně v měsíčních 

intervalech.  Jednotlivé  vzorky  jsou  odebírány  na  každém  monitorovacím  uzlu  do 

jednolitrových  polyetylenových  lahví  upevněných  v  držácích  1,5  metrů  nad  zemí. 

Následně po odběru vzorků jsou tyto laboratorně zkoumány s cílem zjištění chemického 

složení srážek a jejich vlivu na přírodní prostředí Národního parku. Dále je zjišťována 

celková srážková bilance v jednotlivých lokalitách, kdy je posuzován vliv srážek na zdejší 

ekosystémy  a  rostliny.  Průměrné  měsíční  srážkové  úhrny  na  všech  lokalitách  jsou  si 

navzájem velice podobné, průměrně okolo 66 milimetrů srážek. Lze tedy konstatovat, že 

srážkově  nadprůměrné  jsou  zejména  měsíce  leden,  květen,  srpen  a  prosinec.  Nejnižší 

srážkové úhrny jsou zaznamenávány v měsících únor, březen a duben, viz.Obrázek č.1 

měsíční srážkové úhrny.
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Obrázek 1: Měsíční srážkové úhrny  [5]

2.2.1 Srážková bilance

Pro území Národního parku České Švýcarsko se uvádí jako dlouhodobý průměr 

srážková výška 800 milimetrů. Údaje o ročních srážkových výškách nashromážděných v 

období roků 2002 až 2006 z jednotlivých lokalit odpovídají přibližně uvedené srážkové 

výšce. Značně podprůměrný byl srážkově rok 2003, ve kterém byly na měřených lokalitách 

zaznamenány  roční  srážkové  úhrny  pouhých  440  až  550  milimetrů.  Naopak  nejvyšší 

srážkové úhrny byly typické pro roky 2004 a 2005, viz. Obrázek č.2 roční srážkové úhrny 

v jednotlivývh lokalitách

Obrázek 2: Srážkové úhrny v jednotlivých lokalitách [5]
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K  hlavnímu  sledovanému  parametru  ve  srážkových  vodách  patří  hodnota  pH. 

Pokud  porovnáme  hodnoty  pH  naměřené  v  devadesátých  letech  minulého  století  se 

současnými naměřenými hodnotami, je zjevně patrné, že hodnoty pH  jsou značně menší, 

což je především důsledkem odsíření tepelných elektráren v České republice.[5]

Finanční náklady na provedení monitoringu srážkových vod v letech 2007 – 2010 

činí částku 300.000,-.Kč.[2]

2.3  Monitoring průsakových vod 

Monitoring  průsakových  vod  v  pískovcových  horninách  je  velmi  specifickou 

záležitostí. S tímto monitoringem jsou doposud minimální zkušenosti v České republice, 

ale i v zahraničí.  Údaje, které jsou získávány ze vzorků odebraných průsakových vod v 

pískovcových horninách nelze porovnávat s obecně stanovenými limity či normami, které 

jsou stanoveny pro ostatní běžně používané vody ( povrchové, podzemní ).

Konkrétní  monitoring  průsakových  vod  je  prováděn  cca  v  8  –  10   vybraných 

lokalitách pískovcových stěn a převisů, kde prosakuje voda a vykapává ven. Jedná se o tzv. 

“ kapající studánky”. Odběry vzorků probíhají obvykle 2 – 3x ročně a to v závislosti na 

intenzitě  srážek.  Dále  je  po  odběru  vzorků  analytickými  metodami  v  akreditované 

laboratoři zjišťováno chemické složení vzorků průsakových vod, kdy je zjišťován rozsah 

působení solného zvětrávání, které způsobuje postupnou nestabilitu a deformaci skalních 

stěn, které v případě několika  částí Národního parku, následně při svém zborcení ohrožují 

zde  žijící  obyvatele.  V obci  Hřensko byl  z  těchto  důvodů v  roce  2002 vyhlášen  stav 

nebezpečí, který přetrvává i nadále.

Vzorky na jednotlivých lokalitách jsou odebírány vždy v závislosti na aktuálních 

klimatických podmínkách. Ideálním obdobím k odběru vzorků průsakových vod jsou jarní 

měsíce, kdy dochází k tání sněhu, nebo měsíce podzimní s vyšší intenzitou srážek.

Konkrétní odběr vzorků průsakových vod není doposud popsán v žádné závazné 

metodice v České republice a ani v zahraničí. Vzorky jsou odebírány zaměstnanci Správy 

národního parku České Švýcarsko dle samostatně vytvořené metodiky. Průsaková voda je 

sbírána  do  sterilizovaných  plastových  lahví.  Jedná  se  o  lahve  dodané  kompetentní 

laboratoří, kdy následně po odběru vzorků jsou tyto analyzovány v akreditované laboratoři. 
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V daném případě jsou výsledky analýzy průsakových vod porovnávány především 

s výsledky analýzy srážkových vod,  kdy je  srovnáváno množství  škodlivých látek   ve 

srážkových vodách s množstvím škodlivých látek  v průsakových vodách. A to z důvodu, 

že  srážková  voda  je  filtrována  přes  pískovcový  skalní  masiv,  kde  z  ní  vzniká  voda 

průsaková. Hlavním sledovaným bodem je množství škodlivých látek, které se usazují v 

pískovcových  masivech  a  tím  se  negativně  podílí  na  rozsahu  deformace  a  rozpadu 

pískovcových stěn. 

Finanční náklady vynaložené na provedení monitoringu průsakových vod v letech 

2007 – 2010 činí částku 340.000,- Kč.[2]

2.4  Monitoring povrchových vod

Pod názvem povrchová voda v souvislosti s monitoringem stavu životního prostředí 

v Národním parku České Švýcarsko si   představíme veškerou vodu ve vodních tocích, 

vodních  nádržích,  mokřadech  a  jezírcích,  která  protéká  územím Národního  parku.  Ve 

výčtu větších vodních toků lze uvést říčku Křinici a Kamenici s jejími hlavními přítoky 

Jetřichovickou Bělou,  Křinickým potokem, Doubickým potokem,   Brtnickým potokem, 

Vlčím  potokem  a  Bílým  potokem.  Postavení  výjimečného  vodního  toku  protékající 

Národním parkem má největší vodní tok v ČR řeka Labe. Protéká  hraničním územím NP 

ČS a hranicí území CHKO  Labské pískovce. Samotný vodní tok řeky Labe zde v této části 

teče hlubokým skalním kaňonem tvořeným pískovcovými stěnami. V severozápadní části 

národního parku v obci Hřensko řeka opouští území České republiky a vtéká na území 

SRN. Většina povrchových vod přitéká na území Národního parku z oblasti Lužických hor. 

V dané lokalitě  pramenní  minimálně vodních toků. Na většině území mají  vodní toky, 

vyjma řeky Labe, bystřinný charakter s řečištěm zařízlým do skalních podkladů.

Většina území Národního parku je tvořena pískovci a pískovcovým podložím, což 

vzhledem k jejich vysoké propustnosti způsobuje, že většina těchto vod se vsakuje do nitra 

hornin a tím se území Národního parku ČS stává chudé na povrchové vody.

V rámci  monitoringu stavu životního  prostředí  byla  na celém území  Národního 

parku vytvořena komplexní síť monitorovacích bodů povrchových vod, kdy v jednotlivých 

lokalitách  jsou  v  pravidelných  intervalech  odebírány  vzorky  povrchových  vod,  kdy  u 
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jednotlivých  vzorků  jsou  laboratorně  sledovány  složky  indikátorů  zátěže  vodních 

ekosystémů  antropogenními  vlivy.  Následně  po  získání  aktuálních  údajů  o  znečištění 

povrchových vod jsou tyto údaje srovnávány s dostupnými údaji z minulých roků. Poté je 

vyhodnocován  časový  vývoj  obsahu  znečišťujících  látek  v  těchto  vodách.  Na  základě 

zjištěných konkrétních hodnot znečišťujících látek v jednotlivých lokalitách monitoringu 

jsou přijímána opatření ke snížení těchto látek ve vodních tocích, konkretizovány zdroje 

znečištění a prováděny kroky ke snížení, či případnému úplnému odstranění znečišťujících 

zdrojů na území parku, ale i v jeho okolí. Čistota povrchových vod se v posledních letech 

výrazně zlepšila a to v důsledku úbytku průmyslových podniků v okolí Národního parku a 

budováním moderních čistíren odpadních vod. Ale i přes toto pozitivní zjištění přetrvává 

nadále v povrchových vodách dosti velké množství znečišťujících látek, které negativně 

působí  na  přírodní  prostředí.  A to  nejen  v  Národním parku  České  Švýcarsko,  ale  i  v 

globálu na celou přírodu.[5]

Hlavním cílem tohoto  jednotlivého  monitoringu  bude,  po jeho ukončení  v  roce 

2010,  stanovit  míru  znečištění  vodních  ekosystémů,  vytvořit  mapu  hydrochemického 

složení povrchových vod a stanovit hlavní zdroje znečištění povrchových vod na území 

Národního  parku.  Dále  stanovit  hodnoty  znečišťujících  látek  na  výstupu  z  území 

Národního parku, respektive na státní hranici ČR  a SRN. 

Finanční  náklady spojené  s  provedením monitoringu  povrchových vod v  letech 

2007 – 2010 činí částku  400.000,-. Kč.[2]

2.5  Monitoring podzemních vod 

Podzemní voda zahrnuje všechnu vodu, která se nalézá pod zemským povrchem, 

zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech,  kde je narušena kontinuita hornin. 

Podzemní voda tvoří okolo 20% světových zásob sladké vody. Často se využívá jako zdroj 

pitné vody pro jednotlivé oblasti.

Území  národního  parku  České  Švýcarsko  představuje  z  hydrogeologického 

hlediska mimořádně významné území,  kde dochází k tvorbě a oběhu velkého množství 

podzemních  vod.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  téměř  celé  území  Národního  parku  je 

tvořeno  výhradně  pískovci,  které  zaručují  značnou  propustnost  vody  je  celé  území 
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zařazeno do chráněné  oblasti  přirozené  akumulace  podzemních  vod Severočeská křída. 

Propustnost  v  daném  případě  je  dána  hustou  sítí  skalních  puklin  a  dále  přítomností 

otevřených pórů mezi zrnky pískovce. Průměrná efektivní pórovitost pískovce činí 14%. 

Nejhlavnějším zdrojem podzemních vod na celém území Národního parku jsou dešťové 

srážky a jejich následná filtrace přes pískovec ( déšť, tající sníh ). Velikost pískovcových 

stěn  a  masivů  dosahuje  stovek  metrů.  Pod  těmito  leží  starší  horniny,  které  tvoří 

nepropustné  podloží.  V samotném pískovci  se  střídají  vrstvy  velmi  dobře  propustné  s 

vrstvami téměř nepropustnými. Méně propustné vrstvy představují pro vsakující se vody 

bariéru a zadržená voda nad těmito vytváří  v lépe propustných vrstvách tzv. „zvodnělý 

horizont“.  V  samotném  území  Národního  parku  České  Švýcarsko  jsou  vytvářeny  dva 

hlavní horizonty ( vodní kolektory ) podzemních vod. Jedná se o spodní tzv. cenomanský 

kolektor,  který  se  vyznačuje  napjatou  hladinou  podzemních  vod.  Po  navrtání  tohoto 

kolektoru  v  rámci  hydrogeologického  průzkumu  oblasti  často  dochází  k  přetoku 

podzemních  vod   na  povrch.  Vody  cenomanského  kolektoru  obsahují  zvýšený  obsah 

železa, který se projevuje červenými usazeninami v místě vývěrů podzemních vod. Druhý 

turonský  kolektor  přímo  zasahuje  do  toků  povrchových  vod,  kdy  zde  hrozí  značné 

nebezpečí zasažení těchto podzemních vod případným únikem kontaminantů nebo dalších 

látek ovlivňujících kvalitu této podzemní vody.

Podzemní vody jsou pod celým územím Národního parku v neustálém pohybu od 

místa vsakování ( infiltrace ), směrem k oblastem jednotlivých pramenních vývěrů. Zde je 

možno hovořit  o proudění podzemních vod. Pod tímto pojmem  si je možno představit 

rychlost proudění podzemních vod v řádech centimetrů až metrů za rok. Hlavním místem 

vsakováním vod je východní část Národního parku při Lužickém zlomu. V západní části 

parku, kam převážná většina podzemních vod proudí, dochází k mnoha jejím vývěrům a k 

odvodnění nasycené vrstvy pískovce. Tento jev se projevuje četnými prameny v okolí obce 

Hřensko a skrytým přítokem podzemních vod do říčky Kamenice. 

Za účelem zjištění kvality podzemních vod byla na celém území Národního parku 

zřízena  monitorovací  síť  hydrogeologických  vrtů  a  dále  stanovena  pracovníky  Správy 

NPČS   místa  pramenných  vývěrů  a  studánek.  Jsou   zde  průběžně  odebírány  vzorky 

podzemních  vod,  které  jsou  následně  analyzovány  v  chemických  laboratořích  a  dle 

zjištěných hodnot  je  stanovena kvalita  podzemních  vod pod územím Národního parku. 

Výsledky jsou srovnávány s daty zjištěných v minulosti.
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Na základě probíhajícího monitoringu je zjišťováno, že podzemní vody Národního 

parku  České  Švýcarsko  jsou  vysoce  kvalitní  a  svým  chemickým  složením  odpovídají 

nejnáročnějším požadavkům na hromadné zásobování pitnou vodou. V samotném okolí 

obce Hřensko je vytvořena soustava vrtů, kdy je ze spodního kolektoru podzemních vod 

pro vodárenské účely  čerpáno cca. 114 litru vody za sekundu. Pitnou  vodou z této oblasti 

je zásobováno město Děčín a jeho široké okolí. 

Finanční  náklady spojené  s  provedením monitoringu podzemních  vod  v  letech 

2007 – 2010 činí částku 400.000,-. Kč.[2]
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3   GEODYNAMICKÉ JEVY  

3.1   Geodynamika 

Geodynamika je jedním z oborů geofyziky, který se věnuje výzkumu dynamických 

procesů v Zemi.  

3.2  Monitoring geodynamických jevů

Pod názvem monitoring geodynamických jevů se v daném případě komplexního 

monitoringu stavu přírodního prostředí na území Národního parku České Švýcarsko jedná 

o komplexní  monitoring  pohybu  dvou vybraných pískovcových masívů  v lokalitě  č.  1 

Lugano v obci Hřensko a v lokalitě č. 2 označenou jako N2 v bývalém celním pásmu nad 

státní hranicí. Cílem monitoringu ( kontrolního sledování ) je souhrn činností, které vedou 

ke zjištění  stavu horninového masivu  v čase.  V jakém stavu se  sledovaný pískovcový 

masiv nachází není cílem kontrolního sledování, ale pouze prostředkem k jeho dosažení. 

Cílem  kontrolního  sledování  je  samotné  určení  chování  skalního  masivu  v reakci  na 

jednotlivé změny a předpověď vývoje  těchto změn, např. změna stability. Této skutečnosti 

lze dosáhnout  pouze přímým měřením jednotlivých změn pískovcového masivu v celém 

jeho rozsahu. Kontrolním monitoringem v daných dvou případech lze rovněž zjistit příčiny 

a projevy přirozených geodynamických procesů např. skalního řícení. Z takto zjištěných 

výsledků  kontrolního  měření  jsou  dále  navržena  účinná  opatření,  která  přispívají  k 

vyloučení, či potvrzení havarijního stavu za účelem minimalizace rizika ohrožení života 

obyvatel bydlících v bezprostřední blízkosti sledovaných skalních objektů a minimalizaci 

způsobených škod při zřícení skalního masivu.

3.2.1  Monitoring skalního masívu v lokalitě Lugano v obci Hřensko

V tomto  konkrétním případě  se  jedná o zcela  záměrně  vybraný  skalní  objekt  s 

intenzivně hloubkově rozvolněnou zónou v oblasti  hlavní skalní stěny.  Dosahuje výšky 

cca. 20 metrů a zvedá se přímo nad obydlenou částí obce Hřensko. Z důvodu skalního 

řícení  této  stěny  byla  v  roce  2002  její  spodní  část  havarijně  sanována.  Bezprostředně 
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nestabilní nejnižší skalní šupina byla v roce 2002 podepřena železobetonovým prvkem, viz 

Obrázek č.3 nestabilní skalní masív v Lugáno v obci Hřensko.

Celková havarijní  nestabilita  byla  zjištěna z časových dat  kontrolního sledování 

ručními  měřícími  přístroji,  kdy bylo  zjištěno,  že  v  daném případě  dochází  i  nadále  k 

nevratné deformaci tohoto skalního masivu. Z tohoto důvodu bylo v roce 2008 započato s 

osazením šesti stanovišť automatickými přístroji provádějící kontrolní měření. Jednotlivá 

stanoviště  se  nacházejí  na  bocích  skalního  bloku.  Nově byla  do  kontrolního  sledování 

zařazena již zmíněná nestabilní skalní šupina, která přímo ohrožuje sousední objekt hotelu 

Oáza a přilehlý obytný dům. V současné době jsou jednotlivé naměřené hodnoty z místa 

kontrolního sledování přenášena dálkovým přenosem do centra  Správy Národního parku 

České Švýcarsko,  kde jsou průběžně  vyhodnocována a  na  základě  zjištěných výsledků 

přijímána adekvátní opatření k zabránění zřícení skalního masivu. V případě zaznamenání 

zvýšeného  pohybu  skalní  stěny   v  této  lokalitě  je  bezprostředně  provedeno  varování 

obyvatel v okolí.

Obrázek 3: Nestabilní skalní masiv lokalita Lugano v obci Hřensko s grafickým výstupem s měření [8]
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3.2.2  Monitoring skalního masívu v lokalitě N 2

V tomto případě se jedná o silně rozvolněný pískovcový pilíř o celkové výšce cca. 

14 metrů,  který  je  do své  poloviny  tvořen  soustavou pískovcových šupinových desek. 

Uvedené  desky  jsou  neustále  zatěžovány  váhou  nad  nimi  umístěných  skalních  bloků. 

Desky i celé bloky jsou od mateřského masivu odděleny silně nakloněnou šikmou plochou. 

V minulosti již v dané lokalitě a to severně od tohoto pilíře došlo ke skalnímu řícení.

Monitorovaný skalní masiv v lokalitě  N2 překvapuje,  viz.Obrázek č.4 nestabilní 

skalní masiv v lokalitě N2, oproti lokalitě Lugano v obci Hřensko, malou aktivitou pohybu 

skalního masivu a to v závislosti na ročních obdobích a změnách teploty. Tento objekt se 

vyznačuje zvýšenou aktivitou pohybu pískovcových desek především v letních měsících, 

kdy k zeslabení  pohybu dochází  opětovně  na podzim.  Toto je  vysvětlováno odborníky 

mírou a délkou slunečního svitu v dané lokalitě v závislosti na míře celkového prohřátí 

pískovce  v  létě  a  na  podzim.  Z  kontrolního  sledování  je  patrno,  že  doposud  se  ve 

zjištěných datech neprojevil inverzní – přímo úměrný vztah mezi teplotou a deformacemi.

Obrázek 4:Nestabilní sklaní masiv v lokalitě N2 grafický výstup s měření [8]

Přesto, že bezprostřední nebezpečí skalního řícení v obou uvedených lokalitách v 

současné  době  nehrozí,  je  nutná  důkladná  sanace  obou  objektů.  Důvodem  je  to,  že 
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závěrečná fáze přípravy skalního řícení obou objektů bude velmi krátká v trvání týdnů 

maximálně měsíců, což by mohlo při jejím nástupu vést ke zbytečnému časovému tlaku a 

komplikacím při provádění nápravných opatření.

Finanční náklady spojené s provedením monitoringu geodynamických jevů v letech 

2007 – 2010 činí částku 1.200.000,-. Kč.[2]

3.3  Monitoring klimatologických  jevů

Pod  monitoringem  klimatologických  jevů  je  v  rámci  projektu  komplexního 

monitoringu stavu životního prostředí v Národním parku České Švýcarsko uskutečňováno 

hydrometeorologické  měření  sloužící  pro  účely  hodnocení  všech  navazujících  složek 

komplexního monitoringu.  Za tímto účelem byla  v lokalitě  Tokáň v roce 2008 zřízena 

meteorologická stanice, která zahájila svůj provoz 20. června 2008 v 07.15 hodin. Samotná 

meteorologická stanice je umístěna v mírně teplé oblasti v nadmořské výšce 400 metrů nad 

mořem v otevřené krajině bez přímého vlivu údolních lokalit, či skalních stěn. Okolní lesní 

porosty  a  vodní  toky  vytvářejí  v  blízkosti  meteorologické  stanice  specifické 

mikroklimatologické podmínky, které jsou předpokladem odlišnosti naměřených údajů od 

údajů naměřených na nejbližších meteorologických stanicích ČHMÚ. Konkrétní měření 

probíhá ve standardních výškách doporučených Světovou meteorologickou organizací  a 

ČHMÚ  v  patnácti  minutových  intervalech.  Zaznamenávají   se  následující  hodnoty: 

průměrná  denní  teplota,  maximální  denní  teplota,  minimální  denní  teplota,  přízemní 

minimální  teplota,  průměrná  denní  relativní  vlhkost  vzduchu,  denní  úhrn srážek,  denní 

úhrny délky slunečního svitu, průměrné denní rychlost a směr větru, průměrné denní tlaky 

vzduchu,  průměrná  denní  teplota  půdy.  Z  těchto  uváděných  hodnot  jsou  následně 

zpracována data za měsíc a rok, která jsou dále využívána pro potřeby jednotlivých dílčích 

monitoringů probíhajících na území Národního parku České Švýcarsko.

Pro území  Národního parku České Švýcarsko je typické mírné až mírně suché léto 

a mírná zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje 

okolo 6,9  0C. Srážková intenzita narůstá směrem na východ od řeky Labe přes Národní 

park ve směru do Lužických hor.  Toto bezprostředně souvisí s vyšší nadmořskou výškou 

ve  směru  od  kaňonu  řeky  Labe.  Průměrné  roční  úhrny  srážek  se  pohybují  v  oblasti 

Národního parku okolo 800 milimetrů. Vzhledem ke specifice členitosti terénu mají pro 

oblast komplexního monitoringu stavu životního prostředí větší význam lokální klimatické 
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podmínky (mikroklima než makroklima). Jednou ze zvláštností klimatických podmínek na 

území Národního parku je klimatická inverze spojená s častým výskytem ranních mlh.

Finanční  náklady  spojené  s  provedením  monitoringu  klimatologických   jevů  v 

letech 2007 – 2010 činí částku 800.000,-. Kč.[2] 
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4.   BIOLOGIE

4.1  Předmět biologie

Biologie v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co 

s  nimi  souvisí,  od  chemických  dějů  v  organismech  probíhajících  na  úrovni  atomů  a 

molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a 

jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.[6]

4.2  Monitoring ohrožených druhů rostlin a živočichů

Základem pro monitoring vybraných druhů rostlin a živočichů je přesná lokalizace 

jejich výskytu.  Ta je tradičně prováděna zákresem do mapy v měřítku 1 : 10 00, nebo 

měřením přijímačem GPS.  Při  komplexním  monitoringu  stavu  přírodního  prostředí  na 

území Národního parku České Švýcarsko je pro určení polohy jednotlivých druhů rostlin a 

pohyb   živočichů  použita  metoda  digitálního  modelu  terénu  založena  na  laserovém 

skenování.  Výhodou  této  metody  je  její  výšková  a  polohová  přesnost,  kterou  tradiční 

metody  měření  neposkytují  v  takové  přesnosti.  Členitý  terén  skalních  měst  na  území 

Národního parku České Švýcarsko však velmi často neumožňuje příjem dat ze satelitů a na 

mnoha místech neumožňuje přímé GPS měření. Stejný problém vzniká při dosahu signálu 

pro šíření dat v reálném čase.

V rámci komplexního monitoringu byla vyzkoušena metoda distančního měření s 

využitím laserového dálkoměru v kombinaci s kompasovým úhloměrem a sklonoměrem. V 

praxi to znamená, že v terénu je kompetentním pracovníkem nalezeno místo,  zde musí být 

dostupný  signál  GPS a  zároveň  výhled  na  monitorovanou  lokalitu.  Z  tohoto  místa  je 

měřena vzdálenost a azimut na cílovou lokalitu a ta je následně vložena jako odsazení pro 

měření provedené GPS, zjištěné hodnoty touto metodou jsou dále automaticky přenášeny 

do GPS a poloha je uložena v konečném stavu, bez potřeby další editace, viz.Obrázek č.5 

indikátor přesnosti měření polohy.
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                      A                                                                     B

Obrázek 5: Indikátor přesnosti měření polohy[8]

Z výše uvedených grafů vyplývá, že v lokalitě A je téměř nemožné provádět přímé 

GPS měření  vyjma dvou krátkých časových oken. Červená čára označuje hranici, která je 

považována za limitní pro přesnost měření.

Finanční  náklady spojené s provedením monitoringu ohrožených druhů rostlin  a 

živočichů v letech 2007 – 2010 činí částku 1.900.000,-. Kč.[2]

4.3  Monitoring lesních ekosystémů

Hlavním posláním tohoto  konkrétního  monitoringu  je  první  opakovaný  záznam 

vegetace na trvale založených plochách.  Tyto  jednotlivé plochy byly založeny v letech 

2001 –  2003.  Dalším posláním tohoto  monitoringu  je  polohové zaměření  vzrostlých  a 

padlých  stromů  a  míst  s  omlazením  lesních  porostů.  Dále  je  prováděn  za  pomoci 

fotocenologických  snímků  na  vybraných  lokalitách  Národního  parku monitoring  druhů 

mechorostů . Rozsáhlé mapování stromů probíhá nepřetržitě bez vazby na určité období a 

je řešeno tak, aby nedošlo k větší odchylce než jeden rok od počátku sledování.

4.3.1 Hlavní typy lesních ekosystémů Národního parku České Švýcarsko

Bučiny  a  jedlobučiny -   rostou  především na  pískovcovém podloží,  kdy v  porostech 

převládá buk lesní a vzácně se vyskytující jedle bělokorá.
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Bory – se vyskytují v extrémních polohách na vrcholcích pískovcových skal, zde převládá 

borovice lesní, bříza bělokorá a vřes obecný.

Rašeliniště – lze nalézt na dnech roklí, kdy toto jsou floristicky velmi chudé oblasti. Je zde 

zaznamenán výskyt několika druhů rašeliníků.

Skály – jsou nedílnou součástí krajinného rázu celého národního parku, samotné skalní 

stěny jsou z hlediska výskytu rostlin nevýznamné.

Vodní ekosystémy – na celém území národního parku je cenná vodní vegetace chráněných 

vodních rostlin vyskytujících se především v čistých vodách říčky Kamenice a Křinice. 

Finanční náklady spojené s provedením monitoringu lesních ekosystémů  v letech 2007 – 

2010 činí částku 600.000,-. Kč.[2]

4.4  Monitoring diverzity inverzních roklí

Inverzní rokle – jsou nejzajímavějšími ekosystémy v České republice. Princip inverzních 

roklí spočívá ve skutečnosti, že vlivem studeného vzduchu, který se drží na dnech roklí zde 

nacházíme horské a podhorské druhy rostlin v neobyčejně nízkých nadmořských výškách.

Cílem  této  části  komplexního  monitoringu  stavu  životního  prostředí  na  území 

Národního parku je provést  detailní  dlouhodobá mikroklimatická měření,  která zmapují 

mikroklima po celém profilu roklí a vyhodnotit vliv na výskyt vybraných druhů rostlin a 

celých  společenstev.  Na základě  provedených  měření  bude  vytvořen  digitální  model  s 

použitelností na větším území parku. Pro jednotlivé druhy měření jsou používány měřící 

stanice, které jsou vybaveny třemi teplotními senzory, vlhkostním čidlem a datallogerem.

Monitoring je v současné době prováděn v osmi vybraných modelových roklích z 

toho jsou čtyři rokle hluboké a čtyři výrazně mělčí. V každé čtveřici je vždy dvojice roklí 

živinově bohatší a chudší. V jednotlivých inverzních roklí jsou průběžně sbírána data o 

výskytu  druhů a  společenstev  ve  spojení  na  mikroklima.  V průběhu monitoringu  jsou 

prováděny  fotocenologické  snímky  v  okolí  jednotlivých  měřících  stanic.  Diverzita 

konkrétní inverzní rokle je vyjadřována jako celkový seznam zastoupení druhů v tříčlenné 

stupnici a to :
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stupeň 1 běžné zastoupení druhů

stupeň 2 středně zastoupený druh 

stupeň 3 vzácný druh 

Finanční náklady spojené s provedením monitoringu biodiverzity inverzních roklí v 

letech 2007 – 2010 činí částku 1.700.000,-. Kč.[2] 

4.5  Monitoring migračních tahů spárkaté zvěře

Tento monitoring má za úkol shromáždit konkrétní podložená data o migraci jelení 

a černé zvěře na území Národního parku České Švýcarsko a v jeho bezprostředním okolí. 

Získaná data nadále využívat při zachování a zlepšování populace uvedených druhů zvěře. 

V praxi se jedná o fakty podloženém zjištění skutečného stavu jelení a černé zvěře, jejího 

pohybu na území Národního parku a v jeho okolí. Na základě těchto zjištěných skutečností 

plánovat  účelněji  její  odlov  v  návaznosti  na  škody  touto  zvěří  způsobené  na  lesních 

porostech zemědělských kulturách na pozemcích v sousedství Národního parku.

K započetí tohoto monitoringu bylo za potřebí provést odchyt dvaceti kusů jelení 

zvěře do odchytových zařízení,  jejich následné uspání a vybavení  obojky s vysílačkou. 

Samotný odchyt a uspání proběhlo za pomoci narkotizačních střel za účasti veterináře. Na 

krk jelena byl umístěn obojek vybavený záznamovým zařízením pro uchování sledovaných 

dat, pozice v terénu, tělesná aktivita a teplota. Informace z tohoto zařízení jsou odesílána v 

intervalech tří minut, záznam dat lze stahovat pomocí bezkontaktního přijímače.

Obdobný postup byl proveden při označování černé zvěře.  Jednalo se o 60 kusů 

prasete  divokého.  Odchycení  jedinci  byli  označeni  nesnímatelnou značkou do slechu – 

ucha.  Jejich  sledování  je  prováděno při  pravidelných  pochůzkách na  území  Národního 

parku visuelně nebo po ulovení kusu takto označeného.

Finanční náklady spojené s provedením monitoringu tahů spárkaté zvěře  v letech 

2007 – 2010 činí částku 2.460.000,-. Kč.[2 ]
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5 TURISTICKÝ RUCH

Úkolem monitoringu turistického ruchu  ve vybraných lokalitách Národního parku 

České  Švýcarsko  je  shromáždění  konkrétních  dat  o  návštěvnosti  parku  v  jednotlivých 

ročních  obdobích,  zjištění  frekvence  zatíženosti  na  nejvíce  využívaných  turistických 

stezkách a taktéž monitorování přeshraničního pohybu turistů, kdy se ve většině případu 

jedná  o  nelegální  přechod  státní  hranice  mezi  ČR  a  SRN.  Dále  je  úkolem  tohoto 

monitoringu  zjištění  pohybu  turistů  v  jednotlivých  zónách  Národního  parku   a  to 

především v I zóně, která podléhá nejvyššímu stupni ochrany přírody.

Konkrétní  přerozdělení  zón  Národního  parku  České  Švýcarsko  je  prováděno  dle 

významnosti území v závislosti na ochranu přírody,  jednotlivé zóny se dělí takto :

I – zónou Národního parku se rozumí ta část která je situována uvnitř Národního parku, 

kde je prováděn nejvyšší stupeň ochrany flóry a fauny a přírodního prostředí. Jedná se o 

zónu,  kde je pohyb turistů  povolen pouze po vyznačených stezkách,  není  zde povolen 

volný pohyb domácích zvířat. Jedná se v praxi o pomyslné jádro celého chráněného území 

parku.

II – zóna národního parku bezprostředně hraničící s I zónou parku, zde je taktéž povolen 

pohyb turistů pouze po vyznačených stezkách, platí zde obdobné požadavky na ochranu 

přírody jako v I. Zónách, i zde platí zákaz volného pobíhání domácích zvířat. Nevyskytuje 

se zde takové množství chráněných druhů rostlin a živočichů.

III –  zóna  národního parku je  nejrozšířenějším územím.  Zde platí  mírnější  pravidla  o 

pohybu turistů, ale i  zde je prováděn vysoký stupeň ochrany flóry a fauny.  Jedná se o 

území s relativně nejnižším stupněm ochrany.

Zobrazení zón národního parku viz . Obrázek č.6 rozdělení zón národního parku

Kontrolu  dodržování  návštěvního  řádu a  dalších  zákonných ustanovení  ochrany 

přírody v národních parcích provádějí profesionální i dobrovolní strážci parku.
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Obrázek 6: Rozdělení zón národního parku [8]

Samotný monitoring turistického ruchu je v praxi prováděn způsobem rozmístění 

patnácti  kusů  sčítačů  na  vybraných  místech.  Jedná  se  o  turisty  nejvíce  frekventované 

stezky,  hraniční přechody a taktéž  první zóny národního parku. Sčítače zaznamenávají 

automaticky pohyb osob při průchodu snímaným úsekem, kdy získaná data jsou jedenkrát 

měsíčně předávána určeným pracovníkům Správy Národního parku České Švýcarsko, kteří 

získaná  data  pravidelně  vyhodnocují  a  na  základě  zjištěných  výsledků  bezprostředně 

provádí  opatření  k  ochraně  přírody,  nebo  je  plánují  do  budoucna.  Jedním  z  nejvíce 
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sledovaných dat je pohyb turistů v nejvíce chráněné I zóně Národního parku. Tento údaj je 

velice důležitý z důvodu žádoucího usměrňování návštěvnosti v souladu se zájmy ochrany 

přírody, viz.Obrázek č.7 denní výkaz o pohybu turistů, viz.Obrázek č.8 pohyb turistů roční 

výkaz

Obrázek 7: Pohyb turistů v jedné z monitorovaných lokalit v denních výkazech [8]

Obrázek 8: Pohyb turistů v jedné z monitorovaných lokalit roční výkaz[8]

V konečném finále  tohoto  monitoringu bude získán  ucelený soubor  dat  pohybu 

turistů  na území  Národního parku,  jejich vliv  na ekosystémy a přírodní  prostředí  jako 

______________________________________________________________________
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celku.  Na základě  těchto  zkušeností  bude  upraven managementový  přístup  pracovníků 

Národního parku v oblasti turistického ruchu.

      

Finanční náklady spojené s provedením monitoringu turistického ruchu   v letech 

2007 – 2010 činí částku 2.600.000,-. Kč.[2]

    

______________________________________________________________________
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6  VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT

V této části bakalářské práce je nutno popsat finanční náročnost celého projektu 

komplexního  monitoringu  stavu přírodního  prostředí  na  území  Národního parku České 

Švýcarsko.viz.tabulka č.1 a č.2[8]. V průběhu let 2007 – 2010 jsou předpokládané finanční 

zdroje celkového projektu stanoveny na částku 12.700.000,- Kč .[2]

6.1 Předpokládané finanční zdroje 

Fond EHP / Norska                  85%          10.795.000,-. Kč 

MŽP                                          15%            1.905.000,-. Kč 

6.2  Způsob financování projektu

Předfinancování                         100%         Ministerstvo životního prostředí

Získané dotace                             85%         příjem Ministerstva životního prostředí

6.3 Celková rekapitulace vynaložených nákladů

Tabulka 1: Investiční záměr
Oblast I. II. III. IV.
bod 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1.
2007 75 85 100 100 750 650 900 150 600 1685 650 5745
2008 75 85 100 100 150 50 300 150 300 505 650 2465
2009 75 85 100 100 150 50 300 150 300 135 650 2095
2010 75 85 100 100 150 50 400 150 500 135 650 2395
Celkem 300 340 400 400 1200 800 1900 600 1700 2460 2600 12700
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Z toho:
Tabulka 2:Investiční záměr

Rok Služby Vybavení Celkem
2007 2 095 3 650 5 745
2008 2 095 370 2 465
2009 2 070 25 2 095
2010 2 370 25 2 395
Celkem 8 630 4 070 12 700

údaje v tisících Kč  

Celkem: 12.700.000,- Kč

6.4  Vyhodnocení získaných dat

Samotné  vyhodnocení  získaných  dat  z  jednotlivých  monitoringů  je  možno  ve 

stručnosti shrnout takto :

6.4.1 Hydrogeologický monitoring

V  tomto  monitoringu  je  zastoupen  monitoring  srážkových  vod,  monitoring 

průsakových vod, monitoring povrchových vod  a monitoring podzemních vod. K dané 

problematice  lze  uvést,  že  území  Národního  parku  je  v  důsledku  svého  geologického 

složení  velmi  bohaté  na  podzemní  vody,  které  jsou  velice  kvalitní  a  používají  se  k 

zásobování pitnou vodu v oblasti Děčína. Povrchové vody vyjma řeky Labe jsou na velmi 

vysoké úrovni čistoty bez většího množství znečišťujících látek. Kvalita průsakových vod 

je z důvodu filtrace  přes pískovcovou vrstvu skalních masívů  velmi  kvalitní.  Srážková 

voda je na území Národního parku filtrována do podzemí a z této vzniká již popsaná velmi 

kvalitní  podzemní voda. K věci je nutno uvést,  že pískovcové skalní masivy působí na 

území Národního parku jako jeden obrovský filtr, který je schopen přetvářet vodu méně 

kvalitní na vodu pitnou.
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6.4.2 Monitoring geodynamických a klimatických jevů

V  průběhu  monitoringu  geodynamických  jevů  je  zjišťováno  nemalé  nebezpečí 

skalního  řícení  pískovcových  masívů.  U  monitorovaných  skalních   objektů  je  reálné 

nebezpečí  do budoucna,  že dojde k jejich úplné devastaci  a  zřícení.  Na základě těchto 

zjištěných skutečností je prováděno varování obyvatel bydlících v bezprostřední blízkosti 

těchto skal a to systémem kontrolního měření v návaznosti na akustické varování v případě 

znatelného pohybu nebezpečného skalního masívu.

V oblasti klimatických jevů je zjišťováno, že území Národního parku je srážkově 

průměrné, jedná se o studenější část ČR s kratší dobou sněhové pokrývky. Ostatní zjištěné 

hodnoty jsou srovnatelné s okolními meteorologickými stanicemi.

6.4.3 Biologie

V průběhu biologického monitoringu je zjišťováno několik podstatných skutečností 

potřebných ke správnému managementovému rozhodování vedoucích pracovníků Správy 

Národního parku České Švýcarsko a to zejména v oblasti těžby dřeva. Bylo zjištěno, že v 

minulosti  docházelo k výraznému zásahu do jednotlivých lokalit.  V rámci prováděného 

monitoringu ohrožených druhů rostlin a živočichů je prováděna jejich přesná lokalizace  s 

cílem určení jejich polohy a té navazující  konkrétní ochrana vybraných druhů rostlin a 

živočichů.  Při  monitoringu  diversity  inverzních  roklí  je  na  jejich  dnech  v  důsledku 

proudění  velmi  chladného  vzduchu  zaznamenán  růst  horských  rostlin  i  v   takto  malé 

nadmořské  výšce  jakou  tyto  rokle  dosahují.  U  monitoringu  pohybů  spárkaté  zvěře  je 

sledován a v praxi na základě důsledného fakty podloženého skutečného stavu prováděn 

regulovaný odstřel  této  zvěře za účelem zabrzdění  vzniku škod na lesních kulturách  a 

ekosystémech, ale také zabránění škod na zemědělských plodinách pěstovaných v okolí 

národního parku.

6.4.4 Turistický ruch 

Na základě zjištěných dat s prováděného měření pohybu turistů na území parku 

postupuje  Správa  NPČS  k  aktivnímu  managementu  turistického  ruchu,  což  v  praxi 
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představuje žádoucí usměrňování návštěvnosti v souladu se zájmy ochrany přírody a to 

zejména v I a II zónách Národního parku.

6.5  Návrhy na opatření

V komplexním  monitoringu  stavu životního  prostředí  nadále  pokračovat,  tento 

směřovat  k získávání ještě konkrétnějších dat z jednotlivých dílčích hydrogeologických 

monitoringů. 

− Nadále získávat data o pohybech skalních objektů jež mohou ohrožovat životy a zdraví 

obyvatel bydlících v blízkosti těchto objektů.

− Získávání podrobnějších dat o fauně, flóře a ekosystémech na území Národního parku 

za  účelem  zvýšení  jejich  ochrany  v  návaznosti  na  managementová  opatření  a 

rozhodování pracovníků Správy NP ČS.

− Do budoucna rozšířit monitoring turistického ruchu a získání ucelenějšího souboru dat 

z měření za účelem snížení tlaku turistů na ekosystémy a přírodní prostředí jako celku, 

tomuto  přizpůsobit  pohyb  turistů  v  I  a  II  zónách Národního  parku,  ale  i  v  oblasti 

dalších lokalit s výskytem chráněných živočichů, rostlin a jedinečných ekosystémů.

− Připravit projekty dalších konkrétních monitoringů na území Národního parku.

− Do budoucna se snažit zajistit potřebné finanční prostředky potřebné pro pokračování 

či rozšíření započatého monitoringu přírodního prostředí. Tyto finanční prostředky se 

snažit zajistit z nemalé části s grantů Evropské unie.     
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7  ZÁVĚR

     Cílem komplexního monitoringu stavu životního prostředí na území Národního 

parku České Švýcarsko je zjištění skutečného současného stavu životního prostředí jako 

celku, kdy stěžejním pilířem celé akce je získání potřebných dat a poznatků z jednotlivých 

dílčích monitoringů rozdělených do čtyřech samostatných celků. Jedná se o hydrologický 

monitoring, monitoring geodynamických a klimatických jevů, oblast biologie a monitoring 

turistického  ruchu.  Na  základě  zjištěných  dat  a  poznatků  dosažených  v  průběhu 

prováděného  monitoringu  ve  vybraných  oblastech  se  zaměřením  na  nejvíce  ohrožené 

druhy rostlin, živočichy a unikátní ekosystémy, provádět správné a účelné rozhodování při 

plánování managementových opatření vedoucích ke zlepšení stavu přírodního prostředí na 

území celého Národního parku České Švýcarsko, což je plně v souladu s hlavním posláním 

národního parku, který má za úkol zajišťovat ochranu jedinečných ekosystémů a zde volně 

žijících živočichů s odkazem uchování tohoto jedinečného přírodního dědictví pro budoucí 

generace.  V  neposlední  míře  při  provádění  geodynamického  monitoringu  ohrožených 

skalních bloků v obci Hřensko, kde již od 14. století do dnešní doby přetrvává nebezpečný 

proces  skalního  řícení.  Je  především  brán  jako  hlavní  cíl  tohoto  dílčího  monitoringu 

vytipovaných nebezpečných skalních bloků bezprostředně ohrožujících obyvatele a turisty 

v obci Hřensko. Na základě  dat zjištěných z prováděných měření navrhovat opatření a 

přispět tím k vyloučení havarijního stavu skalních bloků, kdy tímto způsobem lze zamezit 

možným rizikům, které jsou spojeny se skalním řícením v dané lokalitě.

Komplexní  monitoring  stavu  přírodního  prostředí  je  však  jen  jedním  z  mnoha 

kroků, které jsou potřebné.  Teprve ucelený soubor všech činností spojených s ochranou 

přírody  vede  ke  konečnému  výsledku,  což  je  v  daném  případě  záchrana  a  uchování 

unikátního přírodního území s  jedinečnými přírodními úkazy a jevy.

Účelem  této  bakalářské  práce  bylo  upozornění  na  důležitost  komplexního 

monitoringu stavu přírodního prostředí na území Národního parku České Švýcarsko, ale i 

na komplexní  ochranu přírody jako uceleného celku.  Při  využití  moderní  monitorovací 

techniky s  finančním přispěním mechanismů EU/Norska, vedoucího k zabránění poničení 

či  úplné  devastaci  přírody  a  jedinečných  mnohdy  již  nenahraditelných  živočišných  a 

rostlinných druhů.
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 Tato prováděná opatření  k záchraně přírody jsou jen dílčím skutkem v globálu 

problémů spojených s celosvětovým problémem zhoršování stavu přírodního prostředí. Je 

na každém z nás jak se k tomuto problému postaví a svým chováním přispěje ke zlepšení 

přírodního prostředí ve svém okolí, ale i v rámci celé naší planety.  
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