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ANOTACE 

 

V této bakalářské práci se zaměřuji na erozní rizika vybrané oblasti CHKO Labské 

Pískovce. V první části popisuji vznik Chráněné krajinné oblasti, přes geologické a 

geomorfologické sloţení, výskyt zvířeny a rostlinstva, její maloplošná chráněná území aţ 

po soustavu Natura 2000. V další části vysvětluji význam a funkce Geografického 

informačního systému, který je také důleţitou částí této práce a jako poslední se zabývám 

analýzou eroze půdy pomocí metody RUSLE. 

 

Klíčová slova: eroze, CHKO Labské Pískovce, Geografický informační systém, RUSLE. 

 

 

 

Summary 

 

This thesis deals with the erosion risk assessment in the selected  

areas of Labske pískovce nature reserve. The first part describes the  

creation of a protected area through geological and geomorphological  

composition, the occurrence of fauna and flora, a small protected  

areas including the system Natura 2000. The next section explains the  

importance and functionality potential of the geographic information  

system, which is also an important part of this work. The last chapter  

is focused mainly on the particular analysis of soil erosion using  

RUSLE methods. 

 

Keywords: erosion, CHKO The Elbe Sandstone Rocks, Geographic Information Systems, 

RUSLE. 
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Seznam použitých zkratek 

 

CHKO     Chráněná krajinná oblast 

ČR     Česká republika 

SR     Slovenská republika 

GIS      Geografický informační systém 

LP      Labské Pískovce 

ČŠ      České Švýcarsko 

angl.      anglicky  

geol.     geologický 

m. n. m     metrů nad mořem 

km²     kilometr čtvereční (jednotka plochy) 

ha     hektar (jednotka plochy) 

t      tuna (jednotka hmotnosti) 

m     metr (jednotka délky) 

ºC     stupeň Celsia 

AOPK     agentura ochrany přírody a krajiny 

MŢP     ministerstvo ţivotního prostředí 

ČHMÚ     Český hydrometeorologický ústav 

LH     Luţické hory 

USLE     Univerzální rovnice ztráty půdy 

RUSLE     Revidovaná univerzální rovnice ztráty půdy 
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1 Úvod 

 

V dnešní době jsou informace nezbytnou součástí našeho ţivota. Bez nich by byl náš 

ţivot v mnoha směrech těţší. Informace jsou zdrojem moci a ten, kdo tyto informační 

zdroje vlastní, je ve výhodě vůči ostatním. Nestačí, ale pouze tyto zdroje vlastnit, důleţité 

je správně vyuţít.  

Tímto bych chtěla poukázat na to, proč jsem si vybrala téma bakalářské práce 

s vyuţitím programu ESRI ArcGIS a ArcMap. Jak jsem jiţ výše zmínila, není důleţité jen 

informace vlastnit, ale i vědět, jak s nimi naloţit. A právě tento program je ideálním ke 

zpracování geoinformací (geodat), analýze určitých rizik (v dané oblasti) prezentovaných 

většinou v podobě různých map.  

Moţnost naučit se práce s tímto programovým prostředkem byla cenným 

rozšířením mých obzorů, jak lze nakládat s geodaty v oblastech ochrany ţivotního 

prostředí s ohledem na vyuţití těchto analýz v běţných provozních a výzkumných 

činnostech rezortu Ministerstva ţivotního prostředí. Programové prostředky GIS nabízí 

velké mnoţství funkcí a analýz a nebylo mou ambicí se naučit vše, protoţe to je spíše 

otázkou kaţdodenní rutinní praxe. 

Ráda bych se v této bakalářské práci věnovala analýze, která se bude zabývat 

vybranými erozními riziky CHKO Labské Pískovce. Ačkoli je tato oblast docela vzdálená 

od Ostravy, zaujala mě svou jedinečností a krásou. Např. Tiské stěny zpodobňující skupinu 

obrů a další maloplošné lokality v jeho nejcennějším jádru Národním parku České 

Švýcarsko. 

Cílem mé práce bude podání informací a zjištění intenzity odnosu půdy erozí pomocí 

metody RUSLE a následné podáni návrhu managementem k moţnému zabránění tohoto 

přírodního vlivu doprovázeného a znásobovaného činností člověka. 
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2 Popis fyzicko-geografických a kulturně-historických poměrů 

oblasti 

 

2.1 Obecné vymezení území 

 

Výjimečná krajina CHKO LP se rozkládá na severo-západě Čech. Na jiţní straně 

sousedí s Českým středohořím na severní a severovýchodní straně se Šluknovskou 

pahorkatinou a také Luţickými horami a na západě s Krušnými horami. Celá tato oblast 

leţí v Děčínské vrchovině. (Šmíd, 1981) 

Nejvyšší bod udává Děčínský Sněţník (726 m. n. m.) stolovou horou s plochým 

pískovcovým vrcholem a skalními hřebeny nad Pravčickou branou (450 m. n. m.). Ve své 

střední části spadá do lehce zvlněné plošiny ( největší- Býnovecká se nachází v okolí obcí 

Býnovec a Růţová) v nadmořské výšce 200- 300 m a končí v hlubokých údolích 

kaňonovitého typu (soutěsky Kamenice a údolí Labe). Nejniţší výškový bod v Čechách 

(115 m. n. m.) je v místech, kde Labe opouští naše území. (Šmíd, 1981) 

 

Mapa 1: Mapa vymezení oblasti 



Nikol Dybalová: Analýza vybraných rizik CHKO Labské Pískovce 

3 

2014 

Jelikoţ krása a jedinečnost Labských Pískovců přiváděly do těchto míst stále více 

návštěvníků, bylo nutné toto území chránit. Sasko i Čechy se o tuto skalní říši o rozloze 

700 km² spravedlivě dělí. Roku 1956 vyhlásilo Němcko v Dráţďanech 368 km² jako 

chráněnou krajinnou oblast Saské Švýcarsko. (Nevrlý, 2002) 

O pár let později 27. 6. 1972 byla v tehdejším Československu výnosem ministerstva 

kultury čj. 4.946/72 vyhlášena obdobná chráněná krajinná oblast pod názvem Labské 

Pískovce a to o rozloze 324 km². (Friedel, 1991) 

 

V září roku 1990 oddělili Němci z pravé části své CHKO 93 km² a území povýšili na 

Národní park Saské Švýcarsko. Po mnoha, místy aţ ostudných jednáních o velikosti 

navrţeného území bylo něco podobného provedeno i v České republice. K 1. 1. 2000 

vyjmula 79 km² plochy z chráněné krajinné oblasti LP a prohlásila za Národní park České 

Švýcarsko. Zbylá plocha, 245 km², zůstala chráněnou krajinnou oblastí, která se k NP 

přimyká z jihu a severu (a na dvou místech i na východě). V obou těchto velkoplošných 

územích je zákonem chráněno i 14 menších, přírodovědecky cenných území.  

(Nevrlý, 2002) 

 

Mapa 2: Mapa CORINE land cover EEA 
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V níţe umístěné tabulce č. 1 uvádím význam kódů krajinného pokryvu, které se 

objevují v oblasti CHKO LP. 

 

 

Tabulka 1: Tabulka s danými kódy (CORINE)  

112 Městská zástavba nesouvislá 

121 Průmyslová a komerční plocha 

124 Letiště 

132 Skládka 

142 Sportovní a rekreační plocha 

211 Nezavlaţovaná orná půda 

242 Kultivovaná plocha 

311 Listnatý les 

312 Jehličnatý les 

313 Smíšený les 

324 Nevzrostlý les 

512 Vodní plocha 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Geologie a geomorfologie 

 

Geologická stavba Labských Pískovců je v podstatě jednoduchá. Celá oblast je 

z většiny budováno křídovými pískovci spodního a středního turonu v podobě pískovcové 

tabule mezi velkými objekty tvrdé krušnohorské ruly a luţické ţuly. (Friedel, 1991) 
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Mapa 3: Mapa geologických poměrů 

 

V období kenozoika (třetihor) došlo při horotvorných pohybech k rozpukání tabule a 

k proniknutí sopečných výlevů čedičů a znělců, které ji tím po upevnění magmatu zpevnily 

(Růţovský vrch - 619 m.n.m.). 

 

                          

                    Obrázek 1: Růžovský vrch (zdroj: http://www.ceskosaske-svycarsko.cz)        
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Původní celistvost, jeţ byla narušena mnoţstvím puklin, které umoţnily rychlé 

rozčlenění tabule během období kvartéru, daly za vzniknutí husté síti údolí, dnes většinou 

suchých, na jejichţ svazích jsou tvořeny svislé pískovcové stěny a izolované skalní věţe. 

Celá oblast získala charakter typických skalních měst. Perfektně modelované je obzvlášť 

skalní město Tiských stěn. Kaňon Labe, vyskytující se na sever od Děčína, dosahuje místy 

hloubky aţ 170 m. (Friedel, 1991) 

 

 

Obrázek 2: Tiské stěny (zdroj: http://www.cittadella.cz/) 

 

CHKO Labské Pískovce jsou geomorfologicky nejpestřejší částí české křídové tabule 

rozkládající se severně od Děčína. (kniha) Geomorfologické jevy jsou v této oblasti 

zastoupeny ve velké míře a v dokonalých tvarech. Kromě jiţ uvedených skalních měst 

(např.: u Tisé, Hřenska, Děčína, Doubice) jsou to hlavně hluboké říční kaňony řeky 

Kamenice a jejich přítoků, rozsáhlé skalní stěny (např.: Křidelní stěny, Růţová stěna, 

Pastýřská stěna aj.), hřbety, drobná skalní okna, jednotlivé skalní věţe, výklenky, zajímavý 

skalní hřib v Tiských stěnách a mnoho dalších bizarních útvarů. (Friedel, 1991) 

Mezi nejznámější jedinečné výtvory patří skalní brány – Malá Pravčická brána a 

obzvlášť Pravčická brána, mohutný přírodní skalní most, který je dlouhý 25 metrů 

s výškou 21 metrů. Jeho tvar, rozměry, okolí a vyhlídka jsou povaţovány za nejkrásnější 

v celé Evropě. (Friedel, 1991) 
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Mapa 4: Mapa geomorfologického členění 

Geomorfologické podcelky, znázorněné ve výše umístěné mapce jsou vysvětleny v tabulce 

č. 2. 

             Tabulka 2: Tabulka významu geomorfologických podcelků 

3a-2b Loučenská hornatina 

3a-3a Děčínské stěny 

3a-3b Jetřichovické stěny 

3b-3b 
Chomutovsko-Teplická 

pánev 

3b-5a Verneřické stěny 

4a-1 Šluknovská pahorkatina 

4a-2a Luţický hřbet 

4a-2b Kytlická hornatina 
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2.3 Klimatické poměry 

 

Teplotní rozdíly jsou na území Labských Pískovců dost výrazné, coţ vysvětluje 

skutečnost, ţe převýšení oblasti přesahuje 600 m. Průměrnou roční teplotu 9ºC dosahuje 

Děčín, odtud se tato teplota podstatně sniţuje západním i východním směrem. Například 

v centrální části NP České Švýcarsko se teploty pohybují okolo 7ºC. [17] 

Ještě výraznějšího gradientu dosahují sráţky od Děčína (673 mm) stoupají v Jílovém 

na 736 mm a na Děčínském Sněţníku tyto hodnoty převyšují 800 mm. Východním směrem 

stoupají sráţky ještě strměji. V místech Jetřichovických stěn dosahují 800 mm a 

v sousedních Luţických horách stoupají aţ na 1 000 mm. Strmost tohoto sráţkového 

gradientu je způsobena přechodem vzdušných mas přes hřeben Luţických hor. [17] 

 

Mapa 5: Mapa klimatických oblastí dle Quitta 

Poměr dešťových sráţek v období vegetačním (duben- září) k mnoţství sráţek 

v období mimovegetačním (říjen- březen) se na Děčínsku pohybuje okolo hodnoty 55:45. 

Tento poměrně vyrovnaný roční průběh sráţek poukazuje na oceánický charakter klimatu 

[17], (Glöckner, 1995). 
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2.4 Hydrologické poměry 

 

Labské Pískovce jsou typické pro svou relativní chudost na vodní toky, která je 

způsobena vysokou propustností geologického prostředí. Velké mnoţství významnějších 

vodních toků pramení mimo tuto oblast, např. Kamenice v Luţických horách [11]. 

Z hydrologického hlediska náleţí CHKO LP do povodí Labe, úmoří severního moře. 

Řeka Labe je hlavní hydrologickou osou území, ve směru S-J dělí celé LP na dva stejně 

velké celky. Do území CHKO vstupuje řeka na území města Děčína a opouští ho 

v hraničním profilu u Hřenska. Kromě řeky Labe odtéká z LP řada větších i menších 

vodotečí, směrujících za hranice našeho státního území [11]. 

 

 

Obrázek 3: Kaňon Labe (zdroj: http://www.cittadella.cz/) 

 

2.5 Hydrogeologické poměry 

 

 Tato Chráněná krajinná oblast je povaţována za významný hydrogeologický 

fenomén, který můţeme charakterizovat i jako jedinečný nejen v rámci ČR. Toto území má 

mimořádný význam z hlediska tvorby, akumulace a oběhu podzemních vod. Většinu území 
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tvoří křemenné pískovce, které dosahují mnoha set metrových mocností mající vlastnost 

výborné propustnosti [11]. 

Horniny mají dva druhy propustnosti. První průlinová skrz póry a dutiny mezi 

jednotlivými zrny pískovců, a dále prostřednictvím tektonicky predisponovaného 

puklinového systému. Proto je celé území vyhlášeno jako Chráněná oblast přirozeného 

nahromadění podzemních vod Severočeská křída [11]. 

Zcela ojedinělé území v evropském měřítku představuje kaňon řeky Labe, vekterém 

vodní tok, jako tzv. úplný drén prvního řádu prořezává celou mocnost křídových pískovců 

aţ na skalní podklad Labského břidličného pohoří. K procesu oběhu podzemních vod 

dochází ve dvou hlavních křídových kolektorech, tj. v cenomanském a turonském. 

V nadloţí mezi cenomanským a turonským kolektorem se nachází několik desítek metrů 

mocné souvrství obsahující méně propustné pelitické horniny fungující jako izolace. Více 

neţ 1000 m dosahuje celková mocnost křídových souvrství rozkládajících se mezi Českou 

Kamenicí a Děčínem, coţ je nejvíce v celé české křídové pánvi [11]. 

Další geol. formace, jeţ se vyskytují na území CHKO, mají pouze lokální 

hydrogeologický význam. Pro individuální vodárenské zásobování jsou v místech osídlení 

hojně vyuţívány kvartérní fluviální náplavy vodních toků. Velký výskyt je i kvartérních 

diluviálních svahových sedimentů jejich hydrogeologický význam je ale zanedbatelný 

[11]. 

 

 

 

2.6 Půdní poměry 

 

Pedologická různorodost CHKO Labské Pískovce a jeho nejvzácnější části NP České 

Švýcarsko je z velké části podmíněna geologickou stavbou území a vytvořenými 

půdotvornými substráty. Důleţitou úlohu sehrává klima, vodní reţim, reliéf terénu, 

vegetační kryt a působnost mikroorganizmu. Zanedbatelnými nejsou ani zásahy člověka. 

Území náleţí ke komplexu křídových pískovců, jehoţ charakter terénu je velice 

členitý. Nejčastějšími půdními typy na křídových pískovcích a svahovinách jsou podzol a 

kambizem (hnědá lesní půda) [17]. 
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Při levém břehu v části CHKO jsou častější kambizemě (modální, dystrická, litická, 

modální varieta podzolovaná, modální varieta mesobazická) s včleněním menších nebo 

větších enklávních podzolů (modálních arenických) [17]. 

 

 

Mapa 6 Mapa půdního typu dle klasifikace MKSP 

 

Zatímco po pravé straně od Labe mírně převaţují podzoly nad kambizeměmi. U 

kambizemí přibývá k jiţ zmíněným kambizem arenická a oglejená. Na celém území 

křídových pískovců jsou kambizemě a podzoly doplněny rankerem modálním 

vyskytujícím se na silně skeletnaté zvětralině pískovce (většího rozšíření v okolí 

Děčínského Sněţníku), na stejném půdotvorném substrátu rankerem podzolovým s větším 

výskytem na východ od české silnice. Dále jsou doplněny litozemí modální na pevné 

pískovcové hornině, kryptopodzolem (rezivou půdou) arenickým a litickým na svahovině 

na svahovině skeletovitého rázu a poslední regozemí (arenosolem) arenickou, jejímţ 

půdotvorným substrátem je převáţně fyzikální rozpad pískovců [17]. 

V nejsevernější části CHKO navazují na komplex křídových pískovců hlubinná 

tělesa ţul a granodioritů. Nejzápadnější část pokrývají drobnozrnné aţ středně zrnité 
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muskovit- biotitické ortoruly. V severní části tohoto litologického podkladu se vyskytuje 

kambizem modální varieta mesobazická s občasnými enklávami kambizemě dystrické a 

větším mnoţstvím drobných enkláv kambizemě oglejené. Nejzápadnější část pokrývá 

hlavně kryptopodzol modální spolu s větším počtem malých ploch kambizemě modální 

variety mesobazické [17]. 

 

 

2.7 Lesy 

 

Plocha CHKO LP je z více neţ 70% pokryta lesy. V období středověku bylo jejich 

zalesnění téměř úplné. Na půdách, které byly chudé na minerály, rostly převáţně borovice 

lesní (Pinus sylvestris) a na půdách čedičových vyvřelin pak buky. Naopak druhové 

sloţení dřevin bylo o mnoho pestřejší. V období před dvěma stoletími rostly na 85% 

plochy jen původní dřeviny, ty ovšem lidé začali nahrazovat i exotickými druhy, např. 

dubem červeným (Quercus rubra) místy douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii) a 

na pískovcích nepůvodním modřinem (Nevrlý, 2002). 

 

Obrázek 4: Dub červený (zdroj: google.cz) 

 

Výsadba americké borovice vejmutovky (Pinus strobus) byla největším prohřeškem 

proti místním dřevinám. O té jsou první zmínky v zalesňovacích výkazech 

českokamenického panství Kinských uţ v roce 1798 a v roce 1847 byla dokonce pouţita 
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v některých porostech jako hlavní dřevina. V dnešní době se vejmutovky snaţí lesníci 

odstraňovat, jelikoţ svou agresivitou váţně ohroţují původní borovice (Nevrlý, 2002). 

Mezi další dřeviny vyskytující se na ploše CHKO patří např. buk lesní (Fagus 

sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), dnes uţ v menším mnoţství dub zimní (Quercus 

petraea), javor klen (Acer pseudoplatanus) i javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), bříza bělokorá (Betula pendula) a habr obecný (Carpinus betulus). 

Pestrost druhů však působením člověka pomalu klesa (Patzelt, 2008). 

 

Obrázek 5: Habr obecný (zdroj: google.cz) 

 

Těţba dřeva byla v tomto kraji odedávna hlavním hospodářským potenciálem, 

protoţe půdní a klimatické poměry zabraňovaly smysluplnému rozvoji zemědělství. 

Počátkem 14. stol. se plavilo krátké dříví po Kamenici do Hřenska, kde krátce vzniklo 

velké překladiště. Dříví se odjakţiva spalovalo po hraniční Křinici, to ale nebylo jedinou 

výrobní komoditou lesního hospodářství. Na Kinského panství bylo r. 1822 zaznamenáno 

velké mnoţství smůly vyrobené s pryskyřice (asi 2843 kg) a dodnes můţeme v roklích 

vidět do úpatí skal vytesané smolárny a kolomaznické pece (Nevrlý, 2002). 
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2.8 Flóra a fauna 

 

Výskyt rostlin a zvířat na území CHKO LP je velice podobný jako v NP ČŠ. Kvůli 

menšímu rozsahu souvislých lesů, většímu počtu obyvatel, hustší síti komunikace apod. je 

zde tato rozmanitost o poznání menší (Balák, 2003). 

 

Jedny z nejvzácnějších druhů jako jsou rys (Lynx), tetřívek (Tetrav) sokol stěhovavý 

(Falco peregrinus), jeřábek lesní (Bonasa bonassia) se v oblasti CHKO mohou objevit spíš 

jen při ojedinělém zatoulání (Balák, 2003). 

 

Dnes uţ vyhubení savci, jeţ ţili na tomto území, byli medvěd hnědý (Ursus arctos), 

vlk (Canis lupus), los evropský (Alces alces). Mezi savce, které lze spatřit v této oblasti 

můţeme zařadit: jelena evropského (Cervus elaphus), prase divoké (Sus scrofa), zajíc polní 

(Lepus europaeus), liška obecná (Vulpes vulpes), netopýr hvízdavý (Pipistrellus 

pipistrelus) (Patzelt, 2008). 

 

 

Obrázek 6: Jelen evropský (zdroj: google.cz) 

 

 

Zástupcem hlodavců je veverka obecná (Sciurus vulgaris), plch velký (Glis glis). 

V okolí řeky Labe se vyskytuje vydra říční (Lutra lutra), bobr evropský (Castor fiber 

albicus). Z ptáků zde můţeme vidět sokola stěhovavého (Falco peregrinus), čápa černého 
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(Ciconia nigra), výra velkého (Bubo bubo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), 

labuť velkou (Cygnus olor) (Patzelt, 2008). 

 

Obrázek 7: Sokol stěhovavý (zdroj: google.cz) 

 

Z plazů zmije obecná (Vipera berus), uţovka obojková (Natrix natrix). 

K obojţivelníkům patří mlok skvrnitý (Salamandra slamandra), čolek obecný (Triturus 

vulgaris) a čolek velký (Triturus cristatus) (Patzelt, 2008). 

 

V mokřadech mají domov ţáby jako skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha 

obecná (Bufo bufo). Ryby jako pstruh potoční (Salmo trutta m. fario), úhoř říční (Anguilla 

Anguilla), štika obecná (Esox lucius) a jejich král losos obecný (Salmo salar) mají domov 

ve zdejších vodách (Patzelt, 2008). 

 

Jedni z nejkrásnějších motýlů poletujících po kvetoucích lukách v okolí Děčínského 

sněţníku a Růţové jsou otakárek fenyklový (Papilio machaon), bělásek řeřichový 

(Anthocharis cardamines), babočka admirál (Vanessa atalanta), babočka paví oko (Inachis 

io) a také vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae) (Patzelt, 2008). 

Velký výskyt blanokřídlého hmyzu, mravenců, z nichţ nejčastější je mravenec lesní 

(Formica rufa) a mnoho druhů sarančí. V hlubokých soutěskách je největší výskyt 

zajímavých druhů pavouků (Patzelt, 2008). 

 

Na suťových svazích vyvřelých kup rostou bučiny s květnatým podrostem, jeţ tvoří 

početná netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), cennější kyčelnice devítilistá 
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(Dentaria enneaphyllos) i kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), svízel vonný 

(Galium odoratum), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) (Balák, 2003). 

 

Obrázek 8: Plicník lékařský (zdroj: google.cz) 

 

Mezi další rostliny suboceánského druhu patří sedmikvítek evropský (Trientalis 

europaea), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) a šťavel kyselý (Oxalis acetosela). 

Na létem provoněných a osluněných lukách zastupuje teplomilnou květenu mateřídouška 

úzkolistá (Thymus serpyllum), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), hvozdík 

kartouzek (Dianthus carthusianorum), květnaté společenstva zahrnuje kopretina bílá 

(Leucanthemum vulgare) s rozmanitými druhy zvonků (Campanula) a také jestřábníky. 

V lesích se na jaře vyskytují měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), častá je hluchavka 

pitulník (Lamium galeobdolon), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), violka 

lesní (Viola silvestris) a ohroţený áron plamatý (Arum maculatum) (Patzelt, 2008). 

 

Obrázek 9: Áron plamatý (zdroj: google.cz) 
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2.9 Maloplošná zvláště chráněná území 

 

Na ploše CHKO LP je vyhlášeno 14 přírodních památek a rezervací. Vybrala jsem 

dvě z nich, kterým se budu níţe podrobněji věnovat (Balák, 2003). 

 

 

PR Pavlínino údolí 

 

Nebo také Pavlíno údolí. Malebné kaňonovité a z velké části zalesněné údolí 

Labských pískovců se rozkládá jihovýchodně od Jetřichovic s místy meandrující řekou 

Kamenicí, která těmito místy protéká (Balák, 2003). 

 
Obrázek 10: Pavlíno údolí (zdroj:http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

                                              

 

Rezervace začíná při ústí Studeného potoka, západně od obce Studený a asi 0,7 km 

jiţně od Jetřichovic končí. Je to v místech rybníka, kde údolní niva s břehovými porosty 

olšové jaseniny přechází v travnaté louky. Na nich je v létě velmi ţivo. Táboráky, rušné 

koupaliště a parkoviště (mimo rezervaci) (Balák, 2003). 

Název Rusalčina jeskyně (jeţ má k náplni tohoto názvu dosti daleko) vlastní 

výklenek v pískovcové skále před rybníkem (Balák, 2003). 
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Červeně značená turistická trasa mezi Jetřichovicemi, osadou Studený a vrcholem 

Studence (736 m v LH) prochází celým údolím. Pavlínino údolí o rozloze 163,36 ha bylo 

přírodní rezervací r. 1993 (Balák, 2003). 

 

 

PP Tiské stěny 

 

Naše nejmenší skalní městečko Tiské stěny, lze charakterizovat dvěmi slovy (velmi 

stručně), jako malé, ale hezké. Leţí v nejzápadnějším cípu Děčínské vrchoviny a CHKO 

Labské Pískovce, u obce Tisá, asi 15 km západně od Děčína (Balák, 2003). 

 

 

Obrázek 11: Tiské stěny (zdroj: http://www.cittadella.cz/) 

 

 

Od našich ostatních skalních měst se liší, uţ od prvního pohledu svou relativně 

malou rozlohou s ovšem dokonalejším vyvinutím „městského“ charakteru. Jedná se o 

skutečný labyrint, ve kterém by orientace bez turistických tras byla velice obtíţná. Síť 

spletitých ulic je hustší a pravidelnější, uličky uţší, většinou malá náměstíčka na 

pravoúhlých křiţovatkách ulic, skalní stěny rozbrázděny hustými skalními římsami, 

lištami, voštinami a ţelezitými inkrustacemi (Balák, 2003). 
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Při jiţním zlomovém okraji vystupují nad okolní terén jednotlivé bloky a věţe 

stěnami vysokými aţ 70 m. Horní hladina této pískovcové tabule je jiná neţ u ostatních 

skalních měst. Leţí aţ o 200 m výše (Balák, 2003). 

Tiské stěny tvoří rovněţ kvádrové pískovce křídového stáří, jejich původně souvislá 

tabule byla v období třetihor tektonicky rozlámána systémem puklin k sobě kolmých. 

Zvětrávací procesy probíhající během miliónu let tyto pukliny rozšířily a prohloubily. Při 

úpatí stěn byly vytvořeny četné skalní výklenky a převisy a na jedné vrcholové plošině 

dokonce mohutný skalní hřib. Tato geomorfologicky, horolezecky i turisticky přitaţlivá 

lokalita je uţ od r. 1996 vyhlášená přírodní památkou o rozloze 99,56 ha (Balák, 2003). 

 

 

NPP Pravčická brána 

 

Symbolem spojování evropských zemí se staly mosty. A zrovna jeden takový 

přírodní symbol máme u nás. Je to největší skalní most ve střední Evropě (jeho název je 

sice Pravčická brána, ale současně je to také skalní most) (Balák, 2003). 

 

 

Obrázek 12: Pravčická brána (zdroj: http://www.ceskosaske-svycarsko.cz) 

 

Je umístěn mezi skalním hřebenem tzv. Stříbrných stěn a Křídelní stěnou ve výšce 

461 m. n. m., zhruba 4 km sv. od Hřenska v NP České Švýcarsko. Z hlediska zeměpisného 

leţí v severní části Děčínské vrchoviny. Roku 1963 byla vyhlášena k ochraně. Dnes je tato 
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národní přírodní památka (o rozloze 1,1 ha) všeobecně uznávaná a obdivována (Balák, 

2003). 

Tento přírodní útvar, který můţeme směle porovnávat s obdobnými útvary v USA, 

vznikl v období druhohor v kvádrových pískovcích, stejně jako ostatní skalní města 

severních a severovýchodních Čech (Balák, 2003). 

V rámci alpínského vrásnění byly původně souvislé mořské uloţeniny poznamenány 

tektonickými pohyby a byly rozděleny puklinami na síť větších a menších bloků. Pomocí 

činnosti vody se vyčlenil úzký skalní hřbet s malým výklenkem uvnitř. Ten se pozvólna 

rozšiřoval řícením stropních vrstev, aţ vznikla skalní brána výklenkového typu (Balák, 

2003). 

V dnešní době je tento fenomén v ideální fázi vývoje. Kvůli zvětrávacím procesům, 

které i nadále pokračují, se očekává, ţe by tento most měl časem spadnout. Zůstat po něm 

by měla jen izolovaná věţ (Balák, 2003). 

 

 

 

2.10 Historie 

 

Na začátku byla krajina Labských Pískovců těţce proniknutelná. Sem tam do ní 

vstoupil nanejvýš lovec za zvěří. Pozůstatky z 3. tisíciletí př. n. l. poukazují na změnu 

lovce v zemědělce. Za dalších tisíc let jsou patrné další stopy svědčící o proniknutí lidu 

popelnicových polí do této oblasti (Šmíd, 1981). 

 

Plynula další a další století, ve kterých se na tomto území vystřídali Keltové, 

Germáni a s přehoupnutím letopočtu se objevili Slované. Bojovali s Avary a začali budovat 

obchodní cesty. V Kosmově kronice psané ve 12. Století byly nalezeny zmínky o 

děčínském hradu. V období mezi 13. a 14. stoletím přišla mimo jiné i do těchto míst 

německá kolonizace. V uplynulých obdobích nastoupili husité, Zikmund Vartenberk, sasští 

feudálové pronikali do Čech. Nastala robota, neúroda a hlad, Bílá hora. Poddaní se začali 

bouřit, následovala textilní výroba, budovala se první střediska proletariátu (Šmíd, 1981). 
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V roce 1826 byl vydán úplně první průvodce po Českém Švýcarsku. Patřící tou 

dobou rodu Clary-Aldringenů, kteří po zrušení roboty obrátili svou pozornost ke kráse této 

krajiny. Po zjištění půvabnosti tohoto místa nechali příslušníci rodu postavit několik 

hotelů, zpřístupnili vyhlídky, upravili a vybudovali promenády a stezky a začali vydělávat 

peníze. Dva z nich bratři Edmund, Ferdinand a další dva odváţlivci byli první, kdo projeli 

dravou řekou mezi soutěskami na vorech. A tak se zrodila turistická oblast (Šmíd, 1981). 

 

 

 

2.11 Legislativa 

 

„Činnost AOPK ČR je upravena velkým mnoţstvím právních předpisů. 

Nejdůleţitějšími jsou: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho 

prováděcí vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb. a č. 64/2011 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 123/1998 Sb., o 

právu na informace o ţivotním prostředí. Tyto i další právní předpisy důleţité pro činnost 

AOPK ČR je moţné najít v jednotlivých podloţkách této sekce.“ [13]. 

 

 

 

2.12 Natura 2000 

 

Účelem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů ţivočichů, rostlin a typů 

přírodních stanovišť, jeţ jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohroţené, 

drahocenné či s omezeným výskytem jen na určitou oblast (endemické) [12]. 

 

K vytvoření soustavy Natura 2000 se ukládají dva nejdůleţitější právní předpisy EU 

pro ochranu přírody: „směrnice o ptácích“ (ochrana volně ţijících ptáků) a „směrnice o 

stanovištích“ (ochrana přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a samovolně 

rostoucích rostlin). Ve směrnicích jsou dány druhy rostlin, ţivočichů a typy přírodních 
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stanovišť, pro které jsou lokality Natury 2000 vymezeny. Vliv člověka v takových 

oblastech není zakázán. Naopak je důleţitý pro jejich udrţení, ale v takové míře aby na ně 

neměl negativní vliv [12]. 

 

Za přípravu soustavy Natura 2000 u nás zodpovídá Ministerstvo ţivotního prostředí. 

Odborné podklady jsou připravovány AOPK (Agenturou ochrany přírody a krajiny) a 

vyhlašováním ptačích oblastí a evropsky významných lokalit je pověřena vláda ČR [12]. 

 

 

 
       Obrázek 13: Mapa soustavy Natura 2000 na území Labských Pískovců 

       (zdroj: http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

        

Ptačí oblast se rozkládá převáţně na území CHKO Labské Pískovce a NP České 

Švýcarsko. Připojena byla taky malá část Luţických hor a dvě přírodní rezervace – Velký 

rybníka rybník Světlík spolu s nejbliţším okolím [12]. 

V této oblasti (o rozloze 35 565 ha) hnízdí 19 evropsky významných druhů. Jelikoţ 

jsem se o ptactvu zmínila v kapitole Fauna, uvedu zde jen druhy, jeţ jsou předmětem 

ochrany. Je to populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex 

crex), výra velkého (Bubo bubo) a datla černého (Dryocopus martius). Ochrana se vztahuje 

také na jejich biotopy [12]. 
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3 Popis vybraných programových prostředků GIS 

3.1 Charakteristika GIS 

 

Co si vlastně můţeme představit pod tímto pojmem? Je to běţně uţívaná zkratka v 

celém znění jako Geolografický informační systém (angl. Geographic Information 

System). Geografický informační systém je jedním z odvětví geoinformatiky – poměrně 

mladého, avšak rychle se rozvíjejícího vědeckého a aplikačního oboru, který zahrnuje 

zejména nástroje a metody GIS, DPZ a GPS a v poslední dekádě s rostoucí měrou i 

nástroje matematického modelování. Společným znakem těchto dvou disciplín (GIS a 

geoinformatiky) je zkoumání geografických jevů s aplikací informačních technologií [7]. 

Skrz GIS máme moţnost sbírat a spravovat prostorové data neboli geodata. Nabízí 

nástroje pro jejich analýzu a také grafickou prezentaci výsledných prostorových modelů 

zájmového území. Získaná vstupní data se ukládají do prostorové databáze (geodatabáze), 

díky ní můţeme aplikovat prostorové dotazy, popřípadě provádět sloţité analýzy 

v interakci s GIS softwarem. Výsledkem je mapa (ať uţ digitální nebo klasická papírová), 

trojrozměrný model území, nebo dynamická animace konkrétního jevu. GIS jde s dobou a 

umoţňuje také prezentace dat v tomto virtuálním světě – k dispozici jsou mapové servery 

pro publikace mapových sluţeb (tzv. WMS sluţeb – Web Map Services) a stále se 

vyvíjející webové mapové aplikace [7]. 

 

Díly, které by měl GIS obsahovat: 

- hardware vybavení (PC, servery, tiskárny, plottery, skenery) 

- odpovídající software (GIS software, databáze) 

- data 

- pracovníci 

- soubor metod pro práci s daty 
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Jednotlivý význam slov pojmu Geografický Informační Systém: 

 

- geo značí, ţe GIS pracuje s údaji a informacemi (neboli geodaty) vztahujícími se k Zemi, 

pro které známe jejich umístění v prostoru [9]. 

- grafický, z něhoţ vyplývá, ţe GIS vyuţívá prostředků grafické prezentace dat a výsledků 

analýz a grafické komunikace s uţivatelem [9]. 

- informační znamená, ţe GIS provádí sběr, ukládání, analýzu a syntézu dat s cílem získat 

nové informace, potřebné pro rozhodování, řízení, plánování, modelování a vizualizace. 

- systém představující GIS integraci technických a programových prostředků, (geo)dat, 

pracovních postupů, personálu, uţivatelů apod. do jednoho celku [9]. 

 

 

Obrázek 14: Možnosti využití vrstev v programu GIS (zdroj: arcdata.cz) 

 

3.1.1 Typy dat pro GIS 

 

Data pro geografické informační systémy dělíme na vektorová a rastrová. 

Vektorová jsou ta, která zachovávají informace o jednotlivých objektech daného území 

formou bodů, linií a polygonů. Tyto objekty jsou spojovány do vrstev podle jejich 

specifické souvislosti (např.: vodstvo, lesy, budovy, památné stromy). Datové vrstvy 

spojujeme s atributy objektů. Tím se vytváří popisná sloţka dat, která se spolu 

s polohopisnou sloţkou ukládá do geodatabáze [7]. 
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Naproti tomu rastrový formát má jako nositele informací pixel (respektive buňka 

rastru). Tento element zastupuje jeden celý objekt, jeho část, nebo je v něm ukryto více 

objektů, které nejsou rozeznatelné. Toto velmi souvisí s významem pixelové velikosti 

udávající prostorové rozlišení rastru. Např.: fotografie získaná z leteckého snímkování má 

pixelovou velikost 10 cm (objekt o velikosti 10x 10 cm je v rastru jako jeden pixel) [7]. 

Jako výhodu u vektorových dat můţeme uvést jejich přesnost a návaznosti na 

atributy objektů. Avšak rastrová data se lépe hodí při zpracování sloţitějších analytických 

výpočtu a modelů [7]. 

 

 

Obrázek 15: Ukázka dělení dat pro GIS (zdroj: http://www.junipergis.com) 

 

Příklad zdrojů, přes které GIS získává vstupní data: 

- data leteckého snímkování (rastr) 

- GPS měření, druţicové geodetické měření (bodové pole – vektor) 

- laserové skenování (bodové pole – vektor, rastr) 

- naskenované podklady a atributy jednotlivých objektů (analogové mapy – rastr) 

- databáze s prostorovými daty (vektor) 

- stereofotogrammetrie (stereoskopické dvojice leteckých snímků – pro digitální 

model terénu – rastr i vektor) 

- snímky dálkového průzkumu země (rastr) [7] 
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3.1.2 Uplatnění GIS 

 

Program GIS našel velké uplatnění v organizacích statní správy i samosprávy, ale i 

v soukromém sektoru. Například v těchto oblastech: 

 

A. Státní správa a samospráva 

- Územní rozhodování a regionální rozvoj – tvoření územních plánů, územně 

analytických podkladů, koncepcí strategického rozvoje 

- Krizové řízení - management sloţek integrovaného záchranného sboru (ISZ ČR) při 

krizové situaci, zpracování krizových plánů (např. povodňové plány). 

- Evidence majetku, parcel, nemovitostí 

- Specializované státní instituce - modelování přírodních i socioekonomických jevů 

(např. analýzy migrace obyvatelstva, sestavení registru biotopů, modelování 

svahových pohybů nebo odtoku sráţek v rámci Hlásné a předpovědní povodňové 

sluţby ČR zajišťované ze zákona ČHMÚ) 

- Cestovní ruch - zviditelnění území pro turisty [8] 

 

B. Soukromý sektor 

- Řízení energetických a vodohospodářských soustav - síťové analýzy, návrh místa 

výstavby větrných elektráren 

- Správa inţenýrských sítí 

- Navigační systémy a podklady 

- Kartografie - mapové výstupy 

- Architektura, stavebnictví - vizualizace modelů budov, zasazení do krajiny [8] 

 

Vývoje GISu se u nás datuje od počátku 70. let, kdy se začalo pracovat na vývoji 

ISU (integrovaný informační systém o území). V 80. letech se rozvoj zpomalil, ale uţ v 90. 

letech došlo k jeho návratu pomocí programového vybavení pro budování GISů [10]. 

Z důvodů případného vojenského zneuţití byly pro nás tyto prostředky dříve 

nepřístupné. Podléhaly přísnému embargu. Po zrušení tohoto zákazu a získání 

programového vybavení ARC/INFO (americké firmy Environmental Systems Reasearch 
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Institute, zkr. ESRI) byly datové báze převedeny a dále české lokalizace a doplňkové 

moduly podléhají zčásti vývoji firmy ARCDATA Praha [10]. 

V dnešní době je GIS stále ve vývoji a jeho aplikace se objevují v celé řadě oblastí, 

kterou jsou jiţ zmíněny výše. [10] Krom platformy ESRI ArcGis je rozšířenou platformou 

také QuantumGIS (GGIS), GRASS GIS a SAGA GIS. 

 

3.1.3 Produkty GIS 

 

Dělíme na analogové a digitální. Mezi analogové výstupy můţeme začlenit tištěné 

mapy, plány, globy atd. Digitální se shodují s analogovými- digitální mapy, digitální 

modely, které jsou k dispozici pouze přes monitor počítače, mobil, PDA, GPS navigace 

apod. [7]. 

Členění produktů: 

A) Klasické produkty digitální kartografie 

- nástěnné mapy - velkoformátové neskládané (školní, územní plány, postery s 

výsledky studií a analýz, venkovní informační tabule) 

- turistické mapy 

- atlasy (školní, velké geografické, klimatické, autoatlasy) 

- plány měst 

- glóby 

- plastické a reliéfní mapy 

- 3D modely území 

B) Digitální vizualizace 

- Data pro GPS navigace 

- Internetové mapové portály - v dnešní době velmi častý způsob publikace dat 

- Mapové aplikace pro počítače, mobilní telefony nebo PDA - informační mapy, 

prezentace turistických oblastí 

- 2D a 3D interaktivní vizualizace - vyuţití virtuální reality 

- 2D a 3D animace s vyuţitím doprovodných efektů (video, zvuk, obrázky) 

- Mapové podklady pro desktopové GIS aplikace [8]. 
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3.1.4 Tvorba GIS analýzy 

 

Obrázek 16: Schéma postupu v GIS (zdroj: http://gislib.upol.cz) 

 

 

 

DOTAZ, FORMULACE PROBLÉMU 

Prvním důleţitým krokem je zformování dotazu. Důleţité je poloţit si otázku, jaký je 

problém, který se snaţíme vyřešit a kde se nachází. Čím více daný problém specifikujeme 

o to lehčí, bude vytvoření struktury analýzy a následných metod [9]. 

 

ZÍSKÁNÍ DAT 

Po prvním kroku si musíme stanovit údaje potřebné pro analýzu. Tyto údaje můţeme 

nalézt nebo je musíme vytvořit. Rozhodnutí o metodě získání získáni dat a provádění 

analýzy nám pomůţe zeměpisný rozsah objektu a typ dat [9]. 

 

PŘEDZPRACOVÁNÍ – PRE-PROCESING 

Máme-li data, následuje předzpracování, ve kterém se jedná především o 

transformaci do souřadného systému, který chceme pouţít.  Důleţitá je kontrola dat, zda 

jsou data úplná a není, je třeba zredukovat [9]. 
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ANALÝZA DAT  

Metodu zkoumání a analýzu dat si zvolíme podle toho, jakého výsledku chceme 

dosáhnout. Kontrola zda jsou výsledné informace platné nebo uţitečné je důleţitá i po 

dosaţení výsledků. Můţe se stát, ţe bude potřeba provést novou analýzu s pozměněnými 

parametry nebo úplně jinou metodu. V GIS nástrojích je provedení těchto změn docela 

jednoduché [9]. 

 

UVEŘEJNĚNÍ A REPREZENTOVÁNÍ 

Důleţitou a nezbytnou součástí vyřešení problémů jsou výsledky a prezentace 

analýzy. Sdílet je můţeme přes zprávy, mapy, tabulky nebo grafy. Na výběr máme tištěnou 

formu nebo digitální skrz vnitřní síť nebo internet. Musíme se rozhodnout, který z těchto 

prostředků bude pro naši prezentaci výsledků nejvhodnější. V rozhodnutí nám pomůţe 

přihlédnutí k tomu, jakou cílovou skupinu jsme si vybrali [9]. 
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4 Analýzy v GIS 

4.1  Elementární formy reliéfu 

 

Neboli také základní tvary reliéfu. Při charakteristice krajiny je důleţité zmínit 

všechny odpovídající znaky (např. u svahu je nutné uvést nejen sklon, ale také převýšení, 

podélný a příčný profil). Tyto typy georeliéfů jsou určovány erozí, která je přetváří [24]. 

Rozlišujeme tyto základní tvary:  

1. Plošina – rovná (rovné plochy do úklonu 2º, bez jakýchkoliv pozorovatelných elevací 

a depresí). 

2. Svah – plochý (sklony 2- 7º, málo členitý reliéf), 

        mírný (svahy, které mají sklon 7- 15º, pahorkatiny a vrchoviny), 

           příkrý (dosti výrazné svahy se sklonem 15- 35º, odolné horniny). 

stěna (nejextrémnější typ svahu se sklonem nad 55º, stěny kamenolomů, skal) 

sráz (svahy sklonu 35- 55º, většinou skalní horniny) [24]. 

 

 

Mapa 7: Mapa elementárních forem reliéfu 
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5 Vizualizace a interpretace výsledků 

 

5.1 Eroze 

Pojem „eroze“ je z latiny odvozen od slova „erodere“ – rozhlodávat. Tímto pojmem 

můţeme rozumět rozrušování litosféry (zemská kůra, sloţená z hornin převáţně silikátové 

povahy), respektive pedosféry (půdy vyskytující se na povrchu litosféry) přemísťující se 

hmotou erogenního původu. V dnešní době je eroze definována jako komplexní proces, 

který zahrnuje rozrušování půdního povrchu, transport a sedimentaci volných půdních 

částic pomocí působení vody, větru, ledu a dalších tzv. erozních činitelů (Janeček, 2002). 

Erozí se zemský povrch buďto sniţuje – degraduje nebo nahromaděním usazených 

hmot vyvyšuje – agraduje. Následkem toho je zarovnání zemského povrchu – planace [10]. 

Všeobecně pod pojmem eroze půdy předně rozumíme mechanické rozrušování půdy 

vodou, větrem nebo také jinými destrukčními činiteli (sněhem, ledem apod.). Při tomto 

procesu dochází i k přemísťování a usazování uvolněných částic. Podle Benneta (1939) 

rozlišujeme erozi normální neboli geologickou, jeţ nazývá přirozenou a erozi zrychlenou. 

Hlavním úkolem ochranných opatření je sníţení lidským působením zrychlení eroze 

na úroveň normální tedy geologické eroze (Janeček, 2002). 

 

5.1.1 Druhy eroze 

 

Druhy rozlišujeme podle erozních činitelů, které je moţné erozi třídit na erozi vodní 

(akvatickou), větrnou (eolickou), ledvcovou (glaciální), sněhovou atd. Eroze je jednou 

z forem modelování území (Janeček, 2002). 

Působnost vodní eroze spočívá v rozrušování zemského povrchu dešťovými kapkami 

a povrchovým odtokem. Podle formy se dělí na erozi plošnou, rýhovou, výmolovou a 

proudovou (Janeček, 2002). 

Při formě plošné eroze je půda erodována skoro rovnoměrně po celé ploše pozemku 

nebo dané části svahu. Podmínky pro soustřeďování vody jsou menší čím, je plocha svahu 

rovnější. Ale ani dokonale urovnaný povrch nemusí zabránit soustřeďování vody na svahu 

do rýţek a tudíţ se dá plošná eroze těţko oddělit od rýţkové (Janeček, 2002). 
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Působností plošné eroze se profil půdy postupně sniţuje v některých případech 

s výjimkou na skalní podloţí. První fáze plošné eroze je kapková eroze, působením niţ, 

vznikají v půdě drobné jamky. V další fázi je eroze, která probíhá za pohybu vody po 

nakloněné ploše půdního povrchu (Janeček, 2002). 

 

Obrázek 17: Eroze půdy (zdroj: google.cz) 

5.1.2 Příčiny vodní eroze 

 

Zrod, průběh a účinnost a síla erozního procesu je ovlivněna kombinovaným 

působením řady přírodních a člověkem ovlivněných podmínek. Tyto zmíněné tzv. faktory 

eroze lze rozdělit na: 

a) Klimatické a hydrologické (zeměpisná poloha; nadmořská výška; mnoţství, 

rozdělení a intenzita sráţek; povrchový odtok; teplota, oslunění, výpar; 

výskyt, směr a síla větru) 

b) Morfologické (sklon území; délka a tvar svahu; expozice, návětrnost) 

c) Geologické a půdní (povaha horninového substrátu; půdní druh a typ; 

textura a struktura půdy, její vlhkost a zvrstvení, obsahu humusu) 

d) Vegetační (hustota a délka trvání vegetačního pokryvu 

e) Způsob vyuţívání a obhospodařování půdy (poloha a tvar pozemků; směr a 

technologie obdělávání; střídání plodin (Janeček, 2002). 
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Intenzita procesu vodní eroze, jeţ je výsledkem vztahu mezi erozní účinností (je 

určena především kinetickou energií) erozních činitelů a také erodovatelností půdy (je 

určena hlavně fyzikálními vlastnostmi půdy a způsobem jejího vyuţívání a znamená 

náchylnost půdy k erozi) lze nejobecněji vyjádřit ve tvaru: 

G = f (Ed, Eo, Ep) 

Kde G – intenzita erozního procesu 

     Ed – erozní účinnost deště 

      Eo – erozní účinnost povrchového odtoku 

      Ep – erodovatelnost půdy (Janeček, 2002). 

 

Eroze tedy můţeme třídit i podle její intenzity. Platí, ţe čím je půda skeletovitější, 

tím rychleji klesá intenzita plošné eroze. Intenzita plošné, vodní či větrné eroze je 

zpravidla vyjadřována ztrátou, resp. Transportem půdy v mm, t . ha
-1 

popř. m
3
 . ha

-1 
za dané 

časové období, nejčastěji za 1 rok (Janeček, 2002). 

 

 

Obrázek 18: Klasifikace škodlivosti plošné eroze podle intenzity odnosu (Zachar- 1970) 

 

5.2 RUSLE 

 

Revidovaná univerzální rovnice ztráty půdy ve zkratce jako RUSLE. 

 

Na základě zkušeností s uţíváním tzv. universální rovnice ztráty půdy (USLE), v 90. 

letech došlo k prověření, aktualizaci a pozdější následné úpravě. Zmíněné úpravy vedly 
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k určitým změnám ve způsobu určení jednotlivých faktorů rovnice a z tohoto důvodu byla 

tato rovnice nazvána „Revidovaná universální rovnice ztráty půdy“ (RUSLE – Revised 

Universal Soil Loss Equation) (Janeček, 2002). 

 

 

 

5.2.1 Možnosti RUSLE  

(při řešení erozní ohroţenosti) 

 

RUSLE obdobně jako USLE je pouţívána pro predikci dlouhodobé průměrné roční 

ztráty půdy následkem vodních erozí z pozemků, jeţ jsou vyuţívány zemědělsky a leţících 

v klimatické oblasti určitého, s daným typem půdy, o daném sklonu a délce svahu, při 

daném systému pěstování plodin, obdělávání půdy a pouţívání protierozních opatření. 

Metoda můţe být aplikována i pro území s nezemědělským vyuţitím, např. v místě 

staveniště (Janeček, 2002). 

 

Předností této metody je jednoduchost, účelnost, rychlost výpočtu a schopnost 

vyuţití velkého mnoţství v databázích určených vstupních údajů, obsahujících hlavní 

erozní faktory. RUSLE je také volně přístupná na internetu ve formě počítačového 

programu, jeţ pracuje v systému DOS, který stanovuje jednotlivé faktory a určuje hodnoty 

ztráty půdy (Janeček, 2002). 

 

Tento program pracuje s datovými soubory (databázemi), které pouţívá k výpočtu. 

Ty obsahují informace o klimatických podmínkách (databáze CITY), vegetaci (databáze 

CROP) a agrotechnických operacích (databáze OPERATION). Zmíněné databáze byly 

vytvořeny pro podmínky území státu USA, avšak program umoţňuje vytvoření i pro další 

oblasti (Janeček, 2002). 
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5.2.2 Rovnice  

Rovnice, která je odvozena z rovnice USLE je RUSLE. Tato rovnice je jedna 

z nejpouţívanějších prostředků pro předpověď dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy 

zapříčiněné vodní erozí, jelikoţ vyhovuje inţenýrským, ale i vědeckovýzkumným 

poţadavkům. (Janeček, 2002). 

 

 

Algoritmy, které jsou v rovnici RUSLE vyuţívané, jsou z části převzaty i z USLE. 

Jedná se především o stanovení hodnoty některých faktorů. (Janeček, 2002). 

 

A = R . K . L . S . C . P 

význam: 

A - Průměrná roční ztráta půdy, 

R – faktor erozní účinnosti deště, 

K – faktor erodovatelnosti půdy, 

L – faktor délky svahu, 

S – faktor sklonu svahu, 

C – faktor vegetačního krytu a osevního postupu, 

P – faktor protierozního opatření 

 

 

 

R faktor – představuje revize a aktualizace existujících map isorodent pro území 

USA, upřesnění časového průběhu hodnot R faktoru v 15 -ti denním intervalu, uvedení R 

faktoru v místech s malými sklony. (Janeček, 2002). 

K faktor – stanovení časového průběhu hodnoty faktoru erodovatelnosti půdy 

následkem zhutňování povrchu půdy a rozkladu půdních agregátů sráţkami a zemědělskou 

činností, vzhledem k objemovým výkyvům vyvolaným mrznutím a táním; obsáhnutí vlivu 

skeletu na povrchu půdy a také v půdním profilu na propustnost půdy. (Janeček, 2002). 

LS faktor – uvedení nového vztahu vzhledem k délce a sklonu svahu, který uvaţuje 

poměr rýţkové a taky mezirýţkové eroze, specifikace hodnoty sklonu svahu pro stanovení 

ztráty půdy (Janeček, 2002). 
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C faktor – upřesnění faktoru pro zhodnocení vlivu daných druhů zemědělských 

plodin a způsobu jejich obhospodařování pro nevyuţívané půdy, pastviny, poškozené lesy, 

území s povrchovou těţbou surovin, staveniště a rekultivované plochy, včetně obsáhnutí 

vlivu předchozího vyuţití zeminy, druhu vegetace, pokryvu půdy a v neposlední řade 

drsnosti půdního povrchu (Janeček, 2002). 

P faktor – upřesnění hodnot P faktoru kvůli oblasti zemědělsky vyuţívané i 

nevyuţívané, přehodnocení vlivu vrstevnicového obhospodařování a terasování na sníţení 

ztráty zeminy, umoţnění návrhu ochrany zeminy a kontroly tvorby splavenin neboli 

specifikace výpočtu pomocí metody poměru odnostu (Janeček, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8: Mapa erozního ohrožení území stanovené metodou RUSLE 
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Obrázek 19: Turistická trasa, vliv člověka na erozi půdy (zdroj: mapy.cz) 

 

Pro uvedení příkladu eroze zapříčiněné člověk jsem k mapě č. 8 (mapa erozního 

ohroţení) vybrala turistickou trasu, viz obr. 18. Tato trasa vede od Děčínského Sněţníku 

(723 m. n. m.), kolem rozhledny po červené trase aţ k rozcestníku Pod Koňskou hlavou. 

Délka trasy je zhruba 2 km a rozprostírá se v poměrně vysoké nadmořské výšce okolo 700 

– 500 m. n. m.  

Vliv člověka na přírodu a krajinu je velký. V těchto oblastech bohatých na skalní 

útvary, má vliv např. i horolezectví, které narušuje strukturu skály a tak vzniká zvětrávání. 

Nenapomáhá ani magnesium, jeţ horolezci pouţívají.  

 

Hlavním vlivem je ale turistika, která v těchto oblastech je podstatně zasahuje do 

vývoje krajiny. Chůze po nevyznačených stezkách způsobuje, nadměrný sešlap půdy a 

následnou erozi. Návštěvníci si tuto skutečnost ani neuvědomují, ale jejich nadměrný 

výskyt (mimo tyto trasy) výrazně ovlivňuje ráz krajiny. 

Doporučeným managementem pro ochranu krajiny je důslednější a zřetelnější 

vyznačování stezek a upozornění na zákaz chození mimo ně. Důleţitá je také kontrola 

chodníků v turistických trasách, i co se týče bezpečnosti návštěvníků. 
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6 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo všeobecně charakterizovat chráněnou krajinnou 

oblast Labské pískovce s vyuţitím poznatků z dostupné literatury a pramenů a zároveň 

vybraných analytických a vizualizačních funkcí GIS. Vytvoření map probíhalo pomocí 

ESRI ArcGIS, konkrétně ArcMap a detailněji jsem se zaměřila na výpočet erozního 

ohroţení metodou RUSLE. 

Pomocí metody RUSLE byla zjištěna poměrně velká intenzita odnosu půdy 

způsobená mj. vyššími úhrny sráţek a predispozicí morfologie terénu a částečně i krajinné 

struktury v rámci tohoto území. Stejně tak lokálně nevyvinutý půdní profil je daleko 

náchylnější k destrukci - ať jiţ během významnějších sráţkových událostí, tak např. právě 

v důsledku přílišné exponovanosti vůči turistickému ruchu. Ten je samozřejmě cenným 

zdrojem financí pro region jako takový, ale na druhé straně jeho malé organizační zajištění 

nebo např. nedostatečná regulace pohybu turistů po vymezených trasách způsobují 

dlouhodobě sníţení potenciálu území jako takového a ničení jeho přírodních krás. Ať jiţ 

jde právě o zrychlení eroze sešlapem půdy mimo značené trasy, poškozovaní vegetačního 

krytu nebo rušení ptáků v době hnízdění. 

Oblasti CHKO Labské pískovce vládne oceánské klima, které podporuje během 

extrémnějších sráţkových událostí intenzitu vodní eroze. Proti tomuto procesu je nezbytné 

zakročit dostupnými prostředky.  

Jako základní pomoc proti nadměrnému transportu zeminy a sedimentů je vhodné 

optimalizovat umístění stromů, plodin (ke zpevnění půdy) a to hlavně na zemědělských 

plochách, kde je díky velké rozloze orné a často nechráněné půdy odnos poměrně značný. 

Tyto procesy ale pozorujeme i v jádrových zónách CHKO v ČR a SR, pakliţe je pohyb 

turistů nadměrný a zejména ve svahových partiích se odehrává i mimo zpevněné a značené 

cesty.  Důleţité je, jak uţ jsem výše zmínila, omezení přístupu návštěvníku do míst, které 

jsou zakázány, ale také zpevnění cest pro jejich bezpečnost. 
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