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Úvod 
Každá krajina má svůj zvláštní charakter, kterým se odlišuje od jiných krajin (obr.1). V Krkonoších můžeme odlišit 
skupiny alpinských, subalpinských (klečových), smrčinných a bučinných krajinných typů, které jsou značně ovlivněny 
hlavními edifikátory dřevinné složky ekosystémů. Kromě toho je charakter krajiny podmíněn řadou faktorů, z nichž 
nejdůležitější jsou klima, geologické a geomorfologické poměry, vegetace a člověk. V Krkonoších vliv člověka na 
zdejší krajinu je významný a do značné míry je ovlivňován klimatem. Působení člověka, a hlavně jeho lesnická a 
zemědělská činnost, bylo v různých výškových partiích Krkonoš v průběhu historického vývoje značně různorodé. 
V minulosti často šlo až o znásilňování přírody. Jednalo se např. o rozsáhlé klučení a žďáření lesních porostů a 
vysoušení mokřin a jejich přeměňování na pole, louky a pastviny ve 13. a 14. století; exploatační těžby pro kutnohorské 
doly v letech 1567 – 1609; rozsáhlé zemědělské využívání území počátkem 19. století, kdy se u českých a slezských 
bud páslo více než 20 000 krav a 10 000 koz a kdy bylo více než 4 000 ha orných ploch (cf. Lokvenc 1978). V těchto 
obdobích docházelo nejen ke značným změnám ve struktuře krajiny, ale i k výraznému poškozování vegetace a půd 
(změny druhové skladby, zavádění nepůvodních druhů, půdní eroze, změny struktury půd apod.). 
V následujícím textu bude charakterizována struktura krajiny v národních parcích Krkonoš v různých časových 
obdobích, kterou bylo možno rekonstruovat na základě dostupných dat. Jedná se o krajinu:  
• před příchodem člověka, 
• od příchodu člověka do poloviny 19. století, 
• od poloviny 19. století do počátku 70. let 20. století, 
• od počátku 70. let 20. století do konce 80. let 20. století (imisní destrukce lesů), 
• od konce 80. let 20. století až současnou (stav k r. 2005). 
 

 
Obr. 1. Současná krajina východní části Krkonoš s dominantní Sněžkou (foto: J. Vondra). 

 

Krajina Krkonoš před příchodem člověka 
Stav krajiny v Krkonoších na přelomu letopočtu byl výsledkem působení  přírodních a zejména klimatických podmínek, 
které se vyvíjely po skončení zalednění, zejména v období od epiatlantiku do subatlantiku. Podle vývoje zastoupení 
dřevin v těchto obdobích lze předpokládat, že Krkonoše pokrývaly rozsáhlé pralesy se skladbou dřevin, která 
odpovídala víceméně přirozenému vývoji. Vývoj těchto lesů mohl být ovlivňován pouze přírodními faktory, zejména 
větry, požáry (vzniklými při bouřkách bleskem), srážkami, sněhovými a zemními lavinami, z biotických škodlivých 
činitelů zejména působením listožravého a podkorního hmyzu (Mikeska et al. 2005).  
V prvním tisíciletí našeho letopočtu nedošlo na území Krkonoš ve složení a vývoji lesů k podstatným změnám. Pohoří 
pokrývaly rozsáhlé, neprostupné, smíšené a člověkem neovlivňované lesy. V původních smíšených lesích  převládaly 
buk lesní, jedle bělokorá a smrk ztepilý s příměsí borovice lesní, břízy bělokoré a pýřité, javoru klenu a mléče, olše 
lepkavé a šedé, dubu zimního, habru obecného a jeřábu ptačího. Nad horní hranicí lesa, která probíhá průměrně v 
nadmořské výšce ca 1250 m, přecházely lesy postupně v různě zapojené či proředěné porosty borovice kleče 
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(kosodřeviny). Do kategorie klečová a křovinná společenstva s malými ploškami primárního bezlesí jsou řazeny 
klečové porosty na hřbetech, travinná společenstva subalpinského a alpinského stupně s vtroušenou klečí a 
vysokobylinné a kapradinové nivy v karech.  Pouze nejvyšší vrcholy Sněžky, Studniční hory, Vysokého Kola a četná 
kamenná pole, sutě a lavinové svahy pokrývala převážně bylinná nelesní vegetace. K primárnímu bezlesí též náležela 
iniciální stadia horských vrchovišť a jezera v Polsku (Malý Stav, Velký Stav) o výměře 13 ha. 
Historicky dochované poznatky o lidských sídlištích pocházejí sice již ze 7. století n. l. (Vřesník, pravěké osídlení 
Choustníkova Hradiště), ale vzdálenost sídlišť od Krkonoš nedává předpoklad, že došlo k ovlivnění lesů z této oblasti. 
Pokud lidé v té době vstupovali do lesů v Krkonoších, jednalo se převážně o jednotlivce (sběrače plodů, lovce a pod.), 
kteří mohli poškodit les převážně jen nechtěným založením požáru (cf. Lokvenc 1978).  
Pravděpodobné výškové členění a druhové složení dřevin v oblasti je následující: 
• v nejnižších polohách do 700 m n. m. převažovaly listnaté a smíšené porosty s převahou buku lesního (obr. 2), 

hojně zastoupenou jedlí bělokorou, s příměsí smrku ztepilého, borovice lesní a dalších dřevin, zejména dubu 
zimního, jilmu drsného, javoru klenu a mléče, habru obecného, jasanu ztepilého, olše lepkavé a šedé, břízy 
bělokoré, topolu osiky, z keřů pak lísky obecné;  

• ve středních horských polohách (cca 650 – 950 m n. m.) byly zastoupeny smíšené lesy buku lesního, smrku 
ztepilého a jedle bělokoré s přimíšeným javorem klenem, jilmem drsným, olší lepkavou a šedou a s místy 
vtroušeným jasanem ztepilým,  břízou bělokorou a pýřitou, topolem osikou, borovicí lesní a lískou obecnou; 

• v horském stupni (900 – 1050 m n. m.) zaujímal tyto polohy smrk ztepilý s menší příměsí jedle bělokoré, buku 
lesního, javoru klenu a s pomístním hojným výskytem jeřábu ptačího; 

• ve vysokohorském stupni (1000 – 1300 m n. m.) byl zastoupen převážně smrk ztepilý s menší příměsí jeřábu 
ptačího, případně javoru klenu, buku lesního a břízy pýřité; 

• subalpinský stupeň zaujímal vysokohorské polohy (1250 – 1500 m n. m.) s rozvolněnými smrkovými porosty s 
klečí i vtroušeným jeřábem ptačím a stejnorodé klečové porosty; 

• alpinský stupeň zaujímal polohy nad alpinskou hranicí lesa (nad klečovými porosty, tj. ca nad 1450 m n. m.). Jedná 
se o izolované vrcholky Krkonoš, pokryté převážně jen bylinnou vegetací (Sněžka, Studniční a Luční hora, Vysoké 
Kolo, Kotel). 

 

 
Obr. 2. Původní porost buku lesního (foto: M. Mikeska). 

 
 
Strukturu krajiny Krkonoš před příchodem člověka uvádí obr. 3 a tab. 1. V této krajinně výrazně dominovaly lesní 
porosty (37 482 ha; 89,2 % plochy současných národních parků), pouze v nejvyšších partiích se vyskytovala klečová a 
křovinná vegetace s malými ploškami primárního bezlesí (4 204 ha; 10,0 %) a primární bezlesí (308 ha; 0,8 %). 
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Tabulka 1. Struktura krajiny na území národních parků Krkonoš v různých obdobích. 
Plocha  Lesy Primární 

bezlesí 
Klečová a křovinná společenstva 

CZ PL CZ PL CZ PL Krajina: 
ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

 - před příchodem člověka 33399,9 79,5 4082,5 9,7 242,3 0,6 65,8 0,2 2839,3 6,8 1364,2 3,2 
 - v polovině 19. století 23445,9 55,7 3834,9 9,1 242,3 0,6 65,8 0,2 1939,3 4,6 1240,6 3,0 
 - počátkem 70. let 20. století 28498,4 67,8 4006,8 9,5 242,3 0,6 65,8 0,2 2539,3 6,0 1239,3 3,0 
 - po imisní destrukci koncem 80. let 20. století 23909,1 56,8 3050,0 7,3 242,3 0,6 65,8 0,2 2378,5 5,7 1239,0 2,9 
 - současná 28417,0 67,6 4096,8 9,8 242,3 0,6 65,8 0,2 2539,3 6,0 1239,3 3,0 
 
Plocha Sekundární 

bezlesí 
Imisní 
holiny 

CZ PL CZ PL 

 
Krkonoše celkem

Krajina: 
ha % ha % ha % ha % ha % 

 - před příchodem člověka         41994,0 100,0 
 - v polovině 19. století 11026,0 26,3 199,2 0,5     41994,0 100,0 
 - počátkem 70. let 20. století 5227,5 12,5 174,6 0,4     41994,0 100,0 
 - po imisní destrukci koncem 80. let 20. století 5162,2 12,2 170,1 0,4 4769,8 11,4 1007,2 2,5 41994,0 100,0 
 - současná 5214,3 12,4 179,2 0,4     41994,0 100,0 
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Obr. 3. Krajina Krkonoš před příchodem člověka (GIS KRNAP Vrchlabí). 
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Krajina Krkonoš od příchodu člověka do poloviny 19. století 
Vývoj krajiny byl ovlivněn změnami vyvolanými vstupem člověka do území. Teprve v druhém tisíciletí docházelo k 
závažným změnám, které významně ovlivnily druhovou, ekotypovou a genetickou skladbu lesních porostů a posléze i 
lesní půdy v téměř celé oblasti. Činnost člověka ovlivňovala přírodu rozvojem důlní činnosti, hutí, skláren a těžbou 
dříví pro provoz těchto podniků. Původní přirozené lesy byly po příchodu kolonistů již v průběhu 13. století káceny a 
klučeny,  nejprve v okrajových částech Krkonoš, později téměř v celém pohoří. Na jižním okraji vznikaly větší sídlištní 
enklávy a les byl vytlačován do méně úrodných a obtížně přístupných partií. 
 Předpoklady k rozsáhlé kolonizaci byly dány ve 13. a 14. století rozvojem feudalismu. Kolonisté odlesňovali 
přidělenou půdu, klučili a žďářili lesní porosty, vysušovali bažiny a přeměňovali je v pole, louky a pastviny. Ve 14. 
století ztratil pohraniční hvozd strategický význam. Tím padla hlavní zábrana k rozsáhlejší kolonizaci. Vznikaly 
rozsáhlé sídlištní enklávy, les byl vytlačován do méně úrodných a obtížně přístupných partií. Na jižním okraji Krkonoš 
vznikaly jednotlivé obce, jako např. Úpa (před r. 1200), Albeřice (1297), Vrchlabí (1300), Žacléř (1334), Lánov (1359) 
– (cf. Lokvenc 1978).  
Původní smíšené lesy v Krkonoších se obnovovaly přirozeně (obr. 4). Po rozsáhlých devastačních těžbách a kalamitách 
během 13. – 17. století byla převážná část smíšených porostů vytěžena a nastal rychlý pokles zastoupení jedle bělokoré, 
buku lesního a javoru klenu. Porosty se obnovovaly přirozeně pouze náletem semen z nedotěžených porostů, z 
ponechaných výstavků a zbytků porostů. Zbytky rozvrácených porostů těžbou i nově založené smrkové porosty byly 
často silně poškozovány biotickými škůdci a abiotickými činiteli, zejména větrem a kůrovci. Častý výskyt rozsáhlých 
kalamit vedl ke snižování podílu přirozené obnovy jedle bělokoré, buku lesního i javoru klenu a k neustálému 
zvyšování podílu smrku ztepilého (cf. Vacek, Lokvenc, Souček 1998). 
 

 
Obr. 4. Původní smíšené lesy se místy zachovaly na nepřístupných prudkých svazích (foto: M. Mikeska). 

 
S ohledem na rozsah vytěžených ploch musela být přirozená obnova nahrazena umělou obnovou síjí a sadbou. Na konci 
17. století se započalo s vlastním sběrem semen pro umělou obnovu, která se prováděla nejprve doplňováním náletů a 
nárostů síjí a v polovině 18. století se přešlo výhradně na sadbu, a to převážně smrkem.  
Rozvoj budního hospodářství, vedle plošného úbytku lesa, byl také příčinou  nejen snížení stability lesů, ale i 
zastoupení mnohých dřevin, hlavně borovice kleče, jedle bělokoré a javoru klenu. Stejný negativní účinek na les mělo i 
rozsáhlé odlesňování pro zemědělské využití, a to hlavně v prostoru mezi Mladými Buky, Žacléřem, Horními 
Albeřicemi a Horním Maršovem, ale také mezi Jilemnicí, Beneckem, Vítkovicemi, Rokytnicí nad Jizerou a Jabloncem 
nad Jizerou. Nezanedbatelné odlesnění bylo i pro rozvoj zástavby i jiné využití území. 
Významným obdobím, s převážně negativními důsledky pro lesy, v Krkonoších, bylo 16. století. V té době měly v 
Čechách velký význam rudné doly v Kutné Hoře s vysokou spotřebou dřeva. Protože jeho zásoby byly v blízkém okolí 
již vyčerpány, bylo rozhodnuto těžit dřevo v královských lesích v povodí Úpy a Labe. Z Tyrol byli povoláni odborníci, 
kteří měli organizovat těžbu a dopravu dřeva i pálení dřevěného uhlí. Podle odhadů měly zdejší lesy zásobovat doly po 
dobu 80 let. Těžba započala v roku 1567. V roce 1580 bylo v provozu na Úpě a Labi 6 přehrad (klauzur) k získání 
dostatečné vodní síly pro dopravu dřeva plavením i v letních měsících (Nožička 1961).  
Dřevo se těžilo holosečně, na horských svazích se přesunovalo pomocí smyků a jednoduchými prostředky až ke 
splavným tokům. Bezohledná těžba postihla převážnou část dřívějších kvalitních porostů v celých východních a 
středních Krkonoších. Nevytěženy byly pouze lesy ve vysokých horských polohách. Zbytky lesa zůstaly kolem horní 
hranice lesa a na obtížně přístupných místech. V oblasti Rýchor jsou zachované bukové porosty, jelikož dřevo buku 
nebylo vhodné pro plavbu.  
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Ukončení těchto holosečných devastačních těžeb ve východních Krkonoších nastalo kolem r. 1609 pro neutěšený stav 
lesů a naprostý nedostatek dřeva. Značné množství dřeva se také vyvezlo do severní slezské části Krkonoš kde se z něj 
vyrábělo dřevěné uhlí v milířích využívané pro tavení rud a sklářskou výrobu. 
Podle dostupných údajů došlo za 43 let pro potřebu kutnohorských dolů k vytěžení asi 1,5 milionu m3 dřeva. Na značné 
části vytěžených ploch i ve vyšších horských polohách se vyklučily pařezy a založily pole a pastviny (Mikeska et al. 
2005).  
Rozvoj budního hospodářství nastal zejména po ukončení devastačních těžeb pro zásobování kutnohorských dolů 
dřevem. Noví osídlenci, dřevaři z alpských oblastí, se přeorientovali na chov dobytka způsobem budního hospodaření. 
Zakládání a výstavba dočasných i trvalých bud, včetně stájí a seníků, směrovala na příhodné bezlesí nebo odlesněné 
plochy v blízkosti stávajících cest. Zároveň byly odlesňovány a klučeny plochy pro zakládání pastvin, luk a polí i pro 
spotřebu dřeva na stavby a otop. Takto vzniklé lesní enklávy se často dochovaly do dnešní doby, větší část dřívějších 
bud však postupně zanikala.  
Chov dobytka, pastva dobytka a sklizeň trávy, který se postupně velmi rozšířil byly činností, které významně 
ovlivňovaly přírodu a lesy v celých Krkonoších. Pro pastvu dobytka byly využívány nejen odlesněné enklávy, ale 
dobytek se pásl i v lesních porostech (Nožička 1959). Kvalitnější travní plochy byly využívány ke sklizni trávy. 
Nejintenzivnější zemědělská činnost probíhala zejména v okolí Dolních Sejfů, Sklenařovic, Rýchor, Dolních a Horních 
Albeřic, Lysečin, Dolních a Horních Štěpanic, Křižlic, Benecka, Vítkovic, Janovy hory, Bratrouchova a Rokytnice nad 
Jizerou. Na těchto lokalitách byl největší podíl orných ploch. 
V 16. - 17. století přijímali místní obyvatelé za úplatu hovězí dobytek na letní pastvu na odlesněných plochách. V 
některých boudách bylo na letní pastvě soustředěno i více než 100 kusů dobytka. Sklizeň trávy a pastva v porostech 
měly značně negativní vliv na přirozené zmlazení dřevin. Mladé stromky byly ničeny okusem nebo posečeny, případně 
zašlapány, přirozená sukcese dřevin byla často znemožněna. Kolem bud vznikaly nitrofilní fytocenózy, na pastvinách 
došlo i k eutrofizaci půd. Intenzita narušování půdy byla největší ve vlhčích ekotopech a zejména kolem zdrojů vody a 
napajedel. Pastva v lese byla zakázána až v druhé polovině 19. století, rozsah pastvy se však výrazně snížil až po 2. 
světové válce (Lokvenc 1978).  
Důvodem pro kolonizaci a hospodářské využívání oblasti nad horní hranicí lesa byl nedostatek pastvin, luk a základních 
potřeb nutných pro život, především palivového dřeva v nejnižších polohách. Zdejší porosty vyžadovaly určité zásahy, 
poněvadž jejich přirozený stav nedovoloval dostatečné agrární využívání této oblastí, které  bylo hlavním motivem 
zájmu vlastníků všech tří krkonošských panství.  
Již před příchodem alpských kolonistů ve druhé polovině 16. století se postupně přesouval zájem panských dvorů z 
podhůří nad horní hranici lesa. Po ukončení devastační těžby dřeva pro kutnohorské doly, byli kolonisté do těchto 
nejvyšších partií Krkonoš povoláni, aby se přeorientovali na chov dobytka. Nápor pastevců na kleč vycházel zejména 
od hřebenů a náhorních rovin, kterými procházely stezky a kde se nacházely přirozené pralouky, vhodné pro pastvu. 
Zemědělské enklávy - travinné ekosystémy vznikaly rozšiřováním těchto praluk kácením kleče i smrku a výstavbou 
letních bud a seníků na nich (Lokvenc 1995).  
Chov dobytka, který se rozrostl v typické krkonošské budní hospodářství, byl hlavní činností ovlivňující přírodu 
Krkonoš i v klečovém stupni. Vyžadoval výstavbu obytných bud včetně hospodářských budov (seníků, stájí), vznik 
komunikací, průhonů pro dobytek, zakládání nebo rozšiřování pastvin a luk. 
Na začátku 19. století jsou uváděny vysoké stavy dobytka pasoucího se v Krkonoších. Ovšem pouze část dobytka se 
pásla v oblasti kleče, kde její vliv na rostlinná společenstva i půdu byl významný (Lokvenc 1996). Sklizeň trávy a 
pastva měla rozhodující vliv na přirozené zmlazování kleče i ostatních dřevin na těchto plochách. Všechny semenáčky 
byly v juvenilním stadiu posečeny nebo zničeny okusem, čímž došlo k silnému narušení přirozeného průběhu 
progresivní sukcese.  Pastva znamenala rovněž eutrofizaci zvyšováním obsahu dusíku a fosforu, postupnou změnu ve 
složení vegetačního krytu až po vznik nitrofilních fytocenóz zejména kolem bud, mechanické poškozování rostlin a 
významnou změnu struktury povrchu půdy sešlapáváním (kopečky, na svazích vrstevnicové chodníčky - prtě), které 
iniciovalo její erozi. Intenzita narušování půdy byla největší na vlhčích ekotopech, zejména u zdrojů vody - napajedel. 
Rozsah pastvy se výrazně snížil po první světové válce.  
Na půdách nevhodných pro zemědělské využití zůstaly porosty dřevin většinou zachované (na rašeliništích). K 
ojedinělým zásahům do porostů kleče na rašeliništích (Hraniční, Pančavská a Labská louka) došlo v roce 1859 při 
budování odvodňovacích příkopů. Nejméně byly antropogenními zásahy ovlivněny fytocenózy karů (Kotelní jámy, 
Labská jáma, Úpská jáma). Složení porostů dřevin, existenci ploch bezlesí i jejich rozložení a rozsah zde ovlivňuje v 
souvislosti s působením anemoorografických systémů hlavně mechanická síla větru a sněhu – závěje, plazení sněhu a 
laviny. 
K narušení lesních porostů mohlo dojít při dolování, které oblast Kotelních jam i Úpské jámy zasáhlo již v první 
polovině 16. století. 
Zásahy do porostů kleče pro zemědělské využití na polské straně hor byly podstatně méně rozsáhlé než na české 
(Lokvenc 1995). Zemědělsky byly využívány především plochy nad Jagniatkowem. Budní hospodářství se zde 
nerozšířilo vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu. Počet bud v klečovém stupni byl proto podstatně nižší než na 
straně české. Zemské hranice byly od roku 1710 respektovány.  
Rozvojem turistického ruchu došlo i ke změnám v klečovém vegetačním stupni. Boudy se přizpůsobovaly novým 
ekonomickým zdrojům, byly účelově upravovány a stavěny (Rennerova bouda r. 1797, bouda u Sněžných jam r. 1825, 
Labská bouda r. 1830 aj.). Vznikaly nové komunikace zajišťující dostupnost atraktivních objektů, zásobování bud i 
plochy pro sportovní a rekreační využití. To vedlo k rozsáhlému poškozování porostů dřevin, vysekávání keřů, 
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narušování celistvosti porostů a jejich ekologické stability. Ojedinělým rozsáhlejším zásahem do porostů bylo i 
vykácení kleče kolem pramene Labe, aby byl vytvořen dostatečný prostor při jeho svěcení v roce 1684 i pro slavnost 
pořádanou zde v roce 1686 a později v roce 1884 na upomínku dvou set let a v roce 1934 dvěstěpadesátí let od 
vysvěcení (cf. Lokvenc 1978).  
Významným zásahem lesního hospodářství do struktury genofondu dřevin byla záměna populací, zavlečení ekotypů 
smrku, jedle a kleče i některých listnatých dřevin geograficky nepůvodních nebo ekologicky vzdálených a částečně i 
introdukce nových druhů dřevin do Krkonoš. Umělá obnova se v Krkonoších používala od roku 1748 z místních semen. 
První záznamy o dovozu  semene smrku se datují od roku 1848 (Schwarz 1997). 
Zprávy o zalesňování nelesních půd máme již v roce 1800. Ve větší míře se nelesní pozemky zalesňovaly od poloviny a 
hlavně pak od konce 19. století, a to v souvislosti se změnami a pokrokem v zemědělském hospodaření (konec úhorů). 
Zalesňované plochy byly od několika arů až do 10 – 20 ha.  
Ke zlepšení stavu lesů v horských polohách došlo rozsáhlou zalesňovací akcí motivovanou  vodohospodářskými zájmy 
v období 1880 – 1913 spojenou s úpravou koryt bystřin v oblasti nad i pod horní hranicí lesa. Vysázena byla hlavně 
kleč, méně smrk a limba (481 ha). Ze stejných důvodů se v období 1952 – 1992 zalesnilo 619 ha především klečí. 
Velký význam pro stav lesů a jejich druhové složení mělo znovuzalesnění nevyužitých zemědělských pozemků 
prováděné od roku 1860, s největším rozsahem kolem roku 1900 –1935, kdy bylo zalesněno celkem 1261 ha a v období 
1946 – 1953 1587 ha. V zalesnění zcela převažoval smrk (Mikeska et al. 2005). 
Strukturu krajiny Krkonoš v polovině 19. století (podle katastrálních údajů z r. 1840) uvádí obr. 5 a tab. 1. V této 
krajině na území současných národních parků Krkonoš dominovaly lesy (27 281 ha; 64,9 %), přestože se jejich podíl 
výrazně snížil (ca o 15 %). Velkou plochu zaujímalo sekundární bezlesí (11 225 ha; 26,7 %), ať již se jednalo o pole, 
louky či pastviny. Podíl orných ploch v tomto období byl největší a přesáhl 4 000 ha. V důsledku výrazného snížení 
horní hranice lesa došlo ke značnému nárůstu ploch s klečovou a křovinnou vegetací s malými ploškami primárního 
bezlesí (3 180 ha, 7,6 %). Podíl ploch primárního bezlesí zůstal nezměněn (308 ha; 0,8 %) 
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Obr. 5. Krajina Krkonoš v polovině 19. století (GIS KRNAP Vrchlabí). 
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Krajina Krkonoš od poloviny 19. století do počátku 70. let 20. století 
 
V sedmdesátých letech 19. století došlo k významnému zlomu uznáním příznivého vlivu klečových porostů na lesní 
hospodářství, vzhledem k jejich „blahodárným účinkům na níže ležící pásmo stromového růstu". Likvidace kleče byla 
výrazně omezena nejprve na jilemnickém a pak i na zbývajících panstvích. Započalo se s její ochranou na seništích a 
pastvinách, které se postupně zalesňovaly. Nájemci senišť byli povinni kleč i smrk maximálně chránit. Poškození a 
zničení starých keřů i mladých rostlin bylo přísně pokutováno (Lokvenc 1978).  
To byl začátek rozsáhlých výsadeb klečových porostů uskutečněných v pásmu kleče  do roku 1913. Celkem se zalesnilo 
481 ha ploch, a to 14 ha smrkem ztepilým, 29 ha borovicí limbou a 438 ha borovicí klečí většinou cizí provenience. 
Zalesňovalo se především v západní části Krkonoš v oblasti Lysé hory, na severních svazích Kotle, jižních svazích 
Krkonoše, na větší části Labské louky a jejích svazích od Sokolníku k Malé Mumlavě (Navorská louka), na jižním 
svahu Vysokého Kola, ve východní oblasti na částech Bílé a Čertovy louky, zejména v perimetru Bílého Labe. Do 
dnešní doby se z nich zachovalo 260 ha porostů kleče (Mikeska et al. 2005).  
Zakládání nových klečových porostů bylo obnoveno po roce 1952 a realizovalo se podle „Speciálních hospodářských 
plánů" pro plán vysokohorského zalesnění. Do roku 1992, kdy byla akce ukončena, bylo převážně klečí vysázeno 619 
ha. Z výsadeb uskutečněných od roku 1875 do roku 1992 nyní existuje ca 600 ha kultur.  
Výjimečnými byly zásahy do vysokohorské přírody v období 1936 až 1938. Tehdy se vybudovala Masarykova horská 
silnice zpřístupňující hřebeny hor, končící na Krkonoši v klečovém vegetační stupni. U jejího konce byly postaveny 
Jestřábí boudy. Na hřebenech od Lysé hory až po Studniční horu byla vybudována opevnění, postaveny pevnůstky 
první linie a spojeny vysekáním střeleckých průseků a zákopy (Lokvenc 1978). 
Souvislost klečových porostů byla narušena v padesátých letech vykácením hraničního pruhu v Polsku podél 
československo-polské hranice (obr. 6). Při výstavbě lanovky v roce 1946 až 1949 na Sněžku byl od Růžové hory výše 
zasažen rovněž porost kleče. Investorem původně k vykácení plánovaný jednometrový pruh se změnil po 18 letech v 5 
až 10 metrový pás odumřelé kleče o ploše téměř 1 ha.  
 

 
Obr. 6. Vykácený hraniční pruh v borovici kleči podél československo-polské hranice v 50. letech 20. století (foto: M. 
Mikeska). 
 
Až do poloviny 20. století se hospodaření v lesích podřizovaly především ekonomickým zájmům jednotlivých panství a 
bylo ovlivněno stavem poznání v příslušných historických etapách (Nožička 1959). Během vývoje, zejména 
usměrněním lesního hospodářství od r. 1945, se vytvořily podmínky pro produktivní umělé lesní ekosystémy, plnící v 
uspokojivém rozsahu i ostatní užitečné funkce. 
Ke zlepšení stavu lesů v horských polohách došlo rozsáhlou zalesňovací akcí motivovanou  vodohospodářskými zájmy 
v období 1880 – 1913 spojenou s úpravou koryt bystřin v oblasti nad i pod horní hranicí lesa. Vysázena byly hlavně 
kleč, méně smrk a limba (481 ha). Ze stejných důvodů bylo v období 1952 – 1992 zalesněno 619 ha především klečí. 
Velký význam pro stav lesů a jejich druhové složení mělo znovuzalesnění nevyužitých zemědělských pozemků 
prováděné od roku 1860, s největším rozsahem kolem roku 1900 –1935, kdy bylo zalesněno celkem 1261 ha a v období 
1946 – 1953 zalesněno 1587 ha. V zalesnění zcela převažoval smrk (Mikeska et al. 2005). 
Zalesňování nelesních půd probíhalo od r. 1840 do r. 1945, největšího rozsahu dosáhlo koncem 19. a počátkem 20. 
století. Porosty v této době založené jsou silně poškozeny červenou hnilobou a z části již obnoveny. Pro zalesnění po r. 
1945 je charakteristické, že proběhlo v období cca 15ti let. Věk těchto porostů se dnes pohybuje kolem 40 - 50ti let, 
jsou tvořeny smrkem ztepilým s vtroušeným modřínem opadavým, olší lepkavou a šedou s ojedinělým bukem lesním a 
jsou silně poškozeny ohryzem. Největší rozsah takto zalesněných pozemků se nachází v oblasti Rýchor, v blízkosti obcí 
Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Babí, Horní a Dolní Albeřice (Suchý Důl), Janské Lázně, Černý Důl, dále v oblasti 
Vítkovic a Rokytnice nad Jizerou. Mimo tyto soustředěné zalesněné pozemky se provedlo zalesňování lučních a 
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pastevních enkláv kolem horských bud roztroušeně v celé oblasti Krkonoš. Roztroušeně v menších lokalitách jsou po 
okrajích lesních komplexů, kolem obydlí a chalup. Rozsah I. generace lesa činí ca 2 848 ha, z toho převaha porostů (ca 
56%) vznikla po r. 1945 (Mikeska et al. 2000). 
Druhá světová válka a poválečný vývoj znamenal pro krajinu Krkonoš velké změny.  Odsun původního obyvatelstva 
přinesl zlom v zemědělském využívání nelesních pozemků. Pěstování polních plodin, ovsa, ječmene, pšenice a 
brambor, bylo ve větším rozsahu v nejvyšších polohách prováděno do roku 1945. Například pamětníci z oblasti Rýchor 
udávají, že poslední obdělávání orné půdy v této oblasti se datuje do šedesátých let, poté byla většina zbylých polí 
opuštěna a zatravněna. Péče o krajinu a intenzita jejího využívání je do značné míry závislá na počtu práceschopného 
obyvatelstva. Vývoj zalidnění v oblasti Rýchor je z tohoto pohledu více než ilustrativní. V roce 1900 bylo v obci 
Rýchory 264 obyvatel, na konci druhé světové války 188, a pouze 10 obyvatel v roce 1961. Obec Sklenářovice, ležící 
v horském údolí na jižním svahu Rýchorského hřebene dopadla po válce ještě hůř: 242 obyvatelé v roce 1900, 166 
obyvatel na konci války a po odsunu Německého obyvatelstva již nebyla úspěšně osídlena vůbec. Podobně osud postihl 
i osadu Suchý důl (cf. Lokvenc 1978).   
Počátky velkoplošného zalesňování bývalé zemědělské půdy spadají do padesátých let. V té době byla zalesněna 
vrcholová část Rýchor převážně smrkovými monokulturami, podobně jako bývalá osada Suchý důl a část 
Sklenářovického údolí, kde byl též na velkých plochách vysazován modřín opadavý. Zbylá nelesní půda byla po vzniku 
státního statku Trutnov využívána zejména pastevně. V oblasti Rýchor, Sklenářovic a Horních Albeřic vznikly rozsáhlé 
pastevní areály (obr. 7), do nichž se svážely mladé jalovice ze širokého okolí, například až z  Královédvorska. 
Vzhledem k velikosti pasených stád docházelo často k devastaci vegetace na shromaždištích, průhonech a podmáčených 
stanovištích.  
 

 
Obr. 7. Pastva velkých stád jalovic se nevyhnula ani enklávě Sněžných domků na Rýchorách (foto: archiv KRNAP). 

 
Ve snaze zvýšit výnosy a kvalitu píce byly mnohé travní porosty intenzifikovány prostřednictvím obnovy a následné 
aplikace minerálních hnojiv. Obnova spočívala v rozorání druhově bohatých travních porostů a založení nových, 
intenzivních, prostřednictvím výsevu produktivních druhů trav, případně jetelovin. Vysévané směsky se nejčastěji 
skládaly ze srhy říznačky, bojínku lučního a dalších druhů (Velich et al. 1991). Místa, která byla v minulosti 
intenzifikována, je často možné snadno rozpoznat i s dlouhým časovým odstupem podle zvýšeného zastoupení 
pícninářsky hodnotných druhů trav v krajině a podle terénních nerovností na okrajích obnovovaných pozemků. Obnově 
intenzivních travních porostů unikly jen porosty na neoratelných stanovištích s mělkým půdním profilem nebo se 
značnou svažitostí. Sklenářovické údolí bylo od této obnovy ušetřeno, a tak se zde mohli do dnes zachovat travní 
porosty s výskytem některých druhů orchidejí jako je například prstnatec bezový, vstavač mužský nebo pětiprstka 
žežulník. Pastva však mnohde nedokázala zabránit uchycení dřevin. Na zbořeništích bývalých chalup, mezích nebo 
v okolí drobných vodotečí vznikly během let porosty javoru klenu, růže šípkové, nebo olše lepkavé či šedé.  
Strukturu krajiny Krkonoš počátkem 70. let 20. století uvádí obr. 8 a tab. 1. V této krajině výrazně dominovaly lesy 
(32 505 ha; 77,3 %). Zalesňováním bývalých zemědělských půd (ca 2 800 ha) a sukcesí při porostních okrajích (ca 
2 424 ha) se značně zvýšil podíl plochy lesů (od r. 1840 o 12,4 %). Zalesňováním nad horní hranicí lesa se o 599 ha 
zvýšila plocha klečové a křovinné vegetace s malými ploškami primárního bezlesí (3 779 ha; 9,0 %). Poměrně velkou 
plochu zaujímalo sekundární bezlesí (5 402 ha; 12,9 %), zejména pak louky a pastviny, i když se jejich podíl výrazně 
snížil (přibližně na polovinu). Rozsah primárního bezlesí zůstal nezměněn (308 ha; 0,8 %). 
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Obr. 8. Krajina Krkonoš počátkem 70. let 20. století (GIS KRNAP Vrchlabí). 
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Krajina Krkonoš od počátku 70. let 20. století do konce 80. let 20. století 
(imisní destrukce lesů) 
V 60. letech minulého století došlo vlivem extrémního rozvoje těžkého a chemického průmyslu k výstavbě uhelných 
elektráren a k postupnému, ale silnému nárůstu škodlivin v ovzduší, zejména sloučenin síry (Kurfürst et al. 1991). Stav 
se zhoršoval přísunem imisí i ze sousedních příhraničních oblastí z bývalé NDR a PLR. Vliv škodlivin byl značný. 
Koncem 70. let oslabené smrkové porosty napadl obaleč modřínový (1978 – 1983). Tyto porosty byly v letech 1981 – 
1989 silně poškozeny imisemi, kdy vliv a důsledek imisně ekologických stresů byl zcela mimořádný. V polohách nad 
850 (900) m n. m. docházelo k intenzivnímu rychlému odumírání jedinců, celých porostů i lokalit za spolupůsobení 
extrémních klimatických výkyvů,  suchých období v létě a silného přemnožení kůrovců. Od roku 1983 muselo být v 
důsledku působení abiotických a biotických činitelů v oblasti obnoveno téměř 7 000 ha porostů (Vacek et al. 1994). 
Tyto plochy se převážně opět zalesnily smrkem. Při absenci semenných roků v oblasti musely být sazenice a semena  
dodávána ze zdrojů mimo přírodní lesní oblast (smrk ztepilý, modřín opadavý, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, buk lesní). Z 
hlediska genetické kvality měly některé výsadby neodpovídající původ pro horské podmínky.  
V 80. letech 20. století došlo k silnému poškození porostů imisemi s výrazným nárůstem defoliace a k hromadnému 
odumírání porostů (imise, a následně kůrovec a vítr, obr. 9). V období 1981-1988 bylo nutno provést urychlenou 
obnovu silně poškozených nebo odumírajících porostů ve vysokých horských polohách nad 950 m, převážně v pásmech 
ohrožení imisemi A, B a ve vyšších polohách pásma ohrožení imisemi C (Vacek 1992).  
 

 
Obr. 9. Krajina střední části Krkonoš silně postižená imisemi a kalamitními těžbami v průběhu imisně ekologické 
kalamity (foto: J. Vondra). 
 

 
Obr. 10. Smrkový porost destruovaný imisemi a žírem lýkožrouta smrkového (foto: S. Vacek). 
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K nejrozsáhlejší imisně ekologické destrukci lesních porostů v letech 1977 – 1988 docházelo především v oblasti 
Alfrédky, Mrtvého vrchu, Jakšína, Kamence, Keprníku, Plešivce (Harrachovsko, obr. 10), Lahrových bud, Plání, 
Kozích hřbetů, Labského dolu, Černé hory (Vrchlabsko), Lučin, Pomezního hřebene, Lysečinského hřebene, Kraví hory 
(Maršovsko) – (cf. Vacek 1996). 
Vzhledem k dynamice, obrovskému rozsahu a nepříznivým dopadům imisně ekologické kalamity v období 80. let 
zpracoval ÚHÚL, pobočka Hradec Králové lokální biotechnické projekty k obnově nejvíce postižených nebo 
přírodovědně nejcennějších lokalit. Zánikem porostů na rozsáhlých plochách v horských extrémních klimatických, 
edafických a cenotických podmínkách došlo rovněž k výrazné změně půdních podmínek, vzniklo značně extrémní 
mikroklima volných ploch a byly překročeny ekologické limity pro existenci dosavadních lesních porostů.  
Po výsadbě kultur na rozsáhlé holiny docházelo k rychlému zabuřenění ploch, rovněž ke značným ztrátám při 
zalesňování a k nutnosti opakovaného vylepšování. Vysazoval se zde opět především smrk ztepilý různého původu, 
jehličnaté exoty – zejména nepůvodní smrk pichlavý, jeřáb ptačí, modřín evropský, bříza karpatská apod.. Bylo 
prováděno intenzivní ošetřování kultur ožínáním, vápnění dolomitickým vápencem a přihnojování. Teprve po 5 - 6 
letech po zalesnění docházelo k viditelnému zlepšení stavu založených kultur s úměrným výškovým přírůstem (Vacek 
et al. 1994).  
Na rozsáhlých, nechráněných a exponovaných plochách byly kultury od mládí vystaveny značně zhoršeným 
podmínkám imisně ekologickým, klimatickým i půdním. V důsledku toho trpěly výsadby smrku ztepilého trvale 
zhoršenou kyselostí a nízkou biologickou aktivitou půd, nerovnováhou a nízkou úrovní přístupných bází. Zhoršené 
půdní prostředí mělo značný vliv na přirozený rozvoj kořenové soustavy, ovlivněné rovněž deformací kořenů při 
výsadbě (obalovaná sadba). Nepříznivý vliv měly i dlouhotrvající jarní a letní přísušky (Vacek, Balcar 1992).  
Struktura krajiny Krkonoš po imisně ekologické destrukci na konci 80. let 20. století uvádí obr. 11 a tab. 1. V této 
krajině též dominovaly lesy (26 959 ha; 64,1 %). V důsledku imisně ekologické destrukce se jejich podíl přechodně 
markantně snížil o rozlohu imisních holin (5 777 ha; 12,6 %). Poměrně značnou plochu zaujímalo sekundární bezlesí 
(5 332 ha; 12,6 %) a  klečová a křovinná společenstva s malými ploškami primárního bezlesí (3 618 ha; 8,6 %). Rozsah 
primárního bezlesí zůstal nezměněn (308 ha; 0,8 %). 
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Obr. 11. Krajina Krkonoš po imisní destrukci lesa na konci 80. let 20. století (GIS KRNAP Vrchlabí).  
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Krajina Krkonoš od konce 80. let 20. století až současná 
Podle údajů z lesních hospodářských plánů (1992 - 2001) činila plocha nově vzniklého poimisního 1. věkového stupně 
v české části Krkonoš 3 921  ha. Zastoupení dřevin (v %) bylo následující: smrk ztepilý 83,0; smrk pichlavý a omorika 
2,1 (obr. 12); borovice pokroucená 0,5; borovice kleč 4,0; modřín opadavý 1,6; buk lesní 2,3; javor klen 0,2; bříza 
bělokorá a pýřitá 2,3; jeřáb ptačí 3,8; olše šedá a lepkavá 0,2. Výsadba jehličnatých exot byla povolena z pokusných 
důvodů, její rozloha činí 102 ha a od roku 1992 se již neprovádí. V roce 1992 byly vykázány holiny v rozsahu 733 ha, 
které byly v dalších dvou letech zalesněny. Podle údajů lesní hospodářské evidence za období 1992 - 1999, tj. v období 
stabilizace a ústupu poškozování, bylo konstatováno výrazné snížení nutných obnov odumírajících porostů, zejména 
velkoplošných exhalačních těžeb. Spíše byly prováděny podsadby odumírajících porostů ve vysokých polohách, 
zejména v ochranných lesích 8. lesního vegetačního stupně (LVS, 403 ha). V tomto období došlo ke zvýšenému podílu 
zalesňování bukem lesním i javorem klenem na vhodná stanoviště (Mikeska et al. 2005). 
 

 
Obr. 12. Odrůstající výsadby nepůvodního smrku pichlavého (foto: S. Vacek). 

 
Obnovené porosty v průběhu imisně ekologické kalamity se v současné době většinou nacházejí ve stavu zajištěných 
odrůstajících kultur a mlazin. Jen část těchto ploch dosud tvoří nezajištěné kultury. Druhové složení těchto nově 
vzniklých rozsáhlých porostů odpovídá extrémním imisně ekologickým podmínkám 8., (7.) LVS v pásmech ohrožení 
imisemi A a B na rozsáhlých pokalamitních plochách. Použití buku lesního k zalesnění v 7., (8.) LVS mohlo být jen 
omezené. Po roce 1995 rozhodla Správa Krkonošského národního parku, ve snaze alespoň dodatečně zlepšit druhové 
složení založených smrkových monokultur, o provádění prosadeb kultur pomocí kvalitních poloodrostků buku lesního, 
javoru klenu a jeřábu ptačího. Prosadby byly umisťovány do plastikových ochran v počtu 300 - 350 ks.ha-1. Rozmístění 
listnáčů bylo většinou ve skupinkách nebo skupinách, ale i jednotlivě po ploše (Schwarz 1997).  
V období 1995 - 1999 byly prosadby smrkových kultur provedeny v rozsahu 783 ha, z toho buk lesní 692 ha, javor klen 
37 ha, jeřáb ptačí 42 ha a bříza pýřitá karpatská 12 ha. 
K největšímu rozsáhlému poškození rozsáhlých zalesněných poimisních ploch došlo při dlouhotrvající zimě 1995/1996, 
zejména vysýcháním jehličí mrazem při inverzních situacích s velkými výkyvy denních a nočních teplot. Tím došlo 
k citelné defoliaci, v dalším období však k poměrně rychlé regeneraci, přesto část jedinců (do 1%) dokonce uhynula. 
Tato situace se opakovala v zimě 1998/1999, ale v daleko menším rozsahu. V obou těchto zimních obdobích s vysokou 
sněhovou pokrývkou, vytvořením ledové kůry na povrchu došlo k přimrznutí větví v korunách do ledové kůry a při 
postupném klesání k vylamování celých větví v korunách z přeslenů na kmínku (Vacek, Špulák 2005). 
Při dlouhotrvající vysoké sněhové pokrývce, zejména v teplém období ke konci zimy, docházelo v letech 1999 a 2000 
k poškození jehličí spodních větví zavalených sněhem, zejména vlivem nepříznivých fyzikálních poměrů, a to zejména 
nedostatkem vzduchu, zapařením jehličí a rozvojem houbových patogenů. Všechny tyto nepříznivé vlivy mají značný 
negativní vliv, způsobují oslabení a defoliaci těchto mladých porostů, ojediněle i jejich úhyn (1999 - 2000).  
Dalším nepříznivým jevem je nadměrný výškový přírůst, tvorba slabých kmínků a větví u převážné části jedinců. 
Naproti tomu lze pozorovat zhruba poloviční výškový přírůst a podstatně silnější kmínky u stejně starých jedinců, které 
vznikly přirozeně z původních porostů. Tento rozdíl a nepříznivý růst umělých výsadeb lze přisoudit malé genetické 
vhodnosti těchto populací pro vysoké polohy. Pravděpodobně pocházejí z nižších poloh, vyznačují se převážnou 
tvorbou jarního dřeva a omezenou tvorbou pozdního dřeva (Vacek 2000). Na tyto projevy má vliv i rychlá mineralizace 
humusu po odlesnění, aktivizace přístupných živin, předchozí vápnění a přihnojování kultur a zvýšená hladina volného 
dusíku v ovzduší.  
Intenzita poškozování smrkových odrůstajících mlazin a kultur a současná regenerace má převážně velmi kolísavý 
charakter i během ročních období. 
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V zemědělství jsou 90. léta 20. století ve znamení rozpadu státního statku Trutnov, a tím i několikaletého přerušení 
obhospodaření velké rozlohy travních porostů. Druhá polovina 90. let je, pod vlivem nové zemědělské dotační politiky, 
charakteristická velkoplošným mulčováním travních porostů. Paradoxně se tak poprvé od zavedení zemědělství 
v Čechách vyplácelo hospodařit na travních porostech bez hospodářských zvířat. Na mulčování luk a pastvin se 
v odborné botanické literatuře objevují vesměs záporné názory, nicméně jednu pozitivní věc tomuto způsobu 
obhospodařování upřít nelze, a tou je schopnost zamezit sukcesi dřevin. V devadesátých letech se v návaznosti na 
sníženou poptávku po mléce začíná rozšiřovat nový způsob hospodaření. Stáda kombinovaných nebo dojných plemen 
se postupně převádějí na masná, bez tržní produkce mléka. Narozená telata se nechávají pod krávou a jsou odchovávány 
pastevním způsobem (Hejcman, Pavlů, Gaisler 2004). Na území Krkonoš se tak objevují nová plemena skotu, z nichž 
nejrozšířenější zde uvádíme: Aberdeen Angus – černí nebo červení jedinci vždy bezrozí, Charolais – plemeno velkého 
tělesného rámce bílé barvy, Highland (skotský náhorní skot) – extenzivní masné plemeno s nápadně dlouhou srstí a 
rohy (Obr. 13). Výhodou nového způsobu chovu je nízká investiční náročnost, protože není potřeba budovat složitá 
stájová zařízení. Stádo je možné chovat celoročně na pastvinách jen s lehkým přístřeškem či jiným závětřím. 
Struktura současné krajiny Krkonoš je uvedena na obr. 14 a tab. 1. V této krajině též dominovaly lesy (32 514 ha; 77,4 
%), jejich podíl se zvýšil zejména zalesněním imisních holin o výměře 5 776 ha, (221 ha však bylo odlesněno). Vysoký 
podíl má plocha sekundárního bezlesí (5 394 ha; 12,8 %), a to především luk a pastvin. Podrobnější rozčlenění 
sekundárního bezlesí uvádí tab. 2. Plocha klečových a křovinných společenstvech s malými ploškami primárního 
bezlesí je stejná jako počátkem 70. let 20. století (3 778 ha; 9,0 %). Rozsah primárního bezlesí zůstal nezměněn (308 
ha; 0,8 %). 
 

 
Obr. 13. Býk skotského náhorního skotu na Rýchorách. S chovem tohoto nenáročného plemene se zde začalo v roce 
2000 (foto: M. Hejcman). 
 
Tabulka 2. Skladba sekundárního bezlesí na území národních parků Krkonoš v r. 2000. 

CZ PL Krkonoše celkem Sekundární bezlesí 
ha % ha % ha % 

Suché montánní louky  886,90 20,00 52,40 9,00 939,30 18,70 
Suché submontánní louky  1747,30 39,00 22,60 4,00 1769,90 35,30 
Vlhké montánní louky  64,60 1,42 15,20 2,70 79,80 1,60 
Vlhké submontánní louky  132,60 3,00 4,10 0,70 136,70 2,70 
Subalpinské a alpinské louky  1497,40 34,00 474,30 83,30 1971,70 39,36 
Louky celkem 4328,80 97,42 568,60 99,70 4897,40 97,66 
Pole 97,50 2,20 1,80 0,30 99,30 2,00 
Hlavní zástavba 16,80 0,38 0,00 0 16,80 0,34 
Celkem 4443,10 100,00 570,40 100,00 5013,50 100,00 

Závěr 
Mezi krajinou a člověkem v Krkonoších jsou úzké vazby od začátku zdejší lidské existence. Už nejméně od 13. století 
pozměňuje člověk svou činností krajinu a přírodu Krkonoš; někdy působí její degradaci, jinde zvyšuje její produktivitu 
a atraktivnost. Zejména v minulosti byly zásahy do zdejší krajiny výrazně jednostranné, zaměřené na bezprostřední zisk 
bez ohledů na následky v budoucnosti. V současné době o více méně harmonický rozvoj krajiny Krkonoš pečují správy 
obou národních parků (českého i polského).  
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Obr. 14. Krajina Krkonoš současná (GIS KRNAP Vrchlabí). 
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