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Život lidstva je od nejstarších dob těsně
spjat s půdou a s jejím využíváním. Od po-
čátku rozvoje civilizace člověk na půdě nepří-
mo a později i přímo existenčně závisel. Svou
činností měnil faktory, které se na utváření
půd podílejí, a působil tak její více či méně
výrazné narušení (Šály 1978). Ve srovnání
s Podkrkonoším byly půdy Krkonoš ovlivňo-
vány méně intenzivně, přesto se jejich charak-
ter od přirozených poměrů dosti liší. Půdy na
těchto lokalitách jsou totiž ve srovnání s niž-
šími polohami mimořádně citlivé na změny
podmínek a činitelů pedogeneze. Přes rela-
tivně krátkodobě působící činnost člověka se
výrazně změnily pedogenetické faktory i ve
středních a vyšších polohách Krkonoš.

Zhruba od 13. století se datuje hospodář-
ské využití tohoto regionu. Osadníci lesy mý-
tili, klučili i žďářili a přeměňovali je na pole 
a pastviny (Lokvenc 1978). V době rozsáhlé
devastace krkonošských lesů pro potřeby kut-
nohorských dolů v 16. a 17. století začalo vý-
razné velkoplošné ovlivňování jednoho
z hlavních pedogenetických faktorů, kterým je
vedle matečné horniny a klimatických podmí-
nek i typ a druhové složení vegetace. Růz-
nověké, prostorově značně diferencované 
porosty buku a smíšené porosty buku, jedle 
a smrku, s druhově pestrými společenstvy pří-
zemní vegetace, byly ve většině případů na-
hrazeny smrkovými monokulturami se zcela
odlišnou dynamikou koloběhu látek a energií
a s odlišným trendem půdotvorných procesů.
Od 70. let minulého století byly půdy Krko-
noš vystaveny vlivu průmyslových imisí.
Vysoký vstup kyselinotvorných a jiných zne-
čišťujících látek představuje zcela nový prvek

v pedogenezi horských oblastí, který se vzhle-
dem k nižší odolnosti lesních ekosystémů 
uplatňuje nejvýrazněji. Od 80. let minulého
století se na silně kamenitých půdách, převáž-
ně po těžbě dřeva, začala projevovat i intro-
skeletová eroze, která vedla k vystupování 
a obnažování sutí (Šach 1990). Tento výrazný
projev degradace lesních půd probíhal v dů-
sledku rozsáhlého odumírání a následného
mýcení smrkových porostů nejvýrazněji
v průběhu 80. let, kdy kulminovala imisně 
ekologická kalamita. Na bývalých imisních
holinách se pronikavě měnily podmínky pro
mineralizaci vrstev nadložního humusu, který
zde tvoří podstatnou část fyziologicky aktiv-
ního půdního profilu. K dalšímu narušování
půd docházelo nešetrně prováděnou těžbou 
a soustřeďováním dřeva a mnohdy i proble-
maticky lokalizovaným a aplikovaným ploš-
ným leteckým vápněním (Míchal & al. 1992,
Podrázský 1994).

Historie výzkumu
Průzkumem lesních půd se v Krkonoších

zabývala řada autorů. Např. J. Pelíšek (1974)
popsal výraznou výškovou zonaci půd na 
území KRNAP, kde vylišil: (1) pásmo hydro-
morfních půd (podél vodních toků a v terén-
ních depresích); (2) pásmo rezivých lesních
půd (kambizemí a kryptopodzolů) v nadmoř-
ských výškách od 600–800 m do 1 100 až 
1 200 m; (3) pásmo horských podzolů a raše-
liništních půd (organozemí) v nadmořských
výškách od 1 100–1 200 m do 1 400–1 500 m;
(4) pásmo sutí a skal nad 1 400 m.

Jeho šetření se soustředila na typická stano-
viště hlavních půdních a lesních typů, avšak
opomíjela lokality nějak extrémní. Pelíškův

průzkum byl však základním podkladem pro
další výzkum stavu půd v Krkonoších.

Nelesní půdy v české části mapoval J. Bo-
háč (1969), který vylišil hnědé lesní půdy pod-
zolované, podzolové půdy a nevyvinuté pů-
dy. V prvním plošném přehledu půd Krkonoš
(Plíva & Žlábek 1986) jsou uvedeny tyto půd-
ní typy a subtypy (ÚHÚL, stav k roku 1985): 

Právě půdy v extrémních terénních, stano-
vištních a porostních podmínkách a se zvlášt-
ním charakterem půdotvorného substrátu (su-
tě, rašeliny) jsou mimořádně citlivé na naru-
šení až degradaci, stejně tak i na nich rostoucí
lesní porosty jsou charakteristické nízkou eko-
logickou stabilitou (Míchal & al. 1992). Jedná
se zejména o půdy ochranných lesů — ranke-
ry, kryptopodzoly, podzoly, gleje a organoze-
mě (Podrázský & Vacek 1994, Podrázský, Va-
cek & Pašťalková 1996, Pašťalková, Podrázský
& Vacek 2001). Na základě dat ÚHÚL,
VÚLHM VS Opočno a DPGSS University
v Amsterdamu byla zpracována pedologická
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syrozem 2 %
ranker 4 %
podzol drnový horský 7 %
podzol humusový 38 %
hnědá půda horská oligotrofní 
a podzolovaná 26 %
hnědá půda horská – mezotrofní 10 %
hnědá půda oligotrofní 1 %
hnědá půda mezotrofní 2 %
hnědá půda nevyvinutá 2 %
glej svahový 1 %
glej rašelinný 4 %
semiglej 1 %
rašelinná půda 2 %

Typická struktura porostů na suťových rankerech. (Foto M. Mikeska.)

Struktura porostu na kambizemi modální mezotrofní

na vápencovém podloží. (Foto M. Mikeska.)



mapa české části Krkonoš (v přírodní lesní ob-
lasti 22 – Krkonoše) s přehledem všech půd-
ních typů a hlavních půdních subtypů (Vacek
& al. 2003). Z této práce vyplývá, že v Krko-
noších je vyvinuta výrazná výšková půdní
stupňovitost od podhorských až po vysoko-
horské půdy. V nejnižších partiích převládají
kambizemě, výše přecházejí do kryptopodzo-
lů a nejvyšší polohy pokrývají podzoly.
Víceméně ostrůvkovitě se vyskytují ostatní
půdní typy. Tyto poznatky o rozšíření půd
v české části Krkonoš byly doplněny v rámci
Oblastního typologického elaborátu PLO 22
— Krkonoše (Mikeska & al. 2005).

V Krkonoších se vyskytují vesměs půdy silně
kyselé, na živiny chudé a výrazně sorpčně ne-
nasycené (Vacek & Podrazský 1994). Průzkum
byl zaměřen na vývoj chemismu půd (Podráz-
ský 1996, Vacek, Podrázský & Matějka 2000) 
a na možnosti úpravy půdního chemismu pro-
vozním vápněním (Podrázský 1990, 1991, 1994).

Půdy Krkonoš byly a jsou ohroženy komple-
xem nepříznivých antropogenních faktorů, a to
jak v dávné minulosti, tak i v uplynulých třech
desetiletích. Základním předpokladem stanove-
ní antropogenní degradace půd je zaznamená-
ní výchozího stavu a následná periodická šetře-
ní dynamiky vývoje půdních charakteristik
včetně ukazatelů půdní úrodnosti.

Půda jako součást ekosystémů
Půdní složka je podstatnou částí lesních 

i nelesních ekosystémů Krkonoš a stejně jako
vegetace je podmiňována a určována přírod-
ními podmínkami stanoviště — ekotopem

(resp. klimatopem). Tato skutečnost je v ho-
rách vyjádřena především výškovou půdní
pásmovitostí v závislosti na zonalitě klimatu
(zeměpisné šířce a nadmořské výšce). Podle
klimatické zonality dělíme půdy na zonální,
intrazonální a azonální. Dále je stav a vývoj
půd odrazem půdotvorného substrátu (edato-
pu) a terénních podmínek na jednotlivých 
lokalitách. Vývoj lesních půd a vývoj lesních
porostů od sebe v přírodních podmínkách

nelze oddělit. Vegetační a půdní složky eko-
systémů se vyvíjejí ve vzájemné souvislosti.
Problematika lesních půd souvisí se všemi 
ostatními složkami lesních ekosystémů. Ve
vztahu k lesnímu porostu (dřevinné složce) se
půda podílí na struktuře a funkci lesního eko-
systému tím, že (1) poskytuje prostředí pro
mechanickou podporu lesních dřevin — dřevi-
ny i ostatní rostliny v půdě koření; (2) slouží
jako zdroj vody pro transpiraci rostlin, což
představuje základní předpoklad funkce les-
ních ekosystémů, koloběhu vody v přírodě 
a rostlinné produkce (stejně jako vodní pomě-
ry jsou v půdě důležité i poměry vzdušné); 
(3) představuje zdroj minerálních živin pro su-
chozemské rostliny.

Dřeviny a jejich porosty ovlivňují půdo-
tvorný proces třemi základními způsoby: 
odběrem živin z půdního prostředí, opadem 
s jeho následnými přeměnami a produkcí lá-
tek se specifickými účinky na pedogenezi. Ty-
to vlivy jsou z hlediska významu označovány
jako půdotvorná funkce lesních porostů.
Kromě toho lesní porosty chrání mechanicky
lesní půdy před účinky vody a před degradací
ztrátou živin, a v tom spočívá jejich půdo-
ochranná funkce. Ta je v Krkonoších velmi
významná. Vztah lesa a půd je velice často po-
změňován lidskými zásahy včetně lesopěsteb-
ních opatření, která mají rovněž určující vý-
znam pro stav a vývoj lesních půd, zejména je-
jich nejsvrchnějších vrstev — horizontů.

Odběr živin
Odběr živin rostlinami, především pak dře-

vinnou vegetací, má zásadní význam na stav
lesních půd. Živiny jsou v půdě obsaženy 
v různé míře, a ta spolu s dalšími faktory vy-
jadřuje úrodnost půdy. Živiny jsou v půdním
prostředí podle možností a podmínek jednot-
livých stanovišť stále nahrazovány (1) zvětrá-
váním matečné horniny a uvolňováním živin
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Půdní typ Půdní subtyp Zkratka Výskyt Soubor Podíl (%)
lesních typů

Regozem RG sutě 5–9Y, Z 1,0
Litozem LI a skeletnaté 1,0
Ranker RN svahy 5–8N, A, F; 4,0

5–9Y, Z
Kambizem modální oligotrofní KAmd různé 5–6K 1,0

modální mezotrofní KAmm podloží 5–6S, B, A, F 2,0
dystrická (podzolová) KAd 5–6K, M 1,0
rankerová KAs 5–6N 2,0
oglejená a glejová KAg,q plošiny, 5–6V, O, P 0,5

mírné svahy
Kryptopodzol modální KPm různé 6K,7K 15,0

modální KPm(m) podloží 6B, 6S, 7S 7,0
rankerový KPs 5–8N, A, F 10,0
oglejený a glejový KPg,q 6–7V, 6–7O, 8V 3,0

Podzol modální a histický PZm,o nejvyšší 8.–9. LVS; 37,0
(horský) polohy (6.–7. LVS)
modální a histický PZm 7,0
(horský) drnový
oglejený a glejový PZg,q plošiny, 7–8P, 8Q, 8T 1,0

mírné svahy
Glej kambický a modální GLk, m sníženiny 5–6G, Vg,  3Lr 1,0

histický GLo 7–8G (8T, 5–6L) 4,0
hydroeluviovaný GLw 5–8Vg 0,5

Organozem (rašelinná půda) OR 6–9R; (7–8G, 8T) 2,0
Fluvizem psefitická FLy aluvia 5U, 5L (6L, 6–7V) +
Pseudoglej (dystrický, modální) PG plošiny 5–7O, P +

Přehled půdních typů v české části Krkonoš (PLO 22 – Krkonoše); stav k roku 2005. 

Údaje z Oblastního typologického elaborátu PLO 22 (Mikeska & al. 2005, ÚHÚL Brandýs n. L.).

Pedologická mapa české části Krkonoš (Vacek & al. 2003, GIS K. Matějka – IDS).
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obsažených v minerálech; (2) mineralizací 
organické hmoty a zpřístupněním v ní obsa-
žených živin; (3) spadem živin s atmosférický-
mi srážkami (mokrá depozice) nebo suchou
depozicí prašných součástí (i antropogen-
ních); (4) vstupem s vodou podpovrchovým
nebo povrchovým tokem ze sousedních
ploch; (5) zvláštním případem je poutání (fi-
xace) vzdušného kyslíku.

V lesních ekosystémech Krkonoš je i v pod-
mínkách, kdy v průběhu imisně ekologické
kalamity docházelo k rozvoji přízemní vege-
tace, maximum živin odebíráno stromovou 
vegetací. Ochrana a obnova stanovišti odpoví-
dající vrstvy nadložního humusu je proto jed-
nou z nejdůležitějších podmínek revitalizace
lesních ekosystémů, což platí zejména ve vyš-
ších polohách.

Zvětrávání matečné horniny
Půda je přírodní útvar, který se vyvinul vli-

vem půdotvorných procesů z povrchových
zvětralin zemské kůry a z ústrojné hmoty.
Přítomným organismům zajišťuje některé ži-
votní podmínky, zejména stanoviště, vodu 
a živiny. Půda je výsledkem dlouhodobých
procesů, které jsou závislé na podmínkách
prostředí a vlastnostech matečné horniny.

V konkrétní geologické stavbě Krkonoš je
charakteristické zvětrávání žul, rul, svorů, fyli-
tů, břidlic a vápenců, které výrazně ovlivňuje
přírodní podmínky. Zvětrávání žul je relativně
obtížné. Usnadněno je však drťovým rozpa-
dem, tj. mrazovým větráním ve starších čtvrto-
horách (pleistocénu). Zvětraliny jsou písčitého
charakteru díky vysokému obsahu křemene.
Půdy jsou písčité až hlinitopísčité, zvláště ve

svazích často drolinovité. Ve hřbetních partiích
jsou často rozpadávající se skaliska (tory), na
svazích balvanité sutě a suťové proudy. Nápad-
ný je nízký obsah skeletu střední velikosti —
štěrku a kamenů (Stejskal & al. 1968).

Zvětrávání rul a svorů probíhá příznivěji
než zvětrávání žul. Půdy jsou hlinitější, v pro-
filu je hojný skelet střední velikosti.

Zvětrávání fylitů se řídí stupněm břidlična-
tosti. Ta je zpravidla vyšší než u svorů nebo rul.
Zvětrávání však částečně zpomaluje jemnější
zrno. Projevuje se i mineralogické složení — nej-
obtížněji zvětrávají kvarcitické fylity. Vznikající
půdy jsou středně hluboké, na exponovaných
místech jen mělké. Nejčastěji jsou písčitohlini-
té, s hojnou slídnatou příměsí a s různým ob-
sahem břidličnatých úlomků. V členitém teré-
nu jsou zvětraliny značně rozrůzněny ronem.

Zelené břidlice a bazaltické horniny jsou
v současném klimatu značně odolné vůči che-
mickému zvětrávání. Převažuje mechanický
rozpad, takže půdy jsou relativně mělké a sil-
ně kamenité (kolem 50 %), jen na svahových
usazeninách — deluviích – klesá podíl skeletu
na 20—30 %.

Na krystalických vápencích vznikají mělčí
půdy s hojnou účastí úlomků horniny, proto-
že se mramor větráním rozpouští a vzniká jen
málo jílovité hmoty z příměsí.

Všeobecně jsou půdy Krkonoš hlinitopísči-
té, místy písčitohlinité, lokálně slabě oglejené.
Jsou zpravidla značně kamenité, místy skalna-
té, popř. organické. Pestrá morfologie terénu 
a značná propustnost zvětralin omezují i při
vysokých srážkách vytváření vodou ovlivně-
ných půd, které mají jen nepatrné zastoupení.

Půdní typy v oblasti Krkonoš
Převládajícím geologickým podložím Krko-

noš je krystalinikum, tedy podloží poměrně
kyselé, a proto jsou krkonošské půdy většinou
minerálně dosti chudé. Vlhkostně jsou díky
srážkovým poměrům naopak relativně přízni-
vé. Tyto základní vlastnosti se promítají pře-
devším do zastoupení pedogenetických jedno-
tek. Charakteristika stanovišť jednotlivých
půdních typů je uvedena v tabulce.

Základní jednotkou půdních klasifikací 
a systémů je půdní typ, zpravidla definovaný
jako posloupnost horizontů různého původu
s charakteristickými morfogenetickými znaky,
které odrážejí jednotlivé etapy jejich půdní
tvorby. Jednotlivé půdní typy mají charakte-
ristické půdní vlastnosti fyzikální, chemické 
i mikrobiologické. V našich podmínkách pře-
važují klasifikace založené na vývoji půd
(Němeček & al. 2001), v jiných podmínkách
(např. USA) pak i na vlastnostech hlavních
půdních horizontů.

Subtyp je již konkrétnější objekt, přesněji
odrážející směry tvorby půdy — pedogeneze,
popřípadě kombinace převažujících vlivů.

Jako půdní horizont je popisována vrstva
zeminy s určitými vlastnostmi, zřetelně se od-
lišující od nadloží i podloží a vzniklá určitým
specifickým půdotvorným procesem. Rozli-
šujeme tyto typy půdních horizontů:

Půdy minerálně velmi slabé kvarcity, žuly, světlé ruly (ortoruly) výrazný nedostatek všech živin
Půdy minerálně slabé migmatitické ruly, svory větší zásoby K, nedostatek Ca, 

Mg a P
Půdy minerálně střední fylity, deluviální hlíny, dobré zásoby K, menší zásoby

permokarbonské sedimenty Ca, Mg a P
Půdy minerálně silné amfibolitické břidlice, amfibolity, zvýšené zásoby Ca, Mg, P, 

zelené břidlice (metadiabasy) menší nedostatek K
Půdy minerálně velmi silné krystalické vápence vysoké zásoby Ca, Mg, P, 

malé rezervy K

Minerální síla hornin (podle Stejskal & al. 1968).

Půdní typy a subtypy Zkratka Plocha PL (ha) Plocha ČR (ha) Celkem (ha)
Glej modální GLm 52,15 873,35 925,50
Glej kambický GLk 21,13 10,00 31,13
Glej histický GLo 273,66 603,47 877,13
Kambizem modální KAm 47,48 1 111,44 1 158,92
Kambizem modální mezobazická KAma 9,77 450,00 459,77
Kambizem modální eutrofní KAmb 0,29 0,85 1,14
Kambizem glejová KAq 8,39 51,18 59,57
Kambizem oglejená KAg 5,05 28,97 34,02
Kambizem rankerová KAs 70,78 392,58 463,36
Kambizem dystrická KAd 126,18 15,57 141,75
Ranker kambický RNk 5,97 96,15 102,12
Ranker podzolový RNz 1 227,72 3 548,36 4 776,08
Ranker suťový RNs 38,44 21,51 59,95
Ranker litický RNt 160,04 516,86 676,90
Kryptopodzol oglejený KPg 82,68 385,54 468,22
Kryptopodzol glejový KPq 22,38 367,64 390,02
Kryptopodzol rankerový KPs 206,12 3 111,49 3 317,61
Kryptopodzol modální KPm 471,15 10 550,07 11 021,22
Podzol rankerový PZs 424,17 693,11 1 117,28
Podzol litický PZt 16,37 82,83 99,20
Podzol modální (horský) PZm 1 492,06 5 769,11 7 261,17
Podozol histický PZo 220,08 545,48 765,56
Podzol oglejený PZg 122,32 560,99 683,31
Podzol glejový PZq 83,94 395,60 479,54
Litozem modální LIm 78,44 727,00 805,44
Litozem modální eutrofní LImb 0,38 0,00 0,38
Rendzina kambická RZk 0,00 10,00 10,00
Rendzina litická RZt 0,00 15,07 15,07
Regozem psefitická RGy 106,78 147,50 254,28
Organozem fibrická ORf 90,52 575,11 665,63
Organozem glejová ORq 1,40 21,08 22,48
Fluvizem psefitická FLy 0,00 12,55 12,55
Fluvizem kambická FLk 0,00 17,25 17,25
Celkem 5 465,84 31 707,71 37 173,55

Půdní typy a subtypy v národních parcích Krkonoš.

Příroda Neživá
příroda

Půdy



L — horizont opadanky, hrabanky, tvoře-
ný relativně čerstvými rostlinnými částmi,
dobře rozeznatelnými, co se týče původu. Tvo-
ří ho listy, větvičky, dřevo a jiný opadlý rost-
linný materiál.

F — fermentační horizont, horizont drti,
tvořený částečně rozloženými zbytky; jednot-
livé složky jsou dosud rozeznatelné z hlediska
původu. Rozklad je již zjevný, rozpoznatelné
částice však dosud převažují nad „jemnou
frakcí“, což jsou humifikované organické
zbytky bez mikroskopicky rozeznatelné struk-
tury. V této vrstvě je značný výskyt kořenů.

H — humifikační horizont, horizont měli,
představuje pokročilou fázi rozkladu a humi-
fikace, jemná frakce převládá nad rozpozna-
telnými zbytky (podíl větší než 50 %). Jediné
rozeznatelné zbytky jsou části kořenů a kůry.

O — horizonty hydrogenní, spojené s vlh-
kými stanovišti. Tvorba humusu je ovlivněna
podzemní vodou, nebo alespoň vysokou vlh-
kostí po většinu roku.

T — rašelinné horizonty, vzniklé z rašeli-
něním rostlinných zbytků v trvale převlhče-
ném prostředí, v anaerobních podmínkách.
Mocnost je zpravidla více než 40—50 cm.

A — minerální horizont, nejsvrchnější vrst-
va minerální půdy. Obsahuje méně než 17 %
organického uhlíku (30 % humusu). Je ozna-
čován jako organominerální povrchový hori-
zont. Jedná se o vrstvu s biogenní nebo antro-
picky podmíněnou akumulací půdního hu-
musu.

Další vrstvy půdy se již řadí k minerálním
podpovrchovým horizontům:

E — vysvětlené, tj. jílem nebo oxidy Fe, Mn
ochuzené až vybělené horizonty, charakteris-
tické vyplavením různých substancí do hlub-
ších částí půdního profilu,

Br, Bp, Bv, Ba — kambické horizonty, s in-
tenzivní tvorbou sekundárních minerálů,

Bvs, Bs, Bhs, Bh, Bsd — spodické horizon-
ty, obohacené splavením látek vzniklých pod-
zolizací,

Bt — luvické horizonty, vzniklé obohace-
ním o jílovou složku,

Bm — mramorované redoximorfní hori-
zonty, vznikající periodickým přemokřením,

Gr — glejové reduktomorfní horizonty,
vytvářející se pod vlivem dlouhodobého za-
mokření, a další již méně významné půdní
vrstvy, vznikající pedogenezí,

C — substráty zatím méně ovlivněné pedo-
genezí, diferenciací horizontů,

D — dosud nezvětrané horniny, výrazně
odlišné od substrátů.

Půdy jednotlivých lesních 
vegetačních stupňů (LVS)
Půdy 4. a 5. LVS
Základem jsou modální kambizemě —

hnědé lesní půdy. Jsou středně kyselé, lehčí,
poměrně kamenité, provzdušněné, sorpčně
většinou nenasycené, středně zásobené živina-
mi, středně humózní a s dobrými fyzikálními
a hydrickými vlastnostmi. Patří k produkčně
nejzdatnějším.

138

Půdy

PT a S Výskyt; nadmořská výška (m) Soubor LT* Fytocenologická jednotka
GLm úpady a údolnice; do 1 000 5–6G, 3Lr, 5L Alnion glutinosae, Equiseto-Abietetum,

Equiseto-Piceetum, Alnenion 
glutinoso-incanae

GLk svahová prameniště; do 1 000 5–6 Vg Equiseto-Abietetum, Equiseto-Picee-
tum, Alnenion glutinoso-incanae

GLo sníženiny; různá výška 7–8G, 8T, 1T, 7T Mastigobryo-Piceetum, 
Alnion glutinosae

KAm svahy, eluvia; do 700 4–5S, 4–5K, 5C Luzulo-Fagetum
KAma svahy, eluvia; do 800 4–6B, 5–6D Dentario enneaphylli-Fagetum
KAmb svahy, eluvia, bazalt; do 850 4B Dentario enneaphylli-Fagetum
KAq prameniště, údolnice; do 750 4–5V Carici remotae-Fraxinetum, Mercu-

riali-Fraxinetum, Dentario enneaphylli-
-Fagetum, Equiseto-Abietetum

KAg úžlabiny; do 750 4–5V, 5U Dentario enneaphylli-Fagetum, 
Mercuriali-Fraxinetum  

KAs kamenité svahy; do 750 4–5F, 5A, Tilio cordatae-Fagetum, 
4–5N, 4C Luzulo-Fagetum

KAd chudé svahy a eluvia; do 700 4–5M, 4–5K Luzulo-Fagetum
RNk suťovité svahy; do 850 5A, 5J Lunario-Aceretum, Dentario 

enneaphylli-Fagetum
RNz kamenité svahy; 600–1 600 7–8N, 6Zy, Dryopterido dilatatae-Piceetum,

9Z, 9Y, 9K Calamagrostio villosae-Piceetum
RNs sutě bohaté; do 900 5J, 5A Tilio-Acerion
RNt balvanité svahy; 600–1 600 6–8Ny, 6Zy, 9Y Dryopterido dilatatae-Piceetum
KPg úžlabiny; 650–1 200 6–7P, 7–8V Luzulo pilosae-Abietetum, 

Calamagrostio villosae-Piceetum, 
Aceri-Fagetum 

KPg údolnice, prameniště; 7–8V, 6–7G Aceri-Fagetum, Athyrio alpestris-
650–1 200 -Piceetum, Equiseto-Abietetum

KPs kamenité prudké svahy; 6F, 6A, 8A, Dryopterido dilatatae-Piceetum, 
800–1 300 8F, 6–7N Aceri-Fagetum, Calamagrostio 

villosae-Fagetum, Athyrio alpestris-
Piceetum

KPm svahy, eluvia; 700–1 200 6–7K, 6–7S, 8S Calamagrostio villosae-Fagetum, 
Athyrio alpestris-Piceetum

PZs kamenité svahy; 900–1 600 7–8N, 8Vy, 8Qn, Calamagrostio villosae-Piceetum, 
9K, 9Z, 9Y Pinion mughi

PZt balvanité svahy; 1 000–1 600 9Y, 8Zy Juncion trifidi, Anastrepto-Piceetum
PZm svahy, hřebeny; 500–1 300 7–9Z, 8–9K, 5-7M Calamagrostio villosae-Piceetum, 

Pinion mughi
PZo zamokřené svahy, plošiny; 8Kg, 8Zg Calamagrostio villosae-Piceetum, 

1 000–1300 Pinion mughi
PZg zamokřené svahy, plošiny; 8V, 7–8P, 8Zg, Calamagrostio villosae-Piceetum

900–1 300 7–8Ng, 9Yg, 9Zg sphagnetosum, Equiseto-Piceetum
PZq zamokř. náhorní plošiny; 8T, 8Q, 7P, 9Zg Mastigobryo-Piceetum, 

900–1300 Equiseto-Piceetum
LIm skály, skeletové sutě; 5–7Y, 8Zy, 0Z (Luzulo-Fagetum, Calamagrostio 

různá výška villosae-Fagetum) – varianta s Pinus, 
Calamagrostio villosae-Piceetum 
vacciniosum, Anastrepto-Piceetum

LImb bazaltový skelet; 1 310–1 425 9Yb Agrostion alpinae
RZk vápencový svah; 500–700 5Aw Cephatanthero-Fagetum
RZt vápencové výchozy; 500–700 5Aw, 5J Cephatanthero-Fagetum
RGy náhorní plošiny a svahy  9Y, 8Zy Juncion trifidi, Rhizocarpion alpicolae,

kryogenní; nad 1 200 Calamagrostio villosae-Piceetum, 
Umbilicarion cylindricae

ORf vrchovištní  rašeliniště; nad 950 7–9R Sphagno-Piccetum, Oxycocco-
-Empetrion hermafroditi

ORq přechodová rašeliniště; nad 600 6R, 7R Sphagno-Piccetum, Mastigobryo-
-Piceetum, Leuko-Scheuchzerion 
palustris

FLy potoční kamenitá aluvia; 5–6L Alnenion glutinoso-incanae
500–1 000

FLk potoční nivy; do 700 3L, 5U Alnenion glutinoso-incanae

Charakter stanovišť jednotlivých půdních typů a subtypů (PT a S).

* Zkratky lesních typů (LT) jsou vysvětleny v kapitole  Lesy a péče o lesní ekosystémy – stanovištní poměry.



Půdy 6. LVS
Základem jsou modální kryptopodzoly —

horské rezivé hnědé lesní půdy (semipodzo-
ly). Tvoří přechody od kambizemí k podzo-
lům. Jsou silně kyselé, lehčí, poměrně kame-
nité, provzdušněné, sorpčně nenasycené, sla-
bě zásobené živinami, silně humózní a s do-
brými fyzikálními a hydrickými vlastnostmi.
Tyto půdy patří k produkčně velmi zdatným.

Půdy 7. LVS
V tomto vegetačním stupni se střetávají

modální kryptopodzoly s horskými modál-
ními podzoly (nad 900 m n. m.). Jsou zpravi-
dla již velmi silně kyselé, vlhčí, dosti kameni-
té, sorpčně silně nenasycené, málo zásobené
živinami, velmi silně humózní a s poměrně
dobrými fyzikálními a hydrickými vlastnost-
mi. Tyto půdy patří k produkčně zdatným.

Půdy 8. LVS
Základem jsou horské modální podzoly.

Jsou velmi silně kyselé, vlhčí, středně hluboké
až mělké, kamenité, sorpčně výrazně nenasy-
cené, slabě zásobené živinami, výrazně hu-
mózní. Fyzikální a hydrické vlastnosti jsou
poměrně dobré, ale limitované nízkými teplo-
tami. Stanoviště s těmito půdami se vyznaču-
jí zhoršenými růstovými půdními podmínka-
mi v důsledku špatného půdního chemismu 
a extrémních abiotických podmínek.

Půdy 9. LVS
Základem jsou drnové horské modální

podzoly a kryogenní půdy. Jsou velmi silně
kyselé, se zvýšenými zásobami vody a větši-
nou mají pokryv smilky. Jsou poměrně mělké,
sorpčně extrémně nenasycené, slabě zásobené
živinami, místy se značnými zásobami
nepříznivých forem humusu. Fyzikální a hyd-
rické vlastnosti jsou poměrně dobré, ale limito-

vané nepříznivými klimatickými jevy. Stano-
viště s těmito půdami se vyznačují extrémními
růstovými podmínkami v důsledku špatného
půdního chemismu, mělkosti půdy a extrém-
ních abiotických podmínek. K základním mra-
zovým (kryogenním) jevům a procesům v pleis-
tocenní periglaciální zóně patřila existence 
jednak permafrostu (trvale zmrzlé půdy), jed-
nak intenzivní regelace (střídavé zmrzání a ro-
zmrzání půdy nebo kompaktní horniny). Jejími
projevy byly ve studených obdobích např. mra-
zový rozpad geologického podloží v blokové 
akumulace (kamenná moře a proudy) s morfo-
logicky výraznými výchozy typu tors a pro-
ces kryoplanace (vznik kryoplanačních teras 
apod.). V humidnějších obdobích docházelo

především působením půdního ledu k mrazo-
vému třídění klastů v polygony, pruhy, brázdy
a k mrazově podmíněné soliflukci.

Ve srovnání s intenzitou mrazových pro-
cesů v pleistocénu jsou recentní mrazové pro-
cesy vzhledem ke klimatickým poměrům vý-
razně menší, přesto však mají významný vliv
na půdu a vegetaci vrcholových partií Krko-
noš a jsou základním prvkem, který udržuje
jejich tundrový charakter.

Nevyvinuté půdy
Jedná se o regozemě, litozemě, rankery,

popř. jejich přechody do subtypů základních
půdních typů. Vyskytují se ve všech polohách
na extrémních a silně exponovaných kameni-
tých terénech a kryogenních terasách vrcholo-
vých partií.

Charakteristika 
jednotlivých půdních typů
Litozemě — LI
Litozemě jsou mladé, dosud nevyvinuté pů-

dy, v počátečním stadiu vývoje, bez zřetelně
vyvinutého horizontu A. Často se jedná o pů-
dy neustále „zmlazované“ erozí, na exponova-
ných stanovištích. Obvyklá stratigrafie půdní-
ho profilu je: O (L, F, H) — Ah — (Cr) — R.
Litozemě se vyznačují hloubkou půdního pro-
filu do 10 cm a od této hloubky již nastupuje
pevná nebo zvětráním málo narušená hornina.
Skeletovitost těchto půd je většinou vyšší než
70 %. Stanoviště s těmito půdami jsou charak-
teristická značnými ekologickými extrémy,
snadno se zahřívají, mají malou tepelnou setr-
vačnost, srážková voda se zde rychle vsákne 
a může snadno dojít k vodnímu deficitu.

V Krkonoších se vyskytuje subtyp litozem
modální (LIm), tj. typické formy; na bazických
a ultrabazických horninách pak v podstatně
menší míře variety eutrofní, ojediněle na mra-
morových skalách variety karbonátové.
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Příroda Neživá
příroda

Půdy

Půdní typy v národních parcích Krkonoš. (GIS Správa KRNAP.)

Litozem modální. (Foto J. Smejkal.)  Ranker kambický. (Foto J. Smejkal.) 



Rankery — RN
Dalším vývojovým stadiem půd na silikáto-

vých horninách jsou rankery. Jsou to půdy s ne-
vyvinutým profilem, kde obvyklá statigrafie je:
O (L, F, H) — Ah (možné i Am, Au) nebo Ap —
Cr — R. Hloubka půdního profilu je vyšší než
10 cm. Pro ranker je typický výskyt melanické-
ho nebo humózního silikátového horizontu
Am, Ah, popřípadě umbrického horizontu Au.
Jedná se o půdy relativně mladé, nebo se vy-
skytující na lokalitách, kde vývoji půd zabraňu-
je působení vody nebo pohyb zvětralin po 
svahu. Vzhledem k výskytu těchto půd na pev-
ných horninách nebo sutinách se jedná o půdy
velmi skeletovité, obsah skeletu v horizontu A
dosahuje více než 50 %. Rankery jsou silně
ohroženy erozí. Ze stanovištního hlediska jsou
rankerové půdy rovněž méně příznivé, zejmé-
na pro nepříliš příznivý hydrotermický režim.
Z hlediska vodního režimu může na těchto 
půdách docházet k deficitu vláhy, který má za
následek až odumírání vegetace, včetně stro-
mové. Nejčastěji se vyskytují zejména na suťo-
vých lokalitách vyšších poloh, přičemž jejich
výskyt je spíše ostrůvkovitý a jenom zřídka za-
ujímají větší plochu.

V Krkonoších se ve větší míře vyskytují sub-
typy ranker kambický (RNk), kde se začíná vy-
tvářet základ kambického (hnědého) horizon-
tu, ranker podzolový (RNz), u něhož se pod hu-
musovým horizontem Ahe začíná tvořit rezivý
horizont Bsv — tento subtyp je ve větší míře pří-
tomen zejména na polské straně hor, dále ran-
ker suťový (RNs), s mocností nad 50 cm, s ob-
sahem skeletu nad 80 %, a ranker litický (RNt),
u kterého je pevná skála v hloubce 10–30 cm.

Rendziny — RZ
Rendziny představují jistou obdobu ranke-

rů na karbonátových horninách se skeletovi-
tým rozpadem. Název pochází z polského
rendzić — skřípat (při orání vysoce štěrkovité
půdy). Rendziny jsou půdy vyskytující se na

vápencích, dolomitech, případně magnezitov-
cích. Jejich statigrafie je určena jako: O (LFH)
— Ah (k), (Am /k/, Ap) — Crk — Rk. Zejména 
u suťových a povrchově odvápněných rendzin
dochází k tvorbě tmavých melanických ho-
rizontů. Tvorba kambického horizontu indi-
kuje přechod ke kambisolům a luvisolům.
Rendziny jsou mělčí půdy s převážně nízkou
pórovitostí. Vysoká tvrdost hornin je příčinou
skeletovitosti nad 30 % v profilu do 50 cm.
Rendziny jsou většinou nadměrně provzduš-
něné, v létě prosychající a jsou ohroženy ero-
zí. Struktura půdy je drobtovitá, přičemž půd-
ní reakce je neutrální až mírně alkalická.
Úrodnost těchto půd je celkově nízká, při od-
lesnění lehce podléhají erozi.

V Krkonoších je zaznamenán především
výskyt subtypu rendzina kambická (RZk), 
s hnědým, žlutohnědých kambickým Bv hori-
zontem pod Ah do 30 cm, a subtypu rendzi-
na litická (RZt), u které je kompaktní skála
v hloubce 10—30 cm. Plošně minimální roz-
sah rendzin je zaznamenán především na čes-
ké straně pohoří.

Regozemě — RG
Regozemě představují půdní typ, který se

vyvíjí na nezpevněných substrátech sedimen-
tárního původu (kromě mladších aluvií). Mají
statigrafii O (L, F, H) – Ah — C, nebo Ap — C.
Vyvíjejí se především na píscích, kde minerál-
ně chudý substrát či krátká doba pedogeneze
brání výraznější půdní tvorbě, ale i na střed-
ních a těžších substrátech, pokud je vývoj půd
narušován vodní erozí.

V Krkonoších je na větších plochách regist-
rován výskyt subtypu regozem psefitická
(RGy), kde půdním substrátem jsou sypké
štěrky a periglaciální sutě nejvyšších poloh.

Kambizemě — KA
Jedná se o zonální půdy, typické pro lesní 

ekosystémy středních a nižších poloh, na sta-
novištích s neutrálními a kyselými horninami
a dostatečným zásobením půdy vodou. Vy-
značují se stratigrafií: O (L, F, H) — Ah (Ap) —
Bv — C. V jiných klasifikačních systémech se
označují jako hnědé půdy. Vznikly na velmi
rozdílných horninách, zejména nekarbonáto-

Půdy
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Rendzina suťová. (Foto J. Smejkal.)  Kambizem modální. (Foto J. Smejkal.)  Kambizem rankerová. (Foto J. Smejkal.) 

Nadmořská výška 1 190 m Expozice JZ Sklon 24°
Soubor lesních typů 6A – klenová smrková bučina
Půdní kryt Gymnocarpium dryopteris + Homogyne alpina
Horizont Hloubka  (cm)
L 0–3 opad buku, bukovince a podbělice
F 3–6 mírně vlhká drť
H + Ah 6–20 tmavě čokoládově hnědá písčitohlinitá zemina s jemně 

drobtovitou strukturou, mírně vlhká, kyprá a skeletovitá
Bv1 20–36 čokoládově hnědá hlinitopísčitá zemina, čerstvě vlhká,

kyprá a skeletovitá
Bv2 36–62 sytě okrová hlinitopísčitá zemina, čerstvě vlhká, 

kyprá a skeletovitá
Cr 62–105 okrově šedá hlinitopísčitá zemina, vlhká ulehlá a kamenitá
R 105 + nezvětralá porfyrická biotitická žula
Prokořenění hojné do 38 cm, jednotlivé do 93 cm
Matečná hornina porfyrická biotitická žula

Půdní profil kambizemě modální (plocha Nad Benzinou 2).



vých, převážně v hlavním souvrství svahovin
magmatických, metamorfovaných a většinou
zpevněných sedimentárních hornin. Půdo-
tvorné substráty jsou zpravidla skeletovité, pů-
dy se vytvářejí hlavně ve svažitých podmín-
kách pahorkatin až hornatin, do 6. až 7. LVS.
Kambizemě mají příznivou, biologicky aktiv-
ní formu humusu (mul až mulový moder). Při
acidifikaci v půdě dochází k mírnému zpoma-
lení koloběhu živin, který je indikován tvor-
bou moderové (až morové) formy humusu.

V Krkonoších jsou kambizemě jedním
z hlavních půdních typů; je zaznamenán vý-
skyt subtypu kambizem modální (typická —
KAm), vznikající ze středně těžkých a lehčích
substrátů, s varietami mezobazická (KAma’)
s nasycením bázemi v horizontu Bv v hodno-
tě 50—20 % a eutrofní (KAmb’), z ultrabazic-
kých substrátů. Dále se vyskytuje kambizem
glejová (KAq) s výraznými reduktomorfními
(redukčními) znaky hlouběji než 60 cm, kam-
bizem oglejená (KAg), se středně výraznými
znaky mramorování v horizontu Bv, kambi-

zem rankerová (KAs), vznikající ze silně skele-
tovitých svahovin (nad 50 % skeletu) a kam-
bizem dystrická (KAd), kde nasycenost báze-
mi klesá pod 20 % a nasycenost sorpčního
komplexu hliníkem stoupá nad 30 %.

Kryptopodzoly — KP
Jako kryptopodzoly se označují půdní typy,

u nichž se vedle podzolizace významně uplat-
ňuje proces hnědnutí, jinak charakteristický 
pro kambizemě. Jsou to půdy se stratigrafií 
O (LFH) — Ahe — Bsv — C, se seskvioxidickým
spodickým horizontem, který má rezivou až
žlutorezivou barvu. Dříve se označovaly jako
podzolované hnědé lesní půdy nebo rezivé les-
ní půdy. Vyznačují se nízkou objemovou
hmotností (pod 1,0 g.cm–3) a vysokou kyprostí
v důsledku tvorby agregátů tvořených stmele-
ním jílovitých částic a prachu uvolněným 
amorfním FeO. Celkově jsou kryptopodzoly
půdy kypré, nejčastěji hlinitopísčité, středně
hluboké až hluboké, skeletovité, s příznivou
vlhkostí. Jsou to půdy silně kyselé, s nasycením

pod 20 %, s velmi výrazným výskytem volných
oxidů železa a hliníku a s nasycením sorpčního
komplexu hliníkem nad 30 %. Kryptopodzoly
se nejčastěji vytvořily v nižších horských oblas-
tech, pod smíšenými porosty s převahou buku,
smrku a jedle. Tvoří souvislé pásmo navazující
na níže položené pásmo kambizemí.

V Krkonoších se vyskytují zejména subtypy
kryptopodzol modální (typický) — KPm, kryp-
topodzol oglejený (KPg), s redukčními i oxidač-
ními znaky ve spodní části v horizontu Bsv,
kryptopodzol glejový (KPq), s výraznými reduk-
tomorfními znaky pod horizontem Bsv, a kryp-
topodzol rankerový (KPs), vzniklý ze silně ske-
letovitých substrátů (skeletovitost nad 50 %).

Podzoly — PZ
Podzoly představují zonální, orograficky

podmíněný klimax v rámci pedogeneze. Je pro
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Kryptopodzol modální. (Foto J. Smejkal.) 

Nadmořská výška 1 220 m Expozice SV Sklon 29°
Soubor lesních typů 8Z – zakrslá smrčina
Půdní kryt Calamagrostis villosa
Horizont Hloubka  (cm)
L 0–4 opad smrku a třtiny
F (H) 4–14 mírně vlhká drť s pozvolným přechodem v nepatrnou 

mělovou vrstvu
Ahe 14–26 tmavě šedá hlinitopísčitá zemina s krupičkovitou 

strukturou, kyprá, čerstvě vlhká, slabě skeletovitá 
s mírným barevným přechodem dospodu

Ep 26–47 světle šedá hlinitopísčitá zemina, kyprá, čerstvě vlhká, 
skeletovitá

Bhs 47–59 černohnědá písčitohlinitá zemina, mírně slehlá, čerstvě 
vlhká a skeletovitá

Bs 59–68 světle okrová hlinitopísčitá zemina, čerstvě vlhká, 
ulehlá a kamenitá

Cr 68–92 světle okrově šedá hlinitopísčitá zemina silně ulehlá, 
vlhká a kamenitá

R 92 + nezvětralá biotitická žula
Prokořenění hojné do 32 cm, jednotlivé do 61 cm
Matečná hornina biotitická žula

Půdní profil podzolu modálního (TVP 11 – Na Strmé stráni A).

Nadmořská výška 1 060 m Expozice V Sklon 22°
Soubor lesních typů 8K – kyselá smrčina
Půdní kryt Calamagrostis villosa
Horizont Hloubka  (cm)
L 0–3 opad buku, smrku a třtiny
F 3–6 mírně vlhká drť
H+Ahe 6–19 tmavě šedohnědá hlinitá zemina s jemně drobtovitou 

strukturou, mírně vlhká, kyprá a skeletovitá
Bsv1 19–38 sytě rezivě hnědá písčitohlinitá zemina, mírně vlhká, 

kyprá a skeletovitá
Bsv2 38–76 světle rezivě hnědá písčitohlinitá zemina, čerstvě vlhká, 

mírně slehlá a skeletovitá
Cr 76–115 okrově šedá hlinitopísčitá zemina, čerstvě vlhká, 

ulehlá a kamenitá
R 155 + nezvětralý chlorit-muskoviticko-albitický fylit
Prokořenění hojné do 35 cm, jednotlivé do 91 cm
Matečná hornina chlorit-muskoviticko-albitický fylit

Půdní profil kryptopodzolu modálního (plocha V Bažinkách 2).

Podzol modální. (Foto J. Smejkal.) 



ně typický sled horizontů: O (L, F, H) — Ahe —
Ep — Bhs — Bs — C. Horizont vybělený (albic-
ký — humusem často zabarvený do šeda) 
a iluviální seskvioxidický až humusoseskvioxi-
dický spodický jsou výrazně diferencovány.
Humusovou formou je převážně surový na-
dložní humus — mor. Jde o půdy humidního
chladného klimatu, jejichž produkční schop-
nost je snížená. Významnou úlohu v genezi
podzolů má vegetace (jehličnany, vřes, borůvka
aj.), poskytující nesnadno rozložitelný opad.
V chladném klimatu se silně zpomaluje biolo-
gický koloběh a hromadění organických látek.
V surovém humusu se převážně abiotickými
přeměnami tvoří nízkomolekulární látky, které
vyvolávají silně kyselou reakci a v půdě nepo-
lymerizují. Uvolňují železo a hliník z půdních
minerálů. Silná kyselost vede k rozpadu pri-
márních minerálů a po nasycení mezimřížko-
vých prostor k rozpadu jílových minerálů.
Vyplavené ionty migrují v půdním profilu 
a tvoří část procesu označovaného jako podzo-
lizace. Podzoly se vyskytují zejména v pásmu
klimaxových smrčin a klečových porostů.

V Krkonoších se vyskytují podzoly, které
lze na základě výskytu, kombinace horizontů
a z části podle stanovištních vlastností dělit 
na několik podtypů: podzol rankerový (PZs),
s obsahem skeletu nad 50 %, litický (PZt), 
s kompaktní horninou do 40 cm, modální
(horský — PZm), typicky vyvinutý, představu-
jící zonální půdy horských poloh v pásmu
smrčin. Dále jde o podzol histický (PZo), s ho-
rizontem nadložního humusu nad 20 cm, 
oglejený (PZg), s výraznými redoximorfními
znaky pod spodickým horizontem a podzol
glejový (PZq) s výraznějšími reduktomorfními
znaky pod spodickým horizontem.

Gleje — GE
Gleje jsou půdy, jejichž vznik je podmíněn

vysoko dosahující hladinou spodní vody v dů-
sledku vysokých srážek a konfigurace terénu.

Pořadí horizontů je zpravidla: Ot — At (T) –
Gro — Gr. Charakteristický a determinující je
výskyt reduktomorfního glejového diagnostic-
kého horizontu do 60 cm. V půdě převažují re-
dukční procesy vedoucí ke snížení produktivi-
ty stanoviště. Vlivem nadbytku vody se zpo-
malují oxidační a transformační procesy, což
může vyvolat hromadění organických látek
v půdě a hromadění nadložního humusu (po-
př. jeho rašelinění). Šedavé zbarvení je také
způsobeno splaveným humusem, na hrubozrn-
ných půdách nebo substrátech chudých na že-
lezo či mangan však může šedozelená barva 
i šedorezavá skvrnitost chybět. Půdní profily
glejů jsou zrnitostně heterogenní a jsou často
vrstevnaté. Horizonty gleje jsou zpravidla sleh-
lé a stanovištní kvalita je snížena. Jde o půdy
intrazonální, které se díky výše zmíněným pod-
mínkám mohou vyskytovat v různých nad-
mořských výškách a klimatických podmínkách.

V Krkonoších se vyskytují především gleje
modální (GLm), dále gleje kambické (GLk),

které mají pod horizontem Ahg nehluboký
horizont Bvg, a gleje histické (GLo) s rašelin-
ným T-horizontem o mocnosti 25 až 50 cm.

Organozemě — OR
Organozemě (rašelinné půdy) jsou půdní

typy charakterizované organickým (nadlož-
ním humusovým) horizontem T o mocnosti
přes 50 cm, s výjimkou případu vzniku nad
pevnou, rostlou skálou. Významným rysem
vývoje těchto půd je zpomalený rozklad i hu-
mifikace organických látek v závislosti na hyd-
rotermickém režimu, jeho změnách a na bio-
logické činnosti půdy ovlivněné trofismem
prostředí (hlavně příměsí minerálních složek,
karbonátů). Organozemě se proto vyznačují
výraznou akumulací slabě rozložených orga-
nických látek v důsledku nízké teploty, za-
mokření, silné kyselosti, oligotrofnosti pro-
středí nebo kombinací těchto faktorů. Typické
organické půdy mají nad 65 % organických 
látek. Půdní profil se skládá z několika hori-
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Podzol glejový. (Foto J. Smejkal.) Glej histický. (Foto J. Smejkal.) Podzol oglejený. (Foto J. Smejkal.)

Nadmořská výška 1 190 m Expozice SV Sklon 4°
Soubor lesních typů 8R – vrchovištní smrčina
Půdní kryt Sphagnum girgensohnii, Calamagrostis villosa
Horizont Hloubka  (cm)
L 0–12 opad rašeliníku, smrku a třtiny
T1 12–42 světle hnědá mladá rašeliništní bezstrukturní zemina, 

mokrá a bez příměsí skeletu
T2 42–56 tmavěhnědá starší rašeliništní zemina, slehlá, 

mokrá a skeletovitá
T3 56–78 černohnědá rašeliništní zemina, slehlá,  

mokrá a skeletovitá
T/Gr 78–92 světle šedohnědá hlinitopísčitá zemina, slehlá, 

mokrá až roztékavá a skeletovitá
Gr 92–135 světle šedá hlinitopísčitá zemina, slehlá, 

mokrá až roztékavá, skeletovitá
R 91 + nezvětralá muskovitická ortorula
Prokořenění hojné do 19 cm, jednotlivé do 48 cm
Matečná hornina muskovitická ortorula

Půdní profil a stanovištní charakteristika organozemě glejové (plocha Václavák).



zontů T, které se liší stupněm rozložení orga-
nických zbytků. Horizont T se podle množ-
ství nerozložené organické hmoty dělí na Tf 
— fibrický (>2/3 nerozložené hmoty), mezic-
ký (1/3—2/3) a saprický (<1/3). Pod těmito 
horizonty se většinou nachází horizont G —
glejový. Organozemě se vyskytují hlavně
v horských polohách a mají zejména vodo-
hospodářský a ekologický význam.

V Krkonoších je popsán výraznější výskyt
organozemí fibrických (ORf), s nízkou roz-
ložeností organických látek do 1/3 objemu, 
a organozemí glejových (ORq), u kterých je
charakteristický výskyt glejového horizontu
v hloubce 0,5—1,0 m.

Fluvizemě — FL
Fluvizemě jsou půdy charakterizované pou-

ze fluvickými znaky, tj. vrstevnatostí a ne-
pravidelným rozložením organických látek.
Vytvářejí se v nivách řek a potoků z povodňo-
vých sedimentů. Jejich statigrafie je jed-
noduchá: O (LFH) — Ah — M — C. Jedná se

většinou o půdy mladé, patřící do skupiny
půd, u nichž byla akumulace substrátu naru-
šována záplavami spojenými s ukládáním 
materiálů — zemin. Fluvizemě se vytvořily na
recentních sedimentech řek a potoků. Hladina
podzemní vody se výrazně mění v závislosti
na stavu vody ve vodním toku, a to zpravidla
více než u glejů. Stanovištní kvalita těchto
půd může kolísat, většinou je však dobrá. Na
subtypech arenických a psefitických organo-
zemí se nejčastěji vyckytují společenstva vrbo-
vých olšin a společenstva Alnetum incanae, na
subtypech modálních a pelických Querceto-
Fraxinetum, Ulmeto-Fraxinetum a na glejových
se společenstvem Fraxineto-Alnetum.

V Krkonoších se vyskytují především subty-
py fluvizem psefitická (FLy) na štěrcích a flu-
vizem kambická (FLk) s výrazným hnědým
kambickým horizontem.

Monitoring změn lesních půd 
pod hlavními typy lesních porostů
V lesních ekosystémech pod horní hranicí

lesa (v 5.—8. LVS), tedy v bukových, smíše-
ných a smrkových porostech, a nad horní hra-
nicí lesa (9. LVS) v klečových porostech pro-
bíhá již od roku 1980 podrobný monitoring 
a pedologická šetření procesů a změn pro-
bíhajících v půdním prostředí Krkonoš pod
vlivem měnících se abiotických i biotických
podmínek. Pozornost je věnována především
zjištění trendů chemických vlastností půd pod
lesními i nelesními ekosystémy. Celkem 13 
analyzovaných parametrů (celkový uhlík a du-
sík, pH/H2O a pH/KCl, S, H, T, V, P2O5, K2O,
Fe2O3 CaO, MgO) je sledováno jak ve svrch-
ních, tak spodních půdních horizontech.

Pedologický monitoring probíhá celkem na 
44 trvalých výzkumných plochách a jeho do-
savadní výsledky jsou popsány např. v pracích
Vacek & Matějka (1999), Pašťalková, Podráz-
ský & Vacek (2001) a Podrázský & Vacek
(2006). Jakkoli jsou výsledky tohoto pedolo-
gického výzkumu nadmíru zajímavé, není
možné jim v této publikaci věnovat potřebný
prostor. Pouze lze rámcově konstatovat, že 
relativně nejpříznivější půdní poměry byly
zjištěny v bukových porostech, méně příznivé
byly již ve smíšených a smrkových porostech

a nejméně příznivé v klečových porostech.
Hlavní změny v jednotlivých porostech a di-
ferencovaně podle jednotlivých dřevin pro-
běhly v povrchových půdních horizontech,
přičemž charakter změn byl závislý na kon-
krétních stanovištních a porostních podmín-
kách. Celkově však narůstaly se stoupajícími
lesními vegetačními stupni. V roce 1993 byl
nejprokazatelnější dopad imisně ekologické
kalamity na stav půd. Fyzikálně chemické
vlastnosti půd nevykazují v globále od roku
1980 do současnosti, přes jistou rozkolísanost,
významnější rozdíly. Obsah přístupných živin
se však průkazně snížil, rostoucí obsah pří-
stupných živin se po imisně ekologické kala-
mitě objevil jen pod listnatými porosty.

Ohrožení půd introskeletovou erozí
Introskeletová eroze (ISE) je definována ja-

ko převážně vertikální propadávání a propla-
vování organických i anorganických půdních
částic mezerami mezi skeletem do spodin
zvětralinového pláště — do dutin mezi kame-
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Organozem fibrická. (Foto J. Smejkal.) Fluvizem modální. (Foto J. Smejkal.)  

Stupeň ohroženosti     Stanoviště (lesní typy) s ohrožením introskeletovou erozí        Plocha PL (ha)   Plocha ČR (ha) Suma (ha)
1. nízká ojedinělé plošky sutě na kamenitých svazích: 6N1, 6N3, 1 010,38 4 135,23 5 145,61

6M9, 7N1, 7N3, 7M9, 8K9, 8Z4, 8Z3, 8Z5, 8Z6, 8Z8, 
8M, 4N4, 5N4, 3J1,7Z0

2. střední častě plošky sutě a balvanů na kamenitých svazích: 6N4, 759,58 2 008,26 2 767,85
6V0, 6F3, 6N7, 7N4, 7N5, 7V7, 7F2, 8N1, 8N3, 8N5,  
8Z2, 8Z0, 5N0, 5V0, 5J, 4Y, 4Z9, 8V5, 8N6

3. vysoká rozsáhlé plochy sutě a skály: 7Y, 6Y, 5Y, 7N0, 0Z, 6N0, 
8F2, 8N0, 6Z9 432,87 1 826,06 2 258,92

4. velmi vysoká skály a plochy na hřebeni s výskytem sutě: LT: 8Z9,  1 306,12 2 708,85 4 014,97
8Y, 9K, 9Z, 9K

5. extrémní periglaciální sutě a skály: 9Y 134,29 327,11 461,40
Celkem 3 643,24 11 005,51 14 648,75

Ohroženost lesních půd introskeletovou erozí v Krkonoších.



ny a balvany na suťových stanovištích. Na les-
ní půdě je introskeletová eroze vyvolána nej-
častěji zmýcením lesních porostů a bývá ob-
vykle umocněna nevhodným způsobem sou-
střeďování dřeva. Na extrémně skeletovitých 
a slunných lokalitách se introskeletová eroze
objevuje dokonce již v progresivní fázi odu-
mírání lesního stromoví následkem působení
škodlivých činitelů.

Nebezpečí ISE bylo z geologického hlediska
lokalizováno zejména na Slezský hřbet, tvoře-
ný hlavně biotitickou žulou. Ta je zde součás-
tí krkonošsko-jizerského plutonu. Má kvádro-
vitou odlučnost a jejím rozpadem vznikají
zvětraliny hrubě písčité, se silně narušenými 
a rozpadavými úlomky horniny. Obsahují
však i zcela neporušené kompaktní balvany.
Zvětralina s takovou strukturou při narušení
půdního krytu a postupném tlení kosterních
kořenů stromů snadno podléhá ISE. S klesají-
cí četností se lokality ohrožované touto for-
mou eroze vyskytují také na rulách, svorech 
a fylitech. Zvětrávání těchto hornin produku-
je menší kameny, suť je drobnější a nacháze-
jí se v ní pouze nevelké meziprostory. Kro-
mě zvětrávání hornin se na výskytu ISE a do-
provodných projevů podílí také nadmořská
výška, orientace svahů, sklon a reliéf terénu,
výskyt žil a čoček jiných odolnějších hornin,
např. žilného křemene a kvarcitů apod.

Při výrazném zvětšování původně malých
plošek sutě či povrchové kamenitosti se proce-
sy ISE stávají limitujícím faktorem obnovy le-
sa. Z těchto důvodů je problematice ISE věno-
vána značná pozornost již od 80. let 20. stole-
tí. Výzkum je dlouhodobě zaměřen na sledo-
vání jejího rozsahu a dynamiky; zkoumána je
zejména hloubka půdy, povrchová kamenitost
a mikroreliéf terénu, intenzita změn minerali-
začních procesů a dynamika půdního pokryvu
— bylinného a mechového patra (Šach & Pašek
1996, Podrázský 1996, Vacek, Matějka & Šach
1996, Mikeska & al. 2000).

Z hlediska půdních typů a subtypů procesy
ISE hrozí nejvíce na litozemích a rankerech,
méně již na podzolu rankerovém, kryptopod-
zolu rankerovém a nejméně na kambizemi
rankerové. Projevy ISE se přirozeně objevují
především v pasečném stadiu lesních typů na
kamenitých stanovištích v horských polohách.
Toto stadium je v posledních desetiletích v ho-
rách značně rozšířené v důsledku působení 
imisně ekologických stresů (imise, kůrovec, 
vítr atd.) a následných těžeb chřadnoucích 
porostů. Ohroženost lesních půd introskeleto-
vou erozí v národních parcích je uvedena v ta-
bulce a znázorněna na mapce.

Lokality podle stupně ohrožení
Na extrémních plochách v nejvyšších po-

lohách (3,5 % rozlohy obou NP) patří sutě
k přirozeným fenoménům a s opatřeními pro-
ti introskeletové erozi se zde neuvažuje.

Lokality s velmi vysokou ohrožeností
(27,41 % rozlohy obou NP) — mozaika přiro-
zeně vzniklých či historicky nezalesnitelných
sutí při horní hranici lesa je rovněž považová-

na za cílové stadium lesních typů a s opatře-
ními proti introskeletové erozi se zde uvažuje
jen v člověkem citelně narušených větších 
lokalitách. Sutě pokryté jen drnem borůvky 
a mechem nebo sutě spojené pouze kořeny
stromů a pokryté hrabankou se po odlesnění
mohou vlivem ISE změnit v nezalesnitelné
souvislé kamenité plochy bez jemnozemě. Na
takových lokalitách obvykle s rozvolněným
porostem docházelo v minulosti k častému
přirozenému zmlazování, které je velmi žá-
doucí. To však v poslední době se změnou po-
rostního prostředí a absencí semenných let 
ustávalo, ale v období po roce 1992 se ve vět-
ší míře opět objevilo. Zalesňování lokalit 
s velmi vysokou ohrožeností je velmi obtížné,
bylo by proto vhodné je z těžby vyloučit.
V případě rozpadu porostů lze použít podsíje
a podsadby, aby nedošlo k úplné ztrátě jem-
nozemě, a podle potřeby zajistit i donášku 
zeminy, pochopitelně s respektem k omezení
vyplývajících ze statutu národního parku.

Lokality s vysokou ohrožeností (15,42 %
rozlohy obou NP) představují z hlediska po-
tenciální ISE velké nebezpečí pro trvalost
funkcí lesa, neboť bývají mnohdy překryté 
drnem borůvky a mechem, či jsou to sutě sta-
bilizované pouze kořeny stromů a pokryté
hrabankou. Po odlesnění se mohou vlivem
ISE změnit v těžko zalesnitelné souvislé ka-
menité plochy bez jemnozemě. Na takových
místech je třeba vyloučit souvislou holoseč po
svahu a prodloužit obnovní dobu.

Lokality ohrožované středně (18,89 %
rozlohy obou NP) představují mozaiku suťo-
vých ostrůvků obklopených kamenitými pů-
dami, s možností vzniku maloplošných sutí.
Proti předchozí skupině se jeví zalesňování
těchto lokalit méně obtížné. Je-li úspěšné, na-
cházejí se v kulturách a mlazinách jen různě

rozlehlé ostrůvky sutě. Lze předpokládat, že
po úspěšném zalesnění s využitím speciálních
technologií a melioračních postupů se ostrův-
ky sutí budou postupně zmenšovat a ve stadiu
dospělosti lesního porostu patrně zmizí.

Lokality s nízkou ohrožeností (35,13 %
rozlohy obou NP) se nacházejí na podložních
horninách méně náchylných ke vzniku a vý-
voji ISE. Tyto lokality byly postiženy imisně
ekologickými vlivy více ve vysokých polo-
hách, ve středních polohách méně a jen ost-
růvkovitě. Jsou menší předpoklady jejího roz-
šiřování.

V projevech ISE se odráží zejména různo-
rodost a stav přízemní vegetace (bylinného 
a mechového patra), od úplného zapojení až
po její absenci, a výskyt povrchové kameni-
tosti. To bylo využito při diferenciaci potenci-
álního ohrožení půd introskeletovou erozí
podle lesních typů.

Ochrana půd před erozí
Procesy ISE se výrazně zpomalují po dosa-

žení výšky výsadeb kolem 50 cm. V tomto sta-
diu již dochází ke značnému růstu kořenů 
a tím i k plnění půdoochranných funkcí nově
založených lesních kultur (cf. Vacek, Matějka
& Šach 1999). Na plochách ohrožených ISE
lze po odlesnění předpokládat zvýšení mikro-
biologické aktivity organických (nadložních
humusových) horizontů, což se projeví v prv-
ní řadě vyčerpáním snadno rozložitelných 
organických látek, zrychlenou nitrifikací a zvý-
šenými ztrátami dusíku a bází. Rozvoj bylin-
ného patra vede naopak k účinnému zadržo-
vání draslíku a fosforu v půdě. Mineralizace je
zrychlována výrazným střídáním mikroklima-
tických podmínek. Časem dochází ke ztrátám
organické hmoty a vystupování sutí a násled-
ně k výrazným ztrátám dusíku i ostatních ži-
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Ohroženost lesních půd introskeletovou erozí v národních parcích Krkonoš. (GIS Správa KRNAP.)



vin. Na těchto plochách je mimořádně důleži-
tá půdoochranná role porostů lesních dřevin.

Nemá-li  ISE a s ní související jevy zůstat na
pasekách trvalým fenoménem, je třeba věno-
vat maximální pozornost obnovním postu-
pům a zalesňovacím technologiím se speciál-
ními prvky protierozní ochrany. Pouze po 
úspěšné obnově, s přibývající dobou od zmý-
cení porostu, budou jevy ISE postupně mizet
a zbude po nich maximálně nevelký počet ost-
růvků sutě zanedbatelné velikosti.

Úprava půdního režimu
Půdní prostředí Krkonoš bylo vlivem půso-

bení imisí pozměněno, zejména došlo ke zvý-
šení jeho kyselosti. Ve snaze zpomalit tyto
změny byly nejvíce poškozené lokality Krko-
noš v 80. letech 20. století ošetřovány vápně-
ním a hnojením. Poslední vápnění se uskuteč-
nilo v roce 1990. Volba lokalit byla prováděna
podle výsledků půdních rozborů, zajišťovaných
od roku 1986 ÚHÚL a VÚLHM. Z výsledků
rozborů vyplynulo, že (a) výměnná kyselost
půdních vzorků do hloubky 30 cm byla až na
výjimky v rozmezí pH 3,5—4,5; (b) zásoba pří-
stupných živin byla převážně u P2O5 střední až
nízká, u K2O velmi nízká až nízká, u CaO vel-
mi nízká až nízká a u MgO nízká.

Podle toho byla stanovena průměrná potře-
ba vápence v množství 10 tun na 1 ha, ve
třech dávkách v tříletých cyklech.

Vzhledem k nízkému obsahu hořčíku v pů-
dách se používal dolomitický vápenec. Vápně-
ní se provádělo letecky a částečně také ručně
současně s hnojením do jamek k sazenicím 
a bylo použito pouze ve vyšších horských po-
lohách (na silně okyselených stanovištích), na
zalesněných holinách, popř. i v sousedících
mladších porostech. Vápnění není považová-

no za opatření obrany proti odumírání lesa 
a působení imisí, ale za prostředek prevence
poškození půd (nikoli porostu).

Pro zlepšení půdních podmínek při zales-
ňování se také přihnojovalo k sazenicím, nej-
dříve dávkováním kombinovaných hnojiv, od
roku 1987 hnojivými sáčky dolomitického 
vápence, později přidáváním komplexních
hnojiv v tabletách (Preform, Dukofert apod.). 
V oblasti Krkonoš bylo poloprovozně od-
zkoušeno i letecké hnojení lesních porostů ka-
palným hnojivem CANSOL a NITROMAG.
Hnojivo je přímo vstřebáváno listem (jehli-
čím) a bezprostředně zlepšuje výživu a zdra-
votní stav ošetřovaných porostů.

V situaci, jaká je v ČR, lze v Krkonoších po-
čítat s odstíněním pouze části spadů kyselých
látek, což může mít ekologický a snad i eko-
nomický význam pouze při podstatné redukci
znečištění ovzduší kyselinotvornými látkami,
především oxidy síry (Podrázský 1991).

Změny vodního režimu
odvodněním lesních půd
Krkonoše jsou pramennou oblastí velkého

počtu vodotečí, které mají v horní části toku
většinou bystřinný charakter (velký sklon koryt,
prudkost toku, značné výkyvy stavu vodní hla-
diny a průtoků, neustálené dno pro velkou 
unášecí sílu vody, častá eroze břehů). Na ně-
kterých místech v subalpínském i v montánním
stupni vznikla v terénních depresích nebo ve
výronech podzemních vod rašeliniště, která
jsou většinou hlavními prameništi vodních to-
ků. Často se vyskytují plochy s různým stup-
něm zamokření na menších i velkých plochách.

K zamokření ploch dochází v místech te-
rénních depresí, tam kde jsou vhodné poměry
stanovištní (nepropustné podloží, méně pro-
pustná půda, zrašelinění povrchu) a při pře-
bytku vody přitékající nebo prosakujících 
z výše položených ploch. Po větším plošném
odlesnění starších a starých porostů dochází 
k narušení hydrologické stability (rovnováhy)
udržované lesem a přebytečná voda se zadr-
žuje v půdním profilu. Podle terénních pod-
mínek a množství nahromaděné vody dochá-
zí k dočasnému nebo trvalému zamokření.
Pokud nejsou splněny podmínky zamokřová-
ní, dochází často po odlesnění k nadměrnému
vysýchání lokalit (i dříve zamokřených). K ná-
vratu do původního stavu dojde po zalesnění
a řádném zapojení nového porostu, kdy se vy-
tvoří podmínky pro návrat mechů.

S odvodňováním lesních půd se začalo 
v souvislosti s obnovou po odlesnění velkých
ploch (ať již způsobeném lidskou činností ne-
bo po kalamitách). Odvodňování sledují vy-
tvoření vhodných podmínek pro umělé zales-
nění nebo zvýšení stability starších i starých

porostů. V blízkosti zástavby mělo také slou-
žit k upravení odtokových poměrů při zvýše-
ných stavech vody. Současně se tím snižovala
hladina spodní vody, což ovlivňovalo i klima.
Snížením zamokření se místy zlepšovaly 
rovněž podmínky pro přirozenou obnovu le-
sa (Mikeska & al. 2005).

Odvodnění dočasně 
zamokřených lesních půd
Odvodnění se provádělo hlavně po vytě-

žení větších ploch, po větrných a imisních 
kalamitách. Účelem byla rychlá redukce zvý-
šeného stavu povrchových vod, který vznikl
narušením rovnováhy vodního režimu po od-
stranění porostů a následným sekundárním 
zamokřením. Provádělo se v hospodářství 
oglejených stanovišť vyšších poloh – CHS 57
a v hospodářství oglejených stanovišť hor-
ských poloh – CHS 77.

Odvodnění mělo zlepšit podmínky pro co
nejrychlejší obnovu lesa (zalesnění holin i vy-
lepšování) a zvýšení stability starších a starých
porostů. Dočasnému účelu také odpovídala
menší hloubka příkopů (40—60 cm), jejich
hustá síť a často velkoplošný rozsah.

Jako doplňující opatření se používala vyvý-
šená kopečková sadba, jen omezeně sadba 
záhrobcová. Opakem dočasného odvodnění
bylo použití povodňování formou příkůpků. 
Tohoto způsobu se užívalo koncem 19. století
na lokalitách Suché stráně na jihu Benecka,
Studenovského a částečně Vítkovického i Har-
rachovského revíru. K povodňování se voda
přiváděla z potoků a pramenů v souběžných
příkopech, se spádem maximálně 0,5—1 %, do
porostů, kde se zastavuje a rozvádí. Na loukách 
v okolí bud, kde se pásl dobytek, se pro zlepše-
ní stanovištních podmínek povodňovalo vo-
dou čistou i smíšenou s kejdou. Některé tyto
plochy byly později zalesněny.

Odvodnění trvale
zamokřených lesních půd
Stanoviště s trvalým zamokřením a se stag-

nující vodou se odvodňovala pro usnadnění
obnovy lesa (zalesnění holin i vylepšování) po
větrných a imisních kalamitách, méně po 
úmyslném vytěžení různě velkých ploch.
Jednalo se o hospodářství podmáčených sta-
novišť vyšších a středních poloh (CHS 59),
hospodářství podmáčených stanovišť hor-
ských poloh (CHS 79) a vysokohorské lesy
pod hranicí stromové vegetace (CHS 02 —
SLT 8T a 8R).

Trvalému účelu odvodnění odpovídala vět-
ší hloubka příkopů (nad 50 cm), řidší síť a ně-
kdy i plochy většího rozsahu. Rašeliniště se
v minulosti odvodňovala příkopy po obvodu
k odvedení přebytečné vytékající vody.
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Lokalita v západních Krkonoších silně ohrožená 

introskeletovou erozí. (Foto O. Schwarz.)

LHC Aplikace (ha)
Harrachov Vrchlabí Maršov Celkem

Přihnojování k sazenicím 604 185 359 1 148
Vápnění půd 2 594 1 749 2 425 6 768

Přihnojování a vápnění lesních porostů v jednotlivých LHC v české části Krkonoš v letech 1982–1990.



Ovlivnění vodního režimu
výstavbou lesní dopravní sítě
V minulosti byla lesní dopravní síť velmi

řídká, cesty byly úzké, často ve velkém spádu,
stejně tak chodníky. Jen důležité cesty měly
zpevněný povrch, převládaly kamenité cesty
bez příkopů a vody pramenů, potůčků a poto-
ků byly převedeny přes povrch vozovky nebo
příčnou konstrukcí ze dřeva. Trasy cest se co
nejvíce vyhýbaly zamokřeným místům a raše-
liništím s ohledem na zvýšenou pracnost.
Cestní sít v minulosti, s výjimkou hlavních
přístupových cest (veřejných), jen málo naru-
šovala vodní režim území.

Intenzivní budování cest nastalo v souvis-
losti s rozvojem turistiky na začátku 20. stole-
tí, růstem osídlení a budováním obranného 
opevnění ve 40. letech, kdy trasy cest byly vo-
leny účelově, často bez ohledu na terénní
podmínky. Cesty již měly často podélné od-
vodnění příkopy a místy došlo k přerušení pů-
vodních odtokových poměrů i ke změně vod-
ního režimu pod komunikací.

Zpracování velkého objemu imisních těžeb
i těžeb z ostatních kalamit vyžadovalo urych-
lené vybudování rozsáhlé sítě přibližovacích 
a odvozních cest. Při použití těžké stavební
mechanizace vznikly často nadměrně široké
pláně i celá tělesa svážnic a odvozních cest.
Trasy cest sledovaly hlavně spádové poměry 
a nevyhýbaly se trvale zamokřeným lokalitám,
někdy ani rašeliništím. Větší část cest měla vy-
budována podélná odvodnění, která podchy-
covala a sváděla i delší úseky pramenů a za-
mokřených ploch. Podélně svedená voda byla
důsledně příčně převáděna přes těleso cest
propusty a jejich koncentrovaný výtok způso-
boval často erozi a zcela změnil původní od-
tokové poměry pod trasou na velkých území.
Při výstavbě cest nebyly dotčeny směry toků
vodotečí. Budování nových cest bylo ukonče-
no v roce 1994, kdy byla dosažena současná
hustota lesní dopravní sítě 16,7 m.ha–1.

Cestní sít vybudovaná hlavně v posledních
30 letech podstatně přispěla ke změně vodo-

hospodářských poměrů v oblasti. Došlo čas-
to k narušení a přerušení původních odtoků 
z ploch a vysýchání i celých lokalit pod cesta-
mi i v různě širokém pruhu nad nimi. Větší
koncentrací odtoků z ploch propusty vznikly
nové odtokové rýhy až malá koryta s občas-
ným i trvalým průtokem srážkových a vytéka-
jící vod. Množství a rychlost odtékající vody 
z území urychlují též velké plochy zpevněných
vozovek svážnic, odvozních a veřejných cest.

Provedená odvodnění
Údaje o odvodňovacích pracích provádě-

ných v minulosti jsou pouze neúplné, často
bez udání konkrétní lokality nebo uváděné 
v lesním hospodářském plánu jen v ploše za
jednotlivé roky nebo celkově za předcházející
desetiletí. Z těchto důvodů je odvodnění uvá-
děno v členění na staré — provedené v minu-
losti, obnovené staré — provedené během po-
sledních třiceti let, a nové — odvodnění v po-
sledních třiceti letech, která byla lokalizována
podle názvů místních tratí, vodotečí nebo hor-
ských chat. Obnova starých zanesených odvod-
ňovacích příkopů, v menší míře také nová 
odvodnění, byla prováděna ručně pomocí trha-
vin (táhlé nálože, bleskovice) a v pozdější době
rypadlem.

LHC Harrachov: Na velkostatku Jilemnice
jsou první záznamy o odvodnění z období
1873— 1878, kdy byly odvodněny zamokřené
paseky zřízením 138 km příkopů, ale tyto prá-
ce byly zřejmě prováděny již dříve. V letech
1982—1981 zde bylo odvodněno 387 ha, a to
zejména v oblasti Mrtvého vrchu, v okolí 
Alfrédky, Jakšína, Kamenice, Vosecké boudy,
Lubochu a Kyselých koutů.

LHC Vrchlabí: Na velkostatku Vrchlabí by-
ly v období 1852—1870 vykopány příkopy
v délce 56 km a odvodněno 730 ha (nejvíce 
v revíru Sedmidolí). Koncem 80. let 19. století
byly všechny rozsáhlé odvodňovací práce 
v podstatě ukončeny. Rozsáhlejší odvodňova-
cí práce v posledních 30 letech byly prováděny
po imisních a kalamitních těžbách. V letech

1962—1991 bylo odvodněno 281 ha, a to ze-
jména v oblasti Lesní a Lyžařské boudy, Tetře-
vích, Friesových a Lahrových bud, Předních
Rennerovek, Bradlerových bud, potoka Pudla-
vy a mezi Petrovou a Špindlerovou boudou.

LHC Maršov: Na panství Maršov začalo
odvodňování v roce 1877 a provádělo se po-
stupně až do roku 1935. Od roku 1885 souvi-
selo odvodnění se stavbou cestní sítě a stalo se
součástí plánu zalesnění a meliorací. Nejin-
tenzivněji probíhalo kolem roku 1890 v reví-
rech Velká a Malá Úpa i v revíru Černá Hora.
Další vlna odvodnění probíhala v posledních
30 letech v době rozsáhlých imisních a jiných
kalamitních těžeb. V letech 1964—1991 bylo
odvodněno 186 ha lesních porostů, a to ze-
jména na lokalitě Soví sedlo, U Hybnerky,
Haida, Stovková paseka, U Rýchorského dvo-
ra, pod Zrcadlovkami, na Černá pasece, vý-
chodně od Kolínské boudy, pod Hubertovou
vyhlídkou a mezi Lesní a Liščí boudou.

Půdní prostředí 
a péče o ekosystémy
Ze zhodnocení poměrně pestrých půdních

poměrů Krkonoš vyplývá široké spektrum
podmínek pedogeneze, což se odráží ve vel-
kém množství zastoupených půdních typů 
a subtypů. Současné nepříznivé antropogenní
a mnohdy i přírodní procesy tyto půdy a tím
stabilitu lesních i nelesních ekosystémů růz-
ným způsobem poškozují či narušují. Stav
půd a jejich vývojové změny mají proto zá-
sadní význam pro tvorbu managementu les-
ních ekosystémů. Je nezbytné dlouhodobě
monitorovat vývojové trendy půd a jejich vliv
na stav dřevinné a bylinné složky lesních i ne-
lesních ekosystémů.

Jako opatření čelící současnému vývoji půd
v Krkonoších lze navrhnout soubor převážně
biologických opatření (tvorba vhodné druho-
vé a prostorové skladby porostů) a částečně 
i technických opatření (pravidelná údržba
cestní sítě, asanace erozních rýh atd.) ověře-
ných výzkumem i praxí. 
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Různé mokřady byly v minulosti často odvodňovány. (Foto O. Schwarz.) Staré odvodnění na Mrtvém vrchu. (Foto O. Schwarz.)


