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Historie zemědělství v Krkonoších
Od 13. století do 1. poloviny 20. století
Zemědělské využívání krajiny Krkonoš za-

čalo již v 13. století, kdy na jižním okraji po-
hoří vznikaly první obce (Fanta 1969). O tom,
že v podhůří Krkonoš existovaly louky již teh-
dy využívané k seči, svědčí nález kosy při ar-
cheologických vykopávkách. Dlouhá kosa,
podobná té dnešní, se v Čechách začala pou-
žívat ve 14. století. Pravděpodobně nejstarší
nález tohoto nástroje umožňujícího sklizeň
travního porostu těsně nad zemí, datovaný 
do 1. poloviny 14. století, pochází z hrádku
Bradlo u Hostinného (Beranová 1980). V té
době se v Krkonoších uplatňovala tzv. přílo-
hová soustava hospodaření. Zemědělská půda
byla využívána jako louky, pastviny a pole,
zčásti osévané především ovsem nebo žitem 
a zčásti neobdělávaným přílohem k obnove-
ní půdní úrodnosti. Přílohová soustava se 
postupně transformovala na úhorovou. Na
nejméně úrodných půdách se jednou za dva
roky ponechal úhor (dvouhonné hospoda-
ření) a na ostatních půdách pak jednou za tři
roky (trojhonné hospodaření). Obnovy půdní
úrodnosti se kromě jednoletého úhoru po-
zději docilovalo zlepšeným obděláváním pů-
dy a používáním statkových hnojiv.

V místech s nejvýše položenou ornou pů-
dou v Krkonoších (např. v Malé a Velké Úpě,
v Horních Albeřicích, Lysečinách a na Be-
necku) se dlouhodobě užívalo tzv. trávopolní
soustavy. Obiloviny, nejčastěji žito a oves, po-
zději i brambory se střídaly dva až tři roky po
sobě, potom se pole zatravnilo a několik let se
využívalo k pastvě nebo ke sklizni sena.

Způsoby hospodaření měly v drsných kli-
matických a členitých terénních podmínkách
Krkonoš četné obměny. Snahou místních ze-
mědělců na rodových majetcích byla vždy 
ochrana půdy pro zachování půdní úrodnosti
k zajištění skromné obživy (Fanta 1969).

Podobné byly začátky zemědělství i na se-
verní, slezské straně Krkonoš, zejména v oko-
lí nejníže položených sídel, k nimž patřily 
např. Kowary, Miłków, Piechowice, Podgó-
rzyn a Sobieszów. Již ve 14. století tady začal
chov skotu a ovcí. Chovu ovcí se věnovali
především obyvatelé Miłkowa, který se stal 
v 16. a 17. století ovčáckým krkonošským
centrem. Tehdy se objevily i první mlýny na
obilí. I když obilnaření nehrálo významnější
roli, přesto se místy obiloviny na zrno pěsto-
valy, zejména oves a ječmen. Ve vyšších parti-
ích hor se osídlení spojené se zemědělstvím
objevilo teprve ve druhé polovině 16. století.
V tehdejších sídlech, jako Karpacz nebo
Szklarska Poręba, se obyvatelé věnovali chovu
prasat a pastvě skotu a ovcí, k čemuž využíva-
li místa odlesněná těžbou dřeva. Vedle paste-
vectví se živili i sběrem hub a lesních plodů.

K velkému rozvoji zemědělství v Krkono-
ších došlo až po třicetileté válce, kdy se změ-
nili majitelé panství Maršov, Vrchlabí a Jilem-
nice (Lokvenc 1978). Tehdy se zemědělství 
a zejména chov dobytka postupně staly hlav-
ním zdrojem obživy místního obyvatelstva.

Zemědělství v horských oblastech bylo
vždy spojeno s chovem hospodářských zvířat.
K těm nejdůležitějším v Krkonoších patřil 
od nejstarších dob skot. Zhruba až do polovi-
ny 19. století se v českých zemích výlučně
chovalo plemeno červinek, které mělo nejrůz-
nější krajové rázy. Jeho původ se odvozuje
přímo od pratura, který žil v lesích Evropy
hojněji až do středověku a byl oblíbenou lo-
vnou zvěří šlechty. Poslední pratur byl zabit
roku 1627 v Polsku (Anděra & Horáček 2005).
Krkonošské červinky se podobaly červinkám
chebským nebo také slezským a místy se udr-
žely až do začátku 20. století (Sýkora 1983).
Červinky patří ke krátkorohému skotu, který
se na našem území choval již v neolitu.
Vzhledem k souběžnému výskytu domácího
skotu a pratura v pravěku nelze vyloučit jejich
vzájemné křížení. Vzhledem k podobným tě-
lesným rozměrům skotu v neolitu, keltského
a středověkého lze předpokládat, že červinky
se mohly chovat v málo pozměněné podobě
několik tisíc let, a lze je proto označit za vel-
mi staré plemeno původního českého skotu
(Petrášek 1972). Sudetský skot, jak se též krko-
nošské červinky někdy označují, byl charakte-
ristický červenohnědou barvou, která přechá-
zela až do černohnědé, někdy s bílými odzna-
ky. Vyznačoval se malým tělesným rámcem —

v 17. a 18. století byla hmotnost krav přibližně
v rozsahu 150–200 kg a hmotnost dospělých
volů do 300 kg. Nízká hmotnost a špatná 
výživa chovaných zvířat se nepříznivě proje-
vovaly v mléčné produkci, ale i při využívání
potažní práce, protože k orbě se skot mohl za-
přahat pouze ve vícespřežích. V 19. století se
hmotnost skotu postupně zvyšovala, u dospě-
lých krav se udává od 250 do 350 kg v závis-
losti na úrovni chovatelské péče. Vzhledem
k malým tělesným rozměrům se místně již od
roku 1780 červinky zušlechťovaly skotem dux-
-cilerským a později též strakatým simenským
(zvaný též bernským), dováženým z Alp. Po-
slední krkonošské červinky byly po odsunu
německého obyvatelstva soustředěny v Hor-
ním Starém Městě a jejich chov pak nenávrat-
ně zanikl (Sýkora 1983).

Snahy po maximálním ekonomickém vy-
užití půdy přinesly na přelomu 18. a 19. sto-
letí velké změny do chovu hospodářských zví-
řat. Skot začal být celoročně zavírán do stájí,
aby kromě masa a mléka produkoval i statko-
vá hnojiva pro zvýšení úrodnosti orné půdy
nebo luk. Podle názoru zemědělských odbor-
níků té doby byla velkoplošná pastva považo-
vána za projev zaostalosti zemědělství, neboť
bránila v zavádění osevních postupů se zařa-
zením jetelovin a dostatečného hnojení orné
půdy hnojem. 

Rozhodným krokem k omezení pastvy byly
císařské pastevní patenty z let 1768 a 1770, kte-
ré rušily obecní pastviny a každému uživateli
měl být přikázán příslušný díl, poddaným
podle výměry jejich pozemků.

ZEMĚDĚLSTVÍMichal Hejcman, Alena Mládková, Stanislav Vacek,
Vilém Pavlů, Pavla Hejcmanová, Ivo Łaborewicz

V 19. století byla senoseč v Krkonoších nejnáročnější částí roku. (Archiv Správy KRNAP.)



Povinností každého poddaného bylo pře-
měnit svůj příděl v louky náležitě ošetřované
nebo v pole a pěstovat na nich jetel a traviny
podle vydaného návodu. Každý, kdo by pře-
kážel jinému v kultivaci pastviny, například
by tam vyháněl dobytek, měl být přinucen
k náhradě škody a mimoto potrestán poprvé
pokutou 12 zlatých, podruhé 14denní robo-
tou, potřetí měl dostat 3 měsíce káznice nebo
tělesný trest. Pastviny na horách, které nebylo
možno vylepšit, měly být zachovány a doby-
tek se na nich mohl pást dále, ale jen za před-
pokladu dodržení zásad nového dobytčího řá-
du (podrobně Petrášek 1972).

Příčiny omezování pastvy a zvyšování roz-
lohy sečně využívaných luk a polí v Krko-
noších od konce 18. století je nutné hledat
v celospolečenském vývoji směřujícímu k in-
tenzifikaci zemědělské produkce a nelze je
hodnotit odděleně od ostatních území.
Pastevní patenty ve svém důsledku znamenaly
postupný zánik pastevní krajiny nejen
v Krkonoších, ale i v celých Čechách. Téměř
celé 19. století byl v Krkonoších podporován
celoroční chovu skotu ve stájích a výroby 
sena, jak ve svých pracích zmiňují badatelé 
zabývající se budním hospodářstvím (Lok-
venc 1978, Bartoš 1992, Lokvenc 2001, Hejc-
man & al. 2006). Senoseč byla pro přežití 
a prosperitu budařů v 19. století naprosto zá-
sadním obdobím roku. Celosezónní pastva se
udržela jen pomístně na některých pozemcích
nad horní hranicí lesa. V nižších polohách se
ve větší míře pásla pouze „podzimní tráva“,
kterou již nebylo možné usušit na seno.

Z Krkonoš je kromě využívání travních po-
rostů známé i pěstování pícnin na orné půdě,
zejména jetele v nižších polohách. Podle sta-
tistiky Zemědělské rady z roku 1893 dosaho-
val podíl orné půdy na celkové rozloze země-
dělské půdy až 25,7 %, z toho se na 19,2 %
rozlohy polí pěstovaly jetel a směsky. Kromě
pícnin se pěstovaly brambory a krmná řepa.
Z obilovin převládalo žito a oves, zatímco pše-
nice a ječmen se sel ojediněle jen na příhod-
ných pozemcích. V nejvyšších polohách byl 
oves pěstován často jen na zelené krmení, ni-
koli na zrno. Zvláštní pozornosti se těšily luš-
těniny, jetelové semeno a len. Dojnost krav se
odhadovala na 1 232 litrů mléka nebo na 40 kg
másla a 51 kg sýra na dojnici za rok. O zamě-
ření krkonošských hospodářů na mlékařství
svědčí i fakt, že počtem dojených krav na 1 000
kusů skotu zaujímala tato oblast první místo
v Čechách, zatímco v odchovu telat byla na
místě posledním. Odstav a odchov se omezo-
val pouze na telata pocházející od výborných
matek, přičemž o přísun vysokobřezích a čer-
stvě dojných krav se starali obchodníci s do-
bytkem jejich nákupem v podhůří, které bylo
specializováno zejména na odchov skotu (Pe-
trášek 1972). Horská oblast sudetská byla proto
označována za dobytkářsky nesoběstačnou.

V období první republiky převládl v chovu
červenostrakatý skot, který vznikl křížením
původních červinek s býky simenského (bern-
ského) skotu, přiváženými již během 19. sto-

letí z Alp. U dospělých krav kolísala živá váha
v závislosti na výživě od 500 do 700 kg. Dobře
živení býci měli hmotnost často nad 1 000 kg.
Dojnost krav při dobré výživě dosahovala ví-
ce než 3 000 kg mléka za laktaci (při dodržení
zásad správné reprodukce představuje období
jednoho roku), při tučnosti 3,9 %. Oblast
Krkonoš byla proto tehdy označována za cho-
vatelsky velmi vyspělou (Petrášek 1972).
Mlékárna v Trutnově svážela mléko z hor-
ských usedlostí východních Krkonoš později 
i za použití nákladního automobilu. Podle svě-
dectví jistého pana Kneifla bylo pro výrobu
kvalitních sýrů velmi ceněno mléko z usedlos-
tí ležících v nadmořské výšce nad 1 000 m.

Chov dobytka na slezské straně hor měl 
také svá specifika. V roce 1798 byly na statky
Schaffgotschů v panství Chojnik, hlavně do
obcí Sobieszów a Podgórzyn, dovezeny špa-
nělské ovce. Tehdy vzrostly ceny masa a vlny 
a chov ovcí měl pozvednout rentabilitu země-
dělského hospodaření, protože pěstování obilí
bylo v horských podmínkách obtížné a drahé.
Chov jiných druhů zvířat byl v 18. a 19. stole-
tí na statcích Schaffgotschů nepatrný. V 19. sto-
letí se počet chovaného hovězího dobytka
podstatně snížil a jedinou obcí na slezské stra-
ně Krkonoš známou chovem volů byla Opa-
wa, kde se roku 1840 udávalo 339 kusů.

Na slezské straně se v 18. století rozšířilo sa-
dařství, především v obcích Zachełmie a Pie-
chowice. Piechowice prosluly i pěstováním ze-
leniny. V Dolní Szklarské Porębě se dařilo žitu.

V 19. a na začátku 20. století zaznamenalo
zemědělství na slezské straně hor krátkodo-
bou, ale prudkou plošnou expanzi, a to v dů-
sledku hladu a nezaměstnanosti, způsobené
mimo jiné přebytkem volných pracovních sil
(vlivem úpadku tkalcovství atp.). Proti zása-
dám racionálního hospodaření se však v Krko-
noších určovala pro zemědělskou výrobu mís-
ta na vysokých a strmých svazích, protože jiné
pozemky nebyly k dispozici. K získání nových
pozemků se, zvláště ve 20. letech 20. stole-

tí, kácely lesy, a to mělo za následek zvýšení 
erozních procesů a degradaci půdy. Avšak už
ve 30. letech nastala na slezské straně Krkonoš
v tomto směru stagnace, protože vzhledem 
k náročnosti nebylo možné obhospodařovat
nové terény. Rozvoj turistiky na přelomu 19.
a 20. století vedl k tomu, že se drobné hospo-
dářské objekty, sloužící dříve zemědělské čin-
nosti, pozvolna měnily na turistické objekty 
a rozloha zemědělsky využívaných ploch se
zmenšovala. Namísto orné půdy přibývalo luk
a pastvin, na orné půdě se v té době pěstova-
ly horské odrůdy žita a ovsa, méně již pšeni-
ce. Výnosy však byly velmi nízké, a tak se 
dávala přednost pěstování některých pícninář-
ských rostlin, zvláště jetele.

Rozmach turismu ovšem vedl k nárůstu
spotřeby masa, což se odrazilo v letech 1873
až 1938 v chovu některých hospodářských zví-
řat. Podstatně se snížil počet chovaných ovcí 
a koz i množství hovězího dobytka, na horách
však přibylo prasat, koní a zvláště drůbeže
(dokonce trojnásobně). Chov hovězího do-
bytka sloužil v té době zejména k produkci
mléka, podobně jako na české straně hor.

Období Československé 
socialistické republiky
Způsob života na horách se po roce 1945

začal měnit. S odsunem německého obyva-
telstva zaniklo budní hospodářství. Bývalé 
zemědělské usedlosti se většinou měnily v re-
kreační objekty. Nízké stavy hospodářských
zvířat ve vyšších polohách se odrazily ve sní-
žené potřebě píce z horských luk, které se tak
postupně přestaly sklízet. Dalšímu zvyšování
podílu ladem ležících travních porostů napo-
mohla skutečnost, že pastva hospodářských
zvířat byla v 60. letech považována za škodli-
vou a nebezpečnou pro ohrožené druhy rost-
lin. Za nejvíce problematické hospodářské zví-
ře se v Krkonoších obecně považovala ovce, 
a to pro selektivní výběr potravy a schopnost
vypásat porost téměř naholo (Ambrož 1949).
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Až do konce 50. let 20. století byli těžcí chladnokrevní koně využíváni v zemědělství a povoznictví. 

(Foto O. Hejcman.)



Změnu ve vnímání pastvy ovcí ze strany 
ochránců přírody přinesly až výsledky pokusů
s pastvou ovcí prováděných na Předních 
a Zadních Rennerovkách v 80. a 90. letech 
20. století (Krahulec & al. 2001).

Kromě vysídlení původního obyvatelstva
došlo v 50. letech ještě k další velké změně
v zemědělském sektoru. Kolektivizace, při níž
většina drobných hospodářů musela ustoupit
budování socialistické velkovýroby, přinesla
kromě křivd pro bývalé rolníky i velké změny
pro horskou krajinu. Vznikaly rozsáhlé pas-
tevní areály, byly scelovány pozemky a pěsto-
vány plodiny s nízkou ochrannou funkcí před
vodní erozí. Z hlediska plemenné příslušnosti
a užitkovosti chovaného skotu bylo důležitým
mezníkem zavedení inseminace – zemědělské
podniky přestaly chovat vlastní plemenné bý-
ky a vlastnosti původního skotu, krkonoš-
ských červinek, tak rychleji mizely. Padesátá 
a šedesátá léta vnesla do krkonošské krajiny
nové hospodářské objekty – kravíny. K těm
nejznámějším bezesporu patří typ K96 — vel-
ká cihlová stáj určená pro vazné ustájení 96
dojnic. Ve srovnání s pozdějšími plechovými 
a železobetonovými stavbami budovanými
v 70. a 80. letech působí tyto stavby v krajině
poměrně málo rušivě. Téměř všechny země-
dělské podniky se zabývaly chovem kombino-
vaného červenostrakatého skotu (od roku 1994
se toto plemeno jmenuje české strakaté). Sa-
mostatně hospodařících soukromých rolníků
zbylo v Krkonoších jen několik, zejména
v Dolních a Horních Štěpanicích (cca 5 osob).
Kromě chovu dojnic byla hlavním příjmem
státních statků smluvní pastva mladého do-
bytka. Ten se svážel z širokého Podkrkonoší
začátkem května a zpět do mateřských podni-
ků se vracel po skončení pastevní sezóny.
Například státní statek Trutnov pásl v roce
1985 na území parku pět stád o celkovém po-
čtu zhruba 1 000 kusů jalovic. Využíval travní
porosty v Dolních a Horních Albeřicích,
Dolních Lysečinách, v Dolní a Horní Malé
Úpě a ve Sklenářovicích. Pastva 150—250hla-
vých stád byla necitlivá vůči okolnímu pro-
středí, protože docházelo k ničení drobných
vodotečí, zamokřování rozsáhlých pozemků,

vyšlapávání průhonů a totální destrukci vege-
tace shromaždišť a nocovišť. Rozdělení do-
bytka do menších skupin se nevyplácelo, pro-
tože vedlo ke snížení produktivity práce. Pro
nedostatek speciální horské mechanizace se
svahovou dostupností nad 12° nebylo možné
řádně ošetřovat pastviny nebo kombinovat
pastvu se sečným využíváním pozemků.

Výměra zemědělské půdy na území KRNAP
v roce 1965 činila 3 112 ha. Postupně docháze-
lo k upřesňování rozlohy a převodům půdy na
nezemědělské účely, proto při inventari-
zaci v roce 1978 se evidovalo již jen 2 927 ha
(Sýkora 1983), tj. 8 % z celkové rozlohy národ-
ního parku. V roce 1991 bylo podle nařízení
vlády č. 165/1991 Sb. vymezeno ochranné
pásmo a současně upraveny hranice KRNAP,
což se projevilo i ve výměře zemědělské půdy.
Na území národního parku se tehdy evidova-
lo přibližně 3 100 ha a na území jeho ochran-
ného pásma 10 500 ha zemědělské půdy.
V posledních 15 letech však došlo k dalšímu
snížení rozlohy zemědělské půdy.

Stavy dobytka celoročně chovaného na 
území parku v 80. letech ve srovnání s před-
cházejícími desetiletími stále klesaly, zvýšil se
jen počet ovcí u drobných chovatelů. V roce
1985 bylo na území národního parku evidová-
no 11 koz, 51 kusů skotu, 317 ovcí a 27 koní,
včetně koní z lesních závodů (KRNAP 1987).

Na horských enklávách, nevhodných pro
velkoplošné intenzivní hospodaření, bylo 
využití zemědělského půdního fondu značně
neuspokojivé. Na pozemcích užívaných neze-
mědělskými organizacemi docházelo k degra-
daci travních porostů, neboť pozemky byly
nedostatečně ošetřovány a sklízeny nepravi-
delně, nebo vůbec ne. Začátkem 80. let 20.
století se péče o půdu zlepšila, především na
trutnovské části — vlastníci rekreačních objek-
tů byli povinni zajistit sklizeň vlastních po-
zemků a seno odvézt na určené místo. Území
parku bylo rozděleno do svozných zón, v kaž-
dé zóně vykupoval seno k tomu určený země-
dělský či jiný podnik, například státní statky,
plemenářský podnik, zoologická zahrada ve
Dvoře Králové. Od jednotlivých uživatelů by-
la vyžadována řádná údržba pozemků ve smys-

lu zákona č. 124/1976 Sb., o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu. Za kvalitní seno se pla-
tilo až 1 000 Kčs za tunu.

Od 90. let 20. století do současnosti
Devadesátá léta přinesla do zemědělské-

ho sektoru velké změny. Původní státní statky
a jednotná zemědělská družstva se rozpadly 
a začaly vznikat nástupnické subjekty. Stavy
chovaných zvířat poklesly tehdy do té míry, 
že mnoho travních porostů ztratilo své pícni-
nářské opodstatnění. Ustala pastva mladého
skotu z Podkrkonoší dováženého do hor k let-
nímu výpasu. Ve východních Krkonoších se
značná část luk a pastvin nesklízela, včetně ta-
kových, které v minulosti prodělaly obnovu
spojenou s intenzivním hnojením, produko-
valy velké množství kvalitní biomasy a byly
lehce přístupné pro běžnou mechanizaci. Na
rozpor mezi nedostatkem hospodářských zví-
řat a nadbytkem travních porostů zareagova-
lo ministerstvo zemědělství dotacemi zamě-
řenými na údržbu krajiny. Zemědělec získal 
finanční prostředky, pokud sklidil travní po-
rost. Začalo se používat velkoplošné mulčová-
ní horských luk, spočívající v rozdrcení travní
hmoty a jejím ponechání na místě.

Nový způsob údržby krajiny byl pro země-
dělské podniky v oblastech s nízkou boni-
tou půdy velmi výhodný. Jeden dostatečně 
výkonný traktor zvládl v průběhu vegetační
sezóny „zmulčovat“ značnou rozlohu pozem-
ků. Náklady na 1 ha se kalkulovaly zhruba na 
1 000 Kč, zatímco na dotacích bylo možné
podle oblasti obdržet 3 000—4 000 Kč. Z to-
hoto důvodu mnohé zemědělské podniky 
držely pozemky, které nepotřebovaly pro vý-
živu hospodářských zvířat. Dotační pravid-
la se zpřísňovala: pro získání dotace musel
konvenční zemědělec vykazovat minimálně
0,3 DJ (dobytčí jednotky) na hektar (DJ od-
povídá 500 kg živé váhy zvířat, což je zhruba
1 kráva, 1 kůň či 5 ovcí). Zpřísnění podmínek
pro získání dotací mělo eliminovat zeměděl-
ské podniky, které hospodařily na trvalých
travních porostech a přitom nevlastnily žádná
hospodářská zvířata. Vznikl nový jev — mno-
hé subjekty si pronajímaly hospodářská zvířa-
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Manipulační ohrada v Horních Albeřicích na počátku 80. let 20. století. (Foto J. Vaněk.) Speciální horská mechanizace se svahovou dostupností nad 12°. (Foto M. Hejcman.)
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ta v oblastech, v nichž na dotace na údržbu
krajiny nebyl nárok. Významnou roli v tomto
ohledu sehrálo i nově se formující ekologické
zemědělství, v němž byl minimální požada-
vek pro získání dotací stanoven na 0,1 DJ na
hektar. Zemědělské podniky s nedostatečným
množstvím hospodářských zvířat volily řešení
stát se ekologickou farmou, a tak docílily zvý-
šení dotací na jednotku plochy, a tím i vyšší
rentabilitu hospodaření. Paradoxně tak ekolo-
gické zemědělství podporovalo mulčování
travních porostů ve větší míře než hospodaře-
ní konvenční. Kontroly hospodaření probíha-
ly na farmách na podzim, proto se značná část
porostů mulčovala v srpnu a září. Toto pozd-
ní mulčování má z hlediska vývoje travního
porostu stejný efekt, jako když se pozemek
ponechá bez jakéhokoli zásahu (Gaisler & al
2004). Ovšem pozdní sklizeň travního porostu
vytváří ideální podmínky pro rozmnožování
chřástala polního. Dnes již mulčování není
pro získání dotací povoleno, přesto je na mno-
hých místech uplatňováno v upravené verzi —
přes vzrostlé porosty nejprve přehnán doby-
tek, a posléze se mulčují již jen „nedopasky“.

V současné době je na území parku a jeho
ochranného pásma více než 1 800 ha zeměděl-
ské půdy vedeno v systému ekologického hos-
podaření. Nerentabilita hospodaření na orné
půdě a výhodnost dotací na údržbu travních
porostů způsobily, že v ochranném pásmu by-
la většina orné půdy zatravněna. Nyní je zde
evidováno méně než 500 ha orné půdy, na níž
převažuje pěstování pícnin a krmných plodin
pro krmení krav s tržní produkcí mléka.

Po vstupu České republiky do EU v roce
2004 se začaly uplatňovat zásady společné ze-
mědělské politiky, jejímž hlavním cílem je
zlepšení bezpečnosti a kvality potravin, poho-
dy zvířat a vztahu zemědělství k životnímu
prostředí. Velkou změnou bylo zavedení tzv.
půdních bloků, ve kterých se evidují pozemky,
na nichž probíhá zemědělské hospodaření.
Zemědělci mohou získat veškeré platby a pod-
pory pouze na pozemky vedené v registru
půdních bloků. Na základě této evidence 
a dalších upřesňujících podmínek jsou země-
dělcům poskytovány přímé platby a podpory
z Horizontálního plánu rozvoje venkova.

V roce 2005 byla v půdních blocích, na něž
byly poskytnuty dotace ministerstvem země-
dělství, registrována většina trvalých travních
porostů. Sklizeň dalších ploch travních poros-
tů na území parku obhospodařovaných uživa-
teli, kteří nesplňovali podmínky pro získání
dotací přidělovaných ministerstvem zeměděl-
ství, byla podpořena z prostředků Programu
péče o krajinu zajištěného ministerstvem ži-
votního prostředí (v roce 2005 se jednalo
zhruba o 500 ha; Mládková 2005).

Chov skotu
V 90. letech 20. století značně poklesly sta-

vy skotu. Téměř všechny podniky hospodařící
ve východních Krkonoších, pouze s výjimkou
několika málo subjektů (například v Lánově
nebo Vlašských Boudách), přešly na chov krav

bez tržní produkce mléka. V západních Krko-
noších se přes odbytovou krizi podařilo za-
chovat větší podíl krav s tržní produkcí mléka.
V současné době je zde dojeno 500–550 krav
českého strakatého plemene, což je zhruba
dvojnásobek ve srovnání s východní částí hor.
V 90. letech byla dovezena masná plemena,
která se na našem území do té doby nevysky-
tovala. Jediným plemenem, které do Čech by-
lo dovezeno již dříve (v roce 1974), byl here-
fordský skot, a ten se v Krkonoších prosadil až
v 90. letech. Změna stáda dojného skotu na
masný probíhala dvěma způsoby:

1. Užitkovým křížením červenostrakatého
skotu v mateřské pozici s masnými plemeny,
buď prostřednictvím inseminace, nebo přiro-
zené plemenitby. Tímto způsobem vznikla
většina dnešních stád masného skotu na úze-
mí parku a jeho ochranného pásma.

2. Nákupem čistokrevných zvířat. Tak byl
založen např. pokusný chov skotského náhor-
ního skotu na Rýchorách (Hejcman & al. 2005).

Skot bez tržní produkce mléka je pro údrž-
bu a zachování druhově bohatých travních
porostů vhodnější než chov dojnic. Jedním
důvodem je to, že plemenice chované bez trž-
ní produkce mléka jsou ve srovnání s dojnice-
mi méně náročné na výživu a lze je využít
k obhospodařování všech typů travních po-
rostů, a to i smilkových luk, které jsou z hle-
diska kvality produkované píce považovány
za nejhorší. Druhým důvodem je menší ná-
chylnost skotu bez tržní produkce mléka na
výkyvy v kvalitě píce v průběhu roku. Píce má
obecně vyšší nutriční hodnotu při nižší výšce
porostu na jaře než starší píce v letním a pod-
zimním období. Výkyvy v kvalitě pastevního
porostu v průběhu vegetační sezóny u vyso-
koprodukčních dojnic způsobují ekonomicky
nepřijatelné snížení mléčné produkce.

Masná plemena skotu 
(Popis podle Loudy & al. 2003.)
Limousinský skot: Pochází z Francie a je

chován ve dvou varietách se středním a vel-
kým tělesným rámcem. Předností plemene
jsou především snadné porody, dobrá mléč-
nost matek, vysoká jateční výtěžnost až 65 %,
nízký podíl tuku a výborná kvalita masa. S kří-
ženci se lze setkat v okolí Vrchlabí nebo
v blízkosti Svobody nad Úpou.

Herefordský skot: Byl vyšlechtěn v Anglii
a patří k nejstarším a zároveň k nejrozšířeněj-
ším plemenům na světě. Vyniká výbornou
pastevní schopností a využitím píce. Plemeno
je otužilé a přizpůsobivé různým přírodním
podmínkám. Vyznačuje se raností (jalovice je
možné brzy připouštět), dobrou plodností,
snadnými porody, výbornými mateřskými
vlastnostmi a pevnou konstitucí. Tento skot se
uplatňoval při převodném křížení s červenos-
trakatým skotem zejména v 90. letech a s kří-
ženci se lze setkat v blízkosti Vrchlabí.

Aberdeen-anguský skot: Pochází ze seve-
rovýchodního Skotska. Plemenným znakem
je bezrohost a plášťově černé nebo červené
zbarvení celého těla. Vyznačuje se snadnými
porody, výbornými mateřskými vlastnosti,
dobrou plodností a dlouhověkostí. Charakte-
ristická je vynikající kvalita masa a vysoká ja-
tečná výtěžnost nad 60 %. Lze se s ním setkat
roztroušeně téměř po celých Krkonoších.

Charolais: Vyznačuje se velkým tělesným
rámcem a celosvětově patří k největším a nej-
těžším plemenům. Plemenným znakem je jed-
notně bílé až smetanové zbarvení bez jakých-
koliv skvrn. Vyznačuje se velkou růstovou
schopností. Charolais se hojně používá k užit-
kovému nebo převodnému křížení s českým
strakatým skotem po celých Krkonoších.
Křížence je možné identifikovat podle světlé
barvy, ne však vždy zcela bílé, a místy se zbyt-
ky strakatého zbarvení po původním plemeni.

Skotský náhorní skot: Pochází ze Skotska 
a přilehlých západních ostrovů. Vyniká konsti-
tuční tvrdostí, odolností, zdravím, dlouhou vý-
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Mulčování je zcela nový způsob obhospodařování 

travního porostu. (Foto V. Pavlů.)

Friedrich Kneifel (*1910 †2006) – poslední původní

krkonošský hospodář před svou chalupou na Janových

Boudách ve Velké Úpě. (Foto K. Hník.)



konností, skromností a výbornou pastevní
schopností. Majestátní vzhled plemene je dán
dlouhými, silnými a symetrickými rohy a dlou-
hou lehce zvlněnou srstí plášťově červenohně-
dé barvy s odstíny až do černé, žlutohnědé,
stříbrohnědé a žíhané. Pokusný chov tohoto
skotu byl Správou KRNAP zřízen nedaleko
Rýchorského kříže (Hejcman & Pavlů 2001).

Plemena skotu s tržní produkcí mléka 
Český strakatý skot: Přestože je dnes větši-

na mléka v ČR získávána od dojnic plemene
holštýnského, v Krkonoších je nenajdeme. Je-
diným plemenem s tržní produkcí mléka, kte-
ré je v horách ve velké míře chováno, je český

strakatý skot. Vyznačuje se kombinovanou 
užitkovostí maso—mléko. Protože se v Krko-
noších téměř nevyskytuje odpovídající krmi-
vová základna, nutná pro výživu náročného
holštýnského skotu, je zde rozšířeno spíše mé-
ně náročné české strakaté plemeno.

Chov ovcí
Ovce se na české straně Krkonoš v minu-

losti, až na malé výjimky, nechovaly (na rozdíl
od severní strany hor). Z 19. století jsou zná-
my chovy vlnařských ovcí z panských velko-
statků v podhůří, ty však byly mimo zájmo-
vou oblast (Lokvenc 1978). V parku a jeho 
ochranném pásmu se ovce rozšířily zejména 
u drobných chovatelů až po 2. světové válce.
Převažovalo plemeno merino — ovce menšího
tělesného rámce s velmi jemnou vlnou.
Zaměření na produkci vlny bylo dáno zejmé-
na její vysokou výkupní cenou. Chov se však
potýkal s problémy, neboť pastva ovcí byla
podle tehdejších názorů ochránců přírody po-
važována za škodlivou, a tak její rozšiřování
Správa KRNAP v lepším případě pouze ne-
podporovala. Další plemena ovcí, která se na
hřebenech poprvé objevila v roce 1985 při po-
kusné pastvě na Předních Rennerovkách, byla
zušlechtěná valaška, šumavka a cigája. Na po-
čátku 90. let v souvislosti s otevřením hranic
se začala dovážet levná vlna z Austrálie a No-
vého Zélandu. Chov ovcí zaměřený na jedno-
strannou vlnařskou užitkovost se naráz stal
nerentabilní a vlnu nebylo možné prodat.
Nadšenci, kteří svá stáda nezrušili, se zaměřili
na převodné křížení s nově zaváděnými mas-
nými plemeny dovezenými z celého světa.

Plemena ovcí 
(Popis podle Horáka & al. 1999.)
Romney marsh (syn. kent): Anglické ple-

meno. Velmi dobře se adaptuje ve všech kli-
matických podmínkách zejména v chladných
a vlhkých oblastech. Vyniká dobrým zdravím 
a kvalitní rohovinou, odolnou proti nakažlivé
hnilobě paznehtů, která je nejčastější příčinou
kulhání ovcí při pastvě na podmáčených sta-
novištích. Je to jedno z nejvhodnějších plemen
pro chov v Krkonoších. V současné době je
chováno v čistokrevné podobě v Pasekách nad
Jizerou v počtu zhruba 70 bahnic, 10 beranů 
a v letním období kolem 100—110 jehňat.

Romanovská ovce: pochází z povolžských
pastvin v Rusku a do ČR byla poprvé doveze-
na v roce 1954. Je významným kožichovým
plemenem s kombinovanou užitkovostí (ma-
so, mléka, vlna, kožich). Vyznačuje se tmavo-
šedým zbarvením a charakteristickou bílou 
lysinou na hlavě. Je vhodná na užitkové kříže-
ní s masnými plemeny. Na enklávě Rezek 
u Rokytnice je chována v počtu několika kusů.

Suffolk: Pochází z Anglie a obě pohlaví
jsou bezrohá. Od ostatních plemen se dá vel-
mi dobře poznat podle černých nohou 
a hlavy a bílé polotemné vlny na trupu. Vzhle-
dem k odolnosti je suffolk vhodný pro chov 
i v těch nejvyšších nadmořských výškách.
V poslední době byly bahnice s jehňaty toho-
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Plemenice limousinského skotu. (Foto M. Hejcman.)

Skotský náhorní skot všech základních barevných rázů

je chován celoročně na pastvinách u Rýchorského kříže.

(Foto V. Pavlů.)

Mladý skot Aberdeen-angus obou barevných variant,

vzniklý převodným křížením. (Foto M. Hejcman.)

Plemeno Charolais. (Foto M. Hejcman.)

Český strakatý skot. (Foto M. Hejcman.)

Plemenný býk herefordského skotu. (Foto L. Stádník.)
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to plemene využívány pro údržbu zanedba-
ných travních porostů na Lahrových Boudách,
Předních a Zadních Rennerovkách a Klíno-
vých Boudách. Drobná stáda suffolků byla za-
znamenána i v oblasti Velké Úpy.

Bergschaf: Nejrozšířenější plemeno ovcí
s trojstrannou užitkovostí (maso, mléko, vlna)
v alpské části Rakouska, Německa a Itálie.
Plemene je bílé, bezrohé, vyznačuje se velkým
tělesným rámcem a dlouhýma, svislýma uši-
ma. V počtu několika desítek kusů je chováno
v Bolkově a v roce 2005 bylo stádo využito
k obnově degradovaných travních porostů na
Studničních Boudách v Modrém Dole.

Jacob: Představuje chovatelskou kuriozitu,
vyznačuje se vícerohostí. Obě pohlaví tohoto
plemene mohou mít 2—6 rohů. V Krkonoších
je v počtu několika málo kusů chováno ve
Strážném a v Černém Dole.

Chov koz
Koza patřila, podobně jako skot, k neod-

myslitelné součásti budního hospodářství.
Počet koz se na počátku 19. století v Krko-

noších odhadoval na 8—10 tisíc. Zato v roce
1985 bylo na území parku registrováno pouze
11 koz. Koza je příkladem toho, jak rozdílné
mohou být hospodářské zájmy v různých ob-
dobích. Kdysi patřila k živitelkám nejchudších
vrstev obyvatelstva a často ji chovali i bez-
zemci, kteří si potřebnou píci obstarali, kde se
dalo. Protože neměli dostatek ploch k uživení
zvířat, vyháněli kozy do lesů, kde okusovaly
mladé dřeviny a působily nemalé škody. Les-
mistr Jahnel v roce 1812 soudil, že kozy měly
hlavní vinu na vymizení listnáčů z mladých
lesů vrchlabského velkostatku (Novotný 2000).
Vrchnost se proto snažila chov koz omezovat.

Do roku 1990 se na území parku a jeho 
ochranného pásma chovala obě česká národní
plemena: bílá krátkosrstá a hnědá krátkosrs-
tá. Nedávno k nim přibyla ještě koza búrská 
a další plemeno, dosud neidentifikované.

Plemena koz 
(Popis podle Fantové & al. 2000.)
Koza bílá krátkosrstá: Vznikla křížením 

typově nejednotných českých a slovenských
koz s kozly sánskými pocházejícími ze švý-
carských Alp. Jedná se o hlavní uznané pleme-
no s mléčnou užitkovostí v České republice.
V současnosti je chována v Babí, na Klínových
Boudách, v okolí Vrchlabí, ve Sklenářovickém
údolí a jinde. V zájmovém území je přibližně
150 kusů bílých krátkosrstých koz.

Koza hnědá krátkosrstá: Vznikla křížením
původních strakatých a hnědých koz s kozly
harckého plemene. Zbarvení je v různých od-
stínech hnědé s charakteristickým černým pru-

hem na hřbetě. Hnědá koza je chována roz-
troušeně v počtu několika desítek kusů po ce-
lém zájmovém území.

Búrská koza: Do ČR poprvé dovezena
v roce 1988 a její chov se postupně rozšiřuje.
Využívá se ke zlepšení masné užitkovosti pů-
vodních plemen nebo k převodnému křížení.
Pochází z jižní Afriky, kde byla vyšlechtěna
evropskými usedlíky z místní bantuské kozy.
Zbarvení je bílé, pouze hlava je světle až střed-
ně hnědá. Zvířata lze velmi dobře poznat pod-
le krátkých nohou a dobře osvaleného těla.
Búrská koza není náročná na kvalitu krmiva,
zato však je žravá, klidná a pohodlná. V sou-
časné době se využívá ke křížení s původními
plemeny. Křížence lze spatřit v Babí a v Čisté
v Krkonoších a zřejmě i jinde.

Chov koní
Na území KRNAP a jeho ochranného pás-

ma je početně nejhojněji zastoupeno plemeno
hucul, chované na Janově hoře již od dob exis-
tence státního statku Vysoké nad Jizerou. Dru-
hou nejpočetnější skupinu představují koně
chladnokrevní s využitím v lesním hospodář-
ství. Celkový počet chovaných koní je malý 
a pohybuje se zhruba do 100 jedinců v celých
Krkonoších. V nedávné době vzniklo v záj-
movém území několik jízdáren se sportovním
využitím teplokrevných koní, zejména k jízdě
pod sedlem.

Plemena koní  
(Popis podle Navrátila 1997.)
Hucul: Původně pochází z Rumunských

Karpat. Jde o plemeno malých horských koní,
které bylo v minulosti hojně využíváno armá-
dou jako soumarský kůň u horských dělostřel-
ců. Vyznačuje se pevnou až tvrdou konstitucí,
skromností, vytrvalostí a dlouhověkostí. Lze
jej využít jako jezdeckého koně, soumara, ale 
i v zápřahu. Jedenasedmdesát koní tohoto ple-
mene je chováno na Janově hoře, dva na
Klínových Boudách a pravděpodobně i jinde.

Český chladnokrevník: Byl vyšlechtěn ja-
ko těžký tažný kůň v 2. polovině 19. století 
na domácím základě a s využitím importů
hřebců belgických a norických. I přes ztrátu vý-
znamu tažné síly v zemědělství nachází stále 
uplatnění v lesním hospodářství. V Krkono-
ších se chová pouze několik jedinců.
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Zemědělství

Smíšená pastva bíle krátkosrsté kozy, koně plemene 

hucul a ovcí různých plemen na Klínových Boudách.

(Foto M. Hejcman.)

Ovce plemene romney marsh. (Foto J. Kopáčová.)

Romanovská ovce. (Foto M. Hejcman.)

Ovce plemene suffolk, beran je po střiži vlny. 

(Foto M. Hejcman.)

Hnědá krátkosrstá koza. 

(Foto L. Táborská.)

Pastva huculských koní ve Sklenářovickém údolí. 

(Foto M. Hejcman.)


