
Chráněná kraiinná oblast 
ty nejcennější a zároveň nejkřehčí sloiky naší 
krajiny. 

CHKO Kokořínsko 
CHKO Kokořínsko má výměru 271 ,57 km2 

a zasahuje do okresů Mělník, česká Lípa, Lito
měřice a Mladá Boleslav, tedy do Středočeské
ho, Ústeckého a Libereckého kraje. Jejím nej
výše položeným bodem je Vlhošť (614 m n. 
m.}, nejnižší bod leží v údolní nivě Liběchovky 
u želíz ( 160 m n. m.). Když člověk přehlíží 
zdejší krajinu, vidí rovinu nebo mírně zvlněnou 
pahorkatinu. Jaké je však jeho přeJ.. vapení, 
když se z ničeho nic ocitne na okraji rokle se 
svislými skalními stěnami, která je zařezána do 
plošiny. Unikátní typ pískovcového reliéfu Po-

Kokořínsko 
Klidná přírodní zákoutí s řídkým osídlením, se zachovanými ukázkami lidové 
architektury z 18. a 19. století- to j e Kokořínsko. Kouzelná krajina s hlubo
kými údolími, kterým se zde říká doly, přitahovala mimo jiné i nejvýznamněj
štho básn{ka českého romantismu Karla Hynka Máchu. Proto se území, 
na němž se nachází CHKO Kokořínsko, spolu s přilehlými částmi Dokeska 
a Českolipska, nazývá Máchovým kraj em. lomených hor s charakteristickým souborem 

Chráněné krajinné oblasti Česka 
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) patří 

spolu s národními parky mezi tzv. velkoplošná 
chráněná úzcmi. Jde o plošně rozsáhlá území 
s harmonickou krajinou, specificky utvářeným 
reliéfem, s výrazným podílem přirozených ne
bo přírodě blízkých ekosystémů lesních a trva
lých travních porostů, popřípadě s dochovaný
mi památkami historického osídlení (např. 

rázovitou lidovou architekturou). Na přístupo
vých cestách jsou CHKO označeny t-elenými 
tabulemi a nápisem s názvem území. Celková 
rozloha CHKO na území Česka je I O 274 km2

, 

což před tavuje I 3 %-rozlohy státu (viz tabulka 
a mapka). Území CHKO jsou rozdělena do jed
notlivých zón, podle stupně ochrany a míry 
omezení lidské činnosti. Zpravidla jsou vyme
zeny čtyři zóny, nejméně však tři, přičemž prv
ní zóna má režim ochrany nejpřísnější. 

Lidská činnost je v rámci národních parků 
a chráněných krajinných oblastí omezena pro
střednictvím příslušných zákonů a vyhlášek. 
Většina těchto omezení se týká stavební čin
nosti, rybářství. lesního hospodaření (včetně 
myslivo~ti) a dalšího podnikání. Pro běžného 

Přehledová mapka chráněných krajinných oblastí Česka {CHKO) návštěvníka stačí, když 
bude mit na paměti, že tá
bořit a rozdělávat oheň 

smí pouze na místech to
mu vyhrazených orgány 
ochrany přírody, že nesmí 
odchytával živočichy, 

sbírat rostliny (kromě les
ních plodů) a vůbec měnit 
přírodní prostředí a že ne
smí provozovat horole
zectví, paragliding a jízdu 
na kole mimo místa 
k tomu vyhrazená. Navíc 
v I. zónách národních 
parků a chráněných kra-
jinných OblaStÍ je pOVOlen ZdrOJ. http://schko.ten.cz, upraveno 

pohyb návštěvníků pouze po vyznačených plošin a údolí, který nemá u nás obdoby, byl 
trasách a vstup mimo ně je zakázán. Na dodr- hlavním důvodem vyhlášení CHKO Kokořín-
žování návštěvních řádů těchto chráněných sko. Při okrajích plošin se vytvořila skalní měs· 
území dohlížejí profesionální i dobrovolní ta, které jsou budována pískovci svrchně křído-
strážci, jejichž úkolem je ochránit unikátní vého stáří (80-90 milionů let) s kvádrovou 
zbytky živé a neživé přírody před těmi lidmi, odlučností podél kolmých puklin, tzv. kvádro-
kteří svým lehkovážným, neodpovědným vými pískovci. Zdejší pískovce spolu s jílovci, 
a mnohdy i bezohledným chováním poškozují prachovci, slínovci a zvonivými opukami jsou 

dokladem přítomnosti moře, na jehož dně se 
usadily sedimenty celé české (křídové) tabule. 
V důsledku tektonické aktivity, která doprová
zela alp~ko-himalájskou orogenezi, tedy vznik 
alpsko-himalájského horského systému, během 
třetihor, byla tabule rozlámána a vznikla celá 
soustava na sebe kolmých puklin. Podél puklin 
začala stékat srážková voda, která svojí erozní 
silou začala vytvářet systém několikapatrovýcb 
údolí a roklí. Nejvýše položené plošiny struk
turních teras jsou nejstarší (mladotřetihorní, 

pliocenní) a nejníže položené plošiny struktur
ních teras při dnech údolí jsou nejmladší (čtvr
tohorní, převážně staropleistocenní). Mezi nej
známější z dolů patří Kokořínský dů l , Planý 
dů l , Semanovický důl, Vlhošťský dů l a Pohád
kový důl. Nad reliéfem strukturních plošin se 
tu a tam zvedají kupovité pahorky, které vděčí 
za svůj vznik vulkanické činnosti v mladších 
třetihorách, kdy magma pronikalo několik set 
metrů mocnými vrstvami sedimentů české ta
bule. Tyto elevace jsou charakteristické přede-
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APLIKACE DO VÝUKY 
Romantická zřícenino Kokořína inspirovala řodu uměi
!Ú. No www.sweb.cz/ petrfabian/ mocho.htm 
najdete obrázky hradů, které si K. H. Mácha nakreslil 
při toullul<h vlastí do svého deniku. Jok vypodó hrad 
dnes? V~e pro< byl obnoven? 

Folo I: Obří hlavo o Žóbo jsou působivé skal
ni úMJry no modré turistické značce u Mšena 
smitem ke Kokoiínslcým poldic1cóm. 
Folo 2: Voitiny pokrývající svislou slinu jedné 
ze skal skalního město Bluclišli. 
Foio I o 2· M. /(/;žeJ,. 

vším pro severní část CHKO a pro svoji odol
nost jsou jeho nejvyššími body. Pro svoji vý
raznost poskytuje řada L nich působivý výhled. 
Mezi nejvýraznější z nich patří Vlhošť (613,5 
m n. m.), Vrátenská hora (507,5 m n. m., s roz
hlednou), Velký Beškovský kopec (474.3 m n. 
m.) a Nedvězí (458, I m n. m.). Vulkanická čin
nost ovlivnila mj. i hlavního modelačního čini

tele zdejších dolil - tekoucí povrchovou vodu. 
U rozsáhlejších vulkanických suků se vyvinula 
charakteristická radiální údolní síť. 

Specifické geologické podmínky vytvořily 
předpoklady pro vznik unikátních forem relié
fu. Pískovcové skály byly působením exogen
ních činitelů vymodelovány do bizardních tva
rů, které připomínají různé pohádkové bytosti, 
lidi či zvířata (foto l). Na mnohých skalách lze 
najít mikrotvary v podobě drobných jamek, při 

pomínajících včelí plástve. JYto tvary se obec
ně nazývají voštiny (foto 2) a vLnikly působe
Iúm průlinové vody na pískovce, resp. na tmel, 
jímž jsou jednotlivá zrnka k sobě spojena. Pro
tože chemické složení tmelu ncní všude stejné, 
vypadají voštiny na různých lokalitách, ale 
i v rámci jedné lokality, různě. Při pokročilém 
vývoji voštin mohou vzniknout i skalní hodiny 
- když dojde k destrukci stěn sousedících voš
tin a zůstane mezi nimi jen sloupek tvarem po
dobný přesýpacím hodinám. Z větších tvarů, 
které vznikly na nústních pískovcích, stojí za 

pozornost četná skalní okna a vyhlášené po
kličky. Tyto "pokličky" jsou, podobně jako pře
dešlé tvary, důsledkem selektivního zvětrávání, 
kdy části horniny, v tomto případě pískovec 
s železitou složkou tmelu, jsou odolnější než 
pískovce, které železitými roztoky obohaceny 
nebyly. Odolnější vrstvy zvětrávají pomaleji 
a částečně chrání, podobně jako dešrník, pod
ložní méně odolné vrstvy. Vznikají tak hřibovi
té tvary s odolnou plochou deskou jako klo
boukem a méně odolným sloupem jako nohou. 
Jestliže deska spadne, dochází k rychlé de
strukci méně odolného sloupu. Nejlépe jsou ty
to tvary vyvinuté v lokalitě Pokličky v Koko
řínském dole a v lokalitě Jestřebické pokličky. 

Jednotlivé půdní typy, které se vyvinuly 
v CHKO Kokořínsko (převládají zde hnědé les
ní půdy), jsou stejně jako různé formy reliéfu 
úzce závislé na geologickém podloží. Na leh
kých zvětralinách pískovců se vytvořily hnědé 
půdy, často rnirně podzolované. Na výchozech 
pískovců se nacházejí kyselé rankcry, rovněž 
s různou mírou podzolování. Na vápnitých pís
kovcích a slínovcích lze najít pararendziny. Na 
spraších vznikly sprašové hnědozemě i půdy 
ilimerizované. Vulkaniry jsou charakteristické 
výskytem těžších hnědých půd. A konečně 
v zamokřených nivách jsou rozšířeny jílovito
písčité gleje a slatiny. 

Vegetace CHKO Kokořínsko je poměrně 
jednotvárná a na její současné skladbě se vý
znamně podílel člověk. Plošiny, pokryté spraší, 
se převážně využívají jako orná půda. Svažité 
pozemky většinou pokrývají druhově bohatší 
louky. Původní doubravy a habřiny, které rost
ly na pískovcích, a bučiny, které pokrývaly 
vyvřelé horniny, byly člověkem nahrazeny 
borovými a smrkovýnů porosty. Významný je 
výskyt rozlehlých mokřadů, které jsou porostlé 
pralesními kyselými bory. Fauna, která se 
v CHKO Kokořínsko nachází (např. prasata di
voká, lišky, veverky, kunovité šelmy, poštolky, 
skokani zelení aj.), není nikterak výjimečná, 

snad až na velmi vzácného jestřába lesního 
a krásného motýla bělopáska topolového. Hod
nota CHKO tak tkví především v množství ob
divuhodných a jedinečných výtvoru neživé pří
rody. které výrazně utvářejí zdejší půvabnou 

krajinu. Marek Křížek 
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