
Národní park 
Krk o " nose 

Národní parky ( N P) jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či meziná
rodním měřítku. Jejich značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou 
činnosti málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá 
příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Na území Česka jsou 
vyhlá.~eny čtyři národní parky. Náš nejstarší národní park v Krkonoších byl 
vyhlášen v roce 1963 (36 327 ha). Tři zbývající byly vyhlášeny až v polisto
padovém období. Největším z národních parků je Sumava (rozloha 
68 520 ha), které se této formy ochrany dostalo v roce 1991. Poslední dva 
parky: českosaské Svýcarsko (rok vyhlášení 2000; rozloha 7 900 ha) 
a PodyJí (rok vyhlášení 1999; rozloha 6 300 ha), j ejichž vyhlá.~ení dělí 
pouhý rok, jsou rozlohou daleko menší. To ovšem nesnižuje jejich význam. 
Národní parky !>polu tvoří Bilaterální biosféricl-ou rezervaci 

Stupeň ochrany přírody v národních parcích Krkonoše/Karkonosze. 
se diferencuje podle zón s rozdílným stupnčm Předmětem ochrany jsou zejména unikátní 
ochrany. Nejpřísněj i je chráněná I. zóna (přís- horské ekosy\témy, Krkonoše mají totiž mezi 
ná přírodní), zahrnující nejcenn~jší. zpravidla středoevropskými hercynskými pohořími nejlé-
přirozené ekosystémy, vhodné pro uchování pe vyvinutý alpínský stupett Nach:ízí se zde řa· 
nebo obnovu samořídících funkcí krajiny. Kro- da reliktních a endemických druhů, společenstev 
mě základních ochranných podmínek národ- a mnohé unikátní geomorfologické tvary. Včtš i-
ních parků se zde zakazuje umisťoval nové na tčchto j evú je vázaMt na chladné podmínky 
stavby. pohyb mimo značené cesty, zmčna tundry nebo v chladných podmínkách vznikla. 
skladby kultur a intcn.1.ivní obhospodařování Vývoj krajiny 
.1.emědělských ekosystémů . Druhá zóna je j a- Krkonoše j sou sice velmi starým pohořím 
kousi nárazníkovou zónou nejcennějších úze- Uejich základ vznikl během hercyni>kého vrás-
mí. Vys !..ytují se zde člověkem přetvořené lesní nční v prvohorách). ale do dnešní podoby byly 
a zemědělské ekosy~Lémy, které maj í být šetrně přetvořeny zejména na konci třetihor a ve čtvr-
využívány. Cílem je udržet přírodní rovnováhu, tohorách, tedy v nejmladším geologickém ob-
vysokou biodiverzitu a přibli/ování eko11ysté- dobí. v té dobč došlo 1-e mačnému vý.1.dvihu 
míl přirotenému stavu. Třetí t óna pokrývá člo- horstva. ve kterém se vystřídalo několik !edo-
věkem přetvořené ekosystémy. hospodářsky se vých dob a teplých mezi ledových období. Kon-
využívá standardně a jejím úkolem je propoje- tinentální zalednění se v předpos l edn í době le-
ní nejcennějších částí národního parku. Zasta- dové dostalo dokonce ú na samotné úpatí Kr-
včné území. jeho okraje a další ol-raj ové čústi 1-.onoš a údolní uzávěry byly někol ik rát zaled-
parku j sou řazeny do tzv. ochranného pásma. nčny karovými a údolními ledovci. Na vzniku 
Státní správu na ú~eku ochrany přírody vyko- tčchto ledovců \e ve ve l!..é míře podílelo svívá· 
nává na ú.1.emí národního parku Správa národ- ní \něhu z vrcholových plošin (t.1.v. 7arovna-
ního parku. Ta má také za úkol hospodaření ných povrchů, obr. 2) a jeho hromadění v závč-
v lesích národni ho parku. trných údolích. Erozní činností ledu pak vznil--
Krkonošský národní park ly charakLerbtické tvary Krkonoš~kého reliéfu 

Naším nejstarším národním parkem jsou Kr- - kary. V naší části území j sou nejlépe vyvinu-
konoše. Spolu s ochranným pásmem zaujímá té kary Obřího. Labského dolu a Kotelních jam, 
území o rot Ioze 548 km:. První zóna má rotl o- na polské straně pak kary Sněžných jam a údol-
hu 45 km·. druhá 34 km\ třetí 28 km. zbytek ních Ulávěrů Lomnice. Pozustatkem akumulač-
území připadá na ochrannou zónu. Nejvyšším ní činnosti ledovců jsou morény. Dobře je lze 
bodem je Snčžka ( 1602 m n. m.). nejnižším pak vidčt cestou Obřím nebo Labským dolem. Kro-
hranice parku v údolí Jizery u Víchové (390 m mě morén se ?aledněn í projevilo také vznikem 
n. m.). Sídlo Správy KRNAP se nachútí ve ledovcových j ezer. Ta největš í, Wiclki a Maly 
Vrchlabí. Na polské l>lraně navazuje na Krko- Staw, vyplňuji kary údolí Lomnice. Nachází se 
nošský národní park Karkon~ki park narodowy zde v~ak i několi k me~ícl1 jezírek v depresích 
a sídlem správy je Jelenic Gora. Dohromady me.1.i morénami ve Sněžných jamách a v údolí 

APLIKACE DO VÝUKY 
Otázky a úkoly: 
1. Ukažte no mapě území našich národních parků. 
Zamyslete se, proč si naše společnost váží tě<hto území 
natolik, že v nich zákonem omezilo lidskou aktivitu. 
2. Popište vlastními slovy polohu jednotlivých národ
ních parků. Zhodnoťte výhody o nevýhody jejich geo
grafické polohy. 
3. S pomocí internetu se pokuste shromliídit informace 
o národních porcích v sousedních státech. Odpovězte 
no otázku, která území jsou v nich předmětem ochra
ny přírody o krajiny. Čím jsou tylo oblosti výjimeiné? 
4. Přečtěte si, jak jsou charakterizovány jednotlivé 
zóny nlirodních parků. Vlastními slovy popište, čím se 
mezi sebou jednotlivé zóny liší. 

ZÓNY OCHRANY NP 
I. zóno - Je tvořeno zejména přirozenými lamími 
o mokřadními ekosystémy o subolpínskými holemi au
věkem minimálně přetvořenými. Cílem ochrany je po· 
nechání ekosystémů samovolnému přirozenému vývo
ji. Zásahy člověka jsou zde povoleny jen výjímeině. 
ll. zóna - Je charakteristická zejména lesy s výrazně 
pozměněnou druhovou o prostorovou skladbou proti 
přirozenému stavu o druhově rozmanitými lučními spo
lečenstvy závislými no lidském obhospodařování. ú1em 
ochrany je vypěstovat lesy schopné vývoje o obnovy 
s minimálními hospodářskými zásahy o postupné zařa
zení těchto lesů do I. zóny. Cílem je i udržení druhové 
rozmanitosti luk. Provádí se zde účelové obhospodařo
vání lesů o luk podporující přirozenou rozrůzněnost . 
111. zóno - Jde o louky, pastviny s rozptýlenou zá· 
stavbou o převážně monokulturními lesy. Cílem ochra
ny je diverzifikace přirozené druhové skladby lesa, 
zachování přirozeného rozsahu luk o pastvin o rozptý· 
lené zástavby v okrajích národních parků jako území 
pro údržbu krajiny o cestovní ruch. Provozují se zde 
běžné neintenzívní formy hospodaření no loukách 
o pastvinách, v lesith s preferencí přirozené obnovy 
o zvyšováním podílu přirozených melioračních o sta
bilizujících dřevin. 
VOŽEN ÍLEK, V. a kol. (2002): Nórodai parky 
a Chráněné krajinné oblasti České republiky. 
Univenita Palackého v Olomouci, Olomouc, 
156 s. 

Foto 1: Tříděné kruhy v Modrém sedle. 
Foto 2: Krkonoše jsou charakteristické torov· 
nonými povrchy vrcholových plošin, po jeiichž 
východním obvodu se nacházejí kary. Pohled 
no Pon(ovskou o Labskou louku o kar labské
ho dolu. 
Foto 1 o 2: V. Troml 



Kotclského potoka. Po odlednění cxi~tova lo 

v Krkonoších jezer více, napříl-lad v Labském 
dole nebo u Domku My~liwskiego pod Malym 
Stawem. avšak. tato jet.cra se postupně zazem
nila (vyplnila sedimenty a tanikla). 

V mistech, kde nebyly přítomny ledovce, 
se reliéf v ledových dobách vyvíjel pod si lným 
vlivem nmu.u u sněhu. V Krkono~ich se v t.é 
dobč nacházela trvale zmrzlá pC1da (permaf
rost). Dokladem intenzivního mrazového 
zvětrávání jsou četná kamenná moře. Vlivem 
hlubokého promrzánf a nerovnomčrného hro
madění sněhu vznikaly na svazích hor teraso
vité stupně, tak jak je mí:1žemc vidět například 

na Luční hoře nebo Vyl>okém Kole. Jde o tzv. 
kryopl anační terasy. Na plochých površích vr
cholových oblaMí v7nikly střídavým mrznu
tím a rozrnrzáváním povrchu strukturní půdy. 
Ty se zde vysl-ytují bu(f ve formě polygonů 

velkých balvanů, u-;pořádaných do kruhu se 
středem tvořeným jemněj~í složl-ou (Luční. 

Srudniční hora, Modré . edlo, Obří hřbet Vyso
ké Kolo a mnoho dalších lokalit), nebo do tří
dčn}rch kruhu jemnějších úlomků (obr. I), ne
bo ve formě kopečkovitých útvarů bez zná
mek vytřídění na jemnou a hrubou složku 
(okolí Luční boudy). 

Krkonošská tundra 
1\ěkteré ~. mrazových procesů aktivně půso

bí i dnes. Vldyf pruměrné roční teploty nejvyš
ších poloh Krkonoš se pohybují kolem 0,2 °C. 
Účinnost působení mrazu na povrch v~ak sni
žují vysoké srá7.ky ( l 400 mm ročně), jejichž 
velká část padá ve formě sněhu. Rozložení sně
hu ve velké míře také ov livňuje dnešní krko
nošskou tundru. Nejvíce exponované vrcholy 

PLANETA V OHROŽENI ~ 

a sedla jsou věL~inu zimy bez sněhu, který je 
odtud sfoukáván větrem. I dne~ tu na zdejší ne
vyvinuté půdy silně působí mráz. To se odrá/.í 
na vegetaci, která je tvořena hlavně lišejníky 
a nenáročnými travami, jejichž hlavním před
stavitelem je sítina trojklanná. V ménč expono
vaných částech vrcholových zarovnaných po
vrchů (Pančavská, Labská louka na západč, Bí
lá a Čenova louka na východě) je v zimě do
statečná vrstva sněhové pokrývky. Činn o:-.t 
mrazu je na těchto lokalitách velmi omezená 
a na humusoželezitých podzolech převažuj í 

společenstva s trávou smilkou tuhou a keři bo
rovice kleče . Značné rozšíření smilky je, kromě 
včtší výšky sněhové pokrývky, zpí1sobeno i 
historickým pastevním využitím těchto ploch. 
Dobytek upřednostňoval a spásal jiné druhy 
trav a smilka tak měla možnost se rozšířit. Ty
pickým znakem Léto části krkonošské tundry 
j sou rašeliniště (Úpské. Pančavské). Většinou 
vznikala zhruba před 5-6 tisíci lety. Zachovala 
se na nich řada vlácných druhu rostlin, pří

značných pro skandinávskou tundru, jako je 
ostružiník moruška, šicha oboupohlavná, vši
vec sudetský nebo ostřice chudokvětá. 

Převažujícím západním větrem je sníh pře
víván z vrcholových oblastí a hromadí se v zá
větrných prostorech (převážně karech). Tímto 
mechanismem rovněž vznikaly ledovce v do
bách ledových. Dnes zde vznikají s něhové pře
věje a dochází k častému pádu lavin. Díky lavi
nám se tu udržuje i v nižších polohách bezlesé 
prostředí, dochází k přísunu humusu ze strha
ných drnů a tím vznikají velmi bohaté biotopy, 
na kterých rostou jak světlomilné alpínské dru
hy (havéz česnáčková, mléčivec alpský). tak 

druhy ni/ších poloh. To vše doplňují lavinám 
odolné listnaté křoviny s jeřábem ptačím. javo
rem klenem a krkonošským endemitem jeřá
bem sudetským. 

Lesy 
Tundra je omezena alpínskou hranicí le~a. 

která v české části Krkonoš probíhá v průměrné 
nadmořské výšce 1230 m. Maximálních elevací 
dosahuje v západních expozicích. ve výškách 
cca 1360 m n. m. Zejména v okolí horských bud 
je alpinská hranice lesa výrazně snížená. Pod 
hranicí lesa se na podzolech nacházejí převážně 
výsadby smrku ztepilého a smrkové porosty 
přecházejí ve výškách kolem 1000 m n. m. do 
bučin . Ty j sou však dnes také z větší části pře
měněné v kulturní smrčiny. Smrkové porosty 
podlehly v 70.-80. letech minulého století imis
ní kalamitě. Dnes se náročně obnovují výsadba
mi smrku. jeřábu a javoru klenu. 

Problémy ochrany přírody 
Ochrana krkonošské přírody se dnes potýká 

s obrovskou návštěvno tí, celkový roční počet 
návštěvníků se odhaduje na 5,4 mil. osob. To 
vyžaduje nutné omezení přístupnosti nejcen
nčjších částí Krkonoš. Proto se ochrana přírody 
negativně staví k aktivitám, které zvyšují inten
zitu turismu ve vrcholových částich Krkonoš 
(rekonstrukce lanovky na Sněžku. povolení let
ního provozu lanovky na Lysou horu). Bligí 
informace o krkonošské přírodě j e možné najít 
na webových stránkách Správy KRNAP 
(www.krnap.cz), v časopise Krkonoše a ve 
sborníku vědeckých prací Opera Corcontica. 

Václav TremJ, katedra fyzické geogratie 
a geoekologie PřF UK v Praze 


