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1. Změny krajinného pokryvu 

1.1 Změny a jejich vývoj 

CHKO Jizerské hory jsou horským převážně zalesněným územím, kde během sledovaného období 

nedošlo k velkým změnám. Zhruba na ¾ území dominuje les, který leží v centrální části CHKO. Ke 

změnám pak docházelo zejména na méně zalesněných okrajích CHKO se sídly, loukami a poli. Mezi lety 

1950 a 1990 bylo patrné zmenšování tlaku na využití území zemědělským způsobem. V důsledku 

odsunu německých obyvatel ubylo obdělávaných ploch, což se projevilo poklesem rozlohy orné půdy i 

travinobylinné vegetace a nepatrně také zastavěných ploch. Na úkor lesa vznikla vodní nádrž Josefův 

Důl. Po roce 1990 a změně přístupu k zemědělství začala ve větší míře přeměna orné půdy na 

travinobylinnou vegetaci. Rozloha travinobylinné vegetace se tak zvětšovala a orné půdy zmenšovala. 

V období 1990 až 2006 dokonce mírně poklesla rozloha lesa, který se proměňoval na travinobylinnou 

vegetaci, např. v důsledku jeho rozpadu vlivem nevhodné druhové skladby a znečištění z blízkých 

tepelných elektráren v Polsku a Německu. Zvyšoval se také antropogenní tlak na území, který se 

projevoval nárůstem zastavěných a rekreačních ploch. Nárůst těchto antropogenních ploch dosahoval 

nejvyšší intenzity v posledním období mezi lety 2006 a 2016 (např. golfové hřiště u Fojtky). V tomto 

období se dále zmenšovala rozloha orné půdy a rozšiřovala travinobylinná a opětovně i dřevinná 

vegetace (Obr. 1.1 a 1.2). 

 

 

Obr. 1.1 Vývoj krajinného pokryvu v CHKO Jizerské hory (graf)
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Obr. 1.2 Vývoj krajinného pokryvu v CHKO Jizerské hory (mapa)
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Obr. 1.3 Prostorové rozložení procesů v CHKO Jizerské hory v obdobích 1950 - 1990, 1990 - 2006 a 2006 - 2016 (mapa)
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1.2 Distribuce změn v území 

V prvním období (1950 – 1990) se dřevinná vegetace rozšiřovala na krajích lesa o plochy travinobylinné 

vegetace, v blízkosti těchto zmíněných změn dále docházelo k přeměně orné půdy na travinobylinnou 

vegetaci i ke změnám opačným směrem a úbytku zastavěných ploch. Jednalo se o mozaiku změn v okolí 

sídel, přičemž větší plochy orné půdy vznikaly spíše na severní straně území a menší plochy lesa na jihu. 

V druhém sledovaném období (1990 – 2006) lze větší nové plochy opět najít na severu území, tentokrát 

se jednalo o nové travinobylinné porosty vzniklé na úkor orné půdy. Na jižní straně hor v sevřenějších 

údolích byla mozaika drobnější s proměnou orné půdy, travinobylinné a dřevinné vegetace a 

zastavěných ploch. V posledním období (2006 – 2016) lze najít novou travinobylinnou vegetaci stále 

na severu území, na jihu a západě pak menší nově vzniklé plošky lesa, travinobylinné vegetace a 

zástavby a také rekreace (Obr 1.3). 
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Obr. 1.4 Dynamika krajiny CHKO Jizerské hory: Mapa a graf stabilně využívaných ploch mezi časovými 

horizonty 1950, 1990, 2006, 2018 (podíl v %) 

Mapa stabilně využívaných ploch pak zobrazuje konkrétní plochy v krajině, které byly ve všech čtyřech 

sledovaných časových horizontech využívány shodně (Obr 1.4). Jde o tzv. jádrová území krajiny, jejichž 

stabilita má význam pro ochranu přírody a krajiny, pro rozhodování o managementu území, pro 

zachování či podporu biodiverzity v území. Zobrazuje i stabilně využívané zastavěné plochy, které 

představují stará jádra obcí a měst. Pro CHKO jsou charakteristické zejména rozsáhlé plochy stabilně 

využívaných lesů, jejich podíl z celého území činí 71,7 %. Travinobylinná vegetace má taktéž poměrně 

velké zastoupení mezi stabilně využívanými plochami (6,0 %). Změnu využití prodělalo celkem 17,9 % 

území. 

 

1.3 Interpretace změn 

S úbytkem obyvatelstva po druhé světové válce souvisí úbytek orné půdy, travinobylinné vegetace a 

zastavěných ploch v prvním sledovaném období, kdy přibývalo ploch lesa. Navíc se po celé období mění 

struktura zemědělské krajiny, která se stávala jednodušší – zmenšoval se počet plošek a louky a pole 

měla menší hustotu okrajů (viz zejména orná půda) (Obr. 1.5). Od 90. let ovlivňuje změny krajinného 

pokryvu změna způsobu zemědělského hospodaření směrem k extenzivnějšímu využití méně 

vhodných horských oblastí (jako Jizerské hory) a také stupňující se cestovní ruch, který je dán blízkostí 

velkých měst, dobrou dostupností a atraktivitou z hlediska více způsobů rekreačního vyžití. 
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Obr. 1.5 Vybrané krajinné metriky (počet plošek a hustota okrajů – ED) vyjadřující vývoj struktury 

krajiny mezi roky 1950 a 2016 

2. Změny říční sítě a její fragmentace 

Říční síť byla zpracována v digitální podobě na základě dostupných topografických map z 50. a 90.  let 

20. století a s využitím vektorových dat ZABAGED pro časové horizonty let 2004 a 2016. Kartografická 

tvorba říční sítě v jednotlivých mapových dílech bohužel podléhala různé míře generalizace, proto je 

nutné prezentované výsledky kriticky zhodnotit. V doplňujícím textu jsou proto uvedeny také typové 

příklady problematického zobrazování říční sítě s možným vlivem na výsledky změn délky a hustoty 

říční sítě. 
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Obr. 2.1 Změny říční sítě v rámci CHKO Jizerské hory  

 

Mapa říční sítě na Obr. 2.1 zobrazuje poměrně husté zastoupení vodních toků v centrální oblasti CHKO 

Jizerské hory, kde je pramenná oblast řek Desná, Kamenice, Nisa, Smědá. Další významný tok je 

hraniční řeka Jizera, která z velké části tvoří východní hranici CHKO. 

Kolem roku 1960 byla hustota říční sítě na úrovni 1,80 km na km2, později stoupla na hodnotu 

1,99 a 2,19 km na km2 až dosáhla současné maximální hodnoty 2,2 km na km2. Nárůst o 22% je možné 

vysvětlit hlavně rozdílným zaznamenáváním občasných toků v mapových podkladech, detailnějším 

způsobem mapování vodních toků ve vrstvě ZABAGED a jiným určením místa pramenů. Další důvody 

jsou aktuální trendy zaměřené na revitalizaci vodních toků a pro zlepšení retence vody v krajině.  

Kromě charakteristiky celé říční sítě byla vyhodnocena i změna délky nejvýznamnějších 

vodních toků v CHKO Jizerské hory. U řek Bílá Desná a Černá Desná, Jeřice, Černá Nisa a Smědá bylo 

zaznamenáno postupné prodloužení délky toků. Otázkou zůstává, jestli skutečně došlo k prodloužení 

a není tento nárůst způsoben pouze různým přenesením informací do mapových podkladů a metodicky 

detailnější vrstvy ZABAGED.  
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Z důvodu polohy řeky Jizera jako hraničního toku území, byl zahrnut průběh řeky i s menšími 

přesahy za aktuální hranici CHKO. Délka tohoto toku v úseku protékajícím hranicí CHKO Jizerské hory 

se téměř nezměnila. Délka řeky Kamenice byla výrazně ovlivněná výstavbou vodní nádrže Josefův Důl. 

Od roku dokončení 1980 je veden tok středem vodní nádrže, zatímco před postavením řeka mohla 

meandrovat ve svém korytě. Na topografických mapách z roku 1990 je pramen Kamenice posunut výš 

než na předchozích mapách z roku 1962, což má za následek výrazný skok v délce toku. 

 

Tab. 2.1 Vývoj hustoty říční sítě na území CHKO Jizerské hory 

Charakteristiky říční sítě 1960 1990 2004 2016 

Celková délka (km) 662,308 807,067 819,615 829,363 

Hustota říční sítě (km/km2) 1,77 2,16 2,19 2,22 

     

Délka řek na území CHKO     

Bílá Desná 10,86 10,64 11,64 11,59 

Černá Desná 10,80 10,71 10,98 11,05 

Černá Nisa 8,74 8,18 8,53 8,57 

Jeřice 9,25 9,56 9,82 10,25 

Jizera 25,21 25,18 25,10 25,57 

Kamenice 16,62 17,55 16,78 15,49 

Smědá 13,98 14,03 14,69 14,89 

Obr. 2.2 Nezmapování občasných toků v roce 1952 a současně jiný detail vykreslovaní říční sítě (1952, 

2016) 

 

Mapové podklady kolem roku 1960 nezobrazovaly občasné toky, které se v novějších mapách, a hlavně 

ve vektorové vrstvě ZABAGED pečlivě zaznamenávaly. Na Obr. 2.2 je možné rozeznat jiný detail 

vykreslování toku, což může způsobovat různé délky některých neupravených toků v rámci 

jednotlivých časových horizontů. 
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Obr. 2.3 Výrazně odlišné určení pramenu toku pod vrchem Milíř (1952, 2016) 

 

3. Analýza antropogenního tlaku na krajinu 

CHKO Jizerské hory se dají považovat za tradiční rekreační oblast, a to z velké části díky blízkosti velkých 

měst jako Liberec a Jablonec nad Nisou a také kvůli dobré dostupnosti z Prahy. Území CHKO zahrnuje 

jádrovou převážně zalesněnou oblast bez rozsáhlejších ploch sloužících k rekreaci, nicméně i prosté 

cesty využívá během roku značný počet návštěvníků. Jizerské hory jsou totiž oblíbeným turistickým 

cílem jak během zimní, tak letní sezóny; hostí milovníky běžeckého lyžování i pěší a cyklistické turistiky. 

Kvůli ploššímu reliéfu na většině území zde nenajdeme tolik areálů sjezdového lyžování jako 

např. v sousedních Krkonoších, přesto infrastruktura a plochy rekreace narůstají, a to zejména ve 

svazích nad údolími při okrajích CHKO v blízkosti sídel v jižní části území. Jedná se například o areál 

v Bedřichově, na Severáku, na Tanvaldském Špičáku nebo v Příchovicích a Pasekách nad Jizerou. Tyto 

areály se postupně rozšiřují. Dále jsou zde menší sjezdové tratě, z nichž některé postupně vznikaly, ale 

jiné také zanikaly. Více než polovina rozlohy stávajících rekreační ploch sloužila svému účelu již před 

rokem 1990, nicméně rozloha ploch a délka infrastruktury narůstala i během období od roku 1990. 

V přepočtu přírůstku území na rok přibývaly rekreační plochy a infrastruktura nejvíce právě mezi lety 

1990 a 2004. Do roku 2016 se plocha rekreace zvětšila o více než dvě třetiny stavu před rokem 1990 a 

narůst rekreační infrastruktury za stejné období je více než 2,5x (Tab. 3.1). Narůst rozlohy zastavěných 

ploch probíhal obdobně jako nárůst ploch rekreace, nejvyšší intenzita byla dosažena mezi lety 1990 a 

2006. 

Jižní část CHKO Jizerské hory je hustě zastavěná s vysokou mírou fragmentace. V případě další 

expanze zástavby v této části CHKO nedojde ke změně míry fragmentace, pokud se nebude rozšiřovat 

severním směrem do hor. Nicméně i samotnou realizací výstavby by dále narůstala míra intenzity 

využití již dnes exponovaného území. Na druhou stranu realizace další zástavby na severu CHKO by 

mohla mít negativní dopad i na míru fragmentace. Jedná se především o obce Hejnice a Raspenava, 

příp. Oldřichov v Hájích, kde jsou navrženy rozsáhlé zastavitelné plochy.  



11 
 

Využití veškerého potenciálu zastavitelných ploch v CHKO by mohlo dojít až k izolaci CHKO ze 

západního směru a tím pádem k rozsáhlému narušení konektivity krajiny nejen v CHKO (Obr 3.4).  

 

Tab. 3.1 Vývoj antropogenních prvků na území CHKO Jizerské hory 

Rok 

Délka komunikačních sítí 
(km) 

Délka 
technické 

infrastruktury 
(km) 

Délka rekreační 
infrastruktury  

(m) 

Rozloha rekreačních ploch  
(ha) 

Rozloha 
zastavěného 

území  
(ha) 

Silniční 
síť 

Cestní 
síť 

Celkem 
Elektrické 
vedení 

Vleky, 
dráhy, 
můstky 

 Celkem 

Sjezdové 
tratě, 
skokanské 
můstky 

Sportoviště  Celkem 

 

1950 239,7 1494,57 1734,27 0,00 0 0 0 3,32 3,32 1343,94 

1990 259,29 1564,94 1824,23 0,00 9857,36 9857,36 77,23 7,27 84,51 1613,17 

2004 260,68 1499,54 1760,22 226,46 23082,04 23082,04 115,02 12,49 127,51 1772,41 

2016 263,6 1429,73 1693,33 226,01 24880,53 24880,53 131,9 12,48 144,38 1904,39  
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Obr. 3.1 Vývoj silniční a cestní sítě na území CHKO Jizerské hory od r. 1960 do 2017 
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Obr. 3.2 Vývoj zastavěných ploch a prvků rekreační infrastruktury na území CHKO Jizerské hory mezi r. 

1950 a 2016 

 

 
Obr. 3.3 Vývoj technické infrastruktury na území CHKO Jizerské hory mezi r. 2004 a 2017 
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Obr. 3.4 Vymezení zastavitelných ploch na území CHKO Jizerské hory 

4. Fragmentace krajiny 

Míra fragmentace krajiny byla spočtena metodou efektivní velikosti oka nad dvěma kategoriemi 

fragmentační geometrie v letech 1960, 1990, 2004 a 2017. První verze fragm. geometrie se skládá ze 

zástavby a silniční sítě (FG-a, blíže viz obecný úvod). Druhá kategorie fragm. geometrie (FG-b) obsahuje 

navíc cestní síť neboli účelové komunikace, zpevněné a nezpevněné cesty. Zahrnutí cestní sítě lépe 

přibližuje skutečný stav krajiny CHÚ, jelikož vystihuje její antropogenní ovlivnění (většinou 

hospodářského charakteru). Hodnoty efektivní velikosti oka vyjadřují v přeneseném významu 

pravděpodobnost vzájemného propojení dvou náhodně umístěných bodů (organismů) v krajině. To 

znamená, že čím větší má výsledná proměnná hodnotu, tím vyšší je pravděpodobnost setkání a 

zároveň tím menší je míra fragmentace krajiny. Výsledky jsou prezentovány pomocí map a grafů, kde 

je míra fragmentace (neboli efektivní velikost oka) rozdělena do pěti stupňů (od nuly: velmi vysoká – 

vysoká – střední – nízká – velmi nízká). Rozdělení proběhlo na základě klasifikační metody přirozených 

intervalů s referenčním časovým horizontem 2017. Rozmezí hodnot v grafech pro jednotlivé stupně 

míry fragmentace odpovídá rozdělení hodnot míry fragmentace pro referenční časový horizont (rok 

2017), se kterým jsou ostatní časové horizonty porovnávány. V případě map je použita stejná 

klasifikační metoda s tím rozdílem, že hodnoty pro jednotlivé časové horizonty odpovídají jejich 

přirozenému rozdělení (nikoli pouze referenčnímu roku). Porovnání s ostatními časovými horizonty je 

u map pouze vizuální a upozorňuje na proměnu vymezení (ne)fragmentovaných území v prostoru a v 

čase.  
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Míra fragmentace krajiny v CHKO je určována především hustou cestní sítí a silnicemi spojující Liberec 

a Hejnice, resp. Desnou a Hejnice (obr. 4.1). Analýza míry fragmentace CHKO silnicemi a zástavbou (FG-

a) ukazuje, že jižní část CHKO spadá celá do kategorie velmi vysoké míry fragmentace (obr. 4.2). Hřbet 

Jizerských hor je fragmentován minimálně. Silnice II. třídy spojující Desnou a Hejnice jej rozděluje na 

dvě části, a to na západní (efektivní velikost oka 164 km2) a na východní (83 km2). Tato silnice bývá 

v zimní části roku uzavřena. Analýza vývoje míry fragmentace ve sledovaném časovém horizontu (graf 

4.1) potvrzuje vliv postupného nárůstu rozlohy zastavěných ploch, a tudíž pomalý nárůst velmi vysoké 

míry fragmentace krajiny. Skokovou změnou mezi roky 1990 a 2004 v kategoriích nízké a vysoké míry 

fragmentace bylo uzavření Jizerské silnice spojující Jizerku a Smědavu pro motorová vozidla. V zimním 

období dochází ke zlepšení situace, a to vlivem výše zmíněného zimního uzavírání části silnice z Desné 

do Hejnic. 

 Na území CHKO se vyskytuje poměrně hustá cestní síť (FG-b), která území rozděluje do mnoha 

menších segmentů. V CHKO se nachází pouze několik území s velmi nízkou mírou fragmentace krajiny 

(obr. 4.3), a to v hraniční oblasti NPR Rašeliniště Jizery (7,3 km2) a v širším okolí spojnice Černé hory, 

Ptačích kup a Poledníku (8,6 km2). V CHKO proběhl mezi roky 1960 a 1990 masivní rozvoj cestní sítě 

(především ve výše položených oblastech), který vedl k rapidnímu nárůstu míry fragmentace (počet 

čtverců s velmi nízkou mírou fragmentace se výrazně snížil, graf 4.2). Od 90. let. 20. st. dochází však 

k postupnému snižování míry fragmentace. 

 Pro CHKO Jizerské hory byla fragmentace také analyzována z pohledu rekreační infrastruktury 

(doplněním FG-b o sjezdové tratě, lanovky a rekreační plochy). Výsledky je možné nalézt v souhrnné 

složce s ostatními přílohami. Rekreační využití hor představuje zásadní problém, současné sjezdové 

tratě jsou lokalizovány v již poměrně velmi fragmentované jižní části území, z hlediska fragmentace se 

proto především uplatňují turistické, cykloturistické a běžecké tratě a jejich využití často i v pozdních 

večerních hodinách. Detailnější a aktuálnější pohled na fragmentaci CHKO by přineslo právě doplnění 

fragm. geometrie FG-b o turistické cesty (ne všechny jsou vedeny po stávající cestní síti) a hlavně o 

jejich intenzitu využití. 
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Obr. 4.1 Fragmentační geometrie CHKO Jizerské hory v roce 2017 

 

 

Graf 4.1 Počet čtverců rozdělených podle míry fragmentace (FG-a) CHKO Jizerské hory v jednotlivých 

letech (pozn.: Interval s velmi vysokou mírou fragm. je u osy Y, následuje vysoká míra, střední, nízká a velmi nízká. 

Hranice intervalů odpovídají mapě pro rok 2017 a byly vytvořeny klasifikační metodou natural breaks (Jenks). 

Hodnoty pro ostatní roky jsou rozděleny do těchto intervalů. Bližší popis je uveden v textu.) 
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Graf 4.2 Počet čtverců rozdělených podle míry fragmentace (FG-b) v CHKO Jizerské hory v jednotlivých 

letech (pozn.: Interval s velmi vysokou mírou fragm. je u osy Y, následuje vysoká míra, střední, nízká a velmi nízká. 

Hranice intervalů odpovídají mapě pro rok 2017 a byly vytvořeny klasifikační metodou natural breaks (Jenks). 

Hodnoty pro ostatní roky jsou rozděleny do těchto intervalů. Bližší popis je uveden v textu.) 
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Obr. 4.2 Vývoj míry fragmentace krajiny (FG-a) v CHKO Jizerské hory od roku 1960 do roku 2017 
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Obr. 4.3 Vývoj míry fragmentace krajiny (FG-b) v CHKO Jizerské hory od roku 1960 do roku 2017 
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5. Habitatové modelování   

CHKO Jizerské hory jsou charakteristické vysokým podílem lesa (přes 70%). Na severních svazích hor 

se zachoval rozsáhlý komplex bučin. Z lesních porostů jsou též důležité zbytky klimaxových smrčin. 

Velmi důležité jsou i otevřené biotopy horských a podhorských luk a rašelinišť. Některým vzácným 

druhům paradoxně pomohlo i zvětšení bezlesí v důsledku vzniku imisních holin. Ukázky modelových 

druhů byly proto vybrány tak, aby reprezentovaly jak druhy vázané na měnící se poměr lesa a bezlesí, 

tak zástupce luk či rašelinišť a dále specialisty obývající prostředí starých bučin, 

Chřástal polní (Crex crex) 

Druh hnízdící především ve vlhkých, později sečených loukách a někdy také v kulturách jetele a 

vojtěšky. V CHKO se vyskytuje v lučních oblastech na severním a východním okraji území. Další oblastí 

jsou pak otevřené plochy v krajinné mozaice na jihu sledovaného území. Model potenciálu výskytu je 

ve výborném souladu s nálezovými daty včetně záznamu v enklávě na Jizerce, která je vidět jako malá 

zelená ploška na východě území. 

Plch velký (Glis glis) 

Stromový savec připomínající malou šedou veverku. Biotopově je vázaný na listnaté lesy, jejich okraje 

a světliny či křovinaté stráně v geomorfologicky výrazně členěných místech (skály, sutě, krasové oblasti 

apod.). Často se vyskytuje polosynantropně a využívá lidských sídel. V CHKO byl zaznamenán jižně a 

východně od Hejnice. Podíváme-li se na model potenciálu výskytu, vidíme dvě vhodné oblasti. Jedna 

se nachází právě jižně a východně od Hejnic a model je zde v dobrém souladu s nálezovými daty. V 

oblasti s vysokým potenciálem výskytu druhu severně od Tanvaldu však nálezová data chybí. 

Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 

Hrabavý pták velikosti slepice obývající hlavně místa, kde se střídají jehličnaté a smíšené lesy se 

světlinami, pasekami, imisními holinami, rašeliništi, vřesovišti, loukami a pastvinami s další rozptýlenou 

zelení. Preferuje vlhčí biotopy s výskytem rostlin poskytujících bobule. V Jizerských horách jeho výskyt 

často souvisí s otevřenými plochami zarůstajících imisních holin. Nálezová data ukazují výskyt druhu 

v centrální části (širší okolí Čihadla, Černé hory, Holubníku) a dále pak na východě (Tetřeví louka, 

Jizerská silnice, Jelení dráha, Hojerův dům, Hnojový dům). Model potenciálu výskytu je ve velmi dobré 

shodě s těmito nálezovými daty. 

Zmije obecná (Vipera berus) 

Náš jediný jedovatý had vyhledává především otevřené a polootevřené biotopy středních a vyšších 

poloh jako jsou vlhké louky, prameniště, lesní lemy, paseky, nivy potoků apod. V Jizerských horách jsou 

její nálezy soustředěny do okolí Hejnic, Oldřichova v Hájích, prostoru mezi Smědavou a Jizerkou, 

Bedřichova, Janova nad Nisou, Josefova Dolu a Horního Kořenova. Model je v dosti dobrém souladu 

s nálezovými daty. Jediný nesoulad je v malém množství nálezů z oblastí jihovýchodně od Tanvaldu, 

kde je množství ploch s vysokým potenciálem výskytu druh. Je možné, že je to kvůli menšímu množství 

výzkumů v dané oblasti. 
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Obr. 5.1 Hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu chřástala polního (Crex crex) 

Obr. 5.2 Hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu plcha velkého (Glis glis) 
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Obr. 5.3 Hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) 

 

Obr. 5.4 Hodnocení habitatové vhodnosti na příkladu zmije obecné (Vipera berus) 

 


