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SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI 

KOKOŘÍNSKO – VÝROČNÍ ZPRÁVA  

ZA ROK 2006 
 

Výkon státní správy má mírně 

zvyšující se početnost v souvislosti 

s rostoucím tlakem na různé vyuţití 

území CHKO (stavební, hospodář-

ské, sportovní a jiné aktivity). Někte-

ré aktivity byly Správou posouzeny 

i jako činnosti, které mohou negativ-

ně ovlivnit území evropsky význam-

ných lokalit (sportovní akce, čerpání 

vody). Správa si udrţuje velmi dobrý 

výsledek v odvolacích řízeních (Mi-

nisterstvo ţivotního prostředí neřeši-

lo v roce 2006 ţádné rozhodnutí od-

lišně od věcného názoru Správy). 

Právně nejsloţitější agendou se jeví 

rozhodování o újmách, kde soudy 

popřely proces rozhodování o náhra-

dě formou správního řízení a nyní se 

právní postup upřesňuje. Opětovně 

byly ukládány i sankce, celkem 

v šesti případech v celkové výši 115 

tisíc Kč. 

Sumář Správou vydaných 

opatření v roce 2006 má následující 

podobu: 106 správních rozhodnutí, 

436 odborných stanovisek,   425 sta-

novisek a souhlasů (členění vyplývá 

ze zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně 

přírody a krajiny - v platném znění). 

Celkový počet poloţek v podacím 

deníku činí 3 520. 

 

V roce 2006 pokračoval projekt 

monitoringu vybraných skupin bez-

obratlých ţivočichů ve 42 vybraných 

tůních vytvořených v rámci PPK 

(Program péče o krajinu). Vybrány 

byly různě velké tůně na území celé 

CHKO a vytvořené v různém obdo-

bí. Sledován je zooplankton, houby, 

mechovky, ploštěnky, pijavice, vod-

ní měkkýši a vybrané skupiny hmy-

zu (jepice, pošvatky, váţky, ploštice, 

brouci). Po dobu 5 let by mělo pro-

bíhat sledování těchto skupin a ná-

sledné vyhodnocení. Výzkum je 

v případě hmyzu součástí rozsáhlej-

šího projektu a je hrazen z grantu 

Entomologického ústavu AV ČR, 

Správa pouze odebírá materiál. Vý-

zkum zbylých skupin financuje 

Správa (u některých opět odebírá 

materiál a hrazena je pouze determi-

nace). Omezeně probíhal monitoring 

populací obojţivelníků především na 

vodních plochách vytvářených 

v rámci PPK, pokračoval monitoring 

populace vrkoče baţinného (Vertigo 

moulinsiana) a vrkoče útlého (Verti-

go angustior), dále probíhal pravi-

delný monitoring netopýrů (zimo-

višť, letních kolonií) a připravuje se 

monitoring plazů.  

Správa se podílela na monito-

ringu jeřába popelavého a  lelka les-

ního na území Ptačí oblasti Česko-

lipsko - Dokeské pískovce a mokřa-

dy. Dále pokračovalo sledování vý-

skytu sov na území CHKO a probí-

haly odchyty ptáků v rámci meziná-

rodního programu krouţkování ptá-

ků CES na lokalitě rybník Lhotka. 
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Probíhalo hlídání hnízdiště sokola 

stěhovavého na Vlhošti (úspěšně vy-

vedena 4 mláďata). 

V rámci monitoringu motýlů 

v CHKO byly hledány nové lokality 

druhů modrásků  Maculinea teleius, 

Maculinea nausithous a přástevníka 

Euplagia quadripunctaria. Byly na-

lezeny tři velké lokality s výskytem 

obou druhů modrásků, nyní se pra-

cuje na doplnění lokalit do národní-

ho seznamu evropsky významných 

lokalit. Z dalších motýlů byly nale-

zeny 2 nové lokality ohroţeného 

druhu batolce duhového - Apatura 

iris  (v PP Pod Hvězdou a u Deštné) 

a potvrzeny velmi silné populace 

tohoto druhu společně s  ohroţeným 

batolcem červeným (A. ilia) v Trus-

kavenském dole. 

Na území CHKO proběhl bo-

tanický monitoring evropsky vý-

znamných druhů, a to revize lokalit 

vláskatce tajemného a střevíčníku 

pantoflíčku.  Území kolem Ronova  

a Holanských rybníků bylo vybráno 

pro aktualizaci vrstvy mapovaných  

biotopů, výsledky se postupně zpra-

covávají (pracoviště Poděbrady pra-

covalo v Královéhradeckém kraji). 

Z významných objevů lze zmínit 

např. nález Potamogeton zizii při 

exkurzi v PR Hradčanské rybníky 

(V. Rybka), který byl povaţován 

v ČR za nezvěstný.  

Koncem listopadu a začátkem 

prosince probíhala první fáze 

podrobného monitoringu lesa pone-

chaného samovolnému vývoji v PR 

Kostelecké bory. Provádí se v jádro-

vém území a na kruhových inventa-

rizačních plochách a bude zde opa-

kován pravidelně v intervalu 10 let. 

V NPR Hrabanovská černava 

se podařil nález kapradiníku baţin-

ného, který byl z území v minulosti 

udáván, ale v posledních letech ne-

byl potvrzen, a to na jiné mikroloka-

litě, neţ byl jeho historický výskyt. 

Správa se podílela i na monitoringu 

mečíku bahenního v NPP Slatinná 

louka u Velenky (výskyt 750 rostlin, 

coţ je o polovinu více, neţ bylo dří-

ve udáváno).  

Při monitoringu hub byl ově-

řen  na jedné lokalitě kriticky ohro-

ţený lanýţ letní (Tuber aestivum 

Vitt.). 

V roce 2006 byly provedeny 3 

inventarizační průzkumy uvaţované 

přírodní památky Na Pastvách 

v CHKO Kokořínsko. Zadán byl 

průzkum pavouků, motýlů a brouků. 

Všechny 3 průzkumy potvrdily pří-

rodovědnou hodnotu tohoto území. 

Celkem bylo zjištěno 90 druhů pa-

vouků, 155 druhů brouků a 84 druhů 

motýlů. Ze vzácných druhů brouků 

je moţné jmenovat např. majku Me-

loe rugosus, z motýlů travaříka 

Agriphila poliella či lišaje Hyles gal-

lii. Asi nejzajímavější výsledky při-

nesl průzkum pavouků, kdy 2 druhy 

(Mecynargus foveatus a Xysticus 

kempeleni) jsou na území ČR výji-

mečné (Mecanargus foveatus je na-

víc v Čechách zjištěn poprvé) a řada 

dalších druhů patří mezi vzácné 

a ohroţené. Na průzkumu se podílela 

i Správa, a to instalací a pravidelným 

vybíráním zemních pastí. Mimo 

CHKO byly zajištěny inventarizační 

průzkumy (váţky, pavouci, brouci, 

stonoţky, mnohonoţky, suchozemští 

stejnonoţci) NPP V Jezírkách. 

Faunisticky zajímavý je výskyt svin-
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ky druhu Armadillidium zenckeri - 

jedná se o první nálezy tohoto druhu 

v Čechách. Zjištěno bylo 95 druhů 

brouků, 67 druhů pavouků a 17 dru-

hů váţek. Dalším zkoumaným úze-

mím byla  NPP Slatinná louka u Ve-

lenky. Stejně jako v NPP 

V Jezírkách byla zjištěna svinka Ar-

madillidium zenckeri. Mezi 94 druhy 

zjištěných brouků patří např. vzácný 

hygrofilní střevlíček velkokříţný 

(Panagaeus cruxmajor). Nejvý-

znamnějším ze 73 druhů pavouků 

jsou Arctosa lutetiana a Maso gal-

licus preferující klimaxová stanoviš-

tě (tj. minimálně narušená antropic-

kými vlivy). Druh Maso gallicus je 

navíc velmi vzácný, kriticky ohroţe-

ný a Slatinná louka u Velenky je te-

prve druhou lokalitou doloţeného 

nálezu tohoto druhu v České repub-

lice. Dalších pět druhů (Arctosa lute-

tiana, Hygrolycosa rubrofasciata, 

Philodromus praedatus, Synema 

globosum a Zygiella x-notata)  patří 

mezi vzácné. 

 

Správa organizovala kaţdo-

roční jarní úklid Kokořínska v rámci 

Dne země. Akce se zúčastnili měl-

ničtí skauti a děti ze základní a ma-

teřské školy ve Mšeně. Celkem se 

podařilo uklidit cca 26 km turistic-

kých tras kolem Mšena a Dubé. 

V rámci informovanosti veřejnosti 

o ochraně přírody na Kokořínsku 

uskutečnila Správa tématické před-

nášky pro veřejnost např. u příleţi-

tosti Dne vody v Dubé o funkci 

mokřadů v krajině, pro studenty 

Střední zemědělské školy Brandýs 

nad Labem přednášku o obecné 

ochraně přírody nebo pro klub dů-

chodců v Kralupech nad Vltavou 

přednášku o CHKO Kokořínsko. 

Průvodcovskou činnost zajišťovala 

Správa např. pro studenty ekologie 

Fakulty lesnické a environmentální 

ČZU v Praze, studenty z německé 

univerzity a francouzské střední ško-

ly. K prezentaci přírody Kokořínska 

vyuţila Správa letos poprvé i akci 

Lesnický den 2006 pořádanou Vo-

jenskými lesy a statky, a.s. V areálu 

Skelné Huti u Mimoně se sešlo ně-

kolik tisíc návštěvníků, kteří měli 

moţnost seznámit se nejen s  CHKO 

Kokořínsko, ale i s problematikou 

chráněných území v bývalém vojen-

ském výcvikovém prostoru Ralsko, 

včetně Ptačí oblasti Českolipsko – 

dokeské pískovce a mokřady.  

Jiţ tradičně se na terénní sta-

nici v Kokořínském dole pořádaly 

pracovně výchovné pobyty různých 

zájmových skupin (Děti země, Bron-

tosauři, Junák), které se účastnily 

drobných terénních prací v CHKO 

a současně se seznamovaly s příro-

dou Kokořínska. 

V rámci příprav na turistickou 

sezónu byla na nejzatíţenějších tu-

ristických trasách  provedena sanace 

erozní činnosti pomocí protierozních 

zábran a přehrádek Díky neukázně-

nosti některých cyklistů bylo nutno 

na vybraných exponovaných 

stezkách vytvořit soustavu jednotli-

vých stupňů – retardérů pro zameze-

ní sjízdnosti a omezení další eroze 

půdního povrchu.  

Během roku byl ve spolupráci 

s VLS a.s., divize Mimoň vytvořen 

ucelený informační systém malo-

plošných chráněných území 

v bývalém vojenském výcvikovém 
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prostoru Ralsko. Nainstalováno bylo 

celkem 15 informačních panelů 

k jednotlivým přírodním památkám 

a rezervacím a k jedné národním pří-

rodní památce a jedné národní pří-

rodní rezervaci.  

V roce 2006 vydala Správa 

další číslo metodického zpravodaje 

SOSNA, skládací letáky o Ptačí ob-

lasti Bohdanečský rybník a Ptačí ob-

lasti Ţehuňský rybník – Obora Kně-

ţičky. Správa se významným podí-

lem (finančním či odborným) podíle-

la i na vydání informačních skláda-

ček o památných stromech Kokořín-

ska, vodních dílech na říčce Libě-

chovce a Pšovce či informačním ma-

teriálu České geologické sluţby Ko-

kořínsko – geologie chráněných kra-

jinných oblastí ČR.  

Na jaře proběhlo také tradiční 

setkání Správy s obcemi Kokořínska 

a dalšími významnými partnery.  

Bezesporu nejvýznamnější ak-

cí roku se stal seminář pořádaný 

Správou u příleţitosti výročí 30 let 

CHKO Kokořínsko. Seminář byl 

dvoudenní, uskutečnil se v Penzionu 

Ráj u Litic. Jednotlivé příspěvky by-

ly zaměřeny na historii a vývoj 

CHKO, aktuální přírodovědné po-

znatky nebo specifika lidové archi-

tektury či poustevnictví na Kokořín-

sku. Jako přednášející vystoupili 

nejen současní pracovníci Správy, 

ale i renomovaní odborníci z řad 

akademiků a významných vlastníků. 

Semináře se zúčastnili bývalí za-

městnanci Správy, zástupci spolu-

pracujících subjektů (státní správa, 

samospráva, neziskové organizace, 

soukromí vlastníci) nebo kolegové 

z nejbliţších Správ CHKO. 

Péče o přírodní prostředí 

CHKO a chráněných území ve svě-

řeném územím obvodu byla zajiště-

na prostřednictvím Programu péče 

o krajinu částkou 5 998 670,- Kč. 

Tato částka slouţila zejména 

k sečení mokřadních a květnatých 

luk,  obnově a tvorbě tůní – pomoci 

příznivému vodnímu reţimu krajiny, 

výsadbě a ochraně jedlí a listnatých 

dřevin v lesích, k tvorbě informační-

ho systému a úpravě erozně ohroţe-

ných míst. Další opatření na pozem-

cích v majetkové správě AOPK ČR 

byla realizována ve výši 1 026 736 

Kč. 

V měsíci červnu 2006 pode-

psala AOPK ČR s Lesy ČR, s.p. 

“Dohodu o ponechání lesa samovol-

nému vývoji”. Jedná se o celé území 

Přírodní rezervace Kostelecké bory 

o rozloze 51,24 ha. Na vybraných 

plochách byl následně proveden pr-

votní monitoring stavu porostů. 

V měsíci září se na terénní 

stanici v Kokořínském dole konalo 

podzimní setkání Bryologicko-

lichenologické sekce. Akce se zú-

častnilo cca 30 osob z řad odborníků 

a studentů zabývajících se problema-

tikou lišejníků a mechů. Výsledkem 

setkání byl zajímavý souhrn naleze-

ných druhů mechorostů a lišejníků 

na vybraných lokalitách. 

 

Tradiční zahraniční návštěvou 

byl pobyt holandských dobrovolní-

ků, kteří pomáhají s péčí o meziná-

rodně významné mokřady v CHKO. 

Zajímavá byla i spolupráce se SZaŠ 

a VOŠ Mělník při zajištění programu 

pro studenty v rámci mezinárodní 

spolupráce (Francie, Německo), kdy 
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studenti prováděli různorodé práce 

(kosení, úklid skládky, úprava tur. 

cesty, čištění studánek atd.) a absol-

vovali poznávací exkurze přírodou 

Kokořínska.  

 

 

Obsáhlejší verzi výroční zprávy mů-

ţete nalézt na webových stránkách 

Správy.  

 

Ladislav Pořízek 

Správa CHKO Kokořínsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDRUŢENÍ PŘÁTEL KOKOŘÍNSKA   
 

oznamujeme,  ţe koncem roku  byly 

vytištěny propagační skládačky 

„Vodní mlýny na říčce Liběchovce“ 

a „Vodní mlýny na říčce Pšovce“.    

Skládačky byly vydány na zá-

kladě přiznané dotace v rámci pro-

jektu MAS Vyhlídky „Regionální 

záţitková turistika – Leader“ za fi-

nanční podpory MMR. 

Obsahem skládačky je mapka 

s vyznačením všech historicky zná-

mých mlýnů se stručným popisem 

a dále něco z obecné historie vod-

ních mlýnů, mlynářského ţivota, 

vlivu mlynářské činnosti na krajinu 

a zmínka o současných chráněných 

přírodních územích v okolí původ-

ních mlýnů. Pro zájemce jsou  sklá-

dačky k dispozici na Správě CHKO 

Kokořínsko, obecních úřadech, 

v Regionálním muzeu Mělník a 

v informačních centrech. 

 




