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Práce se zabývá vývojem krajiny v BBR Krkonoše/Karkonosze. Struktura krajiny 
v národních parcích Krkonoš byla rekonstruována na základě dostupných dat 
v různých časových obdobích: před příchodem člověka, od příchodu člověka do 
poloviny 19. století, od poloviny 19. století do počátku 70. let 20. století, od počátku 
70 let 20. století do konce 80. let 20. století (imisní destrukce lesů) a od konce 80. let 20. 
století až po současnost.

e presentation describes the landscape development in the BBR Krkonoše/Karkonosze. 
e structure of the landscape of the Giant Mts. was reconstructed in particular stages 
of the development: before human influence, at the half of the 19th century, since the half 
of the 19th century until the beginning of 1970ies of the 20th century, since beginning of 
the 1970ies till the end of the 1980ies and since end of the 1980ies until today.
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krajiny
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ÚVOD

Strukturu krajiny v obou národních parcích Krkonoš bylo možno rekonstruovat na základě 
dostupných dat v různých časových obdobích:

– před příchodem člověka,
– od příchodu člověka do poloviny 19. století,
– od poloviny 19. století do počátku 70. let 20. století,
– od počátku 70. let 20. století do konce 80. let 20. století (imisní destrukce lesů),
– od konce 80. let 20. století až po současnost.

V S., M M., P V. & H M. 2007: Vývoj krajiny v bilaterální biosferic-
ké rezervaci Krkonoše/Karkonosze. – Opera Corcontica, 44: 497–507.
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MATERIÁL A METODIKA

Vývoj krajiny v bilaterální Biosferické rezervaci Krkonoše/Karkonosze byl zaměřen na území 
obou národních parků, a to bez jejich ochranných pásem. Mapa před příchodem člověka vycházela 
z mapy potenciální vegetace, mapa krajiny v polovině 19. století z dat katastru k r. 1840, mapa 
krajiny počátkem 70. let 20. století z dat k r. 1970, mapa krajiny po imisní destrukci lesa na konci 
80. let 20. století z dat k r. 1990 a mapa současné krajiny z dat k r. 2005. Mapy byly zpracovány 
v systému GIS z datových souborů ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočky Hradec Králové 
Ing. Tomášem Lhotou ze Správy KRNAP ve Vrchlabí.

KRAJINA KRKONOŠ PŘED PŘÍCHODEM ČLOVĚKA

V prvním tisíciletí našeho letopočtu nedošlo na území Krkonoš ve složení a vývoji lesů k pod-
statným změnám. Pohoří pokrývaly rozsáhlé, neprostupné, smíšené a člověkem neovlivňované 
lesy. V původních smíšených lesích  převládaly buk lesní, jedle bělokorá a smrk ztepilý s příměsí 
borovice lesní, břízy bělokoré a pýřité, javoru klenu a mléče, olše lepkavé a šedé, dubu zimního, 
habru obecného a jeřábu ptačího. Nad horní hranicí lesa přecházely lesy postupně v různě zapo-
jené či proředěné porosty borovice kleče. Do kategorie klečová a křovinná společenstva s malými 
ploškami primárního bezlesí jsou řazeny klečové porosty na hřbetech, travinná společenstva sub-
alpínského a alpínského stupně s vtroušenou klečí a vysokobylinné a kapradinové nivy v karech. 
Pouze nejvyšší vrcholy Sněžky, Studniční hory, Vysokého Kola a četná kamenná pole, sutě a lavino-
vé svahy pokrývala převážně bylinná nelesní vegetace. K primárnímu bezlesí též náležela iniciální 
stadia horských vrchovišť a jezera v Polsku (Mały Staw, Wielki Staw) o výměře 13 ha.

Historicky dochované poznatky o lidských sídlištích pocházejí sice již ze 7. století n. l. (Vřesník, 
pravěké osídlení Choustníkova Hradiště), ale vzdálenost sídlišť od Krkonoš nedává předpoklad, že 
došlo k ovlivnění lesů z této oblasti. Pokud lidé v té době vstupovali do lesů v Krkonoších, jednalo 
se převážně o jednotlivce (sběrače plodů, lovce apod.), kteří mohli poškodit les převážně jen 
nechtěným založením požáru (cf. L 1978). 

V této krajině (Obr. 1.) výrazně dominovaly lesní porosty (37 482 ha; 89,2 % plochy současných 
národních parků), pouze v nejvyšších partiích se vyskytovala klečová a křovinná vegetace s malými 
ploškami primárního bezlesí (4204 ha; 10,0 %) a primární bezlesí (308 ha; 0,8 %).

KRAJINA KRKONOŠ OD PŘÍCHODU ČLOVĚKA DO POLOVINY 19. STOLETÍ

Teprve v druhém tisíciletí docházelo k závažným změnám, které významně ovlivnily druho-
vou, ekotypovou a genetickou skladbu lesních porostů a posléze i lesní půdy v téměř celé oblasti. 
Činnost člověka ovlivňovala přírodu rozvojem důlní činnosti, hutí, skláren a těžbou dříví pro pro-
voz těchto podniků. Původní přirozené lesy byly po příchodu kolonistů již v průběhu 13. století 
káceny a klučeny,  nejprve v okrajových částech Krkonoš, později téměř v celém pohoří. Na jižním 
okraji vznikaly větší sídlištní enklávy a les byl vytlačován do méně úrodných a obtížně přístupných 
partií.

Předpoklady k rozsáhlé kolonizaci byly dány ve 13. a 14. století rozvojem feudalismu. Kolonisté 
odlesňovali přidělenou půdu, klučili a žďářili lesní porosty, vysušovali bažiny a přeměňovali je 
v pole, louky a pastviny. Ve 14. století ztratil pohraniční hvozd strategický význam. Tím padla 
hlavní zábrana k rozsáhlejší kolonizaci. Vznikaly rozsáhlé sídlištní enklávy, les byl vytlačován do 
méně úrodných a obtížně přístupných partií (cf. L 1978). 

Významným obdobím, s převážně negativními důsledky pro lesy v Krkonoších, bylo 16. století. 
V té době měly v Čechách velký význam rudné doly v Kutné Hoře s vysokou spotřebou dřeva. 
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Obr. 1. Krajina Krkonoš před příchodem člověka (GIS KRNAP Vrchlabí)
Fig. 1. Landscape of the Giant Mts. before human impact (GIS KRNAP Vrchlabí)



500 501

Obr. 2. Krajina Krkonoš v polovině 19. století (GIS KRNAP Vrchlabí)
Fig. 2. Landscape of the Giant Mts. at the half of the 19th century (GIS KRNAP Vrchlabí)
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Podle odhadů měly zdejší lesy zásobovat doly po dobu 80 let. Těžba započala v roku 1567. Dřevo 
se těžilo holosečně a podle dostupných údajů došlo za 43 let pro potřebu kutnohorských dolů 
k vytěžení asi 1,5 milionu m3 dřeva. Na značné části vytěžených ploch i ve vyšších horských 
polohách se vyklučily pařezy a založily pole a pastviny (M & al. 2005). 

Rozvoj budního hospodářství nastal zejména po ukončení devastačních těžeb pro zásobování 
kutnohorských dolů dřevem. Noví osídlenci, dřevaři z alpských oblastí, se přeorientovali na chov 
dobytka způsobem budního hospodaření. Zároveň byly odlesňovány a klučeny plochy pro zaklá-
dání pastvin, luk a polí i pro spotřebu dřeva na stavby a otop. Pro pastvu dobytka byly využívány 
nejen odlesněné enklávy, ale dobytek se pásl i v lesních porostech (N 1959). Již před pří-
chodem alpských kolonistů ve druhé polovině 16. století se postupně přesouval zájem panských 
dvorů z podhůří nad horní hranici lesa. Zemědělské enklávy – travinné ekosystémy vznikaly rozši-
řováním těchto praluk kácením kleče i smrku a výstavbou letních bud a seníků na nich (L 
1995). Na půdách nevhodných pro zemědělské využití zůstaly porosty dřevin většinou zachované 
(na rašeliništích). Nejméně byly antropogenními zásahy ovlivněny fytocenózy karů (Kotelní jámy, 
Labské jámy, Úpská jáma). 

Zásahy do porostů kleče pro zemědělské využití na polské straně hor byly podstatně méně 
rozsáhlé než na české (L 1995). Zemědělsky byly využívány především plochy nad 
Jagniątkówem. Budní hospodářství se zde nerozšířilo vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu. 
Počet bud v klečovém stupni byl proto podstatně nižší než na straně české. Zemské hranice byly 
od roku 1710 respektovány. 

Významným zásahem lesního hospodářství do struktury genofondu dřevin byla záměna popu-
lací, zavlečení ekotypů smrku, jedle a kleče i některých listnatých dřevin geograficky nepůvodních 
nebo ekologicky vzdálených a částečně i introdukce nových druhů dřevin do Krkonoš (cf. V 
& al. 1998). Umělá obnova se v Krkonoších používala od roku 1748 z místních semen (S 
1997). Zprávy o zalesňování nelesních půd máme již v roce 1800. Ve větší míře se nelesní pozemky 
zalesňovaly od poloviny a hlavně pak od konce 19. století.

V této krajině na území současných národních parků Krkonoš (Obr. 2.) dominovaly lesy 
(27 281 ha; 64,9 %), přestože se jejich podíl výrazně snížil (cca o 15 %). Velkou plochu zaujímalo 
sekundární bezlesí (11 225 ha; 26,7 %), ať již se jednalo o pole, louky či pastviny. V důsledku 
výrazného snížení horní hranice lesa došlo ke značnému nárůstu ploch s klečovou a křovinnou 
vegetací s malými ploškami primárního bezlesí (3180 ha, 7,6 %). Podíl ploch primárního bezlesí 
zůstal nezměněn (308 ha; 0,8 %).

KRAJINA KRKONOŠ OD POLOVINY 19. STOLETÍ DO POČÁTKU 70. LET 20. 
STOLETÍ

V sedmdesátých letech 19. století došlo k významnému zlomu uznáním příznivého vlivu 
klečových porostů na lesní hospodářství (L 1978). To byl začátek rozsáhlých výsadeb 
klečových porostů uskutečněných v pásmu kleče do roku 1913. Celkem se zalesnilo 481 ha ploch. 
Do dnešní doby se z nich zachovalo 260 ha porostů kleče (M & al. 2005). 

Zakládání nových klečových porostů bylo obnoveno po roce 1952. Do roku 1992, kdy byla akce 
ukončena, bylo převážně klečí vysázeno 619 ha. Z výsadeb uskutečněných od roku 1875 do roku 
1992 nyní existuje cca 600 ha kultur. 

Výjimečnými byly zásahy do vysokohorské přírody v období 1936 až 1938. Tehdy se vybudovala 
Masarykova horská silnice zpřístupňující hřebeny hor, končící na Krkonoši. Na hřebenech od Lysé 
hory až po Studniční horu byla vybudována opevnění, postaveny pevnůstky první linie a spojeny 
vysekáním střeleckých průseků a zákopy (L 1978).

Souvislost klečových porostů byla narušena v padesátých letech vykácením hraničního pruhu 
v Polsku podél československo-polské hranice. Při výstavbě lanovky v roce 1946 až 1949 na Sněžku 
byl od Růžové hory výše zasažen rovněž porost kleče. 
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Obr. 3. Krajina Krkonoš počátkem 70. let 20. století (GIS KRNAP Vrchlabí)
Fig. 3. Landscape of the Giant Mts. at the beginning of the 70ies of the 20th century (GIS KRNAP 

Vrchlabí)
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Velký význam pro stav lesů a jejich druhové složení mělo znovu zalesnění nevyužitých 
zemědělských pozemků prováděné od roku 1860, s největším rozsahem kolem roku 1900–1935, 
kdy bylo zalesněno celkem 1261 ha a v období 1946–1953 zalesněno 1587 ha. V zalesnění zcela 
převažoval smrk (M & al. 2005). Věk těchto porostů se dnes pohybuje kolem 40–50ti 
let, jsou tvořeny smrkem ztepilým s vtroušeným modřínem opadavým, olší lepkavou a šedou 
s ojedinělým bukem lesním a jsou silně poškozeny ohryzem. 

V této krajině (Obr. 3.) zalesňováním bývalých zemědělských půd (cca 2800 ha) a sukcesí 
při porostních okrajích (cca 2424 ha) se značně zvýšil podíl plochy lesů (od r. 1840 o 12,4 %). 
Zalesňováním nad horní hranicí lesa se o 600 ha zvýšila plocha klečové a křovinné vegetace 
s malými ploškami primárního bezlesí (3779 ha; 9,0 %). Poměrně velkou plochu zaujímalo 
sekundární bezlesí (5402 ha; 12,9 %), zejména pak louky a pastviny, i když se jejich podíl výrazně 
snížil (přibližně na polovinu). Rozsah primárního bezlesí zůstal nezměněn (308 ha; 0,8 %).

KRAJINA KRKONOŠ OD POČÁTKU 70. LET 20. STOLETÍ DO KONCE 80. LET 
20. STOLETÍ IMISNÍ DESTRUKCE LESŮ

V 60. letech minulého století došlo vlivem extrémního rozvoje těžkého a chemického průmyslu 
k výstavbě uhelných elektráren a k postupnému, ale silnému nárůstu škodlivin v ovzduší, zejména 
sloučenin síry (K & al. 1991). Koncem 70. let oslabené smrkové porosty napadl obaleč 
modřínový (1978–1983). Tyto porosty byly v letech 1981–1989 silně poškozeny imisemi, kdy vliv 
a důsledek imisně ekologických stresů byl zcela mimořádný. V polohách nad 850 (900) m n. m. 
docházelo k intenzivnímu rychlému odumírání jedinců a celých porostů za spolupůsobení extrém-
ních klimatických výkyvů, suchých období v létě a silného přemnožení kůrovců (V 1992). Od 
roku 1983 muselo být v důsledku působení abiotických a biotických činitelů v oblasti obnoveno 
téměř 7000 ha porostů (V & al. 1994). Tyto plochy se převážně opět zalesnily smrkem. Bylo 
prováděno intenzivní ošetřování kultur ožínáním, vápnění dolomitickým vápencem a přihnojo-
vání. Teprve po 5–6 letech po zalesnění docházelo k viditelnému zlepšení stavu založených kultur 
s úměrným výškovým přírůstem (V & al. 1994). 

V této krajině (Obr. 4.) též dominovaly lesy (26 959 ha; 64,1 %). V důsledku imisně ekologické 
destrukce se jejich podíl přechodně markantně snížil o rozlohu imisních holin (5777 ha; 12,6 %). 
Poměrně značnou plochu zaujímalo sekundární bezlesí (5332 ha; 12,6 %) a klečová a křovinná 
společenstva s malými ploškami primárního bezlesí (3618 ha; 8,6 %). Rozsah primárního bezlesí 
zůstal nezměněn (308 ha; 0,8 %).

KRAJINA KRKONOŠ OD KONCE 80. LET 20. STOLETÍ AŽ SOUČASNÁ

Podle údajů z lesních hospodářských plánů (1992–2001) činila plocha nově vzniklého po imis-
ního 1. věkového stupně v české části Krkonoš 3921 ha. Dále byly prováděny podsadby odumíra-
jících porostů ve vysokých polohách, zejména v ochranných lesích 8. lesního vegetačního stupně 
(LVS, 403 ha). V tomto období došlo ke zvýšenému podílu zalesňování bukem lesním i javorem 
klenem na vhodná stanoviště (M & al. 2005).

Obnovené porosty v průběhu imisně ekologické kalamity se v současné době většinou nachá-
zejí ve stavu zajištěných odrůstajících kultur a mlazin. Jen část těchto ploch dosud tvoří nezajištěné 
kultury. Druhové složení těchto nově vzniklých rozsáhlých porostů odpovídá extrémním imisně 
ekologickým podmínkám 8., (7.) LVS v pásmech ohrožení imisemi A a B na rozsáhlých pokala-
mitních plochách. Použití buku lesního k zalesnění v 7., (8.) LVS mohlo být jen omezené. Prosadby 
buku lesního, javoru klenu a jeřábu ptačího byly umisťovány do plastikových ochran v počtu 
300–350 ks.ha-1. Rozmístění listnáčů bylo většinou ve skupinkách nebo skupinách, ale i jednotlivě 
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Obr. 4. Krajina Krkonoš po imisní destrukci lesa na konci 80. let 20. století (GIS KRNAP Vrchlabí)
Fig. 4. Landscape of the Giant Mts. since the immission forest destruction at the end of 80ies of the 20th 

century (GIS KRNAP Vrchlabí)
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Obr. 5. Krajina Krkonoš současná (GIS KRNAP Vrchlabí)
Fig. 5. Present landscape of the Giant Mts. (GIS KRNAP Vrchlabí)
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po ploše (S 1997). V období 1995–1999 byly prosadby smrkových kultur provedeny v roz-
sahu 783 ha.

Struktura současné krajiny Krkonoš je uvedena na Obr. 5. V této krajině též dominovaly lesy 
(32 514 ha; 77,4 %), jejich podíl se zvýšil zejména zalesněním imisních holin o výměře 5776 ha, 
(221 ha však bylo odlesněno). Vysoký podíl má plocha sekundárního bezlesí (5394 ha; 12,8 %), a to 
především luk a pastvin. Podrobnější rozčlenění sekundárního bezlesí uvádí Tab. 1. Plocha klečo-
vých a křovinných společenstvech s malými ploškami primárního bezlesí je stejná jako počátkem 
70. let 20. století (3778 ha; 9,0 %). Rozsah primárního bezlesí zůstal nezměněn (308 ha; 0,8 %).

ZÁVĚR

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

SOUHRN

V Krkonoších můžeme odlišit skupiny alpínských, subalpínských (klečových), smrčinných 
a bučinných krajinných typů, které jsou značně ovlivněny hlavními edifikátory dřevinné složky 
ekosystémů. Kromě toho je charakter krajiny podmíněn řadou faktorů, z nichž nejdůležitější jsou 
klima, geologické a geomorfologické poměry, vegetace a člověk. V Krkonoších je vliv člověka na 
zdejší krajinu významný a do značné míry je ovlivňován klimatem. Působení člověka, a hlavně 
jeho lesnická a zemědělská činnost, bylo v různých výškových partiích Krkonoš v průběhu histo-
rického vývoje značně různorodé. V minulosti často šlo až o poškozování přírody. Jednalo se např. 
o rozsáhlé klučení a žďáření lesních porostů a vysoušení mokřin a jejich přeměňování na pole, 
louky a pastviny ve 13. a 14. století; exploatační těžby pro kutnohorské doly v letech 1567–1609; 
rozsáhlé zemědělské využívání území počátkem 19. století, kdy se u českých a slezských bud páslo 
více než 20 000 krav a 10 000 koz a kdy bylo více než 4000 ha orných ploch. V těchto obdobích 
docházelo nejen ke značným změnám ve struktuře krajiny, ale i k výraznému poškozování vege-
tace a půd (změny druhové skladby, zavádění nepůvodních druhů, půdní eroze, změny struktury 
půd apod.). K výrazným změnám ve struktuře krajiny Krkonoš dále došlo v poválečném období, 
tj. v 50–60 letech 20. století v souvislosti s rozsáhlým zalesňováním zamědělských půd a v průběhu 
imisně ekologické destrukce lesních ekosystémů v 80–90 letech 20. století. Struktura krajiny v obou 
národních parcích Krkonoš byla rekonstruována na základě dostupných dat v různých časových 
obdobích: před příchodem člověka, od příchodu člověka do poloviny 19. století, od poloviny 
19. století do počátku 70. let 20. století, od počátku 70. let 20. století do konce 80. let 20. století 
(imisní destrukce lesů), od konce 80. let 20. století až po současnost.

SUMMARY

e presentation describes the landscape development in the bilateral Biosphere Reserve 
Krkonoše/Karkonosze. ere can be distinguished the groups of landscape types, such as alpine, 
subalpine (mountain pine), spruce forest and beech forest, determined by the tree species 
dominants (edificators). ey are considerably influenced also by other factors such as climate, 
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geological and geomorphological characteristics, vegetation and human impacts. e human 
impact is considerable and it is strongly co-determined by the climate. It is very variable, especially 
in the frame of the agriculture and forestry in different altitudinal zones of the Giant Mts. in 
particular stages of the society development. We can speak about violating nature in some cases, 
e.g. during the deforestation, shiing agriculture, forest and slash burning, drying of wetlands 
and converting these lands into arable soil, meadows, pastures in the 13th to the 14th centuries, 
further the exploitation deforestation for Kutná Hora silver mines in the period 1567–1609, wide 
agricultural exploitation since beginning of the 19th century. In this time, close to Czech and 
Silesian mountain cottages, 20,000 of cattle and 10,000 of goats were grazing and 4,000 ha of arable 
lands were present. Large-scale land use changes occurred in these periods, resulting in enormous 
soil and vegetation damages, changes in the species composition, invasion of allochthonous 
species, soil erosion, soil structure changes etc. Spectacular changes took place also since the end of 
the last war, i.e. since 1950ies and in 1960ies, with large area reforestation of marginal agricultural 
lands, and during the immission calamity since the 1970ies. e structure of the landscape of the 
Giant Mts. was reconstructed in particular stages of the development: before coming of the man, 
at the half of the 19th century, since the half of the 19th century until the beginning of the 1970ies 
of the 20th century, since beginning of the 1970ies till the end of the 1980ies and since end of the 
1980ies until today.
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Poznámka
Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu NPV II MŠMT 2B06012 – Management biodiverzity v Krko-
noších a na Šumavě.


