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ANOTACE

Křehotová, N. Obnova lesního porostu v Krušných horách a jejich turistický potenciál. 

Ostrava: Fakulta hornicko-geologická VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 51 s. 

Bakalářská práce, vedoucí: J. Beránek.

Bakalářská  práce  se  zabývá  vývojem  poškození  lesů  v Krušných  horách,  turistickým 

potenciálem Krušných hor a lokality navazující na východní Krušné hory. V úvodu jsou 

Krušné  hory  charakterizovány  z hlediska  geologie,  geografie  a  hydrologie.  Dále  jsou 

stručně uvedeny lidské aktivity v Krušnohoří. Větší pozornost je věnovaná fauně a floře, 

zvláště pak poškození krušnohorských lesních porostů, jeho vývoji a současnému stavu. 

V závěru jsou Krušné hory a  Labské pískovce zhodnocené jako turistická  a rekreační 

zóna.

KLÍČOVÁ SLOVA: Krušné hory, imise, náhradní dřevina, turistika, Labské pískovce

SUMMARY

Křehotová,  N.:  Forest  regeneration  in  the  Ore  Mountains  and their  touring  potential. 

Ostrava: Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava, 2009, 

51 pages, Bachelor´s thesis, Thesis supervisor: J. Beránek

This  bachelor´s  thesis  considers  the  development  of  forest  deterioration  in  the  Ore 

Mountains, their touring potential and important localities connected to the eastern part of 

mountains.  The  introduction  characterizes  geology,  geography and hydrology.  Further 

parts  consider  human  activities  in  the  mountains  and  –  above  all  –  fauna  and  flora 

(especially deteriorated forest  stands, their  development  and present  condition).  In the 

final part, both the Ore Mountains and Elbe Sandstones are dealt as a touring and holiday 

zone.

KEYWORDS:  The  Ore  Mountains,  pollutants,  substitute  tree  species,  tourism,  Elbe 

Sandstones
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Seznam použitých zkratek

CHKO – chráněná krajinná oblast

cm – centimetr

JV – jihovýchod

JZ - jihozápad

m – metr

SV – severovýchod



1 Úvod

Následující  práce  se  zabývá  turistickým  potenciálem  Krušnohoří  s ohledem  na 

současný stav přírody, zejména poškození lesů v Krušných horách a v sousedící JZ části 

CHKO Labské pískovce. 

Práci uvádím charakteristikou Krušných hor, protože to byl právě jejich vznik, který 

určil vzhled a strukturu, resp. nerostné bohatství. Od toho se pak odvíjely veškeré zdejší 

lidské  aktivity,  vedoucí  nejen  k těžebnímu  využití,  ale  i  k následnému  druhotnému 

poškození lesních porostů. Stejně tak to ovšem byla lidská činnost, která se už půl století 

soustřeďuje na obnovu krajiny.

Protože  cílem práce  bylo  ukázat,  že  Krušné  hory  a  Labské  pískovce  (Děčínská 

vrchovina)  mají  jako  turistická  a  rekreační  oblast  určitý  potenciál,  zabývám  se 

i  analýzou  současného  stavu  a  budoucími  možnostmi  uvedeného  regionu;  JZ  částí 

Děčínské vrchoviny se zabývám v rámci 7. kapitoly samostatně. 

Z tohoto  důvodu  mapuji  faunu  a  flóru  zájmového  území,  protože  obecně 

v povědomí  ani  místních  obyvatel  není  např.  rozšířené,  jaká  zvířena  v jednotlivých 

částech prostředí Krušnohoří žije. Podobně je tomu i s chráněnými krajinnými oblastmi 

a přírodními památkami. 

Aby práce ukázala možnosti rozvoje turismu, zaměřila jsem její část i na aktuální 

hydrometeorologické podmínky.

V této části  studie dokládám nejen fakt,  že záplavy tu nehrozí,  ale i  to,  že tu je 

dostatek kvalitní pitné vody - což pokládám za velmi důležitý prvek infrastruktury, bez 

níž je rozvoj turismu nemyslitelný. 

Důležitým faktorem pro rekreaci a turistiku je také kvalita přírodního prostředí, tedy 

i lesního porostu Krušných hor. Tím se v této práci zabývám obšírněji – od předválečného 

období přes kalamitní stav v 70. letech 20. století až po současná řešení. 

V závěru práce pak zmiňuji i tipy k rekreaci a na výlety. I jimi dokládám potenciál 

oblasti pro rozvoj turismu a rekreace.



2 Geologie Krušných hor

Krušné  hory  vstupují  do  Ústeckého  kraje  v oblasti  svého  nejvyššího  vrcholu 

Klínovce (1244 m). Odtud se táhnou k severovýchodu a mírně klesají až ke své hranici 

s Děčínskou  vrchovinou.  Hranici  určuje  styk  křídových  pískovců  a  krušnohorského 

krystalinika. Krušné hory vznikly jednostranným vyzdvižením kry, jejíž čelo je obráceno 

příkrým,  zlomovým svahem do Čech. Svah je rozčleněn hluboko zaříznutými  údolími 

četných  potoků,  tekoucích  do  Ohře  nebo do  Bíliny.  Jeho  relativní  výška  nad  úpatím 

dosahuje maximálně 700 až 800 m. Vrcholová oblast v celém pohoří má ráz slabě zvlněné 

krajiny s mírnými svahy. Jak je vidět na obrázku 1, Krušné hory se od vrcholové části 

sklánějí do Německa mírnými svahy (Mištera a kol., 1984).

Obrázek 1

Německá strana Krušných hor je tradiční zemědělskou krajinou (pohled od Fojtovic).

(Foto: N. Křehotová)



2. 1 Vymezení území

Krušné hory jsou součástí saxoturingika, které z hlediska geosynklinálního vývoje 

Českého masívu představuje periferní jednotku mezihorského masívu (Havlena,  1981), 

reprezentovaného zde moldanubikem a bohemikem (Malkovský, 1979).

Tato  jednotka  je  na  SV  omezena  středosaským  zlomem,  na  JV  litoměřickým 

hlubinným zlomem a franckým zlomem na JZ. Na SV se noří pod karbonské a permské 

sedimenty (Malkovský a kol., 1985).

Obrázek 2

Schematická  geologická  mapa  krušnohorské  oblasti  saxothuringika  (podle  Kachlíka,  2003).

Krušnohorské  krystalinikum:  1  svory  a  pararuly  kadomského  basementu  (podkladu),  2  ortoruly  

kadomského  basementu  (580–550  Ma),  3  kadomské  tzv.  červené  ortoruly  v  allochtonní  pozici  s  

uzavřeninami vysokotlakých hornin, 4 amfibolity, eklogity, 5 patrně kambrické fylity a svory s vložkami 

karbonátů, kvarcitů, skarnů a relikty vysokotlakých hornin, 6 slabě metamorfované fylity ordovického  

stáří  s  hojnými  vložkami  kvarcitů,  7  silurské  grafitické  fylity  s  lydity,  středosasko-vogtlanské  



synklinorium:  8  devonské  fylity  a  bazické  vulkanity;  9  allochtonní  ruly  frankenbergské  kry;

Labská  zóna,  Wilsdruff-Nossenské  krystalinikum  a  plášť  saského  granulitového  pohoří:  10 

proterozoické  droby,  11  kadomské  granitoidy;  12  staropaleozoické  slabě  metamorfované  

vulkanosedimentární  komplexy;  13  spodnokarbonská  synorogenní  klastika  (flyš)  –  droby,  břidlice,  

slepence ve středosasko-vogtlandském synklinoriu a labském břidličném pohoří; 14 variské plutonity: 

KM – karlovarský masiv,  FM – flájský masiv,  M – míšeňský masiv,  15 žulové  porfyry  a ryolity,  16  

postorogenní permské sedimenty a vulkanity;17 sedimenty křídy; 18 neogénní kontinentální převážně  

limnické a fluviatilní sedimenty: CH – chebská, SO – sokolovská a MO – mostecké pánev;19 terciérní  

neovulkanity:D – Doupovské hory, ČS – České Středohoří; 20 zlomy; 21 státní hranice.

(Zdroj: http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/4_kapitola.htm)

2. 2 Geologický vývoj Krušných hor

Geologický vývoj Krušných hor začíná ve starohorách, tj. v době před více než 600 

milióny lety. V podloží se začaly vytvářet nejstarší usazeniny a vyvřeliny. Ty byly později 

při  variském vrásnění  v prvohorách silnými  horotvornými  tlaky v hloubce  přeměněny. 

Pozvolna  byly  metamorfovány  na  ruly,  svory,  kvarcity  a  další  horniny.  Do  nich  pak 

z hloubky pronikalo žhavé magma a vznikala tělesa granitů a z magmat, která se vylila na 

povrch pak vznikaly porfyry. Tato vyvřelá tělesa se objevila na hranici karbonu a permu 

v mladších prvohorách, tj. asi před 300 – 270 milióny lety (Mísař        a kol., 1983).

Geomorfologický  vývoj  celé  soustavy  byl  silně  ovlivněn  až  v období  třetihorní 

zlomové tektoniky, tedy zhruba před 23 – 17 milióny lety. Ta způsobila silné poklesy na 

jihovýchodní straně pohoří a vznik jezerních depresí. Příkladem je Komořanské jezero na 

Mostecku. Pohyby na zlomových liniích se několikrát opakovaly. Řeky do těchto jezer 

a bažin přinášely jíly a písky,  které se usazovaly spolu s rostlinnými zbytky,  stromy a 

keři. Z těch pak vznikaly postupným prouhelňováním sloje hnědého uhlí. Mocnost těchto 

sedimentů dosahuje kolem 400 metrů. 

Významný  je  krušnohorský  zlom,  podle  kterého  sedimenty  pánve  poklesky 

a  Krušné hory se naopak zvedaly.  Během kvartéru činnost  povrchové vody způsobila 

vznik hlubokých údolí a mocných kamenitých polí a jiných zvětralin na horských svazích. 

Celé pohoří tak má ráz náhorní plošiny (Mísař a kol., 1983).  



Navazující oblast Labských pískovců na SV je z geologického hlediska zcela jinou 

jednotkou (jde o sedimenty  svrchnokřídového stáří)  –  je  ale  třeba  poznamenat,  že  ve 

smyslu klimatu a stavu lesního krytu jde o takřka identické, plynule navazující oblasti 

(s podobným turistickým potenciálem).

2. 3 Krušnohorský zlom

Obrázek 3

Krušnohorský zlom.

(Foto: J. Beránek)



Tento zlom se táhne podle úpatí  Krušných hor na dlouhou vzdálenost.  Nelze ho 

ovšem chápat jako jednu linii, ale jedná se o zlomové pásmo, široké několik set metrů. 

Došlo zde ke směrným poruchám o různé výšce a skoku nebo ohybu. Skalní stěna nad 

Osekem zachycuje tuto hlavní zlomovou linii. Mohutná rulová stěna má úklon 60 – 70°. 

Jedná se o tzv. dislokační (skluznou) plochu. Zlom je viditelným projevem tektonických 

pohybů, které drtily ruly za vzniku tektonické brekcie. 

Skalní stěna leží v nadmořské výšce 425 m. Ruly krušnohorského krystalinika byly 

zjištěny hlubinnými vrty pod pánví nedaleko na jih odtud až na úrovni okolo 175 m pod 

hladinou moře. 

Dalším důkazem je i vykliňující třetihorní uhelná sloj pánve, která je po zlomové 

linii vyvlečena strmě vzhůru. V důsledku příčných zlomů je pak rozlámána na řadu ker 

v nestejné výškové úrovni.



3 Geografické zařazení

Krušné hory spadají do Krušnohorské soustavy, která je jednou ze šesti podsoustav 

České  vysočiny.  Je  to  vyšší  geomorfologická  jednotka  v severozápadních  Čechách 

a v sasko-durynské oblasti. Na základě morfostrukturních a orografických poměrů se dále 

člení  na  tři  oblasti  –  na  Krušnohorskou  hornatinu,  Pokrušnohorskou  podsoustavu 

a Karlovarskou vrchovinu. 

Ke  Krušnohorské  hornatině  patří  Krušné  hory,  Smrčiny  a  Děčínská  vrchovina. 

Oblast  Podkrušnohorské  oblasti  tvoří  Chebská  pánev,  Sokolovská  pánev,  Mostecká 

pánev, České středohoří a Doupovské hory. Karlovarská vrchovina zahrnuje Slavkovský 

les a Tepelskou vrchovinu. 

Tabulka 1

Geografické zařazení

Subprovincie Oblast Celek

Krušnohorská 
subprovincie

Krušnohorská hornatina
Smrčiny

Krušné hory
Děčínská vrchovina

Podkrušnohorská hornatina

Chebská pánev
Sokolovská pánev
Mostecká pánev
Doupovské hory
České středohoří

Karlovarská vrchovina 
Slavkovský les

Tepelská vrchovina

3. 1 Děčínská vrchovina

Krušné  hory  se  táhnout  od  svého  nejvyššího  vrcholu  Klínovce  (1244  m) 

k severovýchodu  a  mírně  klesají  až  ke  své  hranici  s Děčínskou  vrchovinou  (rovněž 

součástí Krušnohorské subprovincie). 

Děčínská  vrchovina  se  nachází  na  území  po  obou  březích  Labe  pod  Děčínem 

a směrem na sever překračuje státní hranici s Německem (Mištera a kol., 1984). 



V tomto  celku  rozlišujeme  tři  podcelky:  Děčínské  stěny,  Růžovskou  vrchovinu 

a Jetřichovické stěny.

3. 1. 1 Děčínské stěny

Děčínské  stěny  jsou  charakteristické  rozsáhlými  plošinami  ve  výšce  400  –  500 

metrů nad mořem a výskytem skalních měst na okrajích těchto plošin. 

Nejvyšší  polohy dosahují  stěny  Děčínským Sněžníkem (723 m)  (Mištera  a  kol., 

1984).



4 Hydrologie a hydrogeologie Krušných hor

Krušné hory představují hydrogeologický masív,  jehož podzemní vody se drénují 

v závislosti na litologických vlastnostech sedimentů buď pod sedimentární komplex, nebo 

do křídových či  neogenních sedimentů.  Mělčí  podzemní  vody a povrchové vody jsou 

drénovány většinou do kvartérních sedimentů (Malkovský a kol., 1985).

Oblast Krušných hor spadá z největší části do povodí Ohře. Východní část Krušných 

hor je odvodněna do řeky Bíliny.

Obrázek 4

Oblast povodí Ohře.

(Zdroj: Lesy České republiky, s. p.)

4. 1 Oblast povodí Ohře

V povodí  Ohře  se  rok  2007  projevil  jako  teplotně  výjimečně  nadnormální; 

především to byly měsíce leden, únor a duben. Naopak měsíce září, říjen a listopad byly 

silně podnormální. 

Výška sněhové pokrývky v této oblasti se měnila s nadmořskou výškou. Nejvyšší 

byla zaznamenána na povodí horní Ohře ve vrcholové části Krušných hor od třetí dekády 

ledna  až  po  třetí  dekádu  března,  ale  také  v listopadu  a  v prosinci.  Maximální  výška 

sněhové  pokrývky  se  pohybovala  okolo  60  cm  a  to  díky  mírnější  zimě  (Český 

hydrometeorologický ústav, 2007). 



Průměrná  roční  výška  srážek dosahovala  134 % normálu  na povodí  horní Ohře. 

Vzhledem  k normálu  byly  srážkové  úhrny  v jednotlivých  měsících  nevyrovnané. 

Například měsíc duben dosáhl 16 % normálu a naopak v měsících lednu, červenci, srpnu, 

září a listopadu bylo zaznamenáno 155 % - 199 % normálu. 

Také odtok byl v oblasti povodí horní Ohře v roce 2007 mírně nadprůměrný. Dosáhl 

122 % dlouhodobého průměru.

Hladiny podzemních  vod od ledna  2007 stoupaly a  maximálních  jarních  hodnot 

dosáhly na přelomu února a března. Značný pokles trval od poloviny března do května. 

V průběhu června a července se začaly hladiny podzemních vod opět zvyšovat. Výrazný 

vzestup  byl  zaznamenán  v srpnu  po  výrazných  srážkách.  Vysoká  výška  hladin 

podzemních vod se držela i během září  a října a v listopadu se ještě zvýšila.  Ročních 

maxim hladiny dosáhly v první polovině prosince. Oproti tomu byly vydatnosti pramenů 

výrazně podnormální. Situace se zlepšila až v září a to trvalo do poloviny prosince (Český 

hydrometeorologický ústav, 2007). 

4. 2 Oblast povodí Bíliny

V povodí Bíliny byl v roce 2007 roční odtok průměrný. Největší průtok byl v únoru, 

a nejmenší v měsíci květnu (Český hydrometeorologický ústav, 2007).

Hladiny  podzemních  vod  v povodí  Bíliny  a  dolní  Ohře  pod  ročním  průměrem. 

Hladiny postupně stoupaly a nejvyšší úrovně dosáhly na přelomu února a března. Poté 

pokračoval pozvolný pokles výšky hladiny až do poloviny srpna, kdy dosáhly ročního 

minima.  V září  byly  zaznamenány  vysoké  srážky  a  hladiny  podzemních  vod  opět 

stoupaly. To pokračovalo i během října a listopadu, kdy hladiny podzemních vod dosáhly 

ročního maxima. Ke konci roku byl stav setrvalý až mírně klesající.

I v povodí Bíliny byly vydatnosti  pramenů po většinu roku podnormální  (Český 

hydrometeorologický ústav, 2007). 



Tabulka 2

Povodí Ohře a Bíliny

Tok Ohře, Bílina

Vodoměrná stanice Louny + Trmice

DBČ stanice 2190 + 2260

Plocha povodí [km2] 5946, 24

Měsíc
Srážky

Odtok 
celkový 
měřený

Průtok 
celkový 
měřený

Odtok 
základní

Zásoba 
vody ve 
sněhu

Změna 
zásob 
podz. 
vody

Přirozený 
odtok

Přirozené 
průtoky

[mm] [mm] [m3.s-1] [m3.s-1] [mm] [mm] [mm] [m3.s-1]

I 78,4 18,4 40,8 20,4 4,1 39,3 25,4 56,4
II 54,9 32,1 79 31,5 4,9 9,9 34,4 84,6
III 37,7 30,5 67,7 36,9 0,6 -12,5 30,9 68,7
IV 6,1 14,8 33,9 21,7 0 -9,9 10,5 24,2
V 113,1 9,4 21 13,2 0 -3,8 8,8 19,6
VI 89,9 9,8 22,5 11,6 0 -4,4 10,5 24,2
VII 102,1 12,1 26,8 12,1 0 -10,4 10,4 23,1
VIII 111,3 13,5 30 14,3 0 1,2 15,2 3,8
IX 102,2 16,1 36,9 15,3 0 41,3 15,3 35,1
X 24,2 21,6 47,9 20,6 0,1 -15,3 16,2 36
XI 91,7 31,6 72,6 27,3 11 43,5 29,3 67,1

XII 34,1 40,3 89,4 41,2 4,6 -5 38,8 86,2

2007 845,7 250,2 47,4 22,2 25,4 73,9 245,9 46,6

(Zdroj: Hydrologická ročenka České republiky 2007)
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4. 3 Chráněná krajinná oblast Labské pískovce



Chráněná krajinná oblast Labské pískovce je jedinečným hydrologickým útvarem. 

Obdobnou funkci u nás mají jen ostatní pískovcové skály křídového stáří. 

Kvůli  vysoké  propustnosti  geologického  prostředí,  která  je  charakteristická  pro 

celou tuto oblast, jsou Labské pískovce poměrně chudé na vodní toky. 

Toto území můžeme rozdělit do několika hydrologických rajónů. Tyto rajóny se od 

sebe  liší  horninovým  složením,  stupněm  porušení,  druhem  propustnosti  a  schopností 

vytvořit akumulace podzemních vod.

4. 3. 1 Krystalinikum východních Krušných hor

Zaujímá nejvýchodnější část Krušných hor a nejzápadnější část chráněné krajinné 

oblasti Labské pískovce. V tomto rajónu rozlišujeme pouze dvě základní zvodně: zvodeň 

vázanou  na  krystalinikum  s výhradní  puklinovou  propustností  a  zvodeň  vázanou  na 

kvartérní zvětralinový pokryv s výhradní průlinovou propustností. 

4. 3. 2 Děčínský Sněžník

Území je zvrstveným zvodnělým systémem vodonosných hornin. Téměř celá plocha 

je pokryta sprašemi, na kterých se tvoří mokřady. V této oblasti lze vymezit: hlubokou 

zvodeň s výhradní puklinovou propustností vázanou na krystaliniku labského břidličného 

pohoří a ponořeného krystalinika východních Krušných hor, křídové zvodně vázané na 

sedimenty svrchní křídy s  průlinovo-puklinovou propustností a mělkou zvodeň vázanou 

na kvartérní zvětraliny.

4. 3. 3 Ostrov

Ve zmíněné  části  zájmového  území  se  nachází  i  významné  prameniště  (Ostrov, 

přibližně  1200  m  SV  od  obce  Tisá).  Tento  zdroj  zásobuje  vodovodní  síť  v Děčíně 

a  částečně  také  v Ústí  nad  Labem i  přesto,  že  se  jedná  o  vody mimořádně  agresivní 

z hlediska  obsahu  některých  látek  –  zejména  kyslíku,  chlóru  a  oxidu  uhličitého  při 



nedostatku  vápníku  a  hořčíku.  Podle  ústního  vyjádření  pracovníků  SčVK  dochází 

k nadměrné korozi potrubí a voda proto vyžaduje úpravu (dotaci sodou). Vlastní úpravna 

vody byla  v posledních  letech  v havarijním stavu –  v provozu  je  již  od  roku 1958  – 

a  rekonstrukci  si  nevyžaduje  pouze  vlastní  technický  stav,  ale  i  nová  legislativa. 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) proto vypracovala projekt rekonstrukce (2007), 

který  zahrnuje  instalaci  dvou  rozpouštěcích  nádrží  na  sodu  (úprava  pH),  dvou 

dávkovacích  čerpadel,  osazení  dávkovače  chlóru,  použití  horizontálních  čerpadel  pro 

dopravu  upravené  vody  do  vrcholového  vodojemu  a  výměnu  armatur  –  nově  budou 

konstrukce  a  potrubí  z  nerezu.  Výměně  a  umístění  technologických  souborů  budou 

odpovídat i stavební úpravy objektu. Dojde také k odpovídající změně elektroinstalace 

včetně  rozvodny.  Technologické  zařízení  úpravny bude  plně  automatické,  s  občasnou 

kontrolou a doplněním náplní, resp. chemikálií (Tisková zpráva SVS, 2007). 

Pro zajímavost uvádím některé důležité parametry ostrovské vody:

Tabulka 3

Parametry ostrovské vody

UKAZATEL JEDNOTKA Vyhláška č. 252/2004 Sb. PRŮMĚR

agresivní oxid uhličitý mg/l  2,2
chemická spotřeba kyslíku 
manganistanem mg/l MH max. 3,0 0,32

chlor volný mg/l MH max. 0,30 0,32

železo mg/l MH max. 0,20 0,03

vápník mg/l  15,6

hořčík mg/l  6,21

(Zdroj: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)

5 Fauna a flóra



5. 1 Charakteristika horského prostředí

Krušné  hory  tvoří  přirozenou  hranici  na  severozápadě  České  republiky.  Životní 

podmínky v horách se nápadně liší od životních podmínek ve všech ostatních prostředích. 

Panuje tu zcela zvláštní klima: poměrně nízký atmosférický tlak, neustále vanoucí silný 

vítr,  nízká průměrná  roční  teplota  vzduchu i  půdy,  vysoká intenzita  slunečního záření 

a značné množství vodních srážek. Nízký atmosférický tlak a čerstvý vítr způsobují, že se 

voda  z půdy  na  horách  silně  vypařuje.  Zima  je  na  horách  dlouhá  a  drsná,  sněhová 

pokrývka tu často leží sedm i více měsíců. Strmé skalnaté srázy, balvanité sutě, otevřené 

louky a rozlehlé porosty nízké horské kosodřeviny - to je prostředí, kterému se horské 

organismy musely v průběhu dlouhých věků přizpůsobit (Čihař a kol., 1988).

Dnešní  flóra  a  fauna  je  různého  původu.  Některé  rostliny  přetrvaly  čtvrtohorní 

zalednění v jižních, příznivějších polohách a po ústupu ledovce se vrátily zpět do hor, jiné 

druhy - zatlačené ledovcem do střední Evropy ze severu - našly na horách v poledových 

dobách  své  útočiště.  Proto  dnes  na  horách  nacházíme  i  mnohé  vzácné  druhy  rostlin 

a zvířat, svědky dávných dob předledových, období meziledových i dob ledových (Čihař 

a kol., 1988).

Horská rostlinná a živočišná společenstva jsou ve srovnání s jinými poměrně málo 

ovlivněna člověkem, i když člověk často znatelně změnil původní ráz krajiny odlesněním, 

těžbou  či  pastvou.  Většina  horstev  se  vzácnou a  pozoruhodnou flórou  a  faunou byla 

prohlášena za národní parky a chráněné krajinné oblasti, aby byla v nezměněném stavu 

zachována budoucím generacím (Janoušová, únor 2006).

5. 2 Charakteristika horské flóry 

Pro pásmo Krušných hor je charakteristické chladné a poměrně vlhké podnebí. Od 

toho se odvíjí i porosty, které se zde vyskytují. Krušné hory lze z hlediska flóry rozdělit 

na tři odlišné oblasti: nejvyšší polohy, jižní svahy a údolí (www.ceskehory.cz).

5. 2. 1 Nejvyšší polohy



V nejvyšších polohách Krušných hor se nacházely především bučiny. Ovšem tyto 

původní  lesy  byly  v minulosti  vykáceny  kvůli  těžbě  a  byly  nahrazeny  smrkovými 

monokulturami (obr. 5)  nebo byly změněny na pastviny v oblasti náhorních rovin (obr. 

6).  Pro  Krušné  hory  jsou  také  typická  luční  společenstva.  Vyskytuje  se  zde  velké 

množství druhů trav.

Obrázek 5

Dosazování smrkové monokultury se všemi zápory – stejnověký porost, hustá výsadba do řádků. Za 

několik let zde bude tmavý neduživý les bez bylinného patra (oblast mezi Fojtovicemi a Cínovcem).

(Foto: N. Křehotová)

Ve vrcholových partiích se nacházejí rašeliniště a společenstva rašelinných smrčin. 

V těchto oblastech se vyskytují keříčky jako je vřes, šícha černá či borůvka a také se zde 

objevuje kleč (www.ceskehory.cz).



Obrázek 6

Hřebenová pastvina, ležící ladem (pohled od Fojtovic)

(Foto: N. Křehotová)

5. 2. 2 Jižní svahy

Jižní  svahy Krušných  hor  jsou  porostlé  smíšenými  a  listnatými  lesy,  především 

bukovými. Podrost je pak tvořen mnoha zástupci  rostlin, například lýkovcem jedovatým 

nebo okroticí mečolistou (www.ceskehory.cz).

5. 2. 3  Údolí

V údolí  a  poblíž  vodních  toků  vznikla  společenstva  lužních  lesů,  zvláště  olšiny 

a jaseniny.  Ve spodních partiích lužních lesů rostou vodomilné rostliny jako například 

přeslička bahenní, devětsil bílý, pcháč bylinný a jiné (www.ceskehory.cz). 



5. 3 Obecná charakteristiky horské fauny

Podle prostředí, které živočichové v horách obývají, je můžeme rozdělit do několika 

skupin. Je to zvířena sklaních stěn a kamenných sutí a pak zvířena, jejímž domovem je 

kosodřevina. Velmi osobitá je fauna horských potoků, pramenišť a vysokohorských jezer. 

Od horské zvířeny však nemůžeme oddělit ani zvířenu typickou pro nejvyšší pásma lesů, 

smrčiny a  bučiny;  mezi  různými  horskými  stanovišti  existuje totiž  stálý pohyb (Čihař 

a  kol., 1988).

5. 3. 1 Zvířena listnatého lesa

Z největší  části  spadají  Krušné  hory do  zóny listnatého  lesa.  Fauna je  zde  úzce 

vázaná na komplexy lesních porostů. Vyskytují  se zde především savci jako například 

jelen  evropský,  srnec  obecný,  liška  obecná,  veverka  obecná  nebo  kuna  lesní 

(www.ceskehory.cz).

5. 3. 2 Zvířena skalních stěn a sutí

Zvířena skalních stěn a sutí je značně ovlivněna geologickým podkladem, který do 

značné míry určuje ráz rostlinstva. 

Toto prostředí je na živočišné druhy poměrně chudé. Setkáváme se tu s několika 

drobnými druhy střevlíků, jejichž křídla zakrněla, s některými druhy pavouků a sekáčů. 

V polštářích  travin  a  mechů  žijí  drobné  druhy  roztočů  a  chvostoskoků.  Z obratlovců 

najdeme  na  těchto  místech  ještěrku  živorodou  a  zmiji.  Charakteristickými  obyvateli 

horských skalních stěn jsou některé druhy orlů, pěvušky a kavčata (Čihař a kol., 1988).

5. 3. 3 Zvířena žijící v kosodřevině

Kosodřevina vytváří porosty, které poskytují drobným i větším zvířatům spolehlivý 

úkryt, a proto se zde setkáváme s mnohem větším počtem živočichů než na otevřených 

prostorách luk a holí. Mnoho druhů je přímo vázáno na kleč, například lýkožrout klečový 



a lesklý,  obaleč pryskyřičný a bejlomorka  borová. Pod klečí najdeme i mnoho jiných 

drobných  živočichů,  například  chvostoskoky,  larvěnku  obrovskou  a  huňatky.  Také 

společenstvo pavouků a roztočů bývá pod klečí bohaté a pestré. V menších tůňkách mezi 

kosodřevinou žije často čolek alpský a horský, ropucha obecná a skokan hnědý. Z plazů 

to  je pak ještěrka živorodá a zmije.  Typickým ptákem je pěvuška modrá,  dále  tetřev, 

jestřábek, kos horský a jiní. Kosodřevinu navštěvují i někteří savci horských smrkových 

lesů – medvědi,  rysi  i  jeleni. Běžná je i liška, kterou sem zřejmě láká velké množství 

drobných hlodavců, kteří zde žijí (Čihař a kol., 1988).

V místech,  kde  kleč  přechází  do  smrkového  lesa,  najdeme  rovněž  mnoho 

zajímavých druhů, které využívají výhod obou prostředí; v lese hledají úkryt a bezpečí, na 

holých  ploškách hledají  dostatek potravy a slunečního záření.  Jsou to  zejména drobní 

savci a ptáci. 

5. 3. 4 Vodní fauna

Zvláštní  složkou  horské  zvířeny  je  i  fauna  vodní  a  fauna  vázaná  na  okolí  vod. 

Charakteristickým  obyvatelem  horských  jezer  je  pstruh  potoční,  dále  siven  potoční 

a vzácněji i zlatý jesen. V rozbahněných místech na prameništích žijí v půdě larvy srpic 

a četných much a vyskytují se tu i někteří vlhkomilní střevlíci. Na keřích a bylinách žije 

řada  zajímavých  druhů mandelinek,  nosatců,  housenek a  jiného hmyzu  (Čihař  a  kol., 

1988). 

Jedno z nejcennějších krušnohorských rašelinišť, Velké jestřábí jezero, leží v sedle 

pod  Jestřábím  vrchem  a  volně  přechází  do  Německa.  Pod  ochranou  obou  států  se 

v poklidu rozmnožuje malá populace tetřeva hlušce a několik dalších ohrožených ptačích 

druhů. 

Přírodní rezervaci Velký močál navštěvují jeleni, přilétají sem tetřevi a podmáčené 

louky si oblíbily bekasíny otavní (Čihař a kol., 1988).



5. 4 Poškození lesů Krušných hor

Kalamitní poškození lesů v Krušných horách bylo způsobeno extrémními imisemi 

(obr.  7)  zejména  koncem  70.  let  minulého  století.  Oblast  byla  poškozena  především 

imisemi  síry,  vodíkových  iontů  a  fluoru,  což  způsobilo  extrémní  kyselost  půdy 

a prakticky zničení lesního porostu nad 700 metrů nadmořské výšky. Les v pásmu od 500 

do 700 metrů nad mořem byl silně poškozen (Půlpán, 19. 5. 2006). 

Obrázek 7

Náletové dřeviny, ošlehané zimními vichry. Vpravo uprostřed je vidět zbytek kmene smrku; tato generace 

stromů padla za oběť imisím a kalamitám (oblast mezi Fojtovicemi a Cínovcem).

(Foto: N. Křehotová)

Lesnický  výzkum  v České  republice  se  tomuto  problému  dlouhodobě  věnuje 

a vyzkoušela se celá řada lesopěstebných pokusů s cílem zajistit trvalost lesů se všemi 

jejich funkcemi. Na imisemi zatížených plochách bylo v rámci revitalizačních opatření již 

před více než dvaceti lety započato s vysazováním porostů tzn. náhradních dřevin – tj. 

především listnáčů  – břízy,  jestřábu,  ale  i  smrku pichlavého (obr.  8),  neboť se  tehdy 



předpokládalo další zvyšování zátěže a smrk pichlavý se díky struktuře svých jehlic jevil 

jako odolný vůči tomuto zatížení (Brandejs, 28. 8. 2006).

Obrázek 8

Smrk je vysazován mezi přirozené náletové dřeviny (Komáří Vížka).

(Foto: N. Křehotová)

Faktem zůstává, že imisní atak byl tehdy tak silný, že docházelo k odumírání lesů. 

Tento stav se naštěstí  podařilo  odstranit.  Problém je ovšem v současné době nahrazen 

jiným: Jde o neblahé působení ztráty živin v půdě.

V posledních letech byla nastartována druhá etapa obnovy lesů Krušných hor, která 

je již zaměřena na návrat lesních porostů původních dřevin. Cílem je vybudovat stabilní 

ekosystémy s rovnoměrnou produkcí kvalitní dřevní hmoty a zajištění všech funkcí lesa 

(Půlpán, 19. 5. 2006).

Od  roku  1997  ovšem  začala  odumírat  bříza,  její  životní  cyklus  ve  zdejších 

podmínkách končí a to z několika příčin, mezi něž patří nevhodný původ semene břízy, 

tepelné výkyvy v zimním období, přísušek v roce 2003 a působení biotických činitelů, 



zejména rzí. Jedním z hlavních faktorů, které neumožňují běžné pěstování lesa, se stala 

i již zmíněná degradovaná lesní půda. Kyselé depozice (spad sloučenin síry a dusíku) jsou 

stále na takové úrovni, že je lesní půda ve vyšších polohách není schopná neutralizovat. 

Zhoršení  kvality  půdy  tak  i  nadále  nebezpečně  narůstá.  Dříve  převažoval  v kyselých 

depozicích podíl síry. Nyní, od konce 90. let, převažuje - a stále roste - podíl dusíku. Jeho 

převážná většina pochází ze spalovacích procesů u stacionárních zdrojů, tj. z tepelných 

elektráren.  Vlivem této  kyselé  depozice  dochází  v lesní  půdě  k závažným  negativním 

změnám v jejím chemizmu. Vyplavují se z ní základní kationtové živiny – hořčík, vápník 

a draslík. Současně působí uvolňování hliníkových iontů, které jsou toxické a nadměrně 

roste výživa dusíkem. Z toho plyne nedostatečná výživa základními bazickými látkami, 

následné žloutnutí  jehlic,  jejich odumírání a opad i chřadnutí  stromu (Brandejs, 28. 8. 

2006). 

V krátkodobém  horizontu  lze  tomuto  jevu  čelit  pouze  intervencí,  tj.  vápněním 

a hnojením. V období 1998 až 2005 bylo v oblasti Krušných hor povápněno 7965 ha lesa 

a pohnojeno 2400 ha lesa. 

V dlouhodobém měřítku však přispěje ke zlepšení půdy především zvyšování podílu 

melioračních, převážně listnatých dřevin (Brandejs, 28. 8. 2006). 

5. 4. 1 Vývoj poškození lesních porostů v Krušných horách

Krušné  hory  jsou  tvořeny  zvlněnými  náhorními  plošinami  ukloněnými 

k severozápadu,  převážně  mezi  700  –  1000  m  n.  m.  a  příkrým  zlomovým  svahem 

orientovaným k jihovýchodu do podkrušnohorských pánví.  Krušné hory lze rozdělit na tři 

základní  oblasti  –  jihozápadní,  střední  a  severovýchodní  (Demek,  1965)  s odlišným 

utvářením reliéfu a nadmořskou výškou.

Jihozápadní  část  má  průměrnou  nadmořskou  výšku  kolem  1000  m  a  jsou  zde 

nejvyšší body (Klínovec - 1243 m, Špičák - 1115 m a na německé straně Fichtelberg - 

1214 m). 

Střední část Krušných hor na plochém rozvodí a hřbetech mezi údolími dosahuje 

výšek mezi 750 - 900 m n. m. Tato náhorní plošina není celistvá,  ale byla  rozlámána 



tektonickými silami na menší kry, které byly následně vyzdviženy podél zlomových linií 

na rozdílnou výškovou úroveň a které jsou vzájemně odděleny svahy zlomového původu 

(Slodičák a kol., 2007).

Severovýchodní část Krušných hor je nejnižší a v náhorní části i nejplošší. Hlavní 

svah je, tak jako v celé délce, příkrý a rozeklaný krátkými, hlubokými údolími. 

Z  hlediska  imisního  poškození  lze  oblast  rozdělit  na  náhorní  plošinu  s  mírným 

terénem (vysoká imisní zátěž a s ní i poškození) a členitý zlomový svah (méně poškozené 

lesy). 

5. 4. 2 Dřevinná skladba

Byly provedeny pylové analýzy pro období 1 000 př. n. l. až 1 000 n. l. a výsledky 

uvádějí zastoupení smrku 27 – 47 %, jedle 20 – 26 %, buku 27 – 54 %, ostatních listnáčů 

2 – 6 % a kleče 8 – 12 % (Slodičák a kol., 2007).

Počátkem 12. století byla pohraniční horstva pokryta téměř neporušenými lesy. Ale 

již v průběhu 12. a 13. století s hornickou kolonizací začíná exploatace krušnohorských 

lesů. Doly a hutě spotřebovaly velké množství dřeva. Lesy byly mýceny pro nové osady, 

pole a louky, protože rozvoj těžby rud a hutnictví přiváděl do hor nové osadníky. 

Od 2. poloviny 15. století osidlování prudce roste. V této době bylo založeno mnoho 

hornických měst: Hora Sv. Šebestiána (1515), Měděnec (1520), Hora Sv. Kateřiny (1528) 

apod. Jáchymov se svými 18 000 obyvateli stal v roce 1533 druhým největším městem 

Českého království (Slodičák a kol., 2007). 

V 16. století se těžba rud a hustota osídlení neustále rozvíjely. To mělo nedozírné 

následky na stav lesa, a proto bylo nutné zavést jistá opatření. Od poloviny 16. století byly 

jednotlivým městům přidělovány lesy rezervované pro potřebu dolů a hutí. Těžba v nich 

byla regulována horními řády. I přesto byl tlak na lesy obrovský a přechodné zotavení 

lesních porostů způsobila až třicetiletá válka (1618 – 1648), která znamenala omezení 

nebo  zastavení  provozu  v dolech  a  hutích  a  také  drasticky  snížila  počet  obyvatel 

(www.ceskehory.cz). 



Na  počátku  20.  století  ve  vyšších  polohách  Krušných  hor  převládaly  smrkové 

porosty,  které  ovšem nebyly  dostatečně  stabilní  a  odolné  proti  škodám  způsobených 

větrem (obr. 10). 

Obrázek 10

Krušnohorský svah u Přestanova. Uprostřed snímku jsou dobře vidět zbytky smrkové monokultury;  

v popředí hustý nálet břízy na nevyužívané louce.

(Foto: N. Křehotová)

Současná  dřevinná  skladba  je  výrazně  poznamenána  imisní  kalamitou;  jedná  se 

především o zastoupení břízy, smrku pichlavého, modřínu, jeřábu a olše.



5. 4. 3 Historie imisní kalamity

Vývoj stavu lesních porostů v Krušných horách lze rozdělit do šesti období podle 

typu imisní zátěže a projevů poškození lesa: 

1. Předválečné období

2. Období 1947 – 1965

3. Období 1966 – 1977

4. Období 1978 – 1987

5. Období 1988 – 1991

6. Období od roku 1992 do současnosti.

Předválečné období

Ke znečišťování ovzduší a k působení imisí na lesní porosty docházelo již koncem 

19. století.  Rozhodujícím zdrojem znečištění  ovzduší  nebylo  spalování  uhlí,  ale  emise 

z odvalů. Hořící haldy byly hlavní příčinou poškození lesů v oblasti Sokolova, Kyselky, 

Duchcova  i  Mostu.  Lesní  porosty  byly  ovlivněny  jak  přímo  v pánvi,  tak  i  na  úpatí 

Krušných hor, kde rostly převážně listnáče.  Nebyly uchráněny ani smrčiny ve vyšších 

polohách, kam byly exhalace transportovány vzestupnými vzdušnými proudy (Slodičák 

a kol., 2007).

Období 1947 – 1965

V tomto  období  se  projevilo  intenzivní  poškození  porostů  jednak  jako  důsledek 

dlouhodobého zatížení imisemi síry a jednak vlivem extrémních povětrnostních podmínek 

během zimy  1946/47.  Objevovaly  se  lokální  příznaky  poškození  zejména  smrkových 

porostů imisemi SO2 společně s kůrovcovou kalamitou. Při obnově se používaly klasické 

lesnické  technologie  výchovy  porostů:  bříza  a  jeřáb  byly  považovány  za  přípravné 

dřeviny. Běžně byl vysazován smrk ztepilý, buk a modřín (Slodičák a kol., 2007).



Období 1966 – 1977

Toto období znamenalo zvětšení plochy poškozených porostů, ale i výrazné zvýšení 

intenzity poškození jak starších smrkových porostů, tak i nově vysazovaných kultur. Bylo 

nutné  přehodnotit  cílové  skladby a  přístup  k intenzitě  těžby v poškozených  porostech. 

Jako cílové dřeviny byly uznány rovněž jeřáb a bříza (obr. 11). Použití smrku ztepilého 

při obnově lesů bylo vyloučeno, protože se nepotvrdil předpoklad jeho rezistence vůči 

imisím. Počátkem 70. let byla přijata směrnice hospodaření pro lesní oblast Krušných hor. 

Znamenala  přechod  od  maloplošného  způsobu  hospodaření  k velkoplošným  zásahům 

s využíváním těžké techniky (Slodičák a kol., 2007). 

Obrázek 11

Březový háj na místě někdejšího smrkového porostu. Jako pilotní dřevina je tato sukcese postupně 

nahrazována hodnotnějšími druhy (Oblast nad Tisou).

(Foto: N. Křehotová)



Období 1978 – 1987

Pro  další  vývoj  porostů  bylo  tragické  opakování  inverzních  stavů  provázené 

vysokou imisní zátěží.  Toto období je charakteristické kulminací poškozených porostů, 

nárůstem holin,  plošným kolapsem smrkových porostů náhorní  plošiny a hřebenových 

ploch,  velkoplošnou  likvidací  odumřelých  a  odumírajících  porostů.  Obnova  lesa  stále 

pokračovala vysazováním porostů náhradních dřevin. Od roku 1985 se přestává používat 

těžká technika a opět se přechází k maloplošnému způsobu hospodaření (Slodičák a kol., 

2007).

Období 1988 – 1991

Nastává  určitá  stabilizace  zbylých  smrkových  porostů  (obr.  12)  a  místy 

i přizpůsobení vysokým koncentracím SO2. Ale začaly se objevovat příznaky novodobého 

poškození lesa, které byly vyvolány dlouhodobým působením kyselých depozic na půdu 

a  narušením  výživy  těchto  porostů.  Hlavním  problémem  se  stává  otázka  výchovy 

a přeměny porostů náhradních dřevin (Slodičák a kol. 2007). 

Období od roku 1992 do současnosti

Dochází k poklesu průmyslové produkce v podkrušnohorské oblasti; také postupuje 

odsiřování  velkých  zdrojů znečištění  a  to  vede k poklesu produkce emisí.  Výrazně  se 

snižují depozice vodíkových iontů a síranů.

Díky  pozitivnímu  vývoji  náhradních  porostů  a  zlepšování  zdravotního  stavu 

existujících  smrkových  porostů  se  předpokládalo,  že  je  situace  v Krušných  horách  již 

imisně stabilizovaná. Emitované množství SO2 sice pokleslo, ale začal se zvyšovat podíl 

ostatních polutantů. Jde především o fluor (zdrojem jsou elektrárny spalující hnědé uhlí, 

sklárny a porcelánky) a také se zvyšuje obsah oxidů dusíku v ovzduší, k čemuž přispívá 

rozvoj  automobilové  dopravy.  Chemický  průmysl  zůstává  zdrojem emisí  organických 

látek (Slodičák a kol. 2007).



V následujících  letech  se  opět  začaly  objevovat  inverzní  situace,  které  výrazně 

zhoršovaly poškození lesů, a opět nastalo odumírání porostů. Na jaře 1999 se objevilo 

plošné poškození smrkových porostů, které se projevilo výraznými barevnými změnami – 

žloutnutím  starších  ročníků  jehličí  a  postupným  usycháním  a  opadáváním  jehlic, 

postihující všechny věkové stupně. Tyto barevné změny jsou vyvolávány dlouhodobým 

nepřímým  působením  imisí,  zejména  kyselých  depozic  na  lesní  půdu.  Docházelo 

k degradaci půd, způsobené okyselováním svrchních vrstev půdního profilu a vymýváním 

živin  ze  sorpčního  komplexu,  zvláště  bazických  prvků.  Ve  smrkových  porostech  byl 

v  půdních  horizontech  zjištěn  kritický  nedostatek  základních  živin,  zejména  hořčíku 

a vápníku (Slodičák a kol. 2007).

Obrázek 11

Vzrostlé zdravé smrky mezi Sněžníkem a Tisou

(Foto: N. Křehotová)



5. 4. 4 Imisní poměry v Krušných horách

Současná úroveň znečištění ovzduší v oblasti Krušných hor je po poklesu zatížení 

v  devadesátých  letech  dvacátého  století  poměrně  stabilizovaná.  Z  plynných  škodlivin 

představují  výraznější  zátěž  pouze  zvýšené  koncentrace  přízemního  ozonu,  které  jsou 

ovšem  na  stejné  úrovni  jako  v  jiných  pohořích  ČR  a  které  pravděpodobně  nebudou 

způsobovat  škody  vedoucí  k  silnému  poškození  či  odumírání  dřevin.  Průměrné 

koncentrace oxidů dusíku a oxidu siřičitého nepředstavují pro lesní porosty v současné 

době  akutní  riziko.  Vznik  lokálních  poškození  při  nepříznivých  meteorologických 

podmínkách však nelze vyloučit (Slodičák a kol. 2007).

Nejzávažnější tak zůstává problém kyselých depozic, které na většině území dosud 

překračují hodnoty kritických zátěží a přispívají tak k pokračující acidifikaci lesních půd. 

Tento stav se nemusí okamžitě projevit na zdravotním stavu lesních porostů, nicméně po 

vyčerpání bazických prvků v sorpčním komplexu půd může vést k obdobným rozsáhlým 

poškozením lesů jako roku 1999. Vzhledem k uplynulým čtyřiceti letům výrazné imisní 

zátěže jsou půdy v Krušných horách výrazně acidifikovány a je nutné přispívat k jejich 

postupné revitalizaci cílenými opatřeními biologické a chemické meliorace.

Nejvíce  ohroženými  oblastmi  je  území  Mosteckého  městského  lesa,  okolí 

Mariánského údolí, oblast od Vřesové přes Kamenný vrch, Jedlovník až po Jindřichov, 

území  v blízkosti  Prunéřova  u  obce  Hradiště  a  v  okolí  vrchu  Jelení  hora,  v  oblasti 

božídarského Špičáku a v nejvýše položené lokalitě Klínovce, v okolí Loučné a Stropníku 

(Slodičák a kol., 2007).

5. 4. 5 Porosty náhradních dřevin

Porosty náhradních  dřevin vznikly v 70.  a  80.  letech  v imisemi  silně  poškozené 

oblasti Krušných a Jizerských hor na lokalitách, kde nebylo možné nahradit rozpadající se 

převážně  smrkové  monokultury  vhodnými  cílovými  druhy.  Smyslem zakládání  těchto 

dřevin  bylo  zachování  kontinuity  lesních  porostů,  plnících  alespoň  nejdůležitější 

ekologické funkce v dané oblasti (funkce půdoochranné a vodohospodářské). Od počátku 

nebyly tyto dřeviny považovány za definitivní řešení nastalé situace, ale za přípravnou 



fázi pro založení stabilních lesních ekosystémů. Porosty náhradních dřevin by proto měly 

vytvořit i příznivější růstové poměry pro postupnou obnovu lesa cílovými, hospodářsky i 

ekologicky  vhodnějšími  dřevinami.  Přeměny  těchto  dřevin  jsou  však  dlouhodobým 

problémem vzhledem k jejich věkové struktuře, relativně velké výměře, nestejné kvalitě a 

zejména vzhledem k velmi složitým imisním a ekologickým poměrům Krušných hor. Až 

do  fáze  přeměn  je  nutno  porosty  náhradních  dřevin  stabilizovat  a  zachovat  jejich 

funkčnost (Slodičák a kol. 2007).

Jako náhradní byly sázeny jak domácí dřeviny, tak i dřeviny introdukované (hlavně 

neopadavé jehličnany). Od porostů listnatých dřevin byl očekáván příznivý vliv na půdu a 

rychlé zalesnění volných ploch, jehličnany měly do určité míry nahradit ztráty na dřevní 

produkci a lépe zabezpečovat některé funkce mimoprodukční.

V současné době je na náhorní plošině Krušných hor dokončena etapa opakovaného 

dolesňování  holin  a  velkých  mezer  a  nastává  etapa  postupného  zvyšování  druhové 

pestrosti  porostů  s  důrazem na  geneticky  kvalitní  a  místně  původní  sadební  materiál 

(Slodičák a kol. 2007).

Graf 2

Zastoupení jednotlivých skupin dřevin podle šetření 
2006 (Pěnička et al. 2007) 
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(Zdroj: Lesy České republiky, s. p.)

5. 5 Současný stav Krušných hor



Krušné hory byly tak těžce poškozeny těžbou a průmyslovými imisemi, že v nich 

ani  nemohl  být  vyhlášen  národní  park,  ani  CHKO.  Je  zde  však  několik  desítek 

maloplošných  území,  na  nichž  si  příroda  své  pozice  uhájila,  a  tato  místa  jsou  dnes 

chráněna jako přírodní památky a rezervace. Kromě toho byly ve vrcholových částech 

vyhlášeny tři přírodní parky, jejichž cílem je zachovat stávající krajinný charakter, kdysi 

příznačný pro celou horskou oblast. Všechna tato chráněná území jsou velkou nadějí pro 

budoucnost;  jsou  biofondem,  z něhož  by  měla  vzejít  obroda  celého  pohoří  (Slodičák 

a  kol.,  2007).  Na druhou stranu jsme svědky omezování  vstupu do  lesa  soukromými 

subjekty (Kristin Hrádek), což atraktivitě takových míst nepřidá.

6 Lidské aktivity v Krušnohoří



Již na nejstarších mapách Evropy se setkáváme s vyznačením pásma Krušných hor. 

Jejich nynější název, tedy Krušné hory, vznikl pravděpodobně až v 16. století. 

V minulosti se jim říkalo také Srbské nebo Míšeňské hory, u nás se o nich s oblibou 

hovořilo  jako  o  Rudohoří  ještě  v 19.  století.  Název  vystihuje  zdejší  značné  nerostné 

bohatství, skryté v jejich útrobách (Koukal, Vinklát, 2006).

6. 1 Historie osídlování

Člověk obývá tuto oblast již velmi dlouho. Nejstarší stopy lidské přítomnosti zde 

sahají až do straší doby kamenné (paleolitu)  před mnoha tisíci  lety.  Oblast ale nebyla 

vhodná pro trvalé osídlení našimi předky (Babický, 1958).

Díky nepropustným hvozdům a pralesům, které dříve sloužily jako přirozená hradba 

proti  nepřátelským  nájezdům,  tak  byly  Krušné  hory  člověkem  využívány  jen  velmi 

sporadicky a nepravidelně. 

Vesnice  byly  zakládány  převážně  při  úpatí  Krušných  hor.  Důležitou  roli  při 

osídlování hrály vodní toky, podél kterých vznikaly tzv. řadové vesnice. Sídelní jednotky 

tvořily souvislou řadu podél potoků, proto je nazýváme vesnice potoční.   Stavby jsou 

ohrazeny plotem, palisádou nebo příkopem. Obdélníkové nebo čtyřúhelníkové chaty byly 

uvnitř rozděleny a stěny vymazány hlínou (Koukal, Vinklát, 2006). 

6. 2 Středověk

Zemědělská  kolonizace  ve  13.  století  zasáhla  Krušné  hory jen okrajově.  Do 15. 

století nebylo v této oblasti - bohaté na nerostné suroviny - příliš rozšířeno ani hornictví. 

K rozmachu  hornické  činnosti  dochází  až  v druhé  polovině  15.  století,  a  to  hlavně 

v oblasti těžby stříbra a cínu (obr. 13). 

Fenoménem  Krušných  hor  byla  horní  města,  která  vzkvétala  z dolování  stříbra, 

niklu, mědi, cínu i wolframu (Koukal, Vinklát, 2006). 



Obrázek 13

Svah nad Horní Krupkou je od středověku doslova rozkután

(Foto: N. Křehotová)

Významným  podílem  přispívá  Podkrušnohoří  k husitskému  revolučnímu  hnutí. 

První ohlas sem zasáhl roku 1420, když husité vyvrátili klášter milevských premonstrátů. 

Díky  německému  tlaku  se  vytvořila  silná  protihusitská  koalice  pod  vedením  vévody 

Fridricha Saského, jejímiž členy byli například Mikuláš z Lobkovic, Hlaváč z Dubé nebo 

Zikmund Děčínský. Proto neměla husitská města v Krušnohoří lehkou situaci. Roku 1421 

přišla těmto městům pomoc v podobě tažení za vedení Jana Želivského i dobytí  města 

Chomutov.  Ovšem ovládnutí  této  oblasti  husity  přichází  až  o  5  let  později.  Odolával 

pouze hrad Loket (Babický, 1958).



6. 3 Novověk

Počátky  kapitalistické  výroby,  kterou  v Podkrušnohoří  můžeme  sledovat  již  od 

poloviny 18. století, znamenají nástup a vzrůstající rozmach nové významné složky lidské 

společnosti – průmyslového dělnictva. Základ k rozvoji manufakturní výroby dal u nás 

patent  Josefa II.  z roku 1781 o zrušení nevolnictví,  který vyplynul  z naléhavé potřeby 

opatřit dostatečný počet pracovních sil z vesnic pro vzrůstající výrobu (Babický, 1958).

6. 4 Dvacáté století

V roce 1938 došlo k územním ústupkům a oblast Sudet byla připojena k Třetí říši. 

České  obyvatelstvo  bylo  diskriminováno  ve  všech  oblastech  společenského  života, 

diskriminací  v zaměstnání  počínaje,  zákazem  používání  českého  jazyka  na  veřejnosti 

konče.

Po  druhé  světové  válce  se  české  Krušnohoří  dočkalo  téměř  úplné  obměny 

obyvatelstva.  V letech 1945 a 1946 došlo k masové deportaci  německého obyvatelstva 

z území Sudet. Řada pohraničních obcí nebo jejich částí v důsledku toho zanikla. Další 

jsou  dnes  v dezolátním  stavu;  po  kdysi  prosperujících  sídlech  zbylo  jen  pár 

polorozpadlých budov a z polí a pastvin jen holé pláně. Nemístnou daň ovšem nezaplatily 

jen Krušné  hory,  ale  i  Podkrušnohoří,  kde  byla  z důvodů nanejvýš  preferované  těžby 

hnědého uhlí likvidována stovka obcí. K dovršení všeho postihla Krušné hory na přelomu 

60.  a  70.  let  ekologická  katastrofa,  během  níž  exhalace  z neodsířených  uhelných 

elektráren zničily téměř všechny jehličnaté lesy (Koukal, Vinklát, 2006).



7 Turistický potenciál oblasti

Horská  města  byla  v oblasti  vybudována  především  kvůli  využití  obrovského 

nerostného  bohatství.  Poté,  co  doly  ukončily  činnost,  se  z měst  stávají  centra  horské 

turistiky a  rozhodně mají  svým návštěvníkům co nabídnout.  Kromě historie  dobývání 

nerostného  bohatství  skrývají  Krušné  hory  mnoho  naučných  stezek,  přírodních 

zajímavostí,  historických objektů a památek – hrady,  zámky,  zříceniny,  tvrze,  hradiště 

a vykopávky (www.alte-salzstrasse.de).

7. 1 Tipy na výlet

Krušné hory nabízejí široké spektrum vyžití pro turisty. Přinášejí skvělé podmínky 

pro milovníky zimních sportů. Rekreačními středisky jsou například Klínovec, Boží Dar, 

Jáchymov,  Kovářská,  Kraslice,  Abertamy,  Cínovec  a  Telnice.  Výhodou  je  také  řada 

běžeckých tratí. Dále hory nabízejí mnoho možností pro letní rekreaci, horskou turistiku 

nebo cyklistické výlety. 

Obrázek 14



Lanovka Bohosudov – Komáří Vížka; hlavní turistická atrakce této části hor.

(Foto: N. Křehotová)

7. 1. 1 Komáří vížka 

Komáří  vížka  se  nachází  nedaleko  Horní  Krupky  a  je  nejstarší  rozhlednou 

v Krušných horách. Byla vybudována v roce 1857 a jako rozhledna sloužila až do 90. let 

20. století,  kdy proběhla rekonstrukce a vyhlídková okna rozhledny byla  zazděna.  Ale 

neméně krásný výhled nabízí vyhlídková restaurace, která se zde nachází. Jako dopravu je 

možné využít dvousedačkovou lanovku (Obr. 14), která vede z města Krupky na vrcholek 

Komáří hůrky a končí v nadmořské výšce 808 metrů. Tato lokalita je vhodná pro letní 

turistiku i zimní sporty, protože lanovka je v provozu po celý rok. Je to nejdelší lanová 

dráha  bez  mezizastávky  v České  republice,  její  délka  je  téměř  2,  5  km  (www.alte-

salzstrasse.de). 

Obrázek 15

Pozůstatky středověké hornické činnosti (Komáří Vížka).

(Foto: N. Křehotová)



Ve  svazích  pod  Komáří  vížkou  můžeme  najít  důsledky  báňské  činnosti,  která 

zanechala v okolní krajině nesmazatelné stopy (obr. 15). V lesích jsou patrné pozůstatky 

starých štol, šachtic a jam, jejich odvalů a přístupových cest (obr. 16, 17, 18). Tato místa 

však představují velké riziko – stále zde existují otevřené šachty a propady chodeb, často 

zcela neviditelné pod listím a křovinami (Krupka).

Obrázek 16

Zasypaná středověká šachtice.

(Foto: N. Křehotová)



Obrázek 17

Odval.

(Foto: N. Křehotová)

Obrázek 18

Zbytky přístupové cesty.

(Foto: N. Křehotová)



7. 1. 2 Štola Starý Martin

Nedaleko pod vrcholem Komáří vížky se nachází štola Starý Martin (obr. 19), která 

nabízí  svým  návštěvníkům  půlkilometrovou  prohlídku  podzemních  chodeb  starého 

důlního díla. Průvodce turisty seznámí jak s geologickými poměry, tak s historií dobývání 

nerostného bohatství, které zde začalo již ve 14. století. Těžba tu probíhala na žíle Lukáš 

a ta svého času byla se svou délkou 2 km nejdelší žílou nejen v Čechách, ale i ve střední 

Evropě (www.alte-salzstrasse.de). 

Obrázek 19

Štola Starý Martin

(Foto: N. Křehotová)

7. 2 Současný stav

Krušné  hory  mají  veliký  turistický  potenciál  a  to  zejména  díky  své  pohraniční 

poloze,  bohaté  historii  a  v neposlední  řadě  i  díky  množství  přírodních  památek 

a zajímavostí, které se zde nacházejí. Ovšem tento potenciál není v současné době plně 



využit.  Turistická  infrastruktura  má  několik  nedostatků,  které  by bylo  třeba  odstranit. 

Jedná  se  především  o  dopravní  síť  (obr.  20),  nedostatečný  marketing  a  propagaci 

jednotlivých obcí a turistických cílů. Další slabou stránkou je nejen nedostačující nabídka 

služeb,  ale  také  jejich  sortiment  a  úroveň,  která  nevyhovuje  zejména  náročnějším 

zahraničním zákazníkům. V některých obcích a okolí se ukazuje jako problém i špatná 

bezpečnost v areálech, či malá kapacita restauračních a ubytovacích zařízení.

Obrázek 20

Kdysi páteřní trať Podkrušnohoří dnes zeje prázdnotou. ČD nemá o její provoz valný zájem a obce 

postrádají finanční prostředky na obnovení dopravy (Krupka)

(Foto: N. Křehotová)

7. 2. 1 Co nevyhovuje turistům v Krušných horách

• Stále nevyhovující stav přírody (velkoplošné kácení porostů – například v Tiských 

stěnách).



• Poměrně značné riziko pohybu v některých částech svahu; nezmapované                a 

bohužel nezmapovatelné stařiny hrozí úrazem a v horším variantě i pádem.

• Omezování přístupu do lesa soukromými subjekty.

• Nedostatek  ubytovacích  kapacit  ve  čtyř-  a  pětihvězdičkových  hotelích,  což  je 

překážkou pro získání nejnáročnější a zároveň nejatraktivnější klientely.

• Kvalitativní aspekty nabídky zejména v oblasti ubytování (nižší kvalita, zastaralost, 

vybavenost).

• Nízká kvalita základních a nedostatek doplňkových služeb v cestovním ruchu.

• V řadě oblastí chybí systém regionálních a místních cyklotras.

• Výskyt závad na cyklistických trasách ohrožujících bezpečnost účastníků silničního 

provozu.

• Nedořešený systém cyklistické dopravy v segregované podobě uvnitř obcí.

• Nedostatečné množství naučných a exkurzních stezek.

• Ve střediscích sjezdového lyžování převládají kratší a méně náročné svahy, místy 

nedostatečná kapacita vleků a lanovek.

• Nedostatečná  vybavenost  středisek  cestovního  ruchu  ostatní  sportovní 

infrastrukturou.

• Přetížení stávajících středisek cestovního ruchu.

• Chybějící zpracování a propagace turistických produktů.

• Nedostatečný a komplikovaný informační systém cestovního ruchu.

7. 3 Perspektiva

Příležitost  pro  zlepšení  situace  do  budoucna  v těchto  obcích  je  odstranění  výše 

uvedených nedostatků. Jednou z možností je využití Společného regionálního operačního 

programu, který podporuje rozvoj služeb v cestovním ruchu. Může mít regionální nebo 

místní charakter. 

Podpora se týká následujících aktivit:



• tvorba  regionálních  a  místních  propagačních  materiálů  pro  podporu  cestovního 

ruchu,

• propagační a informační kampaně při medializaci jednotlivých regionů ,

• tvorba produktů cestovního ruchu v regionech,

• tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních 

zajímavostech, definice rizik (stařiny, nebezpečná místa),

• poradenství pro malé a střední podniky, podnikající v oblastech cestovního ruchu,

• podpora vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu na regionální úrovni,

• marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech,

• konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu na regionální úrovni (Fondy Evropské 

unie online, cit. 05. 02 2009).

7. 4 Labské pískovce

Labské pískovce nejsou – jak jsem již uvedla - přímou součástí Krušných hor, ale 

navazují na východní Krušné hory tak pozvolně (obr. 21), že návštěvník ani nepostřehne, 

že se ocitl na jejich území. Charakteristika poškození lesů v této oblasti je téměř totožná 

jako v celých Krušných horách. 

Obrázek 21



Krušné Hory přecházejí do Labských pískovců velmi nenápadně. Snímek od jižního okraje Libouchce

(Foto: N. Křehotová)

7. 4. 1 Vymezení oblasti Labských pískovců

Celá  oblast  leží  v Děčínské  vrchovině.  Na  severu  a  severovýchodě  sousedí  se 

Šluknovskou  pahorkatinou  a  Lužickými  horami,  na  jihu  s Českým  středohořím  a  na 

západě s Krušnými horami. Hranici určuje rozhraní křídových pískovců a krušnohorského 

krystalinika (Feyfar, 1981).

7. 4. 2 Geologie Labských pískovců

Před více než 90 miliony lety se v oblasti Labských pískovců začala tvořit vrstva 

písčitých usazenin na dně křídového moře. V konečné fázi tohoto procesu měla mocnost 

přes  tisíc  metrů.  Když  moře  ustoupilo,  tato  pískovcová  deska  začala  být  přetvářena 

krajinotvornými  procesy,  které  probíhají  dodnes.  Tak se zrodila  krajina skalních měst 

(Holan, 2001).

Horninové prostředí  tvoří  převážně  křemenné  pískovce s  křemitým,  kaolinickým 

i jílovitým tmelem. Pískovce jsou zastoupeny ve všech kategoriích zrnitosti. Je-li hornina 

zrnitostně  homogenní,  tak  není  zvrstvení  patrné.  Horninové  vlastnosti  kvádrových 

pískovců určily vývoj povrchových tvarů. Charakteristických prvkem jsou skalní stěny. K 

základním tvarům pískovcového území  patří  údolí,  která  často mají  charakter  kaňonu 

(obr. 22) nebo soutěsek se svislými stěnami (Březinová, 2005).



Obrázek 22

Kaňon Labe a Labské pískovce

(Zdroj: http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz/)

7. 4. 3 Ochrana přírody

CHKO  Labské  pískovce  byla  vyhlášena  27.  června  1972  na  ploše  324  km2. 

Důvodem bylo zachování, využívání a obnova přírodního bohatství a krajinných krás pro 

jejich  kulturní,  hospodářský,  zdravotní  a  rekreační  význam.  Ale  i  ochrana  kulturních 

památek, zejména lidové architektury. 

Dnes CHKO zaujímá plochu 245 km2,  protože na části  CHKO byl  k 1.  1.  2000 

vyhlášen Národní park České Švýcarsko (Březinová, 2003). 

7. 4. 4 Dopravní spojení a přístup

Přístupové komunikace jsou důležitým faktorem pro cestovní ruch. Pro tuto oblast 

byla vždy rozhodující železniční doprava, ale nezbytná je také autobusová a automobilová 

doprava. Autem je oblast dobře přístupná, ale bylo by vhodné opravit místní komunikace, 

http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz/


které jsou často v dezolátním stavu. Taky je v obcích nedostatek parkovacích ploch a na 

některých  místech  úplně  chybí  chodníky  pro  chodce.  Autobusová  doprava  je 

nevyhovující.  Oblast je málo zalidněná, proto autobusy jezdí jen několikrát denně a to 

i v sezóně, kdy dochází k jejich přetížení. Zde bychom se mohli inspirovat Německem, 

které to vyřešilo speciálními autobusy,  které turisty vozí do Saského Švýcarska a zpět 

(www.tisa.cz). 

7. 4. 5 Turistické cesty a cykloturistika

V Labských  pískovcích  jsou  turistické  cesty  dobře  značené.  V posledních  letech 

jsou na důležitých místech budovány informační tabule s mapami a popisem. Jsou psané 

v češtině  a  němčině  a  upozorňují  na  historické  zajímavosti,  chráněnou  faunu  a  flóru 

(www.tisa.cz). 

V současné době získává na oblibě také cykloturistika. Ovšem sortiment nabízených 

služeb  pro  toto  odvětví  turistiky  zatím  není  dostatečný.  V oblasti  chybějí  například 

půjčovny  nebo  opravny  kol.  Také  je  třeba  podotknout,  že  jak  turistické  stezky,  tak 

cyklotrasy jsou často v nevyhovujícím technickém stavu. A tak si rozvoj turistiky jistě 

vyžádá ještě mnoho úsilí (Březinová, 2003). 



Obrázek 23

Vstup do Tiských stěn.

(Foto: H. Mikovcová)

7. 4. 6 Horolezectví

V oblasti  Labských  pískovců  má  horolezectví  dlouholetou  tradici.  V počátcích 

pískovcového lezení neměla pravidla psanou podobu. Ovšem kvůli stále se zvyšujícímu 

zájmu o sportovní lezení bylo nutné tato pravidla formulovat písemně, aby nedocházelo 

k poškozování  povrchu skal.  S novými  prvky výstroje  bylo  nutné pravidla  upřesňovat. 

S každou novelizací tak přichází zpřísnění pravidel. Na pískovcových skalách je výslovně 

zakázáno:

• jakákoliv úmyslně měnit povrch skály,

• lezení po mokrém, zasněženém a zledovatělém pískovci,

• lezení v nevhodné obuvi s tvrdou podrážkou poškozující skálu,

• používání jisticích pomůcek porušující pískovec (Weber, 1980),

• slaňovat pomocí stromů či keřů bez osazení trvalé smyčky,



• používat  jakékoliv  chemické  prostředky  na  pískovcových  skalách  (např. 

magnézium).

Nejčastěji porušovaná pravidla

Ačkoliv jsou pravidla jasně daná, dochází k jejich porušování. V posledních letech 

výrazně  přibývá  používání  magnézia  v CHKO Labské  pískovce.  Horolezci  sice  hrozí 

pokuta až 500 eur za porušení tohoto pravidla, ovšem většinou není přistižen,  protože 

kontrola je nedostatečná (Horolezectví a ochrana přírody, 1999). 

Kvůli hnízdění chráněných druhů ptáků ve skalních stěnách, reprodukci chráněných 

rostlin a vlhkosti  pískovce je lezení časově omezené.  Nicméně i  tento zákaz je běžně 

porušován. Stejně tak bývá porušován zákaz lezení na skalní hrany, na nichž se nacházejí 

chráněná bylinná společenstva. 

Dále  horolezci  nerespektují  vymezení  přístupových  cest  ke  skalám;  tím  se 

prohlubuje eroze a vznikají koryta a rýhy. Dochází k vymílání pěšin až na skalní základ. 

V posledních letech se množí případy používání jisticích pomůcek, které porušují 

pískovec (Horolezectví a ochrana přírody, 1999). 

8 Závěr



Ve své práci jsem nastínila charakteristiku Krušných hor a přilehlé oblasti CHKO 

Labské  pískovce.  Jde  o  region,  v minulosti  značně  postižený  lidskými  aktivitami, 

přírodními kalamitami i nedozírnými společenskými změnami.

Ve  smyslu  pojmu  „hory“  je  třeba  mít  na  paměti,  že  Krušnohoří  bylo  kdysi 

osídleno daleko intenzivněji, nežli je tomu dnes. Svahy a podhůří představovaly základnu 

pro  masivní  těžbu  kovů  již  ve  středověku;  náhorní  planina  pak  byla  využívána 

zemědělsky a proto trvale odlesňována.

Samotný stav lesa je poplatný trendu, který spatřil světlo světa již v 18. století, kdy 

bylo  třeba  vysazovat  rychle  rostoucí  kulturní  dřeviny,  tolik  potřebné  v rychle  se 

rozvíjejícím  průmyslovém  prostředí.  Stejnověké  monokultury  špatně  odolávaly 

kalamitám a později  imisím síry,  či  acidifikaci  lesních  půd,  což  v průběhu 20.  století 

vyústilo  v rozsáhlou  ekologickou  katastrofu,  již  se  částečně  daří  stabilizovat  až 

v posledních letech.

Významnou změnou v historii oblasti byla změna ve složení obyvatelstva po 2. 

světové válce – hory byly prakticky vylidněny a jejich kulturní krajina prošla procesem 

úpadku.

Z této  situace  však  paradoxně  plyne  velký  potenciál  pro  budoucí  turistiku 

a rekreaci. Vzhledem ke své pohnuté novodobé historii není oblast příliš populární a lidé 

si do ní hledají cestu jen zvolna. Snažím se proto ukázat, jaká opatření na poli turistické 

infrastruktury by byla potřebná tak, aby se hory s přiléhající částí CHKO Labské pískovce 

staly atraktivním a vyhledávaným cílem nejen našich, ale i zahraničních návštěvníků. 

Neustále  se  zlepšující  stav  přírody  v oblasti  (a  zejména  lesů  v SV  úseku)  je 

velkým příslibem a věřím, že v horizontu několika let se život a turistika do hor vrátí.
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10 Přílohy

Příloha 1

Různovětá smrková monokultura. Jedná se jeden z izolovaných ostrovů uprostřed diverzifikovaného 

lesního porostu (oblast mezi Tisou a Sněžníkem).

(Foto: N. Křehotová)

Příloha 2

Nálety smrku hustém v březovém porostu. Stromek v popředí je v průběhu vegetační sezóny stíněn svými 

„sousedy“. Vytahuje proto do výšky.

(Foto: N. Křehotová)



Příloha 3

Likvidace „nepůvodních“ dřevin (bříz, jeřábů a borovic, které zde vznikly přirozenou sukcesí). Taková 

opatření jsou krokem zpět, protože snižují biodiverzitu kvůli budoucí těžbě v monokulturních porostech 

(planina mezi Sněžníkem a Tisou).

(Foto: N. Křehotová)

Příloha 4

Nálety borovice uprostřed lesní cesty.

 (Foto: N. Křehotová)
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