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ABSTRAKT 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala Krkonošským národním parkem, jeho významem 

pro širokou veřejnost a ochranou přírody. V úvodu se věnuji charakteristikou a popisem 

Krkonoš, tedy okolí, kde se Krkonošský národní park nachází. Neméně důleţitou součástí 

je také seznámení s typy ochrany, které platí pro území Národního parku. Rovněţ jsem se 

snaţila poukázat na přírodní hodnoty a unikátní flóru a faunu. Zaměřila jsem se také na 

historii ochrany přírody a Národního parku, která s parkem s určitostí souvisí. Neopomněla 

jsem na vyuţívání Národního parku turisty různými typy rekreace. Cílem mé bakalářské 

práce je vysvětlit hlavní úkoly a poslání národního parku. 

Klíčová slova: Krkonoše, národní park, ochrana, příroda, turismus, rekreace 

 

ABSTRACT 

In my bachelor thesis I concentrated on Krkonoše national park, its importance for a broad 

community and protection of nature. At the beginning I pay to characteristic and 

characterization of Krkonoše, surroundings of a place where the Krnap is situated. No less 

important part is also identification with types of protection, which are valid for the 

National park territory. I tried to point out to natural significances and unique flora and 

fauna too. I concentrated on history of protection of nature and NP, which is surely 

connected with a park as well. I did not leave out of consideration the importance of 

National park for tourists who enjoy various types of recreation. The aim of my bachelor 

thesis is to explain main objectives and a commission of a national park. 
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NP – Národní park 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

PP – Přírodní památka 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace 

spojených národů pro vědu a kulturu) 

QUITT – Klimatické regiony ČR 

Čr- Česká republika



Alice Zábranská:KRNAP – ochrana a turismus 

2011      1 
 

1. Úvod: 
Rozlohou řadíme Krkonošský národní park mezi největší evropská chráněná území. 

Celková výměra parku je 54 969 ha. Nalezneme jej z větší části na území okresů Trutnov 

(70%) a Semily z menší části (30%) při hranicích s Polskem. Řadíme jej rovněţ do dvou 

krajů- Královéhradeckého a Libereckého. Národní park je součástí pohoří jménem 

Krkonoše. Jedná se o nejvyšší horský celek Sudetského pohoří. Mimořádná hodnota 

Krkonoš tkví v jejich zeměpisné poloze. Vytváří rozvodí mezi Severním a Baltským 

mořem. (Krajina v České Republice 2007); [1] 

KRNAP byl zaloţen 17. 5. 1963, jako první park tohoto druhu u nás. V roce 1992 se stal 

biosférickou rezervací UNESCO.  KRNAP je rozčleněn do I., II. a III. ochranné zóny. 

Nejcennější je I. zóna, kde je nejpřísnější reţim ochrany. Výjimečnost tohoto Národního 

parku je především v nadmořské výšce.  Nejvyšší bod v ČR nalezneme v Krkonoších a 

přesahuje dokonce výšku 1500 m. n. m. Jde o všemi dobře známou horu Sněţku, 

dosahující výšky 1602 m. n. m. O Krkonošský národní park se stará Správa národního 

parku, která sídlí ve Vrchlabí. (Němec, Pojer, 2007) 

Krkonoše nesou své jméno jiţ od roku 1213. Původně byly pojmenovány pouze 2 vrcholy 

(Vysoké Kolo a Kokrháč). Slovo Krkonoše se zřejmě skládá ze slovanských základů slova 

krk (kleč, kosodřevina) a noš (nosit). Lze tedy říci, hora, která nosí na svých útrobách a 

vrcholech kleč. Další tentokráte novější teorii vzniku jména je, ţe základem je praevropské 

slovo, které označuje kamenné pole či kamenité úbočí. Krkonoše prošly v průběhu mnoha 

let četnými změnami a to jak svým vzhledem, tak i vyuţitím. (Němec, Pojer, 2007) 

Cílem Národního parku na území Krkonoš je ochrana a zachování přírody v maximální 

moţné míře. Zároveň je však neméně důleţité zachovat i jeho další funkce, zejména 

ekologicko-vzdělávací a rekreační.  Neméně významnou činností správy Národního parku 

je monitoring a následný výzkum, který zde také probíhá.  

KRNAP je vyhlášený zejména pro svou pestrost fauny a flóry. Setkáme se zde s více neţ 

1300 různých druhů rostlin. Unikátností tohoto území jsou zejména zdejší endemity. Jedná 

se o organizmy, které odsud pochází. Na území  NP se setkáme především s chráněnými 

druhy a ţádnou zvláštností zde nejsou i přísně ohroţené druhy rostlin a zvířat.  V rámci 
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zachování těchto druhů probíhají na území NP projekty, jako je Natura 2000, které se snaţí 

zachraňovat a zlepšovat podmínky pro přeţití, jiţ tak ohroţených druhů zvířat. (Němec, 

Pojer 2007; Sýkora, 1983) 

 

Obr. č. 1- Krkonošská příroda 
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2. Přírodní poměry 

2.1. Geologie 

Z geologického hlediska Krkonoše leţí v severovýchodní části Českého masívu. Převáţná 

část území náleţí do krkonošsko-jizerského krystalinika. Nejhojněji se  v Krkonoších 

vyskytuje pestrý soubor metamorfitů ţeleznobrodského, krkonošského a rychnovského 

krystalinika doplněný hlubinnými vyvřelinami (granity) krkonošsko-jizerského plutonu. 

Jedná se v podstatě o krystalické břidlice, především svory s častými vloţkami kvarcitů, 

erlanů a amfibolů. Krystalické břidlice jsou v Krkonoších nejstaršími horninami. Řadíme 

je do středního proterozoika a staršího paleozoika, tedy starších prvohor. Na jiţním okraji 

obklopují krkonošsko-jizerské krystalinikum usazené permokarbonské horniny. Vznik 

krystalických břidlic se děje přeměnou původních hornin usazených nebo vyvřelých. 

Břidličnatou stavbu a následné překrystalizování a minerální sloţení získaly horniny díky 

metamorfním procesům.  (Sýkora 1983; Dvořák, Růţička 1972; Faltýsková, Mackovčin, 

Sedláček, 2002) 

V geografickém názvosloví patří Krkonoše do sudetské soustavy jako část Českého 

masívu. V Sudetské soustavě patří Krkonoše k Západním Sudetám. Geologická stavba 

Západních Sudet byla vytvořena hlavně kladenským vrásněním formou pásemných pohoří 

s příkrovovou stavbou postupně působením vnějších činitelů zarovnávaných. V období 

staršího paleozoika byla oblast Krkonoš naposledy zalita mořem a z usazených hornin a 

podmořských vyvřelin se při těchto horotvorných pochodech vytvořil mladší komplex 

krkonošských přeměněných hornin, nazývaný ponikelská skupina. Při hercynském 

vrásnění v mladším paleozoiku proniká pod starší horniny mohutné těleso krkonošsko-

jizerského plutonu. Nejmladšími horninami sledovaného území jsou sedimenty 

podkrkonošské pánve, vzniklé ve svrchním karbonu a permu. (Sýkora 1983; Dvořák, 

Růţička 1972; Faltýsková, Mackovčin, Sedláček, 2002) 
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2.2. Geomorfologie 

Převáţná většina Národního parku patří do geomorfologického celku Krkonoše, jeţ se 

skládá z následujících podcelků: 

1. Krkonošské hřbety 

2. Krkonošské rozsochy  

3. Vrchlabská vrchovina 

Část ochranného pásma řadíme do celku Krkonošské podhůří s následujícími podcelky: 

1. Ţelezobrodská  vrchovina 

2. Podkrkonošská pahorkatina 

Krkonoše se z hlediska geomorfologického začaly vyvíjet od druhé poloviny třetihor. Do 

té doby se vyvíjely jako zarovnané povrchy a Krkonoše jako hory neexistovaly. 

V třetihorách docházelo k tektonickému rozlámání zemské kůry, kde byly jednotlivé kry 

v oblasti Krkonoš postupně a etapovitě zdvihány do dnešní výšky. To mělo za následek 

výrazné zesílení říční eroze a vytváření hlubokých říčních údolí Úpy, Labe, Jizery a jejich 

přítoků. Postupné zahlubování říční sítě postupovalo směrem do nitra pohoří. Okolní, 

měkčí horniny včetně ţuly byly rychleji odneseny a kontaktní pásmo zůstalo navýšené nad 

okolí. Patří k němu Sněţka, Studniční, Luční Hora, Kotel a skalnaté hřebeny jako 

Medvědín, Kozí hřbety a Čertův hřeben. (Sýkora, 1983) 

Velmi významně se na modelaci reliéfu Krkonoš podílelo období čtvrtohor -   období doby 

ledové.  Ledovce zahlubovaly Krkonošské jámy a doly do skalního podkladu aţ vytvořily 

jejich dnešní tvary. Významnými ledovcovými tvary jsou KARY v Krkonoších nazývány 

jámy (např. Úpská jáma, Kotelní jámy, jámy labského dolu a Studniční jámy. Ledovcová 

údolí se nazývají TROGY. Příčný profil těchto údolí má charakteristický tvar písmene U 

(Obří důl, Labský důl) a liší se od říčních erozních údolí s příčným profilem ve tvaru 

písmene V (údolí Úpy pod Pecí pod Sněţkou, Labe pod Špindlerovým mlýnem). (Sýkora, 

1983) 

Ledovce měly ohromnou erozní sílu a odnášené úlomky se ukládaly v podobě morén. Vliv 

mrazu, ledu a teplotních rozdílů se projevoval odlišně na skále a jinak na rovině a svahu. 
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Rozdělujeme je podle toho na tvary nápadných skalních útvarů hradovitý tvar - tor, pro 

skalní stupně - mrazové sruby a přetvoření povrchů do terasových stupňů. (Sýkora, 1983) 

Specifickou skupinou jevů je kras, vznikající chemickým větráním rozpustných hornin 

zvláště vápenců. Geomorfologicky jde o nevýznamný jev, který povětšinou tvoří část 

okolního zvlněného reliéfu. Dnes známe v Krkonoších dvacet jeskyní a krasových dutin. 

Jejich vývoj souvisí se zahlubováním vodních toků. (Sýkora, 1983) 

 

Obr. č. 2- Reliéf Krkonoš 

2.3. Klima 

Základní rysy klimatu Krkonoš udává poloha pohoří ve střední Evropě. U nás jsou 

Krkonoše pohořím s nejdrsnějším klimatem. 

Pro tuto část klimatického, mírného pásma jsou typické dvě věci. Vedle výrazného střídání 

ročních období vlivem atlantického oceánu, se zde setkáváme s častou velkoprostorovou 

výměnou vzdušných mas různých vlastností. Ta vyvolává silnou proměnlivost počasí 

převáţně v krátkých časových obdobích. (Sýkora, 1983) 
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Menší znečištění vzduchu, intenzivnější sluneční záření a rychlejší proudění vzduchu 

zajišťuje tzv. vertikální sloţka. Vertikální sloţkou rozumíme vliv hor, který také ovlivňuje 

úbytek teplot, tlaku a výšky. (Sýkora, 1983) 

S přibývající nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu a to na 100 m výšky je pokles 

teploty zhruba o 0,5° - 1°C. Vrcholy Krkonoš jsou tedy studenější neţ terén s niţší 

nadmořskou výškou. Výjimka ovšem potvrzuje pravidlo a v tomto případě se jedná o 

výjimku zvanou izotermie. Je to stav, kdy se teplota v určitém rozmezí nemění. Inverze je 

stav, kdy je ve vyšších polohách vyšší teplota neţ v níţe poloţeném prostředí. Inverze je 

pro Krkonoše typická. V podzimních a zimních měsících, zde tento stav přetrvává někdy i 

týdny. (Sýkora, 1983) 

Podle Quitta, E. řadíme vrcholové partie do chladné klimatické oblasti CH4. Jsou typické 

dlouhou, vlhkou a velmi chladnou zimou. Další charakteristikou klimatu je chladné jaro, 

značně krátké a vlhké léto s mírně chladným podzimem. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 

2002) 

2.3.1. Srážky a sněhová pokrývka 

Další sloţkou klimatu Krkonoš jsou sráţky. Nejvyšší sráţky zaznamenávají Krkonoše 

v srpnu. Tyto sráţky jsou vyvolány četnými sráţkovými přívaly doprovázenými bouřkami. 

Nejniţší sráţky registrují naopak v březnu. Průměr sráţek se pohybuje od 700 mm 

v oblasti podhůří a 14OO mm v horských údolích. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček 2002; 

Sýkora, 1983) 

Ke Krkonoším se neodmyslitelně pojí sníh. Sněhová pokrývka zde zajišťuje ideální 

podmínky pro rozvoj zimních sportů a turistiky. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček 2002; 

Sýkora, 1983) 

Sníh jako takový ovlivnil v Krkonoších geomorfologii, kdy pomáhal utvářet takřka celý 

povrch. Průměrně zde napadne aţ 2 m sněhu, který se zde drţí aţ půl roku. Rovněţ však 

ovlivňuje i přírodu. Hlavním významem a současně úkolem sněhu v Krkonoších je význam 

vodohospodářský.  Krkonoše mohou být v zimních měsících i značně nebezpečné. 

Navzdory své výšce patří k horským celkům, kde se vyskytují často laviny.  Příčinou lavin 

je hromadění sněhu za hranami karů, kde jsou vhodné podmínky pro vznik lavin. 
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V posledních letech lavin ubývá a to díky vhodnému zalesňování takřka celého ohroţeného 

terénu. Registrováno je zde 39 hlavních a 10 vedlejších lavinových drah. (Faltýsová, 

Mackovčin, Sedláček 2002; Sýkora, 1983) 

 

Obr. č. 3- Krkonoše zimní pohled 

2.4. Hydrologie 

Z hlediska hydrologie jsou Krkonoše významnou pramennou oblastí. Pramení zde Labe, 

Malé Labe, Úpa, Jizerka a Mumlava, ale také  Kamieica a Lomniczka. [2] 

Svou vodnatostí značně ovlivňují reţim průtoků a to nejen v horním, ale i ve středním 

úseku Labe v Čechách. Jediným zdrojem napájení Krkonoš jsou sráţky. Na území 

Krkonošského národního parku spadne v dlouhodobém průměru asi 1220 mm sráţek. Ve 

vyšších aţ vrcholových oblastech jsou sráţky aţ o 400 mm vyšší. I přes vysoké úhrny 

spadlých sráţek, odtéká nemalá část podpovrchovým a povrchovým odtokem. Vyjádříme li 

tyto odtoky v procentech, jedná se o 80% spadlých sráţek v povodí horních toků a 50% 

v tocích dolních. (B. Sýkora 1983, [2]) 
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Hlavní příčinou poměrně velkého odtoku ze spadlých sráţek jsou především relativně 

krátké toky, s příkrými spády, strmou sklonitostí povodí a malou retenční schopností 

matečních hornin. (Sýkora, 1983) 

Tuto nepříznivou situaci poněkud zmírňuje vysoký stupeň zalesnění Národního parku. 

2.4.1. Povodně  

Z tání sněhu a z přívalových dešťů mohou v Krkonoších vznikat povodně. Zejména 

v jarních měsících mohou být objemově hodně vydatné. Častěji se s povodněmi setkáváme 

v západní části. Krkonoše pamatují ne jednu povodeň. Nejhorší povodně se projevily 

v letech 1882 a 1897. Příčinou velkých škod v Krkonoších v těchto povodňových letech 

bylo neúměrné zacházení s lesem, jako neúměrná pastva, těţba dřeva a následné odlesnění 

terénu. Nyní jsou v Krkonoších zavedeny lesotechnické a vodohospodářské opatření, aby 

k těmto pohromám nedocházelo i nadále. (Němec, Pojer 2007; Sýkora, 1983) 

2.4.2. Vodopády 

Velkou turistickou atrakcí Krkonoš jsou vodopády. Nedostatkem těchto vodopádů je jejich 

hojnost a následný spád. Většina z krkonošských vodopádů nepadá totiţ svisle, nýbrţ 

kaskádovitě. (Němec, Pojer 2007; Sýkora, 1983) [2]  

Rozdělení vodopádů podle původu:  

 Vodopády vzniklé činností ledovce (Pavčavský, Horní Úpský, Labský, 

Pudlavský a vodopád Dvorského potoka) 

 Vodopády vzniklé na základech strukturních příčin, tento typ vodopádů 

vzniká z příčiny dvou různě tvrdých hornin, které potok protíná (Huťský vodopád, 

vodopády u Ţacleřských bud, na Jelením potoce, kaskády na Kotelském potoce, 

kaskády na Klínovém potoce, Dolském potoce a jejich přítocích aj.). (Němec, 

Pojer, 2007;  Sýkora, 1983) [2]  

 Vodopády vzniklé na údolních ledovcových stupních, tedy v místech 

bývalých ledopádů (Dolní Úpský vodopád, Malý Labský vodopád). 

 Tektonicky vzniklé vodopády, jejich vznik je závislý na zlomech či 

výrazných puklinových systémech (vodopády a kaskády Bílého Labe, Mumlavy, 

Kamenice). (Němec, Pojer, 2007;  Sýkora, 1983) [2]  
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2.4.3.  Jezera 

Jezera ledovcového původu jsou na území Krkonoš pouze 2 a to jen na polské straně 

Krkonoš. (Němec, Pojer, 2007; Sýkora, 1983) [2]  

2.5. Půdy na území KRNAP 

Stejně tak, jako jsou rozmanité Krkonoše, jsou rozdílné a odlišné i typy půd, které se zde 

vyskytují. Vývoj těchto půd byl závislý na chladném aţ drsném klimatu. Díky velkým 

výškovým rozdílům se zde rozvinula výšková neboli vertikální stupňovitost a to od 

podhorských aţ po vysokohorské druhy půdy. V Čechách se dokonce vyskytují arktické 

půdy a subarktických vřesovišť převáţně reliktního charakteru. (Němec, Pojer 2007; 

Sýkora, 1983) 

2.5.1. Hnědé půdy kyselé 

Nalezneme je v jiţní části parku, která je níţe poloţená, nadmořská výška se zde pohybuje 

od 500 m. Okolo 600-800 m. n. m. se vyskytují spolu s rezivými půdami. Příčinou dobré 

drenáţe této hnědé půdy je kamenitý ráz zvětralin, které zde působí jako substrát. Jedná se 

o zvětraliny ortorul, svorů a fylitů. V malé části se zde mohou vyskytovat i 

permokarbonské horniny. V této části Krkonoš byly původně květnaté bučiny a také 

bučiny bikové. Z hlediska sloţení tyto půdy řadíme většinou mezi půdy písčitohlinité aţ 

hlinitopísčité. (Němec, Pojer, 2007; Sýkora, 1983) 

2.5.2. Rezivé půdy-hnědé půdy podzolové 

Tyto půdy jsou nejčastějšími půdami Krkonošského národního parku. Vyskytují se jednak 

ve výškách 600-800 m.n.m. spolu s hnědými půdami kyselými. Dalším výškovým 

stupněm, kde je nalezneme, se nachází v rozmezí 800-1000 m. n. m., kde se protínají s 

horskými podzoly. Substrátem těchto půd jsou zvětraliny ţul, ortorul, svorů a fylitů. 

Vegetací rezivé půdy tvořily acidofilní horské bučiny. (Němec, Pojer, 2007;  Sýkora, 1983) 

2.5.3. Podzolové půdy-podzoly 

Nadmořská výška podzolů je nad 1000 m. n. m. Vyskytují se v severní části parku. 

Půdotvorným substrátem těchto půd jsou zvětraliny ţul v menší části zvětraliny ortorul a 
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svorů. Na tyto půdy se váţe výskyt horských smrčin a klečové porosty, které se vyskytují 

dokonce v subalpínském pásmu. Zrnitostní sloţení podzolů je většinou hlinitopísčité 

s velkým zastoupením hrubého písku. (Němec, Pojer, 2007; Sýkora, 1983) 

2.5.4. Rendziny 

Tyto půdy se na území Národního parku vyskytují jen zřídka. Rendziny se díky své 

kamenitosti stávají drenáţí půdy. Hojně obsahují humus. (Němec, Pojer, 2007; Sýkora, 

1983) 

2.5.5. Rankery 

Navzdory tomu, ţe se rankery nevyskytují s souvislých celcích, nalezneme je v KRNAP 

hojně. Váţí se většinou na úpatí příkrých svahů nebo na vrcholové partie vyvýšenin. 

Půdotvorný substrát zde tvoří rozpady hornin, jako je křemenec. Rankery zarůstájí 

kosodřeviny nebo svahové horské lesy či vysokostébelnaté nivy. (Němec, Pojer, 2007; 

Sýkora, 1983) 

2.5.6. Alpínské půdy 

Alpínské půdy nalezneme ve vrcholových částech pohoří s nadmořskou výškou 1500 m. n. 

m. Zarůstajícími rostlinami jsou alpínská společenstva. (Němec Pojer, 2007; Sýkora, 1983) 

2.5.7. Nivní půdy 

Půdy tohoto typu jsou spjaty s většími vodními toky. Porostem nivních půd jsou obvykle 

olšové luhy. Obsah humusu je většinou střední. (Němec, Pojer, 2007; Sýkora, 1983) 

2.5.8. Glejové půd 

Glejové půdy se vyskytují na menších územích rozmístěných po celém Národním parku, 

mimo nejvyšších částí pohoří. Většinou se zde vyskytují svahové gleje, které doprovázejí 

svahová prameniště. U těchto půd tvoří rostlinný kryt prameništní vegetace. (Němec, 

Pojer, 2007; Sýkora, 1983) 
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2.5.9. Rašeliništní půdy 

Posledním typem půd zastoupených v KRNAP jsou rašeliništní půdy. Nalezneme je ve 

dvou formách -  subarktická vrchoviště nad horní hranicí lesa a vrchoviště lesní, které jsou 

zde zastoupeny méně. (Němec, Pojer, 2007; Sýkora, 1983) 

2.6. Flóra 

Flóra Krkonoš je nesmírně bohatá a vzhledem ke svému okolí i ojedinělá. Roste tady více 

neţ 1250 druhů cévnatých rostlin. Původní flóra České republiky čítala dvojnásobek tohoto 

počtu. Bohatá je rovněţ na bezcévnaté rostliny, ať uţ jde o mechorosty, řasy, houby, 

lišejníky, sinice nebo hlenky. Lesní porosty zaujímají 84% celkové rozlohy Národního 

parku. Původní skladba lesa se zde v průběhu let velmi změnila. Původní smrko- bukové a 

smrko- buko- jedlové porosty nahradil z největší - 90% části smrk (Picea Excelsa), který 

doplňují listnaté stromy, zejména pak buk lesní (Fagus sylvacita L.), javor klen (Acer 

pseudoplatanus L.), jilm horský (Ulmus glabra ssp. glabra), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), bříza (Betula) a olše (Alnus). Rostlinstvo Krkonoš se neodmyslitelně pojí 

k přírodním poměrům, které se zde vyskytují. Souvisí taky s nadmořskou výškou, teplotou 

vzduchu a typem půd. (Sýkora, 1983) [3] 

 Krajinu Krkonoš je nutno si rozdělit do vegetačních stupňů, ty dělíme takto: 

 SUBMONTÁNÍ  

 MONTÁNNÍ  

 SUBALPÍNSKÝ 

 ALPÍNSKÝ 

2.6.1. Submontání stupeň (400-800 m. n . m.) 

 „Krkonošské podhůří a niţší polohy pohoří patří do stupně bučin (podle Zlatníka je lze 

ještě rozdělit na podstupeň jedlobukový a smrko-buko-jedlový). Stupeň bučin sahá zhruba 

do 1000 m nadmořské výšky, leckde ji ovšem překračuje (známý je např. Rychorský 

bukový prales ve výšce 1033m). To neznamená, ţe v tomto stupni byly před příchodem 

člověka jen bučiny, ty byly hlavní vegetační sloţkou, vedle smíšených lesů z jedlí (Abies), 

klenů (Acer), smrků (Picea Excelsa), jeřábů (Sorbus), jilmu (Ulmus) atd. Dnes ovšem 
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většinu těchto lesů, pokud nebyly úplně likvidovány a změněny na pastviny, tvoří kulturní 

smrčiny a jen na několika místech se zachovaly trosky listnatých lesů.“ (Sýkora, 1983)  

V tomto stupni rovněţ nalezneme poslední zbytky přirozeného přírodního porostu buku 

(Fagus), smrku (Picea Excelsa) a klenu (Acer). V bylinném patře pak nalezneme jarní 

druhy rostlin, zejména česnek medvědí (Allium ursinum), sasanku hajní (Anemone 

nemorasa L.), dymnivku dutou (Corydalis cava L.) a spoustu dalších. (Sýkora, 1983) [3]  

Podhorské a horské louky  

Louky jsou místem v Krkonoších, kde se nesetkáme s lesním porostem. Vlivem špatného 

obhospodaření těchto míst vznikla jakoby lysá místa. Rozsáhlé chemické postřiky, které se 

zde praktikovaly, daly za vinu chudšímu výskytu flóry. Přesto zde můţeme najít běloprstku 

bělavou (Pseudorchis albida), pětiprstku ţeţulník (Gymnadenia conopsea), violku ţlutou 

(Viola lutea), svízel horský (Galium montana) aj. Vyjímkou jsou sekundární luční porosty, 

které jsou na vegetaci velmi hojné.  Rostou zde především silenka dvoudomá (silene 

Latifolia), kakost lesní (Geranium sylvaticum), hadí kořen větší (Bistorta major) nebo 

mochna zlatá (Potentilla aurea) či řeřišničník Hallerův (Cordaminopsis Haleri). (Faltýsová, 

Mackovčin,Sedláček, 2002) 

 

Obr. č. 4- Rozkvetlé krkonošské louky 



Alice Zábranská:KRNAP – ochrana a turismus 

2011      13 
 

Bučiny 

Bučiny zaujímaly v minulosti Krkonoš podstatnou část jejich rozlohy. Vlivem času a 

především člověka se s listnatými nebo smíšenými lesy setkáváme pouze na úpatí nebo ve 

vyšších polohách. Pro niţší polohy v Krkonoších je charakteristické výskyt květnatých 

bučin, který oplývá barvitou vegetací. Jmenovitě zde zařazujeme buk lesní (Fagus 

sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus L.), jilm horský (Ulmus glabra) nebo jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior). V bylinném patře se setkáváme s dvěma druhy kyčelnic a to 

devítilistá (Dentaria enneaphyllos L.) a cibulkonosná (Dentaria bulbifera L.), dále pak 

vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), mléčivec alpský (Cicerbita alpina) a měsíčnice 

vytrvalá (Lunaria rediviva). Vlivem kyselých půd jsou horské acidofilní bučiny o poznání 

chudší ve vegetaci. Rostou zde bika bělavá (Luzula albida), bukovinec osladičovitý 

(Phegopteris polypodioides), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a pstroţek 

dvoulistý (Maianthemum bifolium). (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

2.6.2. Montánní stupeň (800-1200 m. n. m.) 

Vlivem průmyslových imisí jsou zde značně poškozovány horské smrčiny. Smrk patří po 

jedli k našim nejvíce citlivým dřevinám vůči imisím. V bylinném patře nalezneme 

kapraďorosty, jako jsou kapraď samec (Dryopteris filix-mas), ţebrovice různolistá 

(Blechnum spicant) a rozličné druhy travin. Za zmínku také stojí výskyt violky sudetské 

(Viola sudetica) a zvonku krkonošského (Campanula bohemica). Nalezneme je převáţně 

na horských loukách, které se vyskytují takřka ve všech výškových stupních Krkonoš. 

Většinou zde převládá luční vegetace. (Sýkora, 1983) [3] 

Smrčiny 

Jehličnaté lesy tvoří z 80% pokrývku území Národního parku. Dominujícím stromem je 

zde smrk (Picea), který postupem času nahradil listnaté stromy nebo ostatní jehličnany. 

Mezi borůvkovýma a třtinovýma smrčinama se nachází borůvka černá (Vaccinium 

myrtilus L.), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), šťavel kyselý (Oxalis acetosella 

L.), podbělice alpská (Homogyne alpina L.) nebo třtina chloupkatá (Calamagrostis 

villosa).  (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

Společenstva pramenišť a vodních toků  
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Jak jiţ název napovídá, tento druh vegetace úzce souvisí s výskytem vody, ať uţ tekoucí 

nebo ve vodních nádrţích. Vegetace pramenišť má mnoho souvislostí a podobností se 

středoevropských charakterem pramenišť. Vegetace, kde se nenalézá stín, tedy nezastíněné 

prameniště v alpínském stupňi, zde mají mnoho zástupců např. česnek sibiřský (Allium 

sibiricum), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), lepnice alpská (Bartsia alpina), zdrojovka 

potoční (Montia hallii) aj. V lesním stupňi, kde je stín běţný rostou řeřišnice hořká 

(cardamine amara), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium L), ptačinec hajní 

(Stellaria nemorum) nebo violka bahenní (Viola palustris). Další rostlinstvo je to, které 

nalézáme poblíţ břehů potoků např. devětsil bílý (Petasites albus L.), devětsil Káblíkové 

(Petasites kablikianus), devětsil lékařský (Petasites hybridus L.), bodlák lopuchovitý 

(Carduus personam) a kozlík výběţkatý bezlistý (Valeriana excelsa). (Faltýsová, 

Mackovčin, Sedláček, 2002) 

2.6.3. Subalpínský stupeň (1200- 1350 m. n. m.) 

Jedná se o stupeň s nejcennější a nejvzácnější flórou. Nalezneme zde převáţně klečové 

porosty, smilkové louky a severská rašeliniště. Setkáváme se zde převáţně s borovicí kleč 

(Pinus mugo Humpy), která vytváří hustý porost a nedává tak moc prostoru rostlinám 

bylinného původu. V hustých klečových porostech se můţeme setkat rovněţ s jeřábem 

ptačím (Sorbus aucuparia), břízou karpatskou (Betula carpatica), vrbou slezskou (Salix 

silesiaca) nebo meruzalkou skalní (Ribes petraeum). V subalpínském stupni se můţeme 

také setkat s rašeliništi a s ním spojenými rostlinami. Jedná se v podstatě o poslední 

vzpomínku, kterou zde zanechala subarktická tundra z konce doby ledové. V těchto 

podmínkách se vyskytuje endemický druh řasy Corcontochrysis noctivaga. Tento stupeň je 

typický pro výskyt endemických druhů, za zmínku stojí jestřábník (Hieracium) či 

ostruţiník moruška (Rubus chamaemorus). Společenstvo morušky a kosodřevin je 

ojedinělým úkazem vzniklém v Krkonoších. (Sýkora, 1983) [3] 

Rašeliniště  

V Krkonoších je výskyt rašelinišť vysoký. Celkový počet je 63, kdy zaujímají dohromady 

výměru 268 ha. Pabčavská louka a Úpské rašeliniště nepatří k lesnímu typu rašelinišť. 

Podobností a geomorfologickými znaky nám mohou více připomínat typ severských 

rašelinišť. Řadíme je ovšem do rašelinišť subalpínského stupně. Na keříčkovitých 



Alice Zábranská:KRNAP – ochrana a turismus 

2011      15 
 

společenstvech těchto rašelinišť roste mnoho neobvyklých druhů např. klikva drobnoplodá 

(oxycoccus microcarpus), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia L.) nebo suchopýr t 

pochvatý (Eriophorum vaginatum). Z dob ledových se na rašeliništích zachoval všivec 

sudetský (Pedicularis sudetica) nebo dokonce rašeliník Lindbergův (Sphagnum lindbergii).  

(Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

2.6.4. Alpínský stupeň (nad 1350 m. n. m.) 

Alpínský stupeň nalezneme na vrcholcích Krkonoš. Flóra je zde spjata s velmi drsnými 

podmínkami, proto jsou rostliny, které se zde vyskytují dobře vybaveny. Vyskytují se zde 

rostliny bylinného vzrůstu, mechorosty, lišejníky např. jestřábník alpský (Hieracium 

alpinum), dutohlávka lesní (Cladonia arbuscula), dutohlávka sobí (Cladonia rangiferina), 

pukléřka islandská (Cetraria Islandka) a ploník obecný (Polytrichum commune). (Sýkora, 

1983) [3] 

Tundra 

Rostlinstvo i ţivočišstvo této oblasti je značně přizpůsobeno mrazivému klimatu a bezlesé 

krajině. V nejvyšších partiích Krkonoš, tedy na samých vrcholcích, je tundra podobná svou 

charakteristikou arktické i alpínské tundře. Z tohoto důvodu se nazývá arkto-alpínská 

tundra. Krkonošská arkto-alpinská tundra se můţe dělit : 

1. Lišejníková tundra  

Nachází se v nejdrsnějším klimatu, tedy na vrcholech Krkonoš. (Faltýsová, Mackovčin, 

Sedláček, 2002) 

2. Travnatá tundra  

Zde je klima více příznivé, dochází tady i k výskytu častých sráţek, které jsou příčinou 

travnatých ploch a rašeliništní vegetace. Nacházíme zde značnou podobnost s kamenito-

písčitou tundrou z dob ledových. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

3. Květnatá tundra  

S tímto druhem tundry se setkáváme v závětrných oblastech ledovcových karů a na svazích 

oplývající dlouhou dobu trvající sněhovou pokrývkou. Geologická pestrost podloţí a 

dostatečná vláha způsobila hojnost rostlinstva. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 
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Ledovcové kary  

Ledovcové kary, jinak označované jako jámy, vznikly jako sběrné pánve bývalých 

ledovců. Setkáme se zde v pestrou a bohatou flórou.  

„Přírodní vývoj je v nich dlouhodobě ovlivňován činností větrných systémů, ukládáním 

mohutných vrstev sněhu, opakovanými sesuvy sněhových a zemních lavin, sedimentací 

půdních částic, semen a drobných ţivočichů, výchozy minerálně bohatších hornin, 

příznivým klimatem a řadou dalších faktorů (viz teorie A-O systémů). Ledovcové kary se 

tak řadí k nejcennějším ekosystémům Krkonoš.“ [3] 

„Můţeme s jistotou tvrdit, ţe na svazích ledovcových karů sjíţdějí laviny od posledního 

zalednění Krkonoš, tedy tisíce let, během kterých neustále brání expanzi smrkového lesa 

do vyšších poloh v karech.“ (Sýkora, 1983) 

 Nejtypičtějším druhem ledovcových karů ovšem zůstává společenstvo horských niv. 

Krátkostébelnaté a vysokostébelnaté květnaté horské trávníky najdeme na lavinových 

kuţelech. Rovněţ se zde vyskytují druhy, které mohou existovat pouze v těchto 

podmínkách, příkladem je sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora L.) či lilie 

zlatohlavá (Lilium martagon) nebo náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora). Dalším 

vzácným druhem s výskytem v Krkonoších je jeřáb krkonošský (Sorbus sudetica). (Sýkora, 

1983) 

2.7. Fauna 

Největším činitelem, ovlivňující krkonošskou faunu jsou vegetační stupně, které se zde 

vyskytují. K vytvoření těchto ţivočišným společenstev došlo v době ledové a to zejména 

v holocénu. V níţe poloţených místech se zde setkáváme s typickou euroasijskou faunou 

z pásma listnatých lesů. Díky své poloze disponují Krkonoše i se severskými druhy 

ţivočišstva - tzv. glaciální relikty, vyskytujícími se zde hojně. Začneme-li hmyzem, 

nalezneme, zde celou řadu druhů. Mezi brouky se zde vyskytujícími jsou střevlíci 

(Carabus) např. kvápník (Amara) a střevlíček (Pseudorasbora). Tyto druhy se vyskytují 

v nadmořské výšce nad 1500 m. n. m. Ve srovnání s nejbliţšími středoevropskými 

pohořími je podíl glaciálních reliktů ve fauně Krkonoš vysoký. (Sýkora, 1983) [4] 



Alice Zábranská:KRNAP – ochrana a turismus 

2011      17 
 

„Mezi bezobratlými ţivočichy připomeňme alespoň plţe vrkoče severního (Vertigo 

arctica), slíďáka ostnonohého (Acantholycosa norvegica sudetica), váţky (Somatochlora 

alpestris) a (Aeschna coerulea), jepici horskou (Ameletus inopinatus), střevlíky (Nebria 

gyllenhali) a (Amara erratica) nebo některé zástupce motýlů (Lepidoptera), brouků 

(Coleoptera), dvoukřídlého hmyzu (Diptera) či vodních roztočů (Acarina), z obratlovců 

mimo jiné kosa horského severoevropského (Turdus torquatus torquatus), čečetku zimní 

(Carduelis flammea), slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica), kulíka 

hnědého (Charadrius morinellus) nebo hraboše mokřadního (Microtus agrestis), v 

současnosti dominantního druhu hlodavce v imisemi zasaţených porostech.“ [4] 

Ve starých krkonošských lesních porostech ţijí sovy. Jsou to noční dravci, nejvzácnějším a 

největším z nich je výr velký (Bubo bubo), dále pak kalous ušatý (Asio otus), pušťík 

obecný (Strix aluco), sýc rousný (Aegolius funereus), sýček obecný (Athene noctua) a 

kulišek nejmenší (Glaucidium passerinum) a  všemi dobře známá sova pálená (Tyto alba). 

Dalšími dravci tentokráté denními, které nalezneme v Krkonoších, jsou káně lesní (Buteo 

buteo), krahujec obecný (Accipiter nisus) a jestřáb lesní (accipiter gentilis). Mezi divoké 

šelmy dnešního krkonošského národního parku řadíme lišku obecnou (Vulpes vulpes), 

kunu lesní (Martes martes), kunu skalní (Martes foina) či jezevce lesního (Meles meles). 

(Jan Štursa, 1983) 
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Obr. č. 5- Výr velký 

V Krkonoších je nyní popisován pouze jeden endemický druh a to je jepice krkonošská 

(Rhithrogena corcontica). Dále zde nalezneme pouze dva poddruhy endemitů- vřetenovka 

krkonošská (Cochlodina dubiosa corcontica) zařazená mezi plţe a huňatec ţlutopásý 

(Torula quadrifaria sudetica), patřící mezi motýly. Ve srovnání s endemity nalezenými ve 

flóře je fauna o poznání chudší. [4] 
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3. Národní park- historie KRNAP a ochrany 

přírody 

3.1. Historie krkonošského národního parku 

V prvním tisíciletí našeho letopočtu tvořily území dnešních Krkonoš pralesy. Tyto pralesy 

se skládaly ze smrků, jedlí a buků a plynule přecházely v pásmo kosodřevin. Výjimkou 

byly pouze vyšší pásma jako lavinové dráhy a vrcholky hor, kde vyrůstala bylinná 

vegetace. (Němec, Pojer, 2007) 

Ke kolonizaci Krkonoš došlo aţ ve 13. a 14. století, kdy kolonisté měnily krkonošskou 

baţinatou půdu, louky, lesy a pole na enklávy. Postupně se tyto území neustále rozšiřovala 

aţ do lesních porostů a neúrodných míst. Další narušení lesních porostů lidskou činností 

zaznamenaly Krkonoše rovněţ ve 13. století a souviselo s důlní činností. (Němec, Pojer 

2007) 

„Nejsilnější těţby dřeva a zároveň největší devastace lesů bylo dosaţeno v 16. a 17. století. 

Mocensko politické důvody vedly tehdejšího panovníka k tomu, aby do Krkonoš povolal 

řadu cizích šlechticů, kterým svěřoval nejvyšší úřad a také je náleţitě odměňoval. Jedním 

z takto získaných stoupenců byl i hornický odborník Kryštof Gendorf, který se zaslouţil o 

rozkvět hornictví v Čechách, zvláště na horách Kutných. Na jeho doporučení bylo dřevo 

pro tamější stříbrné doly těţeno v Krkonoších a splavováno aţ do jejich blízkosti.“ 

(Němec, Pojer, 2007) 

Vzhledem k tomu, ţe díky nadměrné těţbě byla zničena převáţná část lesu, přesunula se 

těţba v roce 1609 do Orlických hor. K dalšímu ničení a devastaci krajiny docházelo díky 

přistěhovalcům, kteří zde pásli svůj skot. K této nepříznivé situaci pro Krkonoše přispěla i 

třicetiletá válka, po dobu které vznikaly další enklávy, díky obyvatelům Krkonoš, kteří se 

zde ukrývali. (Němec, Pojer, 2007) 

První boudy a obydlí v oblasti kosodřevin se objevily v 17. století a aţ do 19. století se 

tento počet markantně znásobil. Místa, kde dříve rostly kosodřeviny, zde nahradily louky a 

pastviny. Není se tedy čemu divit, ţe vlivem pastvy a těţby, byl stav přírody v Krkonoších 
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počátkem 18. století neutěšený. Na konci 18. století se zde tedy zavedlo pásemné 

hospodaření a obnovilo se zalesňování krajiny. Vysazovány byly i cizí elementy jako 

modřín evropský a sibiřský. Další nepříznivá rána pro Krkonoše přišla v podobě 2. světové 

války, kdy bylo dřevo, zde vytěţené, vyuţíváno nejdříve jako hraniční opevnění, později se 

zde těţilo pro německý válečný průmysl. Celkové zacházení s přírodou v Krkonoších 

v letech minulých se podepsalo jak na fauně, tak na flóře Národního parku. (Němec, Pojer, 

2007) 

Imise 

Postoupíme-li k minulosti Krkonoš, která není aţ tak vzdálená, musíme zmínit 2 zásadní 

problémy tíţící krajinu Krkonoš. Jedná se o imisně ekologické vlivy a turistickou zátěţ, 

která je víc neţ velká. Imise souvisely s provozem v tepelných elektrárnách jak u nás, tak i 

u našich sousedů. Spolu s drsným klimatem, nevhodnou skladbou porostů, změny v půdě 

nebo špatná imunita vůči škůdcům, zapříčinily rozpad lesů. V roce 1994 bylo následkem 

imisí vykáceno téměř 7000 ha lesa. Druhým jiţ zmíněným negativním faktorem působícím 

na přírodu Krkonoš je turismus. Postupem času se zde tato oblast rozšířila hojně a s tím je 

spjato i rozšiřování turistických cest a devastace krajiny turisty. Oba tyto faktory 

nepříznivě ovlivňují rostlinstvo i ţivočišstvo Krkonoš. (Němec, Pojer, 2007; Sýkora, 1983; 

Faltýsková, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

3.2. Historie ochrany geofondu  

3.2.1. Počátky ochrany přírody 

První popud k vytvoření přírodní rezervace na území Krkonoš dal hrabě Jan Harrach. 

V roce 1904 zde zřídil rezervaci jménem na „Strmé stráni“. Rok 1904 byl velmi přínosný, 

tehdy byl totiţ vydán 1. výnos na ochranu krkonošské flóry. Tato forma ochrany měla však 

velké nevýhody, jednak nebyla plošná a druhou podstatnou nevýhodou bylo, ţe se jednalo 

pouze o ochranu právní. Aţ v roce 1922 započalo Ministerstvo školství a národní osvěty 

jednání s významným českým botanikem dr. Františkem Schustlerem. Ten měl připravit 

návrh na ochranu Krkonoš. Navzdory vysoké úrovní návrhu, došlo k realizaci aţ o 40 let 

později. Nepříznivá politická situace byl příčinou tohoto oddálení. Vyhláška na ochranu 

krkonošské flóry byla vydána v roce 1930. O dva roky později byla v Krkonoších zřízena 
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další rezervace – „Kotelské rokle“. K přerušení dalšího rozvoje ochrany v Krkonoších 

došlo důsledkem 2. světové války. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

3.2.2. Období po 2. světové válce 

„Po 2. světové válce se počalo uplatňovat antropocentrické pojetí ochrany přírody- chránit 

přírodu pro člověka, jako ţivotní prostředí a zdroj všech jeho potřeb. Na tomto podkladě 

byla koncipována řada právních norem pro nejdůleţitější odvětví lidské činnosti. 

Vyvrcholením a logickým důsledkem těchto snah se stalo vydání zákona č. 40/1956 Sb. O 

státní ochraně přírody, který vymezoval předmět zájmu, organizaci a činnost státní ochrany 

přírody. Zaměření ochrany přírody na vyhlašování chráněných území se odrazilo i 

v Krkonoších. Ve spolupráci s vědeckými pracovníky proběhla první etapa zřízení 

Krkonošského národního parku, coţ bylo vyhlášení osmi přírodních rezervací v roce 1952 

a dalších čtyř rezervací v roce 1960. Završením bylo vyhlášení Krkonošského národního 

parku vládním nařízením č. 41 Sb. v  roce 1963. K jeho znovu vyhlášení ovšem na základě 

odlišných přístupů („o uchovávání a zlepšování jeho přírodního prostředí, zejména k 

ochraně či obnově samořídících funkcí přírodních systémů, zachování typického vzhledu 

krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakoţ i vyuţití území národního parku k 

ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující ţivotní prostředí"), došlo po změně 

politického reţimu, vládním nařízením č. 165 v roce 1991.“  (Faltýsová, Mackovčin, 

Sedláček, 2002) 

Novodobě se park začal členit do tří zón: 

1. zóna- přísná přírodní 

Zde řadíme nejvzácnější a nejlépe zachované ekosystémy. Patří zde území s mimořádnou 

národní hodnotou Národního parku. Lidský zásah se zde provádí, je-li nezbytně nutný. 

Rozloha této zóny činí 4 432 ha. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

2. zóna- řízená přírodní 

Ekosystémy, které do určité míry poznamenal člověk, nalezneme v této 2. zóně.  Jedná se 

především o zemědělské a lesní ekosystémy. Výměra území 2. zóny je 4000 ha. 

(Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 
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3. zóna- okrajová 

Na tomto území se člověk podepsal ve velké míře. Důleţité je udrţovat obydlí, turistiku, 

rekreaci, vzniklé na tomto území v souladu myšlenek a zásad Národního parku. Zaobírá 

podstatnou část národního parku a to 27 925 ha. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

Zákon, který má na starost celkové ochranné podmínky a převod práva hospodaření na 

správu Národních parku má číslo č. 114/1992 Sb.  

„V roce 1990 byly ve spolupráci Správy KRNAP s Dyrekcjou KPN připraveny podklady 

pro vyhlášení bilaterální biosférické rezervace UNESCO Krkonoše- Karkonosze v rámci 

programu MAB č. 8. V následujícím roce byl návrh projednán s příslušnými odborníky ve 

strukturách UNESCO a v roce 1992 byly Krkonoše po obou stranách hranice vyhlášeny 

biosférickou rezervací." (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

Řada území Národního parku spadá do mezinárodních ochranářských projektů. Mezi 

nejvýznamnější programy patří projekt PHARE pro začlenění do evropské sítě NATURA 

2000. Síť ILTER je program dlouhodobého ekologického výzkumu, kde se rovněţ sleduje 

území KRNAP. Dalším výjimečným územím, leţícím na pokraji lesa, je "Krkonošská 

tundra". Ta je zařazena mezi CORINE Biotopes. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 
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Obr. č. 6- Krkonošská tundra 

4. Ochrana přírody, přírodní památky, chráněná 

flora, fauna 

4.1. Ochrana přírody 

Česká republika si je vědoma přírodního bohatství své země, aby nedocházelo 

k poškozování krajiny, musí se příroda chránit. Zákon o státní ochraně přírody č.40/1956 

Sb. zajišťuje právní vymezení, jak se o tyto skvosty starat. Tento zákon poukázal a vymezil 

kategorizaci chráněných území. (Němec, Pojer, 2007) 

Rozčleňuje je :  

 Národní parky 

 Chráněné krajinné oblasti 

 Státní přírodní rezervace 

 Chráněný přírodní výtvor 
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 Chráněný park a zahrada 

 Chráněná studijní plocha 

 

 

Obr. č. 7-  Zaznačení NP a CHKO 

 

„Výše zmíněný zákon č. 40/1956 Sb. byl v roce 1992 nahrazen novým zákonem č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nyní v platném znění (č. 186/2006 Sb.). 

Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a 

fyzických a právnických osob o volně ţijící ţivočichy, planě rostoucí rostliny a jejich 

společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o 

ekologické systémy a krajinné celky, jakoţ i péče o vzhled a přístupnost krajiny (§ 2, odst. 

1). Základní kategorizace rozlišuje zvláště chráněná území a obecně chráněná území.“ 

(Němec, Pojer, 2007) 

4.1.1. Zvláště chráněná území 

I. velkoplošná 

II. maloplošná  

 

Velkoplošná chráněná území  
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Velkoplošná ZCHÚ jsou národní parky a chráněné krajinné oblasti. 

Národní parky 

V Čr nalezneme 4 národní parky. Prvním národním parkem byl Krkonošský národní park, 

který má ochranné pásmo. Dále pak 1991 Národní park Podyjí, poté Národní park Šumava 

a Národní park české Švýcarsko, který je nejmladším parkem v Čr. 

Účelem Národních parků je nejen ochrana krajiny, ale mají také kulturní význam. Zářným 

příkladem jsou osídlené plochy v Krkonoších, které vznikly na základě budního 

hospodaření, později byly spojované s turistikou v této oblasti. (Němec, Pojer, 2007) 

Chráněné krajinné oblasti 

Česká republika má na svém území 25 CHKO.  

„Jde o rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky utvářeným 

reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních 

porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického 

osídlení.“ (Němec, Pojer, 2007) 

CHKO rozlišujeme do různých kategorií. Můţe se jednat o památkově velmi cenné vesnice 

nebo třeba o kulturně významné stavby.(Němec, Pojer, 2007) 

Maloplošná chráněná území  

Maloplošná chráněná území se rozdělují do 4 skupin. Jedná se o národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní památka. Pomocí 

ochranného pásma dochází u většiny maloplošných území k ochraně přírodní krajiny. 

(Němec, Pojer, 2007) 

Na našem území máme dokonce 2 nejstarší přírodní rezervace ve střední Evropě. Jde o 

Ţofínský prales a prales Hojná voda, které vznikly v 19. století. (Němec, Pojer, 2007) 

4.1.2. Obecně chráněná území 

Tyto území se nacházejí mimo dosah zvláště chráněných území. Rozdělujeme je do 3 

skupin. 

I. Ochrana krajinného rázu a přírodní parky 

II. Památné stromy jejich ochranná pásma 

III. Významný krajinný prvek 



Alice Zábranská:KRNAP – ochrana a turismus 

2011      26 
 

I. “Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 

místa či oblasti, je chráněn před činností sniţující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Podle 

zákona č. 186/2006 Sb. se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných 

plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a 

prostorové uspořádání a podmínky ochrany rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.“ 

(Němec, Pojer, 2007) 

Na území našeho státu se setkáváme se 131 přírodními parky. Přírodní park vyhlašuje 

orgán ochrany přírody, většinou přírodní park doprovází i omezení na vyuţití území. 

V praxi to znamená, ţe se toto území chrání před stavbami či jiným narušením krajiny 

přírodních parků. (Němec, Pojer, 2007) 

II. V tomto případě se ochrana vztahuje na památkově významné stromy, které mohou do 

určité míry ovlivňovat prostředí či ráz krajinného celku jako takového. (Němec, Pojer, 

2007) 

III. Významný krajinný prvek je podle zákona ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udrţení její stability. 

Mezi významné krajinné prvky řadíme lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 

mokřady, remízy, meze, naleziště nerostů, přirozené skalní útvary, historické parky, 

zahrady nebo vodní toky aj. (Němec, Pojer, 2007) 

4.2. Natura 2000 

Pojmem Natura 2000 rozumíme soustavu chráněných území v rámci EU. V Čr se jedná o 

nový typ územní ochrany. Jednotlivá území jsou posuzována dle daných principů a 

předpisů EU. Celý program Natura 2000 řídí dva nejdůleţitější právní předpisy EU na 

ochranu přírody. Hlavním úkolem celého projektu je zajišťovat ochranu ohroţených, 

cenných či vzácných druhů rostlin a ţivočichů. Vytvoření Natura 2000 bylo jednou 

z významných předvstupních podmínek Evropské unie pro všechny kandidátské státy. 

(Němec, Pojer, 2007) [5,6] 
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Soustavu chráněných území evropského významu lze zjednodušeně rozdělit na dvě 

kategorie: 

1.Ptačí oblasti 

2.Evropsky významné lokality 

V současně době je na území České republiky 41 ptačích oblastí (PO) na 705 389 ha a 

1087 evropsky významných lokalit (EVL) na 785 582 ha. Dohromady zabírají 14,31 % 

celkové rozlohy ČR. [7]  

4.2.1. Ptačí oblasti 

Kvůli ochraně ptáků jsou vyhlašována chráněná území, jeţ nazýváme PTAČÍ OBLASTI. 

Dle směrnice o ochraně volně ţijících ptáků 79/409/EHS  má kaţdý členský stát povinnost 

vyhlásit ptačí oblasti. Na návrhu Ptačích oblastí pro Čr pracovali odborníci po dobu 3 let. 

Po náročném posouzení všech navrţených lokalit bylo vybráno 41 území, které splňují 

dané normy. Návrh byl předán Ministerstvu ţivotního prostředí, v roce 2003 byla spuštěna 

druhá fáze připravující podklady pro vyhlášení. Podstatnou podmínkou tohoto vyhlášení 

byla novela zákona o ochraně přírody a krajiny, platná od dubna 2004. Zákon ustanovil 

ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, ţe ptačí oblasti budou 

zřizovány nařízeními vlády. [8,9] 

Krkonoše jsou jedna z ptačích oblastí. Mezi ohroţené ptáky, vyskytující se zde, jsou 

tetřívek obecný (Terao tetrix), sýc rousný (Aegolius funereus), čáp černý (Ciconia nigra), 

chřástal polní (Crex crex), lejsek malý, (Ficedula parva), datel černý (Dryocopus martius), 

slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica). [9] 
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Obr. č. 8- Mapa ptačích oblastí 

Území Krkonoš slouţí jako významné hnízdiště mnoha vzácných a ohroţených druhů 

ptáků. Na území Krkonoš byl prokázán výskyt 155 druhů ptáků, z nichţ 135 druhů zde 

buďto prokazatelně nebo pravděpodobně hnízdí. Setkáme se zde s ptactvem zvláště 

chráněným, kriticky i silně ohroţeným. Unikátností je výskyt hnízdícího slavíka modráčka 

tundrového (Luscinia svecica svecica). Na území ledovcových karů a nejvýše posazených 

vrcholů nalezneme populaci pěvušky podhorní (Prunella collaris), která je jedinou stálou 

populací tohoto druhu u nás. Nalezneme zde také populaci lindušky horské (Anthus 

spinoletta). Vzácným jedincem krkonošské tundry je kulík hnědý (Charadrius morinellus). 

Velkou vzácností a úspěchem zároveň je po 30 letech návrat sokola stěhovavého (Falco 

peregrinus) do Krkonoš. Chřástal polní (Crex crex) obývá střední a vyšší polohy 

Krkonošského národního parku. Jeho počet postupem let vzrůstá. Mezi běţné druhy 

Krkonoš patří tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Tetřívek je jeden z mála ptáků Krkonoš, který 

se kladně přizpůsoboval úbytku lesních porostů. Stejně tak jako linduška lesní (Anthus 

trivialis) nebo bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Jiţ od roku 1952 hnízdí v Krkonoších 

čáp černý (Ciconia nigra). Hojně se vyskytujícím druhem je sýc rousný (Aegolius funereus). 

[9] 
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Obr. č. 9- Čáp černý v přírodě 

4.2.2. Evropsky významné lokality 

Jedná se o druh chráněného území soustavy Natura 2000. Jsou vyhlášeny k ochraně 

přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice 

Evropské komise o stanovištích, která byla vydána 21. května 1992. Kaţdá země má 

vlastní národní seznam významných lokalit. [10] 

Náš Český národní seznam Evropsky významných lokalit schválila vláda České republiky 

v r. 2004 (konkrétně 22. prosince) jako nařízení vlády.  Celkově je v národním seznamu 

879 lokalit. [10]. 

V r. 2009 podal ministr ţivotního prostředí Ladislav Mika návrh o doplnění seznamu 

naturových území. Vláda ČR návrh schválila a doplnila seznam naturových území o 
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dalších 234 lokalit a 21 lokalit ze seznamu zcela vyškrtla. Rozhodla, ţe návrhy o doplnění 

seznamu naturových území je třeba řádně projednat a případné doplnění poţadovaných 

lokalit je pro členský stát povinné. V případě nesplnění této povinnosti by mohla Evropská 

komise zváţit nebo zcela odebrat prostředky poskytované ze strukturálních fondů. Nyní je 

v ČR kolem tisíce chráněných míst a jejich rozloha je asi 10% území státu. Budováni 

Natury je u nás téměř u konce. [11,12] 

4.2.3. Evropsky významná lokalita Krkonoše 

Jak jiţ bylo popsáno, jsou Krkonoše unikátní svou polohou a rozmanitostí přírody. Z 

hlediska celé střední Evropy jsou různorodými vegetačnímu stupni. Vědecký výzkum, 

který proběhl na hřebenovém území Krkonoš, došel k závěru, ţe společenstva zde vykazují 

všechny znaky arkto- alpínské tundry. [13] 

Endemické druhy se zde vyskytují v hojném počtu. Celková atraktivnost a unikátnost 

Krkonoš se zaslouţila o zařazení Krkonoš do Evropsky významných lokalit. Zohledněna 

byla tato hlediska: 

1. celonárodního: jediný přírodní komplex této rozlohy a biodiverzity v rámci České 

republiky 

2. celoevropského: jediný přírodní komplex s výskytem endemických druhů. [12] 

Stav Krkonoš  

Lidská činnost a turistika, která s ní souvisí, se denně podepisují na přírodě Krkonoš. 

Imisní zátěţe spojené s dlouhodobou návštěvností Krkonoš poškodily ráz krajiny. 

 Konkrétně se jednalo o doznívání vlivů dlouhodobé imisní zátěţe z let minulých, které se 

nechvalně podepsalo na půdě, vodních tocích, růstu dřevin a přírůstcích ohroţeného 

ţivočišstva. Nezodpovědná výsadba stromů v letech minulých dává za příčinu další rizika. 

Setkáváme se zde i s problematikou geograficky nepůvodních dřevin. Výsadby smrku 

pichlavého (Picea pungens), smrku omorika (Picea omorika), borovicí pokroucenou (Pinus 

contorta), borovice Murrayova (Pinus Virginiina Miller) a olší zelenou (Alnus viridis), jsou 

průběţně omezovány. Je zde nedostatečná péče o květnaté horské louky. 

V souvislosti vzrůstajícího tlaku kladeného na výstavby různých stavebních a 

podnikatelských aktivit ve zranitelných typech prostředí, dochází k dalšímu poškození 
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KRNAP. Dalším problémem je neustálé pronikání dopravních prostředků do stále vyšších 

poloh Krkonoš. 

Rozvoj zimních rekreace a turistiky s ní spojené, nepůsobí na Krkonoše vhodným a 

prospěšným vlivem.  

Nedisciplinovanost turistů, kteří ignorují návštěvní řád i turistické stezky, vede k trvalému 

poškození krajiny. [13] 

Náprava krajiny  

Na základě průzkumu mnoha odborníků byly vyhodnoceny metody, jak krajinu spravovat, 

aby uchovala své přírodní bohatství. 

„V celé lokalitě je nutné provést revizi sítě hřebenových turistických cest a eliminovat 

nebo vhodně vyřešit úseky, kde dochází k mechanickému poškozování sešlapem (např. 

budováním vyvýšených povalových chodníků s vyloučením koncepce pevných sypaných 

cest). V případě nutnosti je třeba sníţit počet návštěvníků v kritických obdobích, aby 

nedocházelo k poškození povrchu nebo rušení fauny (zavedení vstupného, přechodné 

uzávěry, navedení turistů na jiné cesty apod.) 

Na většině lokalit je nutno uměle rekonstruovat původní dřevinnou skladbu z 

autochtonních zdrojů. 

U druhů přílohy II. směrnice o stanovištích je třeba stanovit management individuálně pro 

kaţdou lokalitu.“ [13] 

 Na lokalitách vzniklých lidskou činností je pro zachování ohroţených druhů- zvonku 

českého (Campanula bohemica) a celkové druhové rozmanitosti těchto luk, nutné 

pokračovat v tradičních způsobech hospodaření, případně je obnovit. O tuto lokalitu se 

pečuje tradičním způsobem, a to kosením jednou za rok. Lze taky kombinovat s pastvou 

zvířat. Přínosné je i louky přihnojovat např. kompostem z místní biomasy. Dále zde 

můţeme všeobecně vyuţít vysazováni konkurenčních bylin či odstraňovat stínící dřeviny, 

je-li to nezbytně nutné a přínosné pro ostatní druhy. [13] 



Alice Zábranská:KRNAP – ochrana a turismus 

2011      32 
 

4.3. Přírodní památky Krkonošského národního parku 

4.3.1. Anenské údolí  

Přírodní památkou bylo Anenské údolí vyhlášeno v roce 1985. Tuto louku nalezneme 

v Harachově- okres Semily, kde sousedí s lanovkou na Čertovu horu a reálem skokanských 

můstků. Vyhlášení přírodní památkou má za příčinu populace šafránu bělokvětého (Crocus 

albiflorus), která je v tomto místě obzvláště hojná. Šafrán byl zařazen mezi silně ohroţené 

druhy rostlin. Další výskyt vzácných druhů rostlin ani ţivočichů na Anenské louce není 

znám. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

 

Obr. č. 10- Anenské údolí 

4.3.2. Erlíkovické štoly 

V roce 1980 byly tyto štoly uznány jako přírodní památka. Jedná se o dvě štoly, z nichţ 

jedna má délku dokonce 1270 m. Jsou zde částečně zachovány původní středověké profily 

chodeb. Můţeme jej navštívit v obci Stráţné rovněţ v okrese Trutnov. Stará důlní díla 

nejsou jedinou zajímavostí, se kterou se zde setkáme. V zimě se totiţ tyto důlní díla stávají 

domovem netopýrů (Microchiroptera). Dochází zde k pravidelnému monitoringu netopýrů. 

Setkáváme se zde s 14 druhy těchto letců. Celkově je v Krkonoších druhů 18. (Faltýsová, 

Mackovčin, Sedláček 2002) 
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4.3.3. Labská soutěska 

Jedná se o ojedinělý úkaz v podobě evorzních forem a peřejí. Okres Trutnov v obci Hořejší 

Vrchlabí ukrývá na horním toku Labe tvary obřích hrnců. Počet je rovněţ unikátní, celkově 

je zde 53 těchto útvarů. Největší hrnec dokonce překonal průměr 1m. Z hlediska flóry zde 

nalezneme vzácnou přesličku rolní (Equisetum arvense) a hasivku orličí (Pteridium 

aquilinum). Přírodní památkou se soutěska stala v roce 1977. (Faltýsová, Mackovčin, 

Sedláček, 2002) 

4.3.4. Lom Strážné 

Předmětem ochrany v Lomu Stráţné je druhotně vzniklá oblast vstavačovitých rostlin na 

vápencovém podkladě s pokračující sukcesí ve prospěch kalcifilních druhů. Lom 

nalezneme v okrese Trutnov, jak uţ název napovídá v obci Stráţné. Loţisko našlo své 

vyuţití dokonce jiţ v 18. století.  Těţba v lomu vyla zaměřena na získávání vápence. Dnes 

uţ je produkce zastavena.  Vzhledem k bohatosti tohoto území na chráněné a vzácné druhy 

bude část tohoto území v budoucnu vyuţívána jako genetická banka krkonošských rostlin. 

Celkově se můţeme setkat aţ s 209 druhy cévnatých rostlin a 45 druhy mechorostů. 

Z chráněných druhů se zde setkáme s jednokvítkem velekvětým (Moneses uniflora), korálicí 

trojklannou (Corallorhiza trifida), prstnatcem listnatý sudetským (Dactylorhiza maculata) a 

mnoho dalšími. K ohroţeným druhům lomu Stráţné řadíme ţebrovici různolistou 

(Blechnum spirant), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), prvosenku vyšší (Primula veris), čípek 

objímavý (Streptopus amplexifolius) aj. V oblasti fauny se zde můţeme setkat se silně 

ohroţenými druhy jako je čolek horský, slepýš křehký, ještěrka ţivorodá a ještěrka obecná, 

skokan hnědý či dokonce zmije obecná. (Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

4.3.5. Slunečná stráň 

Další perlou okresu Trutnov je Slunečná stráň v obci Svoboda nad Úpou a Maršov. 

Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1995. Ochrana v této oblasti se zaměřuje na 

slatinné a rašelinné louky. Slouţí především k ochraně chráněných druhů a dále jako 

genetická banka, rovněţ se toto území osvědčilo jako náhradní domov ohroţených druhů 

rostlin. Prospívajícími přesazenými rostlinami jsou vstavače např. krušťík bahenní, 

(Epipactis palustris), bledule jarní (Leucojum vernum), prstnatec bézový (Dactylorhiza 

samicina) nebo vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia L.). Květena je v této lokalitě 
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výjimečná, zejména tím, ţe není pro Krkonoše typická. Toto území oplývá zvláště 

chráněnými druhy jako je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), pětiprstka ţeţulník 

(Gymnadenia conopsea), a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). V menší míře se zde 

setkáme s prhou arnikou (Arnica montana), pcháčem potočním (Cirsium rivulare), svízelkou 

lysou (Cruciata glabra) nebo všivcem ladním (Scrophulariaceae Juss). Obzvláště výjimečný je 

výskyt hořečku ladního pobaltského (Gentianella campestris). Z chráněných druhů zvířat se 

zde můţeme setkat s čolkem horským (Triturus alpestris) a ropuchou obecnou (Bufo 

bufo).(Faltýsová, Mackovčin, Sedláček, 2002) 

 

 

Obr. č. 11- Slunečná stráň 
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5. Turistika a rekreace, sporty na území KRNAP 

5.1. Historie turismu v oblasti Národního parku  

Výlety do krkonošských hor se pořádaly jiţ letech 1564-1566. Prvním výletem turistického 

charakteru, jehoţ cílem byla hora Sněţka v Krkonoších, se datuje do roku 1577. Jednalo se 

o skupinu jedenácti trutnovských měšťanů v čele s malířem S. Huttelem. (Sýkora, 1983) 

V 17. století zaznamenaly Krkonoše 2 události s náboţenskou tématikou. Vysvěcení kaple, 

které se konalo na Sněţce a vysvěcení Labského pramene, zapříčili větší zájem o návštěvu 

Krkonoš. Náboţensky orientované výlety se těší oblibě aţ do dnešních dnů. (Sýkora, 1983) 

V 18. století byly hitem výlety do přírody, Krkonoše byly tedy opět v centru zájmu. 

Kloubily se zde zábava s poznáváním pannenské přírody. Obyvatele Krkonoš se byly 

vědomi vzrůstajícího cestovního ruchu a svou činnost přizpůsobovali poptávce. Začali tedy 

vyrábět různé druhy suvenýrů a fungovali také jako pomocníci či průvodci v horských 

oblastech. V 19. století bylo mnoho obyvatel Krkonoš zaměstnáno v turistickém ruchu a 

touto vinou klesl počet dobytka chovaného v Krkonoších aţ na polovinu. Poţadavky 

turistů na horské oblasti se zvyšovaly. Vznikala tak turistická centra na základech bývalých 

horských chat či osad. Přestavbu započala Petrovka v roce 1887 a spustila tak sérii dalších 

rekonstrukcí a výstavbu nových chat. Rozšiřovala se také dopravní síť v Krkonoších. Cesty 

byly rozšiřovány a upravovány. Eduard P. Petrák zaloţil krkonošský spolek, který se 

zaobíral ţivotem krkonošských obyvatel. Hlavním cílem tohoto spolku bylo zvýšit ţivotní 

úroveň obyvatel Krkonoš. Největším zdrojem financí byl vzrůstající cestovní ruch. Došlo 

tedy k vytvoření projektu, který se zaobíral vymezením turistických tras a jejich 

značkování. Projekt byl realizován v letech  1885-1905, kdy celková délka tras dosáhla 

100 km. Trasa první cesty  Pec-Výrovka- Dlouhý důl- Svatý Petr. Začala také výstavba 

rozhleden, z nichţ první byla v roce 1891 na Ţalém. (Sýkora, 1983) 

Dalším významným člověkem, který rozvíjel výstavbu cest v Krkonoších, byl hrabě 

Harrach. Roku 1876 postavil cestu Napříč Labského dolu přes Labskou boudu do 
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Harrachova, poté roku 1878 další cestu Rezek-Dvoračky, která nebyla zdaleka poslední. 

Další, kdo propagoval turistiku směřovanou do Krkonoš, byl Klub českých turistů v čele s 

Janem Bucharem nebo Jindřichem Ambroţem. Turistika se pomalu rozšiřovala i do méně 

majetných vrstev. Díky ţelezniční trati do podhůří a levným noclehárnám se tak výlety do 

Krkonoš staly dostupné všem. (B. Sýkora, 1983) 

5.2. Vývoj zimních sportů v Krkonoších 

V zimním období byl pohyb po Krkonoších značně omezen. V 19. století začalo čím dál, 

tím více lidí vyuţívat lyţe nebo sáňky jako zjednodušení pohybu po Krkonoších. 

Sáně, sněţnice nebo krosny se jiţ od 16. století stali vděčným společníkem, kaţdému kdo 

si chtěl v zimních měsících ulehčit. V 19. století se jejich vyuţití pomalu kombinuje 

s formou zábavy a vznikají tak sáňkařské dráhy. Dochází k vyuţití sání jako dopravního 

prostředku, který měl za pomocí taţných koní zajišťovat dopravu do horských vináren. 

Sáňkování se stává prioritním a posouvá tak do ústraní lyţe a s nimi spojení lyţování. 

(Sýkora, 1983) 

Po úspěchu s vyuţitím sání se i do Krkonoš dostávají boby. První bobová dráha vznikla 

v roce 1907 Sklarské Porebě, kde proběhl i závod na bobech. Lyţe se vyuţívaly 

v Krkonoších jiţ začátkem 19. století. Nejednalo se ovšem a lyţe, jak je známe v dnešní 

podobě, nýbrţ o dřevěné desky. Velkým obdivovatelem lyţí byl hrabě Harrach 

z Jilemnice, který lyţe propagoval na svém statku v Krkonoších. První prototypy lýţí, ze 

kterého se potom v Krkonoších tvořily kopie, pocházely z dílny Gansterer z Thenebergu a 

z firmy Thonet ve Vídňi. V roce 1891 se F. Baudisch z Mladých Buků stal prvním 

výrobcem lyţí v Krkonoších. Hlavní úlohou lyţí té doby bylo zjednodušení a ulehčení 

práce lesníkům v Krkonoších. Postupem času se lyţe vyuţívaly rovněţ v armádě a 

neposlední řadě je pouţívaly i obyvatelé Krkonoš. (Sýkora, 1983) 

Z lyţování se stává sport a jistá forma zábavy. V Krkonoších také vznikl lyţařský ski klub, 

který podporoval a oslavoval lyţování jako sport. První mezinárodní závody na lyţích se 

uskutečnily 21. února 1897. Od tohoto roku se zimní sporty v Krkonoších velmi rozvíjely. 

Pořádaly se zde pravidelně závody či soutěţe. Aţ 2. světová válka zastavila tento rozvoj. 
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Krkonoše vlivem války změnily svou podobu. Neúměrné a nešetrné zacházení se na nich 

podepsalo. Bylo nutno opravit turistické cesty a napravit škody způsobené válkou. V zimě 

roku 1945 se do Krkonoš dostavilo tisíce lyţařů. Zejména díky velké návštěvnosti turistů 

nastal v následujících letech rozvoj ve výstavbách ubytoven a jiných zařízeních, zajišťující 

pohodlí všech hostů Krkonoš. V roce 1947 se ve Špindlerově Mlýně pořádalo Mistrovství 

Československa ve všech lyţařských disciplínách, v dalších letech se zde mistrovství 

opakovalo. Lyţování a zimní sporty se během let rozvíjely jak v disciplínách, tak 

v technice a vybavení. Pořádaly se zde závody, jak v klasických disciplínách, tak i běţecké 

a skokanské soutěţe. (Sýkora, 1983) 

Dodnes patří Krkonoše k nejatraktivnějším terénům pro sjezdové i běţecké lyţování. 

Správa KRNAP spolu se Svazkem měst a obcí Krkonoše, skiareály a krkonošskými 

boudaři obhospodařují skoro 600 km běţeckých tras nazývané Krkonoše – lyţařský 

běţecký ráj.  (Sýkora, 1983) [14] 

 

Obr. č. 12- Lyţařský vlek v Harrachově 
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5.3. Letní turistika 

Krkonoše jsou hojně vyuţívány i v letních měsících. Největšímu úspěchu se ovšem těší 

pěší turistika. V Krkonoších se setkáváme s krásnou přírodou ve všech ročních obdobích. 

V kombinaci s vhodnou dostupností, variabilitou výběru tras výletů a velkou moţností 

rekreace můţeme říci, ţe jsou Krkonoše ideálním místem. Krkonoše jsou cílem mnoha 

výletů, dovolených nebo školních či jiných pobytů. V rámci vzdělávacích programů 

nalezneme v Krkonoších naučné stezky. První naučnou stezkou se stala stezka 

v Rýchorách v roce 1970. V letních měsících se v Krkonoších setkáme s cyklisty, vodáky 

nebo s vyznavači jiných letních sportů. Prvním závodem cyklistiky byl závod s cílem na 

Špindlerovce. (Sýkora, 1983) [14] 

 V roce 1980 krkonošská horská sluţba ve spolupráci se Správou Krkonošského národního 

parku uspořádala I. krkonošskou expedici do Himalájí. (Sýkora, 1983) 

Významným rokem byla také rok 1967, kdy se na horním úseku Labe konalo mistrovství 

světa ve sjezdu na divoké vodě. Pořádal se zde také motocyklové závody nebo soutěţe 

v bezmotorovém létání. Velkou nevýhodou výše zmíněných sportovních aktivit je 

opotřebování a znehodnocení vzácné přírody Krkonoš. V dnešních letech jde zejména o 

uchování přírodního bohatství, se kterým se zde můţeme setkat. (Sýkora, 1983) 

 

Obr. č. 13- Turistická stezka v Krkonoších 
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5.4. KRNAP dnes 

Krkonošský národní park dává moţnost k mnoha zajímavým výletům. Pěší turistikou se 

chováme nejšetrněji k přírodě, jsou-li ovšem dodrţována všechna ustanovení návštěvního 

řádu. Hlavním a nejpodstatnějším pravidlem je dodrţování vyznačených cest. 

 V Krkonoších se můţeme setkat se 700 km turisticky značených tras. Rozmanitost tras je 

obrovská. Krkonoše jsou v dnešní době přístupné všem, probíhá zde projekt bez bariér, 

který zajišťuje přístupnost Krkonoš nejen tělesně postiţeným, ale i seniorům nebo rodinám 

s malými dětmi. V rámci kvalitnějších sluţeb pro návštěvníky jim s orientací pomáhají 

tištěné formy průvodců nebo pracovníci v informačních centrech. Informační centra 

rozdělujeme na stálá a sezonní. Mezi stálá patří Vrchlabí, Pec pod Sněţkou, Harrachov, 

Špindlerův Mlýn aj. [14] 

 

Obr. č. 14 – Krkonošská naučná cyklistická stezka 

 

Pro přehlednost terénu slouţí pásové značení ukryté ve čtyřech základních barvách – 

červené, modré, ţluté, zelené. V zimních měsících pomáhá turistům tyčové značení nebo 

plechové značky se symboly vrcholů či osad. V Krkonoších se setkáváme s mnoha druhy 

stezek. Můţeme vyuţít naučné stezky, trasy projektu bez bariér, rovněţ máme moţnost 

absolvovat výlety na kolech po cyklostezkách. ([14]) 
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Dalšími sporty, které KRNAP nabízí svým návštěvníkům, jsou vodní sporty. Sjíţdění řeky 

na plavidlech bez motorového pohonu se obvykle provozuje na horním toku Labe. ([19].) 

 

Obr. č. 15- Turisté na jedné ze stezek v Krkonoších 

5.5. Vlastní názor na stav KRNAP 

Cílem mé bakalářské práce bylo poukázat na hlavní významy národního parku. KRNAP je 

nejstarším národním parkem České republiky, pojí se s ním zajímavá historie, jak vzniku 

krajiny, tak i ochrany přírody. Ve své práci se také zmiňuji o celkové charakteristice 

prostředí Krkonoš. Strukturu práce jsem se snaţila přizpůsobit tak, aby danému tématu 

porozuměl i laik.  

 V průběhu let zaznamenal KRNAP bohuţel mnoho ran, zejména díky lidské nešetrnosti a 

špatného zacházení.   

Záchrana krajiny a ohroţených druhů je zcela jistě běh na dlouhou trať. V posledních 

letech se o park starají odborníci a myslím, ţe se jim to daří. Dle mého názoru se je nutné s 

touto činností pokračovat a dbát na prioritní postavení ochrany přírodního bohatství 

KRNAP. Vhodná volba ochrany území, uchová přírodu i pro budoucí generace. Jiţ nyní 

probíhá v Národním parku mnoho důleţitých projektů na záchranu flóry a fauny, které 

alespoň trochu napravují špatné zacházení z minulosti. Do budoucna bych si přála ještě 

větší zájem širší veřejnosti o záchranné akce a projekty.  Důleţitým a jistě i účinným 

projektem pro ohroţené ptáky je Natura 2000. Tento projekt mě ohromil zejména díky 

profesionální úrovni, se kterou je veden. Krkonoše jsou také registrovány jako evropsky 

významná lokalita, coţ jim zajišťuje značnou formu ochrany. Pro národní park to znamená 

mnoho. Zejména proto, ţe ochranářství tímto členstvím nabývá větších rozměrů.  

KRNAP je také velice atraktivní pro turisty, je ovšem nutné dodrţovat pravidla národního 

parku, aby zachoval své přírodní krásy i do budoucna.  Na KRNAP mě zaujalo, ţe i přes 



Alice Zábranská:KRNAP – ochrana a turismus 

2011      41 
 

velké úsilí odborníků zachovat NP, nabízí turistům mnoho aktivit. Nejpopulárnější ovšem 

zůstává pěší turistika, při které je moţnost vybrat si z velké nabídky tras. KRNAP je 

otevřený široké veřejnosti a skýtá moţnost návštěv i pro rodiny s dětmi nebo pro 

handicapované spoluobčany. Kaţdý tak má moţnost potkat se s nedotčenou přírodou a 

volně ţijícími ţivočichy.  

Přírodní památky NP se těší rovněţ velké návštěvnosti a není se čemu divit. Rozmanitost 

přírody se zde podepsala na kaţdém kousku Krkonoš. Cestování je běţnou záleţitostí 

kaţdého z nás. Dle mého názoru mnoho lidí raději volí zájezdy do zahraničních oblastí a 

nevyuţívá moţnosti prohlédnout a navštívit tuzemské přírodní krásy. Doufám, ţe v letech 

příštích navštíví Krkonošský národní park ještě více příznivců, kteří stejně jako já obdivují 

nezapomenutelnou přírodu Krkonoš. 
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