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Abstrakt 

Účelem této diplomové práce je rekonstruovat a analyzovat změny polohy horní 

hranice lesa v Krkonoších v období mezi 18. a 21. stoletím. Nadmořská výška horní hranice 

lesa představuje citlivý indikátor zohledňující jak její antropogenní ovlivnění, tak změny 

klimatu. 

Metodologický přístup zahrnuje rekonstrukci horní hranice lesa ze starých map 

(vydané v letech 1765, 1851-52, 1879, 1906) jejich porovnání s novějšími daty vzniklými 

objektově orientovanou klasifikací lesních porostů v letech 1936 a 2002 (aktualizovaná 2005; 

poskytnutá vedoucím práce). Data získaná ze starých mapových podkladů a z roku 1936 byla 

porovnána (a verifikována) se starými pohlednicemi a fotografiemi z Krkonoš. 

Průměrná nadmořská výška horní hranice lesa v Krkonoších vzrůstala v průběhu let. 

Značný nárůst průměrné nadmořské výšky byl pozorován mezi 19. a počátkem 20. století, 

což bylo zapříčiněno především poklesem antropogenní činnosti ve vrcholových partiích.  

Pozice horní hranice lesa v Krkonoších byla závislá především na antropogenním 

ovlivnění (přímém, nepřímém). 

Klíčová slova: horní hranice lesa, alpínská hranice lesa, Krkonoše, antropogenní 

ovlivnění 

Abstract 

The purpose of the diploma thesis is the analysis of alpine timberline shifts in the Giant 

Mountains between 18th and 21st century. The altitudinal position of alpine timberline is a 

sensitive indicator which reflects human impacts as well as the climatic changes. 

Methodical approach included the reconstruction of alpine timberlines from the old 

maps (published in 1765, 1851-52, 1879, 1906) and their comparison with the newer data, 

which were evaluated from a series of aerial photographs dated 1936 and 2002 (actualized 

2005; data provided by supervisor). Data obtained from the old maps and aerial photographs 

(1936) were compared and verified with old photos and postcards from Giant Mountains. 



 
 

The average altitude of alpine timberline increased during the study period. The 

increase in elevation of alpine timberline is significant between 19th and first half of 20th 

century, e. g. in period when the human influence in Giant Mountains decreased.  

It is concluded that position of alpine timberline in Giant Mountains depended on 

human influence. 

Key words: tree line, alpine timberline, human influence, Giant Mountains 
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1 ÚVOD 

Krkonoše tvoří nejen nejvyšší pohoří České republiky, ale i nevyšší středohory 

(„mittelgebirge“) střední Evropy. I přes svou malou rozlohu a nepříliš vysokou hodnotu 

nadmořské výšky disponují mimořádnou pestrostí krajiny, fauny i flóry, jež převyšuje 

rozmanitost okolních evropských středohor (PILOUS 2007). Krkonoše představují 

středoevropské středohory rozpínající se v délce 35 km (s převážnou orientací hlavních údolí 

a hřbetů severozápad – jihovýchod) těsně nad 50° severní zeměpisné šířky. Krkonošské svahy 

vyčnívají nad horní hranici lesa, která společně s historií a rašeliništi tvoří jejich vysokou 

biodiverzitu a unikátnost (PILOUS 2007).  

Fenomén „horní hranice lesa“, který je přítomen v Krkonoších, ovlivňují v globálním 

měřítku nejvíce teplotní podmínky, mající vliv na růst stromů a přežívání popř. vývoj 

semenáčků. V lokálním a regionálním měřítku se zpravidla uplatňují charakteristiky dané 

lokality (KÖRNER 2007). HOLTMEIER (2003) definuje lokální charakteristiky či faktory, které 

ovlivňují polohu horní hranice lesa, patří mezi ně topografie, půda, ekoklima, historie místa, 

druhy stromů, současné dopady antropogenní činnosti a biotických vlivů. Tento ekoton je 

podmíněný ústupem stromové růstové formy v důsledku růstu nadmořské výšky a s tím 

spojeným poklesem teplot vzduchu a půdy (HOLTMEIER 2009). Horní hranice lesa odděluje 

vegetační stupeň montánní a subalpínský. Z hlediska geomorfologického, klimatického a 

vegetačního představuje v krajině důležitý předěl (ŠTURSA 2010) a její průměrná výška je 

spodním omezením arkto-alpinské tundry (TREML 2003).   

Mnoho českých i světových autorů používá ve svých pracích či článcích pojmy alpínská 

hranice lesa či horní hranice lesa. ŠTURSA (2010) po pojmové analýze dochází k závěru, že obě 

sousloví představují synonyma popř. homonyma, TREML (2007) dochází ke stejnému závěru 

(ve světové literatuře existuje pro horní hranici lesa řada termínů – alpine timberline, alpine 

forrest-line, upper timber line, cold timber line, alpine tree-limit, alpine tree-line, upper tree 

limit). V této diplomové práci bude nadále preferováno sousloví horní hranice lesa popř. 

zkratka HHL vzhledem k jejímu názvu a zadání.  

V souvislosti s klimatickými oscilacemi (METELKA a kol. 2007) a zároveň s výraznou 

transformací hospodářského využití horských oblastí v Evropě (HOLTMEIER 2003, LOKVENC 

1978), je velmi zajímavé pozorovat fluktuaci horní hranice lesa. Právě poloha horní hranice 
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lesa je v současnosti důrazně sledována, vzhledem k tomu, že ji lze považovat za citlivý 

indikátor změn klimatu – klimaticky podmíněný vzestup HHL je přítomný v mnoha pohořích 

na severní polokouli (HOLTMEIER 2009). Zde však vyvstává otázka, zda li se horní hranice lesa 

navrací na lokality, které byly odlesněny vlivem antropogenního využívání nebo se její poloha 

mění/měnila v závislosti na změně klimatu.  

Cílem práce bylo rekonstruovat polohu HHL v Krkonoších v minulosti, zjistit její časové 

a prostorové změny polohy, porovnat je se stávajícím stavem a analyzovat faktory ovlivňující 

rozdílné lokální trendy ve změnách polohy HHL. Metodický přístup je založen na rekonstrukci 

linií HHL ze starých map, verifikaci pomocí pohlednic či fotografií a následně jejich popis. 
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2 HORNÍ HRANICE LESA 

2.1 PARAMETRY HORNÍ HRANICE LESA 

Pojem horní hranice lesa označuje přechodovou zónu v horském terénu mezi 

montánním vegetačním stupněm a stupněm bezlesé tundry (alpínským, popř. subalpínským; 

ŠTURSA a KOL. 2010). Příčiny vzniku a formování horní hranice lesa se vědci, vzhledem k její 

přítomnosti v pohořích po celém světě, snaží rozřešit po desetiletí. Problematikou horní 

hranice lesa se zabývá velké množství tuzemských i světových autorů, mnozí z nich však 

používají rozdílné parametry, resp. rozdílně hodnoty jednotlivých parametrů pro její 

vymezení. Nejčastěji používané parametry činí - minimální zápoj stromových porostů, výška 

stromů nebo minimální plocha porostu (tab. 1).  

Tab. 1: Standarty determinující horní hranici lesa dle různých autorů  

Autor 
Minimální 

zápoj 
Minimální 

výška stromů 
Minimální 

plocha 
Ostatní kritéria 

VINCENT 
(1933)* 

>0,5 8m 1ha hustota kmenů >0,5 

SOKOLOWSKI 
(1928)* 

  8m     

SOMORA 
(1958)* 

  8m     

JENÍK et 

LOKVENC 
(1962)* 

>0,5 5m 1ar 
vzdálenost izolovaných enkláv 
lesa zahrnutých do HHL <100m 

PLESNÍK 
(1971)* 

>0,5 5m 10a   

ZIENTARSKI 
(1989)* 

>0,4 8m 10a   

ELLENBERG 
(1963)* 

>0,3-0,4 >2m     

KÖRNER 
(1999, 
2000)* 

  >3m     

pozn.: *citováno v TREML & BANAŠ 2000 
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2.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ HORNÍ HRANICI LESA 

Nadmořská výška horní hranice lesa roste od pólů směrem k subtropickému 

podnebnému pásu, v němž se nachází v nejvyšších elevacích, dále k rovníku klesá. Toto 

tvrzení nelze zobecnit, pozice horní hranice lesa není závislá jen na klimatických faktorech 

daných zeměpisnou šířkou, např. na 40° severní zeměpisné šířky kolísá mezi 2100 a 3700 m 

n. m., protože její nadmořská výška roste s kontinentalitou (horní hranice lesa se v globálním 

měřítku nachází v nižší nadmořské výšce při pobřeží oproti vnitrozemí, díky četnějším 

srážkám a oblačnosti; HOLTMEIER 2003, SVEINBJÖRNSSON 2000) nebo hmotnatostí pohoří 

směrem do jejich center (KÖRNER 1998). Na horní hranici lesa dochází k rozvolňování souvisle 

zapojeného lesa, jež přechází v bezlesí. KÖRNER (1998) daný jev vysvětluje změnou 

environmentálního gradientu zahrnujícího dostupnost živin, úhrn srážek a teplotní podmínky 

konkrétní lokality. K podobnému závěru dochází HOLTMEIER (2003), který tvrdí, že polohu 

horní hranice lesa v různých podnebných pásech nelze determinovat jen zeměpisnou šířkou, 

oceanitou, kontinentalitou a změnou klimatických podmínek ve vyšších polohách, uplatňuje 

se v ní spíše charakteristika dané lokality (obr. 1).  

HOLTMEIER (2003) podmiňuje existenci horní hranice lesa její závislostí na teplotním 

deficitu, jenž vymezuje délku vegetační sezóny a závisí na klesající teplotě, zeměpisné šířce, 

proudění větru, délce trvání sněhové pokrývky, půdní vlhkosti a sezónních teplotních 

rozdílech. Nad zapojeným lesem se nachází pásmo boje, v těchto stanovištích reagují stromy 

na nepříznivé klima svou deformací, zákrsem nebo jsou špatně vyvinuté. S rostoucí 

nadmořskou výškou dochází k rozvolňování zápoje, stromy se přizpůsobují prostředí např. 

kratšími silnými větvemi skloněnými k zemi, kratšími a hustšími jehlicemi, menší výškou nebo 

úzkou korunou. Kromě stromových adaptací roste důležitost shlukování stromů – stromy se 

sdružují do skupin a transformují se do křovitých forem (WIESER, 2007). VACEK (2010) uvádí, že 

vlivem větrného prostředí, špatné klíčivosti a dlouhotrvající sněhové pokrývce dochází 

k nízké přirozené obnově a tak vznikají vhodné předpoklady pro vegetativní rozmnožování – 

hřížení.  
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Obr. 1: Faktory ovlivňující horní hranici lesa v různých měřítcích (HOLTMEIER 2005) 
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2.3 KATEGORIE A FORMY HORNÍ HRANICE LESA 

Dle HOLTMEIER & BROLL (2005) se diferencují tři, resp. čtyři základní kategorie horní 

hranice lesa – orografická, edafická (velmi často lze tyto dvě kategorie obtížně rozlišit), 

antropogenní a klimatická.  

Růst stromů na klimatické hranici lesa je determinován působením klimatických 

faktorů. Vítr, srážky a sluneční záření patří ke klimatickým faktorům, které působí na 

fluktuaci horní hranice lesa. Intenzita větrného proudění vzrůstá s nadmořskou výškou, jeho 

mechanické a fyziologické účinky znemožňují růst stromů do výšky a ovlivňují tvar stromu. 

Tuhé srážky ve formě sněhu mají výrazný vliv na růst dřevin. Souvislá a mocná sněhová 

pokrývka chrání rostliny před nepříznivým klimatem, avšak při déle trvajících teplotách 

kolem nuly mohou sněhové plísně napadat oslabené stromy. Sníh také zkracuje vegetační 

období, zpožďuje příjem živin, klíčivost a nárůst teploty (HOLTMEIER 2003). Lavinové události či 

plazivý sníh může na prudkých svazích způsobit velkou destrukci porostů horní hranice lesa 

(KÖRNER 1998). Solární radiace je závislá na expozici svahu, avšak neexistuje jednoznačné 

pravidlo, které by určilo ideální orientaci svahu pro růst stromů. KÖRNER (2003) poukazuje na 

vztah mezi expozicí, povětrnostními podmínkami a dalšími klimatickými podmínkami, které 

jsou v různých pohořích odlišné – na osluněných místech je sice tepleji, ale také větší sucho, 

horní hranice lesa se v této expozici vyskytuje v oblastech s dostatkem srážek. HOLTMEIER 

(2003) uvádí příklad aridních a humidních oblastí – v aridních oblastech leží hranice lesa výše 

na neosluněních svazích (větší vlhkost a zastínění), v humidních oblastech je horní hranice 

situována výše na osluněních svazích hor.  

Antropogenní hranice lesa, vzniká v důsledku přímého (poškozování lesů, odlesňování, 

pastva) nebo nepřímého působení (vytváření rovných travnatých ploch, kde dochází ke 

vzniku lavin) lidské činnosti (PLESNÍK 1971) a představuje v současnosti jeden 

z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících a utvářejících horní hranici lesa. První lidské zásahy 

jsou datovány v Alpách a Skandech do doby bronzové a železné (HOLTMEIER 2003), ve většině 

středoevropských hercynských pohoří je registrována lidská činnost až ve středověku v 12. až 

16. stol. (JENÍK & LOKVENC 1962), SPERANZA a kol. (2000) datovala první známky osídlení 

v Krkonoších do 7. – 8. stol. V Alpách byla horní hranice lesa antropogenní činností snížena o 

150 až 300 m (HOLTMEIER & BROLL 2005). Ve středoevropských pohořích v oblastech horní 
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hranici lesa došlo v posledním století k úpadku hospodářské činnosti (HOLTMEIER 2003). 

V důsledku toho dochází na takových plochách k uchycování dřevin a zvětšování hustoty 

zápoje stromových porostů (HOLTMEIER 2009). V druhé polovině 20. stol. se začal v těchto 

lokalitách projevovat imisní spad, což vedlo k ústupu hranice lesa (ZIENTARSKY  1995 in TREML 

2007), a ke změnám růstu stromů na hranici lesa (SANDER a kol. 1995 in TREML 2007). 

V horských oblastech se strmými skalními stěnami, kamennými moři, lavinami a 

suťovými kužely, které limitují růst lesa, se vyskytuje orografická hranice lesa. Les je díky 

působícím faktorům situován do nižších poloh, avšak v chráněných místech mohou stromy či 

stromové skupiny růst nad horní hranicí lesa (HOLTMEIER & BROLL 2005). Edafická hranice lesa 

se nachází na nestabilních, pohybujících se svazích popřípadě v lokalitách chudých na živiny a 

půdní vlhkost (HOLTMEIER & BROLL 2005). Tvar reliéfu představuje jeden z hlavních faktorů 

ovlivňující polohu horní hranice lesa. TREML (2007) uvádí, že se skrze něj projevuje modifikace 

teplotních poměrů, edafických podmínek, či umožňuje vyšší frekvenci výskytu určitých 

disturbancí – např. vrcholový fenomén a efekt hmotnatosti pohoří, díky kterým probíhá 

hranice lesa v nižších a méně rozsáhlých masivech v menších nadmořských výškách 

(nerozlehlý povrch masivu se méně prohřívá, silnější větrné proudění u hranice lesa, větší 

množství topograficky příznivých stanovišť). Konvexnost nebo konkávnost terénu, určují 

délku trvání sněhové pokrývky – v konkávních lokalitách se sníh udržuje delší dobu a 

vyskytuje se zde vyšší půdní vlhkost (HOLTMEIER 2003). Sklon svahu značně působí na polohu 

horní hranice lesa, na strmých svazích dochází často k rychlým svahovým procesům (mury, 

sesuvy, sněhové laviny), jež ovlivňují, popř. znemožňují vývoj a růst lesa. S rostoucím 

sklonem svahu roste skeletovitost a hloubka půd, v těchto podmínkách je velmi obtížný 

přístup k živinám a vodě (HOLTMEIER 2003).   

Hlavní formy horní hranice lesa popisuje např. HOLTMEIER (2003). V případě, že zapojený 

les se stromy o minimální výšce 3 m přímo sousedí s alpskou vegetací a osamocené stromy 

se nad touto hranicí zpravidla nenacházejí, jedná se o ostrou hranici. Další formou je 

přechodová zóna, jíž tvoří stromový ekoton, ve kterém se s rostoucí nadmořskou výškou 

snižuje hustota i výška stromů. Ekoton skupin stromů resp. klečových forem, charakterizují 

stromové ostrůvky či lineární pásma nad zapojeným lesem. Posledním zástupcem jsou 

klečové formy vznikající deformací či zákrsem dřevin, tvořící souvislé či rozptýlené pásmo 

nad hranicí vzpřímených stromů (HARSCH & BADER 2011). 
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2.4 HYPOTÉZY VYSVĚTLUJÍCÍ VZNIK HORNÍ HRANICE LESA 

Existuje množství rozdílných hypotéz, které se navzájem nevylučují, ale mohou být 

směrodatné pro různé typy hranice lesa v souvislosti na typu přechodu zapojeného lesa do 

bezlesí. KÖRNER (1998) uvádí hypotézu reprodukční, stresovou, disturbanční, dále hypotézu 

omezených zdrojů a hypotézu růstového omezení, které objasňují vznik horní hranice lesa 

na základě působení rozdílných faktorů.  

Reprodukční hypotéza sleduje problémy opylení, rozptyl a klíčení semen (KÖRNER 

1998). TRANQUILLINI (1979 in TREML 2007) poukazuje na nižší produkci a klíčivost semen u 

stromů situovaných blízko jejich limitu růstu. Fyziologický limit růstu stromů bývá obvykle 

výše než horní limit produkce životaschopných semen. Teplota, půdní vlastnosti, sluneční svit 

a vzdušná vlhkost představují faktory ovlivňující společně s vlastnostmi semen jejich klíčení. 

Půda alpínského prostředí je obvykle mělká s nízkou schopností vázat vodu. Hrubozrnná 

půda často znemožňuje růst i samotné uchycení stromu. V důsledku vyluhování, 

zapříčiněného každoročním táním sněhové pokrývky není v půdách dostatečné množství 

živin (HOLTMEIER 2003), deficit může být způsoben i půdotvorným substrátem obsahujícím 

nízké koncentrace dusíku a fosforu. Vlivem rostoucí nadmořské výšky je půda minerálně 

chudší a kyselejší (PLESNÍK 1971). Tmavý a suchý humus situovaný na jihozápadních svazích 

umožňuje dosáhnutí extrémně vysokých teplot až 80°C, při těchto teplotách dochází 

k negativnímu ovlivnění uchycování semen, jejich klíčení a rozkladu biomasy. Půdní teplota 

klesá s rostoucí nadmořskou výškou pomaleji než teplota vzduchu a ovlivňuje ji pórovitost, 

objemová hmotnost, obsah humusu, půdní vlhkost, pohyb vody v půdě, výška a trvání 

sněhové pokrývky, druh a struktura krajinného pokryvu, radiace, větrné proudění a teplota 

vzduchu (HOLTMEIER 2003). Autor dále uvádí, že nízká půdní teplota zkracuje vegetační 

období, zabraňuje růstu kořenů, fotosyntéze, kořenové respiraci, rozkládání a příjmu živin, 

klíčení, růstu jedinců, atp. Podmínky zaručující klíčení semen, nemusí být nezbytně vhodné 

pro růst semenáčků, jejichž velké množství nepřežije vlivem vystavení klimatickým činitelům, 

neúspěchu získávání živin, neúspěšného boje o vláhu a světlo s travinami, keři či sešlapu a 

okusu dobytkem nebo volně žijící zvěří (HOLTMEIER 2003). HOLTMEIER (2003) popisuje rozdíl 

mezi stromky a semenáčky rostoucí ve shlucích a samostatně - stromky a semenáčky 

rostoucí samostatně a pomalu, bývají často napadeny sněžnými plísněmi, kdežto jejich 

shluky představují lepší ochranu před klimatickými a stresovými faktory, a to do té doby, než 
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mezi sebou začínají soutěžit o živiny, vodu a světlo - uvádí se údaj přibližně 10 let. DULLINGER  

a kol. (2005) uvádí, že kompetice stromových druhů formující horní hranici lesa s křovitými 

dřevinami nebo travami nad hranicí lesa tvoří zásadní faktor ovlivňující její pozici.  

Opakovaný stres mrazem, mrazovým vysycháním a fototoxickým účinkem následujícím 

po mrazovém vysychání limituje růst stromů ve vyšších nadmořských výškách a činí hlavní 

předpoklady stresové hypotézy (TRANQUILLINI 1979 in KÖRNER 1998). Vnitrobuněčné 

promrzání a s tím související mechanické poškození buněčných membrán rostlin může být 

způsobeno rychlými a hlubokými poklesy teplot pod bod mrazu. V důsledku zvýšené insolace 

v závěru zimního a na počátku jarního období vznikají větší teplotní rozdíly mezi povrchem 

jehličí a vzduchem a dochází k výraznějším ztrátám vody (PLESNÍK 1971). Ztráta vody je 

způsobena transpirací, což vede k mrazovému vysychání. Kvůli částečně zmrzlým pletivům a 

zmrzlé půdě, nemůže dojít k doplnění vody – dochází k odumírání buněk. Mrazové vysychání 

postihuje nejčastěji osluněná místa s nízkou sněhovou pokrývkou a představuje významné 

ohrožení především pro mladé stromky (HOLTMEIER 2003, KÖRNER 1998).  

Omezení růstu na horní hranici lesa, dle disturbanční hypotézy, způsobuje mechanické 

poškození stromů větrem, sněhovými závějemi, lavinami, ledovými krystalky, býložravci a 

houbovými patogeny. Vítr způsobuje unášenými krystalky mechanické obrušování, v jehož 

návaznosti dochází k poškození kutikulárního vosku a klesání odolnosti vůči dalším vlivům, 

dále zvyšuje vliv evapotranspirace – odvátí ochranné sněhové vrstvy a urychlení přísunu 

chladu na lokality bez sněhové pokrývky (VACEK 1984). Námraza je taktéž forma 

mechanického poškozování stromů, po jejím působení vznikají polomy. Délku trvání 

vegetačního období značně ovlivňuje sněhová pokrývka, která chrání stromky a semenáčky 

před fotooxidačním stresem a okusem zvěří. Negativně působí sněhová pokrývka na jedince 

tak, že je zbavuje odolnosti proti mrazu, za jehož působení v následující sezóně mohou být 

stromky a semenáčky jednodušeji zničeny, mimo to dochází pod sněhovou pokrývkou vlivem 

konstantních teplot též k napadení škůdci (VACEK 1984). Laviny destruují porosty horní 

hranice lesa výrazným způsobem, jejich vlivem je stlačována linie do údolí (SPUSTA 2006).  

Hypotéza omezených zdrojů používá jako limitní faktor pro růst stromů nedostatek 

uhlíku a živin - pro dobrý růst a reprodukci jedince není množství uhlíku získaného 

fotosyntézou dostatečné (také vzhledem k jeho částečné spotřebě při dýchání, KÖRNER 1998). 
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Vyšší koncentrace CO2 mohou přispívat růstu stromů ve vyšších polohách, pletiva stromů na 

horní hranici lesa obsahují zpravidla vyšší množství produktů asimilace CO2, než stromy 

položené níže (KÖRNER 2007). Dostupnost a obsah živin představují taktéž limitující faktor 

růstu stromů. Stromy nejsou schopny získat takové množství živin, které by použily při svém 

růstu. SVEINBJÖRNSSON (2000) označuje nízkou dostupnost dusíku při nízkých teplotách za 

hlavní faktor omezení růstu stromů (je způsobeno nedostatečným rozkladem organických 

látek a mineralizací dusíku v půdě).  

Hypotéza růstového omezení popř. růstového limitu vychází z předpokladu, že 

formování horní hranice lesa způsobují nízké teploty, v jejichž důsledku nejsou syntetické 

procesy schopny dostatečně integrovat asimiláty do těla rostlin a jejich nedostatečná funkce 

nepokrývá potřebu růstu rostliny, obnovy pletiv a doplňování odumřelých částí - rostlina tak 

za nízkých teplot netvoří nové stavební struktury (KÖRNER 1998). Hypotéza růstového limitu 

představuje v současnosti nejpravděpodobnější a nejvěrohodnější teorii vzniku horní hranice 

lesa (KÖRNER 2007). V minulosti byla považována za mez rozšíření stromových dřevin 

izoterma nejteplejšího měsíce ve vegetačním období s hodnotou 10° C, která, jak se ukázalo, 

obecně neplatí (KÖRNER 1998). Tento autor uvádí hodnotu teploty limitující růst stromů na 

horní hranici lesa od 5,5°C až po 7,5°C. Tento teplotní parametr disponuje v globálním 

měřítku nejmenším rozptylem - postihuje snížení horní hranice lesa v tropech, vlivem 

oblačnosti, která snižuje příjem slunečního záření, i snížení horní hranice lesa ve značných 

nadmořských výškách vysokých zeměpisných šířek. Teplota půdy v hloubce 10 cm ve 

vegetačním období, stanovená KÖRNER & PAULSEN (2004) v rozmezí 6,7°C ± 0,8 SD, představuje 

další indikátor polohy horní hranice lesa. Půdní teplota v kořenové zóně je vhodným 

indikátorem s ohledem na teplotně-citlivý růst kořenů.  
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2.5 HORNÍ HRANICE LESA V KRKONOŠÍCH 

2.5.1 Hlavní druhy dřevin 

JENÍK (1961) uvádí smrk ztepilý (Picea abies, (L.) Karst) jako hlavního zástupce 

formujícího horní hranici lesa v Krkonoších, kterému v krátkých úsecích sekundují listnaté 

stromy – buk lesní (Fagus  sylvatica (L.)), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia (L.)), a javor klen (Acer 

pseudoplatanus (L.)). ŠTURSA a KOL. (2010) doplňuje výčet druhů o břízu karpatskou (Betula 

carpatica), vrbu slezskou (Salix silesiaca) či klečové porosty a zdůrazňuje uplatnění 

klonálního růstu u smrkových jedinců. SOUČEK (2004) předpokládá výskyt původních horských 

smrčin právě při horní hranici lesa. Klečové porosty a dominantní druhy trav (např. třtina 

chloupkatá) jsou nejvýznamnějšími konkurenty smrku v boji o uchycení a následné přežití na 

jednotlivých stanovištích. 

2.5.2 Faktory ovlivňující růst stromů na horní hranici lesa v Krkonoších 

Tvar reliéfu a atmosférická cirkulace představují významné faktory, které ovlivňují 

polohu horní hranice lesa (JENÍK & LOKVENC 1962). Na Krkonoše, tvořící pásmo orientované 

západovýchodním směrem, působí západní atmosférická cirkulace. Anemo-orografické 

systémy se formují v údolích orientovaných západovýchodním směrem a ovlivňují polohu 

horní hranice lesa v údolích Bílého Labe, Mumlavy a Úpy, hlavně na jejich závětrné straně – 

působením lavin a plazivého sněhu dochází ke snížení horní hranice lesa až o 300 m pod 

průměr (JENÍK 1961). V západních Krkonoších se tak projevuje do jisté míry oceánický 

charakter klimatu, ve východní části Krkonoš má klima více subkontinentální charakter (JENÍK 

1961). Zvýšené polohy horní hranice lesa jsou situovány na svazích menšího sklonu 

s výhodnější – jihozápadní orientací ke slunečnímu záření (TREML 2006), území se sníženou 

polohou horní hranice lesa bývají lokalizována na dnech údolí, v oblastech murových a 

lavinových drah, popř. erozních zářezech (TREML 2007).  

Se stoupající nadmořskou výškou se zvyšuje intenzita i síla větru, v oblasti horní hranice 

lesa působí na dřeviny mechanicky (polomy), fyziologicky (zvyšování transpirace) a společně 

s jinými faktory (sníh, námraza, imise, zimní vysychání atd. (VACEK 1984) - velké větrné 

kalamity byly zaznamenány v letech 1786 (NOŽIČKA 1957), 1800, 1868, 1925 (FLOUSEK & ŠTURSA 

2007).  
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Odlišné geomorfologické prostředí nad a pod horní hranicí lesa a nepřítomnost 

stabilizační funkce kořenů stromů zvyšuje možnost pohybu půdního pokryvu, zvětralin a 

sněhové pokrývky (zvýšení frekvence lavin, mur, soliflukcí deflace a eroze; TREML 2003). Sníh 

působí na dřeviny pozitivně tepelnou izolací a negativně četnými disturbancemi - v případě 

akumulace sněhu na svazích o sklonu větším než 15° dochází k podmínkám pro tvorbu lavin, 

které jsou v Krkonoších nejčastěji situovány na svazích o sklonu 28° až 45° (SPUSTA 2006). 

V Krkonoších ovlivňuje celých 80 % lavinových událostí ekoton horní hranice lesa v periodě 

jednoho roku, až více jak 21 let.  Na 60% lavinových drah sjíždějí laviny v období 1 až 5 let, 

což znamená, že se zde les nestačí přirozeně obnovit a horní hranice lesa je trvale snížena 

(SPUSTA 2006). JENÍK (1961) označuje lavinové dráhy a plazivý sníh za výrazný limitující faktor 

horní hranice lesa, který působí na druhové složení ve prospěch listnáčů. V námraze je 

uloženo velké množství imisních sloučenin, které narušují kutikulární vosk na jehličí nebo 

nepřímo působí skrze půdu (VACEK 1984). K poškození vlivem zimního vysychání dochází 

v důsledku fyziologické suchosti, tedy nepříznivé vodní bilanci při silné radiaci během zimy – 

stromy ztrácejí transpirací vodu a příjem vody je omezen nebo zastaven. Dochází 

k nekrotickým poruchám, poškození letorostů a následnému reznutí a opadu jehličí – 

krkonošské porosty byly takto postiženy nejvíce v letech 1981 a 1996 (VACEK 2007). 

Travnaté porosty tvoří mocné vrstvy dlouhodobě rozkládající se stařiny a znemožňují 

uchycení semenáčků dřevin, jejich uchycení je tak situováno do míst odkryvů minerální půdy, 

např. do oblastí murových drah (WILD & KYNCL 2004). SOUČEK (2004) uvádí jak negativní tak 

pozitivní vliv klečových porostů na etablování nových jedinců smrku (semenáčků) – jejich 

záporný vliv působí zastíněním, kdežto na nepříznivých místech např. holinách působí jako 

ochrana proti větru a sněhu.  

Kromě hospodářského využívání lesů, budního hospodaření, působil a působí člověk 

negativně na polohu horní hranici lesa antropogenními imisemi (SOUČEK 2004). Kyselé látky 

(převážně SO2 a NOx) patří mezi antropogenní sloučeniny, které v současnosti regionálně 

působí jako stresová zátěž – vyvolávají změny v koloběhu živin, vody; poškozují jehlice a listy; 

kontaminují půdní prostředí. V silně kyselých půdách se uvolňuje hydroxid hlinitý, který je 

toxický pro kořeny, mykorhizní houby a další půdní mikroorganismy – dochází k úbytku 

jemných kořenů a zhoršení celkové funkčnosti kořenového systému stejně jako k narušení 

statické stability stromů (HRUŠKA a kol. 2006). V 70., 80. a 90. letech 20. stol. došlo vlivem 
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imisního spadu k největšímu poškození smrkového porostu, hlavně ve vrcholové části pohoří 

(severozápadní a severovýchodní část pohoří; VACEK 2007). Porosty nad HHL, vlivem své 

exponovanosti zachytily nejvíce škodlivin (VACEK 1984), nejvíce byla poškozena HHL v oblasti 

Stohu, Přední Planiny a úbočí Kozích Hřbetů (TREML 2000).  Zvýšené ukládání dusíku má 

negativní vliv na zdravotní stav lesů – dusík představuje základní stavební prvek pro tvorbu 

bílkovin a ovlivňuje tvorbu biomasy, působením sucha a nízkých teplot dochází k výrazným 

stresům, letorosty dřevin dostatečně nevyzrávají, mají menší podíl dřeva a jsou ekologicky i 

staticky méně stabilní – mezi léty 1995 a 2000 stoupla depozice dusíku, především ve 

východních Krkonoších (VACEK 2007).  

K ovlivnění zdravotního stavu, poškození či odumírání dřevin přispívaly také vysoké žíry 

obaleče modřínového v roce 1977, které byly primárně způsobené oslabením krkonošských 

lesů vlivem průmyslového znečištění ovzduší (VACEK 2007). K napadení obalečem 

modřínovým však docházelo již v letech 1925-32, 1934-35, 1956-60, 1965-71, avšak 

k souběhu imisních a hmyzích škod došlo až v zmíněném roce 1977 (VACEK 2007). Hmyzí 

kalamity kůrovce byly zaznamenány v letech 1786-1789, 1800-1803, a 1868-1870 (VACEK 

2007).  

2.5.3 Typy horní hranice lesa 

V Krkonoších rozlišuje JENÍK (1961) parkovitou hranici lesa se smrkem, parkovitou 

hranici lesa se smrkem a kosodřevinou, dále sevřenou hranici lesa se smrkem a sevřenou 

hranici lesa s bukem.  

Parkovitá hranice lesa se smrkem se tvoří na návětrné části anemo-orografických 

systémů a na všech izolovaných vrcholech popř. hřebenech přesahujících výšku cca 1250 m a 

bývá nejnápadnějším projevem vrcholového efektu, přičemž je charakteristická velmi 

pozvolným gradientem rozpadu zapojeného lesa a jednotlivě stojícími smrky, rostoucími nad 

ostatními bylinnými společenstvy (JENÍK 1961).  

Parkovitá hranice lesa se smrkem a kosodřevinou představuje charakteristický typ pro 

lokality, kde roste původní kosodřevina – do uvolněného zápoje smrku proniká borovice kleč 

a pásmo boje (rozhraní/zóna mezi klečí a smrkem) je roztaženo do širšího pásu (JENÍK 1961)  
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Sevřená hranice lesa se smrkem je charakteristická pro závětrné turbulentní prostory, 

kde často bývá smrkový porost náhle ohraničen, tento jev je vyvolán periodickými zásahy 

lavin a plazivého sněhu – např. dno Labské a Úpské jámy (JENÍK 1961).  

Sevřená hranice lesa s bukem představuje reliktní typ hranice lesa, který se zachoval 

v některých krkonošských jámách – Kotelní jámy, Dvoračky (JENÍK 1961).  

2.5.4 Parametry horní hranice lesa 

JENÍK & LOKVENC (1962) stanovili průměrnou výšku HHL v Krkonoších na 1210 m n. m. – 

1183 m n. m. v západních Krkonoších a 1228 m n. m ve východních Krkonoších. Délka HHL 

dle těchto autorů činí 65,5 km ve východních a 47,1 v západních Krkonoších (tab. 2), 

maximální elevace 1350 m n. m. dosahuje na západním svahu Růžové hory, maximální 

deprese v 895 m n. m. v Labském dole (JENÍK & LOKVENC 1962). 

TREML & BANAŠ (2000) charakterizují parametry horní hranice lesa v Krkonoších – 

průměrná nadmořská výška činí 1230 m n. m., v západních Krkonoších 1207 m n. m., ve 

východních 1245 m n. m.; celková délka je 124 km (východní Krkonoše 74 km, západní 50 

km, tab. 2); minimální výšky horní hranice lesa 960 m n. m. je dosaženo v Labském dole, 

maximální výšky 1349 m na západním svahu Růžové hory (TREML & BANAŠ 2000). TREML (2004) 

na základě porovnání leteckých snímků z různých období (1936, 1964, 2000) pozoroval 

vzestup HHL v průběhu let na třech (důl Bílého Labe, Modrý důl, Luční hora) z pěti 

studovaných lokalit, u dvou lokalit (Růžová hora, Zadní planina) poloha horní hranice lesa 

stagnovala. JENÍK & LOKVENC (1962) se domnívali, že horní hranice lesa byla lidským 

působením snížena o 26 m, TREML & BANAŠ (2000) stanovili snížení horní hranice lesa 

antropogenní činností na hodnotu 20 m.  

Tab. 2: Parametry HHL v Krkonoších* 

  

západní 
Krkonoše 
[m n. m.] 

východní 
Krkonoše 
[m n. m.] 

Krkonoše 
[m n. m.] 

délka HHL 
východní 
Krkonoše 

[km] 

délka HHL 
západní 

Krkonoše 
[km] 

délka HHL 
Krkonoše 

[km] 

Jeník & Lokvenc (1962) 1183 1228 1210 65,5 47,1 112,6 

Treml & Banaš (2000) 1207 1245 1230 74 50 124 

pozn. *data obsažená v tab. 2 jsou neporovnatelná, vzhledem k odlišené metodice 

určování nadmořské výšky a délky HHL 
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2.5.5 Antropogenní ovlivnění horní hranice lesa 

Počátky využívání horských poloh člověkem 

Nejstarší zaznamenané využívání horských poloh bylo datováno do 7. až 8. století, kdy 

byly nalezeny, na základě pylové analýzy z Černohorského rašeliniště, signifikantní stopy 

antropogenního využívání oblasti Krkonoš (SPERENZA a kol. 2000). Výraznější antropogenní 

využívání této oblasti bylo zaznamenáno v období mezi 11. a 12. stol. (SPERANZA a kol. 2000), 

totéž uvádí i JANKOVSKÁ (2004), která ve své práci klade počátek antropogenních zásahů do 

mladšího subatlantika (počátek cca 12. stol). 

Krkonoše se svými lesy tvořily pomezní hvozd Království českého. Lesy oddělovaly 

prostory osídlené již od neolitu slovanskými kmeny, do bezprostřední blízkosti Krkonoš se 

posunula lidská sídliště ve 12. století (LOKVENC in SÝKORA 1983). Za vlády Václava II. a Přemysla 

Otakara II. dochází od jihu k cílené kolonizaci Krkonoš, lesy a území kde nebyl jednoznačný 

leník, zůstávaly korunní - královské. Ve 13. a 14. století byly osídleny především východní 

Krkonoše, osada Horní Úpa představovala centrum kolonizace, osada se nacházela na místě 

Horního Starého města u Trutnova (LOKVENC 1978). Pronikání do hor je úzce spjato 

s nejstaršími krkonošskými stezkami, vedoucími přes hřebeny z Čech do Polska (ve 

východních Krkonoších Slezská resp. Vrchlabská stezka a Česká popř. Semilská stezka 

(LOKVENC 1995)). MUSIL (1981, in LOKVENC 1995) klade jejich vznik až do 13. století a 

zdůrazňuje, že kolem nich vznikala důležitá hospodářská centra např. Dvoračky, Zadní 

Rennerovky, Dvorské boudy atp. V tomto období byl již jasně patrný vliv zemědělství na lesní 

porosty (SCHWARZ 1997), na východě Krkonoš takto využívané plochy dosahovaly hřebenů 

hor, na Jilemnicku a Bransku byly plužiny až v 900 m n. m. Lesy byly považovány za plochy, 

jež bylo potřeba pálit, klučit a žďářit. Dříví se ještě nepoužívalo jako surovina, ale jeho 

dobýváním byla získávána půda (NOŽIČKA 1957). Docházelo k prvním právním úpravám 

týkajících se devastujícího vztahu k lesům (prostřednictvím lokálních lesních řádů). V dobách 

kdy byly lesní řády v ostatních královských oblastech podrobnější, propracovanější, přesnější 

a stávaly se z nich směrnice k ochraně lesů, probíhala  v odlehlých horských oblastech vcelku 

živelná kolonizace (LOKVENC 1978).  

Těžba dřeva a budní hospodaření 

V první polovině 16. stol. se zájem panských dvorů posunoval z podhůří do oblastí 

horní hranice lesa. Kolem roku 1530 byly v Albeřicích vykáceny lesy úplně a holosečná těžba 
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postupovala ke Studniční hoře – dřevo bylo požadováno pro důlní a hutní průmysl (LOKVENC 

1978). Obří důl byl vytěžen úplně, nacházel se zde významný zdroj rud. Na konci 16. století se 

těžily i čtyřicetileté lesní porosty vzniklé přirozenou obnovou na místě již vytěžených 

původních porostů, smrk se tak stal jednou z hlavních těžených dřevin. Těžba dřeva v lesním 

pásu někde dosahovala hranice lesa, vytěžené dřevo se dopravovalo do nižších poloh smyky 

(pomocí nich se dopravuje dřevo díky gravitačnímu pohybu smýkáním (LOKVENC 1978)), 

jejichž délka se pohybovala od 400 do 1100 metrů, nebo plavením. Dřevo používaly 

železárny vystavěné roku 1754 na soutoku Jizery s Jizerkou i jiné panské podniky, ležící přímo 

v lesích – sklárny v Novém světě (1714), Vítkovicích (1654), Bedřichově (1654) a sklárna 

v Sahlenbachu; doly na Mísečkách a v Labském dole (LOKVENC 1965). V druhé polovině téhož 

století přicházeli alpští kolonisté, kteří byli povoláni kvůli těžbě dřeva pro Kutnohorské doly 

(počátek prospektorských důlních prací začal dle LOKVENCE (1959) v 15. století, jejichž 

devastační účinky skončily roku 1609 (LOKVENC 1995) – byly ukončeny pro nedostatek dřeva 

(SCHWARZ 1997)). Nezaměstnaní kolonisté se po úpadku dolování přeorientovali na chov 

dobytka, který se tak dostává i do nejvyšších oblastí Krkonoš. Předpoklady pro kolonizaci a 

hospodářské popř. zemědělské využívání oblastí horní hranice lesa a nad horní hranicí lesa 

byly - dostatek pastvin, luk a základních potřeb nutných pro život, tedy palivového dřeva 

(LOKVENC 1995). Krkonošské porosty vyžadovaly určité zásahy, protože jejich přirozený stav 

nepřipouštěl dostatečné zemědělské využití oblasti, která tvořila předmět zájmu vlastníků 

krkonošských panství. Takto tedy začíná rozvoj budního hospodaření, typický pro domovské 

lokality kolonistů – Alpy (LOKVENC 1958). Pastevci vyvíjeli tlak na lesní porosty od hřebenů a 

náhorních plošin, kudy procházely stezky a kde byly situovány, pro pastvu vhodné, přirozené 

louky (JENÍK 1961). Tyto louky byly uměle rozšiřovány kácením kleče, popř. smrku a výstavbou 

letních bud, seníků, komunikací a průhonů pro dobytek (LOKVENC 1989). V boudách se přes 

léto choval a následně vyháněl skot na pastvu, přes zimu byl ustájen v panských dvorech v 

podhůří, do seníků se v létě snášelo a posléze skladovalo seno, které bylo na zimní období 

sváženo do panských bud a dvorů (LOKVENC 1965).   

Pastva dobytka byla situována do lesních porostů, na luka a poté i na odlesněné plochy 

v pásmu kleče (sem byla pastva soustředěna po jejím zákazu v lesních porostech v druhé 

polovině 19. stol. (LOKVENC 1995)). Pro pastvu byly záměrně vybírány lokality s horšími 

travními porosty, bohatší společenstva tzv. travní zahrady byly využívány ke sklizni trávy. Už 
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v 16. až 17. století se dostávali pastevci na letní pastvu do oblastí horní hranice lesa, k pobytu 

využívali dřevařské boudy (tento způsob pastvy se někde udržel až do 18. století; LOKVENC 

(1995)). Jednotlivá panství měla zájem na zintenzívnění zemědělství na místech v nejvyšších 

částech Krkonoš - zavedení zemědělství do těchto lokalit přineslo bezesporu nemalé zisky 

(majitelům panství vynášela oblast výdělek ve formě činží za pastviny, seniště a boudy, 

myslivost se zde provozovala v malém měřítku -  např. prokazatelný lov medvědů v letech 

1655, 1693, 1701 a 1826 (LOKVENC 1958)). V létech 1707-1708 přikázal hrabě Harrach 

výstavbu bud pro letní pastvu – byly vyklučeny porosty kleče a zakrslých smrků na Mísečné 

stráni a části Lysé hory (NOŽIČKA 1957). Budní hospodářství se v 18. století bujně rozrůstá 

v celých Krkonoších, dle LOKVENCE (1959, 1995) došlo právě v tomto období k největšímu 

rozšíření odlesněných enkláv na Bílé a Čertově louce, jižním svahu Luční hory a v oblasti 

Zadních Rennerovek a v západní části hor, na jižním a severním svahu Kotle a Lysé hory, na 

jižním svahu Krkonoše a na Labské louce. Později byly tyto lokality rozšiřovány a doplněny i 

dalšími, plošně méně rozsáhlými, jež často pokrývaly i svahy s větším sklonem, kde bylo 

bezpochyby větší nebezpečí devastace půdy pastvou a vzniku eroze (LOKVENC 1978). V druhé 

polovině 18. století, byla po zrušení nevolnictví a jiných hospodářských a politických 

změnách prodána většina panských bud – např. v letech 1774 až 1775 přešlo poddaným 

dvacet Dvoraček a v roce 1784 Dvorské boudy v Sedmidolí. Boudy byly opravovány a též byla 

vybudována řada dalších – 1790 Petrovka, 1795 Martinovka, 1797 Rennerovka na Bílé louce, 

kolem roku 1800 Pudlova bouda atd. (LOKVENC 1978). Výše zmíněný výčet bud demonstruje 

mocný rozvoj budního hospodářství. Jednotlivým boudám byl přesně přidělen pozemek, 

nebo byly pozemky boudám na určité období pronajímány - zpravidla nad horní hranicí lesa 

(boudy tak mají právo na travaření, pastvu a získávání dřeva). Z počátku 19. století jsou 

uváděny vysoké stavy pasoucího se dobytka v Krkonoších, ovšem jen část se pásla v oblasti 

kleče, potažmo horní hranice lesa. LOKVENC (1978) uvádí, že rozsáhlá pastva v těchto 

lokalitách je jasně prokazatelná, stejně tak jako její vliv na rostlinná společenstva a půdu 

především v 18. a 19. století. Potrava pro dobytek sklízená na travních zahradách a 

smilkových holích měla rozhodující vliv pro zmlazování kleče i ostatních dřevin – byl 

znemožněn přirozený průběh progresivní sukcese a semenáčky byly posečeny v juvenilním 

stadiu (LOKVENC 1995). 
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Díky pastvě docházelo k eutrofizaci zvyšováním obsahu dusíku a fosforu, zejména 

v okolí bud byla patrná postupná změna složení vegetace, dále zapříčinila mechanické 

poškozování rostlin a změnu struktury povrchu půdy sešlapáváním, které podněcovalo půdní 

erozi. Půda byla více poškozována na vlhčích lokalitách, respektive u zdrojů vody, které často 

tvořily napajedla (LOKVENC 1995). Po první světové válce dochází k snížení rozsahu pastvy, 

která v nejzazších případech doznívala ve 20. letech dvacátého století – hovězí dobytek se 

pásl v okolí Luční boudy (LOKVENC 1993).  

Turistický ruch v Krkonoších 

Počátek turistického ruchu v Krkonoších lze však pozorovat až druhé poloviny 18. 

století (NOŽIČKA 1957). Budní hospodářství procházelo změnou zapříčiněnou zájmem turistů o 

Krkonoše. Boudy se přizpůsobovaly novým ekonomickým zdrojům, docházelo k jejich úpravě 

či se stavěly nové - 1797 Rennerova bouda, 1830 Labská bouda, atd. (LOKVENC 1978). V tomto 

období vznikaly nové komunikace (LOKVENC (1965) stanovil síť komunikaci v západních 

Krkonoších v roce 1765 na 15 km), které zprostředkovávaly dostupnost atraktivních lokalit, 

scenérií, zásobování bud či míst určených pro sportovní nebo rekreační využití (LOKVENC 

1978). Výše zmíněné vedlo k rozsáhlému poškozování porostů dřevin, vysekávání keřů, 

narušování celistvosti porostů a jejich ekologické stability. Turisté měli také zájem o drobné 

předměty vyrobené ze dřeva – řezbářské či soustružnické jako např. tabatěrky, košíky, 

figurky Krakonoše, hračky a předměty pletené z kořenů kleče (LOKVENC 1995). Tento průmysl 

se velmi rozmohl, protože poptávka po jeho produktech značně rostla ve městech a 

vesnicích - i takto docházelo k devastaci klečových porostů. LOKVENC (1995) uvádí sice 

ojedinělý, ale rozsáhlý zásah do porostů kleče, které byly vykáceny kolem pramene Labe, 

k vytvoření prostoru pro jeho svěcení, v roce 1684 a následně pro slavnosti výročí této 

události v letech 1686 a 1884. Zásahy do porostů byly také prováděny v letech 1936 až 38 – 

byla vybudována Masarykova horská silnice zpřístupňující hřebeny hor, proběhla stavba 

Jestřábích bud a na hřebenech od Studniční hory až po Lysou horu zřízena opevnění a 

pevnosti první linie, které byly propojeny zákopy a střeleckými průseky (LÁŠEK 2001). 

Dřeviny jako palivové dřevo 

V oblasti na a nad horní hranicí lesa byly lesní a klečové porosty velice destruovány 

kvůli potřebě palivového dřeva (smrk, kleč, zbytky dřevin vzniklé při prosekávání stezek, 
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průhonů pro dobytek a hlavně z rozšiřování zemědělských ploch; LOKVENC 1995). Spotřeba 

palivového dřeva rapidně vzrostla na začátku 19. století společně s rozkvětem budního 

hospodaření a když se z bud čistě letních stávala obydlí celoroční (topeniště však byla 

nalezena i v boudách letních; LOKVENC (1978)). Porosty na a nad horní hranicí lesa využívaly 

jako palivové dřevo především boudy vystavěné v těchto lokalitách – v 16. století se nad 

horní hranicí lesa nacházelo kolem 15 bud, na horní hranici lesa 10, je však nutné 

podotknout, že některé se na destrukci lesních a klečových porostů nepodílely – Havlova, 

Vrbatova atd. V počátcích kolonizace bylo klečové dřevo získáváno bezplatně během 

rozšiřování pastvin, později v rámci pronájmu pozemků nebo za úplatu. Klečové dřevo bylo 

vždy levnější alternativou k jinému palivovému dřevu - lesní porosty byly pod přísným 

dohledem lesních zaměstnanců a využívání dřeva z nich bylo vždy pod kontrolou úřadů 

(LOKVENC 1958). Dřevo se jako palivo používalo také pro pálení vápna v Kotelních jámách, kde 

docházelo k jeho těžbě. Spotřeba palivového dřeva v celých Krkonoších byla dozajista velmi 

vysoká a vyžádala si likvidaci rozsáhlých porostů, protože dřevo představovalo jediný 

energetický zdroj v chladné oblasti, kde na něj bylo v průběhu 150 let odkázáno 25 bud 

(LOKVENC 1995).  

Výsadba dřevin & zalesňování 

Vedoucí lesní hospodáři a majitelé panství si začali uvědomovat hospodářský význam 

lokalit nad horní hranicí lesa. První zmínky o sběru semen a přirozené obnově jsou již z roku 

1748 (SCHWARZ 1997). Lesní zákon č. 250 z roku 1852 zaváděl u velkých majetků povinnost 

vypracování plánů hospodaření a na extrémních stanovištích uvádí jako maximální zásah do 

porostů úzké seče a omezení škod způsobených zvěří. Bylo zavedeno pasečné 

obhospodařování lesů, zaváděna sadba jedle a buku. SCHWARZ (1997) uvádí, že po roce 1860 

započalo zalesňování, LOKVENC (1958) zmiňuje, že zalesňování nastalo kolem roku 1870. 

Dochází tak k cílenému a plánovanému zalesňování sadbou, mající hlavní motivaci – produkci 

dřeva. Na místě stabilních ekosystémů vznikaly stejnověké, nepůvodní, vesměs čistě smrkové 

lesy (LOKVENC 1958), které byly postihovány kalamitami klikoroha – ztráty po zalesnění byly až 

50% (SCHWARZ 1997). Především smrkové osivo bylo dováženo z německých, rakouských a 

později i francouzských Alp (LOKVENC 1978). Pro dosadbu byl používán modřín z Jeseníků, les 

byl obnovován především sadbou, v lesním plánu byly vyloučeny holoseče jako devastující 

prvek a byla zavedena sadba listnáčů (buk, jeřáb, bříza bělokorá, jasan, javor klen, olše šedá 
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a lepkavá a dub), vzhledem k jejich absenci v druhové skladbě, způsobené pastvou dobytka 

v lesích (LOKVENC 1989). Nejintenzivnější zalesňování zde proběhlo po velkých povodních 

v letech 1882, 1883 a 1887, další škody byly způsobeny roku 1899 a 1900 (LOKVENC 1958) 

nebo po větrné kalamitě z roku 1930, která postihla především maršovské lesy a byla 

zpracována až v roce 1934, v tomto období postihla nahromaděné dřevo kalamita kůrovce a 

posléze klikoroha, což si vyžádalo další těžbu a následné zalesnění (LOKVENC 2002). 

Z Krkonošských lesů však zmizeli zástupci jilmu, jasanů, na mnoho místech i buku – koncem 

19. století dosahovalo zastoupení smrku téměř 99% (SCHWARZ 1997). Na přelomu 19. a 20. 

století se podařilo ve východních Krkonoších lesmistru Bakeschovi během 10 let snížit 

zastoupení smrku z 96% na 91%. Po větrných kalamitách v letech 1930 a 1935 se mělo 

upustit od velkoplošného hospodaření a měl být zaváděn smíšený les (SCHWARZ 1997). 

  



29 
 

3 FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 

3.1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází ve vrcholových partiích západních a východních Krkonoš, 

přibližně od 1100 m n. m. výše a má charakter obalové zóny kopírující horní hranice lesa 

v různých časových obdobích. Ve východních Krkonoších zasahuje obalová zóna lokality (ve 

směru východ -> západ) v blízkém okolí Lesního hřebenu, Sovího sedla, Svorové hory, Obřího 

hřebenu, Sněžky, Růžové hory, oblasti Obřího dolu, oblasti Modrého dolu, Richterových bud, 

Liščího hřebenu, Liščí hory, zadních Rennerovek, Klínových bud, Stohu, Zadní planiny, oblasti 

pod Luční horou, Kozích Hřbetů, Bílého Labe, Čertova návrší, Malého Šišáku a Špindlerovy 

boudy. V západních Krkonoších postihuje zájmové území místa (ve směru západ -> východ) 

nacházející se v těsné blízkosti Slezského sedla, Ptačího kamene, Brádlerových bud, 

Vysokého kola, Labského dolu, Harrachových jam, Zlatého návrší, Kotle, Dvoraček, Lysé hory, 

Růženčiny zahrádky, Krakonošovy snídaně, Sokolníku, Tvarožníku, Svinských kamenů, 

Lubochu, Kamence a Žlabského vrchu (obr. 2). 

Obr. 2: Vymezení zájmového území (Podkladová data: Základní mapa 1:10 000) 
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3.2 GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Vrcholové části Krkonoš jsou tvořeny dvěma regionálně geologickými jednotkami – 

krkonošsko-jizerským granitoidním plutonem v severní části a krkonošsko-jizerským 

krystalinikem v jižní části – tyto dvě regionálně geologické jednotky jsou protaženy ve 

východozápadním směru (SEKYRA 1964) a bývají nazývány jako staré jádro hor (PLAMÍNEK 

2007). Na jihu a východě se krystalinikum noří pod permokarbonské sedimenty 

podkrkonošské a vnitrosudetské pánve, na severu je krkonošsko-jizerský pluton omezen 

širším zlomovým pásmem – vnitrosudetským zlomem, jihozápadní hranici tvoří lužická 

porucha, podél níž je krystalinikum vyzdviženo a zčásti přesunuto přes sedimenty 

severočeské křídové pánve (CHALOUPSKÝ IN CHALOUPSKÝ A KOL. 1989). Nejsilněji metamorfovaný 

a zároveň nejstarší horninový soubor tvořící jádro krkonošsko-jizerského krystalinika se 

nazývá velkoúpská skupina, která představuje komplex krystalických břidlic 

předsvrchnoproterozického stáří - převážně fylitů a svorů (CHALOUPSKÝ IN CHALOUPSKÝ A KOL. 

1989). Vlivem intruzí varijské žuly do hornin krystalinika vznikl krkonošsko-jizerský 

granitoidní pluton. Na styku obou jednotek, v několika set metrů širokém pásmu, docházelo 

ke kontaktní metamorfóze, díky níž se přeměnily fylity a svory v rohovce a ve vnějších 

částech v břidlice (CHALOUPSKÝ IN CHALOUPSKÝ A KOL. 1989). KLOMÍNSKÝ (1969 IN PLAMÍNEK 2007) 

uvádí, že pluton má slupkovitou stavbu.  Po saxonském vyzdvižení krkonošsko-jizerského 

krystalinika v hrásťovou strukturu došlo k oživení denudace a rychlému vývoji mladších 

pokryvných útvarů, zastoupených různými typy fluviálních, deluviálních a dalších sedimentů, 

závěr geologického vývoje Krkonoš představují opakovaná pleistocenní zalednění, která 

modelovala krkonošské kary a zanechala v pohoří specifické ledovcové sedimenty (PLAMÍNEK 

2007). 

V západních Krkonoších je zájmové území budováno především drobnozrnnou 

biotitickou žulou až aplitickou žulou, středně zrnitou biotitickou žulou, deluviálními až 

fluviodeluviálnimi sedimenty polygenetického charakteru, výrazně porfyrickou středě zrnitou 

žulou až granitoidem, šedými muskovitickými albitickými svory až fylity, deluviálními 

balvanitými a blokovitými sedimenty a rašelinami (viz obr. 3). Ve východních Krkonoších je 

zájmové území budováno drobnozrnnou biotitickou až aplitickou žulou, deluviálními 

balvanitými až blokovými sedimenty, středně zrnitou biotitickou žulou, výrazně porfyrickou, 

středně zrnitou žulou až granitoidem, středně muskovitickými albitickými svory a fylity, 
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sericitickými kvarcity, zelenošedými chlorit-muskovitickými albitickými svory a fylity, 

glacigenními sedimenty a relikty morén (viz obr. 3). 

Obr. 3: Geologická stavba zájmového území (Podkladová data: Základní mapa 1:10000, 

ČGS) 

 

3.3 GEOMORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Z hlediska geomorfologického členění reliéfu Čech (BALATKA & KALVODA 2006) náleží 

Krkonoše, popř. zájmové území k hercynskému systému, subsystému hercynských pohoří, 

provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava (IV), Krkonošské oblasti 
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(IVA), celku Krkonoše (IVA7), dále viz tab. 3 (zájmové území spadá do geomorfologických 

jednotek, které jsou v tabulce označeny tučně). 

Tab. 3: Geomorfologické členění reliéfu ČR – Krkonoše (Balatka & Kalvoda 2006) 

Provincie Subprovincie Oblast Celek Podcelek Okrsek Podokrsek Část 
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 (
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Krkonošské 
hřbet 

(IVA7A) 

Slezský 
hřbet 

(IVA7A1) 

Západní 
slezský hřbet 

(IVA7A1a) 

Harrachovská 
kotlina 

(IVA7A1a1) 

Východní 
Slezský hřbet 

(IVA7A1b) 
x 

Český 
Hřbet 

(IVA7A2) 

Západní 
Český hřbet 
(IVA7A2a) 

x 

Východní 
Český hřbet 
(IVA7A2b) 

x 

Krkonošské 
rozsochy 
(IVA7B) 

Vilémovská 
hornatina 
(IVA7B1) 

Kapradnická 
hornatina 
(IVA7B1a) 

x 

Rokytnická 
hornatina 
(IVA7B1b) 

x 

Vlčí hřbet 
(IVA7B2) x x 

Žalský 
hřbet 

(IVA7B3) 
x x 

Černohorsk
á hornatina 

(IVA7B4) 

Stráženská 
rozsocha 

(IVA7B4a) 
x 

Černohorská 
rozsocha 

(IVA7B4b) 
x 

Růžohorská 
hornatina 
(IVA7B5) 

Růžohorská 
rozsocha 

(IVA7B5a) 
x 

Maloúpská 
Rozsocha 
(IVA7B5b) 

x 

Rýchory 
(IVA7B6) 

x x 

Vrchlabská 
vrchovina 

(IVA7C) 

Janský 
(zlatý) hřbet 

(IVA7C1 
x x 

Lánovská 
vrchovina 
(IVA7C2) 

x x 
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I přes skutečnost, že jsou Krkonoše z geologického hlediska považovány za velmi staré 

pohoří, jejich dnešní reliéf se utvářel až v terciéru a k zejména v kvartéru (MIGOŃ & PILOUS 

2007). Zarovnané povrchy, které formují vrcholové partie pohoří, vznikaly působením 

denudačních procesů za přispění chemického zvětrávání zejména na sklonku druhohor a na 

počátku terciéru (PILOUS a kol. 1983) – tento typ reliéfu je v České Republice pro hory 

nejtypičtější. Zarovnané povrchy představují rozlehlé, zpravidla ploché či jen slabě zvlněné 

plošiny, jenž bývají rozčleněny skalami nebo mělkými údolími. Plošně výrazně menší 

zarovnané povrchy se nacházejí též v nižší nadmořské výšce a měly velký význam pro 

hospodaření člověka – lesní hospodářství, mýcení lesa, zakládání enkláv, atd., zarovnané 

povrchy byly během a po výzdvihu rozčleňovány erozní činností vodních toků, svahových 

procesů, ledovců a periglaciálních procesů (MIGOŃ & PILOUS 2007).  

Během fáze Saxonské tektoniky docházelo k rozlámání zemské kůry v celé České 

vysočině a etapovitému výzdvihu jednotlivých ker (terciér, kvartér; PILOUS a kol. 1983). 

Následně se projevovala silná vodní eroze resp. zahlubování říčních toků, které postupovalo 

od okrajů do středu pohoří. Vznikala říční údolí, při jejichž genezi se projevila nestejná 

tvrdost či odolnost podložních hornin, které zapříčinily původ vyvýšenin a horských hřebenů 

v případě odolnějších a tvrdších hornin nebo naopak horských údolí a kotlin jestliže v daném 

místě voda erodovala měkčí a méně odolné horniny (PILOUS a kol. 1983). 

S nástupem kvartéru docházelo ke střídání glaciálů a interglaciálů - rychlé ochlazení a 

později střídání teplot vedlo k mechanickému zvětrávání obnažených hornin a podmínilo 

periglaciální a glaciální modelaci pohoří, došlo též k zvýšení erozní a transportní schopnosti 

řek (MIGOŃ & PILOUS 2007). Střední Evropa tvořila nezaledněnou část zemského povrchu 

(mezi Alpským zaledněním a kontinentálním ledovcem na severu) v jehož prostoru se 

vyskytovaly izolované oblasti horského zalednění - na českém území Krkonoše a Šumava 

(ENGEL 2007). Přibližující se kontinentální ledovec v jednotlivých glaciálech výrazně ovlivnil 

klima Krkonoš, vytvořily se horské údolní ledovce alpského typu, díky kterým došlo mimo 

jiné k přemodelování říčních údolí (MIGOŃ & PILOUS 2007). Jako další pozůstatky působení 

glaciální činnosti můžeme v Krkonoších pozorovat – kary, trogy, ledovcová jezera a relikty 

morén (PILOUS a kol. 1983). Výrazné pozůstatky glaciální činnosti pocházejí převážně 

z nejmladších fází würmského zalednění (ENGEL 2007). 
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Reliéf byl dále modelován periglaciálními procesy, na svazích jsou patrné mrazové 

sruby, kryoplanační terasy a kamenná moře (MIGOŃ & PILOUS 2007). Na plošinách ve 

vrcholových partiích vznikaly přemodelováním zvětralého horninového pláště a působením 

regelace strukturní půdy (MIGOŃ & PILOUS 2007). Postglaciální procesy působily na reliéf a 

tvary z předchozích vývojových etap převážně destruktivně – vodní eroze rozrušuje zbytky 

vyzdvižených terciérních zarovnaných povrchů a akumulačních ledovcových forem. Svahové 

procesy (v podobě mur, skalních sesuvů, skalního řícení) a zvětrávání destruují charakter 

ledovcových trogů, karů a skalních útvarů (PILOUS a kol. 1983). V oblastech akumulace sněhu, 

ve vrcholových partiích, se v postgalciálu uplatňuje nivální eroze, zejména po obvodu 

závětrných svahů či karů, lze pozorovat přítomnost lavinových drah, které participují na 

modelaci reliéfu (PILOUS a kol. 1983). Rozsáhlá antropogenní činnost také ovlivnila reliéf 

Krkonoš, jedná se především o hornická díla (např. odvaly, lomy, pískovny) nebo o 

zemědělské či rolnické působení, které je jasně patrné v okolí osad a lučních enkláv. Další 

složkou antropogenní činnosti ovlivňující reliéf je bezesporu síť komunikací, válečné 

opevnění či turistický ruch (LOKVENC 1978). 

Vrcholové partie Krkonoš tvoří zarovnané povrchy s malým sklonem, na něž navazují 

příkré svahy. Zájmové území má průměrný sklon svahů 19,4°, minimální sklon svahů 0,1° a 

maximální 53,4° (obr. 4). Výše zmíněné hodnoty dokazují velkou variabilitu sklonu svahů 

studované oblasti, což je zajisté způsobeno i rozsáhlostí zájmového území. 

V zájmovém území v západních Krkonoších převládá jižní, jihozápadní a severovýchodní 

orientace svahů, ve východních Krkonoších nelze vzhledem k velké variabilitě orientace 

svahů a velikosti studované lokality zobecnit převládající orientaci svahů (obr. 5). 
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Obr. 4: Sklon svahů zájmového území (Podkladová data: Základní mapa 1:10000) 

 

Obr. 5: Orientace svahů zájmového území (Podkladová data: Základní mapa 1:10000) 
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3.4 KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Dle Quittovy klimatické regionalizace spadá vrcholová oblast Krkonoš do chladné 

klimatické jednotky (Ch), která je značené třídou Ch 4 (tab. 4). Střední oblasti Krkonoš, do 

kterých také zasahuje zájmové území, spadá do oblasti Ch 6 (HLADNÝ & SÝKORA 1983; 

viz tab. 4). Oblast Ch 4 je charakterizována velmi krátkým létem, které je chladné a vlhké, 

přechodné období je velmi dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima je 

dlouhá a velmi chladná, vlhká s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky (HLADNÝ & SÝKORA 

1983). Oblast Ch 6 se vyznačuje velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, 

dlouhými, chladnými až mírně chladnými přechodovými obdobími a dlouhou, až velmi 

dlouhou, mírně chladnou, vlhkou nebo mírně vlhkou zimou s dlouhým trváním sněhové 

pokrývky (METELKA a kol. 2007; tab. 4). 

Tab. 4: Klimatická charakteristika oblasti Ch 4 a Ch 6 dle Quitta (TOLASZ 2007) 

  Chladná oblast 

  Ch 4 Ch 6 

Počet letních dnů 0-20 10-30 

Počet dnů s průměrnou teplotou vyšší než 10°C 80-120 120-140 

Počet mrazových dní 160-180 140-160 

Počet ledových dní 60-70 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 140-160 120-140 

Průměrná ledová teplota -7 až -6 °C -4 až - 5°C 

Průměrná červencová teplota 12 až 14°C 14 až 15°C 

Suma srážek ve vegetačním období 600-700 mm 

Suma srážek v zimním období 400-500mm 

3.4.1 Teplota vzduchu 

V období 1961 až 2000 byla průměrná teplota ze stanice na Labské boudě 2,0° C, 

nejteplejším měsícem byl srpen s hodnotou 10,6° C, naopak nejchladnějším měsícem leden a 

únor s hodnotou -5,6° C (obr. 6). Ze Sněžky jsou dostupná data za období 1961 až 1990, 

průměrná roční teplota zde dosahovala 0,4° C, nejchladnějším měsícem byl prosinec s – 7° C, 

nejvyšší průměrná teplota byla zaznamenána v srpnu, a sice 8,2° C. METELKA a kol. (2007) 

uvádí, že z dlouhodobého vývoje průměrných ročních teplot za období 1961 až 2000 je jasně 

patrný jejich poměrně výrazný nárůst zejména v 90. letech 20. století. Tento jev přisuzuje 

postupnému zvyšování průměrné teploty vzduchu, které se projevují v globálním měřítku. 
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Obr. 6: Klimadiagram z meteorologické stanice Labská bouda za období 1961 – 2000 

(Metelka a kol. 2007)* 

 
pozn. * S – srážky; T – Teplota 

DUBICKA & GŁOWICKI (2000) sestavili na základě dlouhodobých meteorologických (1901 – 

2000) měření ze Sněžky a nejbližších meteorologických stanic grafy popisující začátek, konec 

a délku vegetačního období a sumu teplot v období letním (obr. 7). Ze spojnice trendu v 

obr. 7 je jasně patrné, že začátek vegetačního období zůstává dlouhodobě nezměněn, suma 

teplot v letním období vykazuje nárůst, konec vegetačního období je posunut na pozdější 

datum a vegetační období se tak prodlužuje a zima zkracuje, což má bezesporu pozitivní vliv 

na růst rostlin a stromů v oblasti HHL. 
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Obr. 7: Meteorologická charakteristika vegetačního období na Sněžce v letech 1900 – 

1999 (DUBICKA & GŁOWICKI 2000 – přeloženo) 
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3.4.2 Srážky 

Rozložení srážek během roku je typické pro horské oblasti střední Evropy (METELKA a 

kol. 2007). Na stanici Labská bouda se vyskytují maxima v červenci a prosinci. Nejvydatnější 

úhrny srážek lze zaznamenat v nejvyšších partiích Krkonoš, v jednotlivých letech bývají velmi 

proměnlivé, mohou se dokonce lišit o několik set milimetrů oproti dlouhodobému průměru 

(METELKA a kol. 2007). Vyšší srážkové úhrny byly pozorovány v západních Krkonoších, tento 

fakt je zapříčiněn převládajícímu proudění větru ze západu (JENÍK 1961). Na stanici Labská 

bouda byl za období 1961 až 2000 stanoven průměrný roční úhrn srážek na 1459 mm 

(METELKA a kol. 2007). Na stanici Sněžka spadlo v období 1961 až 1990 ročně průměrně 1261 

mm srážek (METELKA a kol. 2007). KWIATKOVSKI (1982) upozorňuje, že celkový úhrn srážek 

může být mnohem vyšší, než se všeobecně udává. Jako příčinu uvádí silný vítr, který 

zabraňuje usazování vody ve srážkoměru, skutečné srážky Krkonoš tak mohou dosahovat 

1880 až 2060 mm. 

Významnou formou srážek v Krkonoších představují srážky sněhové. Charakteristiky 

sněhové pokrývky jsou v Krkonoších silně závislé na nadmořské výšce, na hřebenech 

dosahuje sněhová pokrývka takové výšky, že ji METELKA a kol. (2007) považuje v rámci České 

republiky za extrémní. Kromě nadmořské výšky mohou být dalšími určujícími faktory výška, 

tvar a orientace svahů v okolí daných lokalit, proudění vzduchu, které může sníh z určitých 

lokalit přesouvat a na jiných místech s nižším prouděním akumulovat (METELKA a kol. 2007). 

TREML (2006) dále rozvádí výše zmíněné faktory - sněhová pokrývka se akumuluje 

v konkávních tvarech reliéfu a závětrných oblastech. Neméně důležitá je orientace svahu 

vůči slunečnímu záření, solární radiace má sice menší schopnost ovlivnit sněhovou pokrývku 

než proudění větru, ale její vliv je taktéž nezanedbatelný (JENÍK 1961). Na jižně orientovaných 

závětrných svazích se tvoří větší akumulace sněhu než na severních návětrných. S rostoucím 

sklonem návětrných svahů výška sněhu klesá, naopak na závětrných svazích s rostoucím 

sklonem výška sněhu narůstá (METELKA a kol. 2007). Při akumulaci sněhu na svazích s větším 

sklonem než 15° vznikají předpoklady pro tvorbu lavin, které se v Krkonoších vyskytují 

s nejvyšší frekvencí na svazích se sklonem mezi 28° - 45° (SPUSTA 2006). Celková sněhová 

pokrývka o hodnotě 10 cm a více se na hřebenech hor vyskytuje průměrně 150 až 170 dní, 

pokrývka vyšší než 100 cm leží na hřebenech průměrně po dobu 50 až 90 dní. Maximální 
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výšky dosahuje sněhová pokrývka ve vrcholových partiích počátkem jara (METELKA a kol. 

2007). 

3.4.3 Vítr 

Proudění vzduchu má při zemi tendenci do jisté míry kopírovat terén a částečně měnit 

směr podle orientace zemských tvarů. Vzhledem k výše zmíněnému je popis proudění 

vzduchu v Krkonoších velmi složitý (METELKA a kol. 2007). V oblasti Krkonoš převládá západní 

větrné proudění (viz obr. 8), které díky tvaru reliéfu protaženého západovýchodním směrem 

vytváří lokální proudění tzv. anemo-orografické systémy (JENÍK 1961). Anemo-orografické 

systémy jsou tvořeny – vodícími návětrnými údolími, zrychlující vrcholovou částí a závětrným 

turbulentním prostorem, přičemž klima prvních dvou zmíněných částí anemo-orografických 

systémů má blízko ke klimatu oceánickému a závětrné turbulentní prostory se svými 

klimatickými podmínkami spíše podobají klimatu subkontinentálnímu s markantnějšími 

výkyvy teplot a pestrou škálou mikroklimatických podmínek, podmíněných rozdílnými tvary 

reliéfu (JENÍK 1961). Větrné proudění vanoucí od západu  je koncentrováno do hlubokých 

údolí, vzdušné proudy dále stoupají údolími, přičemž vlivem zužování údolních profilů 

dochází ke zvýšení rychlosti větru – rychlost větru je nejvyšší právě v těchto závěrových 

částech údolí. Poté míří větrné proudění do závětrných prostor, kde disponuje turbulentní 

povahou (JENÍK 1961). Anemo-orografické systémy mají podstatný vliv na vegetaci, stejně tak 

jako na charakter a rozložení sněhové pokrývky, výskyt deflačních jevů na povrchu půdy 

nebo na existenci eolických sedimentů v závětrných lokalitách (JENÍK 1961). 

Obr. 8: Procentuelní zastoupení směrů větrů na meteorologické stanici Sněžka za 

období 1961 až 1990 (METELKA a kol. 2007)* 
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3.5 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Krkonoše jsou důležitou pramennou oblastí ovlivňující režim průtoku v horním i ve 

středním úseku Labe v Čechách (HLADNÝ & SÝKORA 1983). Slezský hřbet, na kterém je 

situována státní hranice s Polskem, tvoří rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Všechny 

toky na české straně Krkonoš patří do povodí Labe, jen z časti Rýchor stéká voda do Bobru, 

který spadá do povodí Odry (ŠTURSA 2009). Současné uspořádání vodních toků a říčních údolí 

je dáno geomorfologickým vývojem v terciéru a kvartéru. Na české straně jsou údolí toků 

často uspořádána kolmo na sebe v závislosti na geologické struktuře podkladu do mřížovité 

(stromové, epigenetické) říční sítě (HANČAROVÁ & PARZÓCH 2007; obr. 9). Pro Krkonošské toky 

je charakteristický velký spád a nevyrovnaný podélný profil se střídajícími se úseky s větším a 

menším sklonem. Koryta vodních toků bývají mnohdy hluboce zaklesnuta v úzkých údolích 

s četnými peřejemi či kaskádovitými vodopády. Říční síť na české straně Krkonoš tvoří 140 

vodních toků, jež dotují svou vodou 7 hlavních krkonošských řek (ŠTURSA 2009). Hlavním 

zdrojem vody jsou atmosférické srážky. Značná část objemu atmosférických srážek odtéká 

v podobě povrchového a podpovrchového odtoku. V povodích horních toků odtéká 

v dlouhodobém průměru 80% spadlých srážek, což je způsobeno relativně krátkými toky 

s příkrými spády, strmou sklonitostí povodí a malou retenční schopností matečných hornin 

(HLADNÝ & SÝKORA 1983). Srážková voda, která neodteče ze svahů hor do podhůří, často 

způsobuje trvalé zamokření mělkých depresí na hřebenech hor. V průběhu několika 

posledních tisíciletí se tak vytvořila horská rašeliniště – vrchoviště, jejichž povrch, fauna i 

flóra připomínají severskou tundru. V Krkonoších se nachází cca 60 rašelinišť o výměře 

větších než 0,5 ha, mezi nejznámější patří Úpské rašeliniště ve východní a Pančavské 

rašeliniště v západní části Krkonoš (ŠTURSA 2009). Ve východní části Krkonoš se vyskytují dvě 

velká jezera ledovcového původu – Wielki a Mały Staw (HANČAROVÁ & PARZÓCH 2007). Wielki 

Staw se nachází ve výšce 1225 m, má plochu 8,32 ha, maximální hloubku 24,4 m (CHOIŃSKI 

2003 in HANČAROVÁ & PARZÓCH 2007) a je největším krkonošským jezerem, které je hrazeno 

morénou (HRUŠKA & BŘÍZOVÁ 2007). Mały Staw se rozprostírá jihovýchodně od Wielkého 

Stawu v nadmořské výšce 1183 m, jeho plocha zaujímá 2,88 ha a maximální hloubka 

dosahuje 7,3 m, ze západu a jihu obklopují jezero skalní stěny karu, z východní a severní 

strany jej ohraničují morénové valy (KOMAR 1978 in HANČAROVÁ & PARZÓCH 2007). Na české 

straně Krkonoš představuje jedinou přirozeně vzniklou nádrž Mechové jezírko, nedaleko 
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situované Malé mechové jezírko již v podstatě zaniklo (ENGEL & KOL. 2003). Jezírko ležící 

v nadmořské výšce 937 m v údolí Kotelského potoka nad Kotelními jámami je ledovcového 

původu - hrazené morénou, svůj název získalo díky porost mechu rašeliníku. Jeho plocha je 

cca 460 m2, dosahuje hloubky až 1,2 m a je napájeno pramenem, jenž vytéká z morény na 

jeho severním břehu (ENGEL & KOL. 2003). V hřebenových partiích Krkonoš se na rašeliništích 

vyskytují mělká rašelinná jezírka, jejich největší koncentrace je na Úpském a Pančavském 

rašeliništi (HANČAROVÁ & PARZÓCH 2007, POŠTA 2005). 

Obr. 9: Říční síť Krkonoš (Podkladová data: Základní mapa 1:10000) 

 

 

3.6 PŮDY 

V nejvýše položených oblastech Krkonoš lze pozorovat vcelku dobře vyvinutou 

výškovou půdní pásmovitost/stupňovitost – největší vliv na genezi půd mělo velmi vlhké a 

chladné prostředí. V pásmu mezi 1100/1200 m n. m. až 1400/1500 m n. m. se nacházejí 

oblasti horských podzolů a rašelinných půd, lokality vyskytující se výše cca 1400 m n. m. až 

1600 m n. m. jsou typickým místem, kde se ve větší míře nachází nevyvinuté půdy (PELÍŠEK 

1974). V závislosti na krystalinickém podloží jsou půdy v Krkonoších zpravidla živinově mírně 
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chudé a kyselé – půdotvorné substráty tvoří ve velké míře zvětraliny žul, popřípadě ortorul a 

svorů (PODRÁZKSÝ a kol. 2007). V obou oblastech jsou nejvíce zastoupeny půdní typy – podzolu 

typického, litozemně, organozemě a velmi okrajově gleje organozemního, který se vyskytuje 

v západní části západních Krkonoších (PODRÁZKSÝ a kol. 2007; obr. 10). 

V oblasti Lesního hřebenu dominuje podzol typický, na svazích Svorové hory 

pozorujeme jak typický podzol, tak organozem, která se v pásu kolem státních hranic táhne 

až k východnímu svahu Sněžky. Ve vrcholových partiích Růžové hory je situován typický 

podzol, který je na východním a jižním svahu prostoupen organozemí. Oblast Obřího dolu 

charakterizuje typický podzol, svahy Studniční hory prostupují organozemě, v okolí 

Richterových bud je hojně zastoupen organozemní glej. Liščí hřeben pokrývá částečně 

organozem, vrchol a svahy Liščí hory podzol typický, v okolí Předních Rennerovek 

pozorujeme svažité půdy a kambizem districkou. Dále, až ke Kozím hřbetům, tvoří půdní 

pokryv zájmového území především podzol typický, vrcholky kozích hřbetů organozem. 

Typickým podzolem v lokalitě mezi Údolím Bílého Labe a Malým Šišákem prostupuje 

organozem a kambizem pseudoglejová, v okolí Špindlerovy boudy a Čihadla pozorujeme 

kambizem dystrickou, podzol typický, glej organozemní a litozem (obr. 10). 

Pro oblast mezi Petrovou boudou a Labským dolem je charakteristickým půdním typem 

podzol typický, jímž prostupuje organozem – ve vrcholových partiích a v Labském dole. 

V okolí Petrovy, Brádlerovy, Dvorské boudy a Daftebauden se vyskytuje kambizem dystrická, 

u Brádlerovy  a Dvorské také pseudoglej organozemní. Svahy Zlatého návrší, Kotle a Lysé 

hory pokrývá podzol typický, vrcholy a jejich bezprostřední okolí organozem. Lokality mezi 

Lysou horou a Lubochem tvoří podzol typický, glej organozemní a v menší míře litozem, 

pseudoglej typický a kambizem pseudoglejová. Území mezi Lubochem, Žlabským vrchem a 

Kamencem je typická pro glej organozemní, kterým prostupuje v malé míře litozem a podzol 

typický. 

 



44 
 

Obr. 10: Půdní typy Krkonoš (Podkladová data: Základní mapa 1:10000, Půdní mapa 

1:50000, ČGS) 

 

 

3.7 VEGETACE 

Krkonoše náleží dle fytogeografického členění do oblasti středoevropské lesní květeny 

– hercynicum a podoblasti sudetské flóry – sudeticum (JENÍK 1961). V porovnání s ostatními 

středoevropskými hercynskými pohořími, vynikají Krkonoše nejbohatší biodiverzitou, jejich 

rostlinná společenstva tvoří kompletní souhrn alpínské, subalpínské a lesní vegetace s rysy 

dlouhého vývoje v postglaciálním období. S nadmořskou výškou se mění ekologické a 

fyzickogeografické podmínky, což má za následek změnu složení vegetace. V Krkonoších se 

vyčleňují čtyři vegetační výškové stupně – submontánní, montánní, subalpínský a alpínský 

(ŠTURSA 2007; tab. 5).  
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Tab. 5: Vegetační výškové stupně Krkonoš (ŠTURSA 2007) 

Vegetační 
stupeň 

Výškové rozpětí 
[m n. m.] 

Hlavní ekosystémy Rozloha v ČR[%] 

Submontánní 400 - 800 
listnaté a smíšené lesy, 

podhorské louky 
48,4 

Montánní 800 - 1200 
jehličnaté lesy a horské 

louky 
41,5 

Subalpínský 1200 - 1450 
subalpínské křoviny, 

nivy, trávníky a 
rašeliniště 

9,4 

Alpínský 1450 - 1602 
alpínské trávníky a 
lišejníková tundra 

0,7 

Submontánní stupeň tvoří pás, ve kterém představují hlavní formace podhorské louky 

a listnaté popř. smíšené lesy. Javořiny, bučiny a olšiny zde patří mezi hlavní zástupce 

listnatých lesů. Údolní nivy jsou charakterističtější pro olšiny, naopak balvanité a příkré svahy 

pro javořiny (ŠTURSA 2007). BUCHAR a kol. (1983) popisuje převládající vegetační složku (před 

antropogenním ovlivněním) bučin s jedlí, smrkem, jeřábem ptačím, javorem klenem, a 

jilmem drsným. 

Montánní stupeň je výškový vegetační stupeň charakteristický souvislými smrkovými 

lesy s občasným výskytem bučin (ŠTURSA 2007). Původní horské smrčiny se dochovaly vlivem 

antropogenních zásahů jen v oblastech horní hranice lesa a na strmých kamenitých svazích 

(BUCHAR a kol. 1983). Dle ŠOURKA (1969) zde převládá smrk lesní, který občasně doplňují 

původní druhy buku lesního, javoru klenu, jeřábu ptačího a nepůvodní druhy modřínu 

opadavého a douglasky.  

Subalpínský stupeň leží nad alpínskou hranicí lesa (ŠTURSA 2007). V tomto vegetačním 

výškovém stupni tvoří dominantní vegetaci subalpínské křoviny, trávníky a rašeliniště (ŠOUREK 

1969). Převládající dřevinou je bezesporu borovice kleč, jež se nalézá na náhorních plošinách 

a svazích, další přítomné dřeviny představují – vrba slezská a bříza karpatská. Stromy (jejich 

maximální výška činí 3 m) se nad horní hranicí lesa vyskytují ve skupinkách nebo formacích a 

uplatňují zde strategii klonálního růstu, díky níž přežívají v drsných podmínkách a lépe 

konkurují travním porostům a kleči (ŠTURSA 2007). JENÍK (1961) popisuje přizpůsobení tvaru 

smrkových korun do tzv. vlajkových forem, které jsou zapříčiněny reakcí stromů na 
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nepříznivé podmínky. Osobitou podobu, propůjčují subalpínskému vegetačnímu stupni 

subalpínské travní plochy, na nichž dominuje smilka tuhá. Vznik těchto travních ploch byl 

přisuzován lidské činnosti úzce spjaté s budním hospodařením (LOKVENC 1978), avšak 

v současnosti např. WILD & KYNCL (2004) připisují původ určitých částí těchto lokalit 

přirozenému vývoji. 

Arkto-alpínská tundra reprezentuje v Krkonoších přirozené bezlesí, které se utvářelo za 

společného působení eolických, nivačních a kryogenních procesů. Dělí se na zóny, určujícími 

činiteli jsou geomorfologický vznik, klimatické podmínky a vegetace dané oblasti. Závětrné 

oblasti karů a nivační deprese s výraznou disturbancí formují niveo-glacigenní zónu, která je 

charakteristická vysokou biodiverzitou s různými druhy trav, lišejníků a křovin. Kryo-

vegetační zóna se vyskytuje na kryogenních půdách a chladných stanovištích s velkým 

úhrnem srážek. Chudá vysokohorská a subarktická vegetace odolává nepříznivým 

podmínkám na exponovaných vrcholech s kryoformami a tvoří kry-eolickou zónu (SOUKUPOVÁ 

1995). Jen některé druhy rostlin dokážou odolat drsným životním podmínkám krkonošské 

tundry – průměrná roční teplota 0,5° C, sněhová pokrývka trvající takřka půl roku (ŠTURSA 

2007). Nezapojené vyfoukávané trávníky s jednopatrovou vegetací bývají velmi často 

prostoupeny holými plochami, převládají zde trsnaté trávy, např. kostřava nízká nebo 

metlička křivolaká, z cévnatých rostlin lze výčtem jmenovat koniklec bílý, biku klasnatou či 

prvosenku nejmenší (CHYTRÝ 2010).  

Na základě silného působení anemo-orografických systémů, vyčleňuje JENÍK (1961), 

kromě vegetačních výškových stupňů, azonální ekosystém ledovcových karů – vegetační kryt 

svahů táhnoucích se od vrcholků až po úpatí nelze rozdělit dle vertikální stupňovitosti. Za 

působení lavin přítomných v karech a modelujících kmeny stromů, které získávají šavlovitý 

tvar, vznikají křivolesy (JENÍK 1961). Tyto oblasti (označované často jako krkonošské botanické 

zahrádky) jsou velice druhově rozmanité, hojnost květeny závisí na podmínkách jednotlivých 

stanovišť, které bývají rozdílné na drolinách, sutích, lučinatých svazích, a vlhkých lokalitách 

potoků a pramenišť (BUCHAR a kol. 1983).  
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4 METODIKA 

4.1 POUŽITÁ DATA 

Práce se zabývá analýzou horní hranice lesa za pomocí historických mapových 

podkladů, fotografií a pohlednic. Všechny pohlednice a téměř všechny mapy byly poskytnuty 

správci sbírek pohlednic, fotografií, map a výtvarného umění muzea KRNAP. Mapa II. 

Vojenského mapování, byla použita z GIS serveru cenia.cz. Mapy a pohlednice použité pro 

účely práce jsou uvedeny v tabulce 6. Vektorová data použitá v práci – linie horní hranice 

lesa z let 1936 a 2005 mi poskytl vedoucí práce Mgr. Václav Treml PhD.  

Tab. 6: Použité mapy a názvy linií HHL z nich rekonstruovaných, názvy pohlednic a 

fotografií použitých pro rekonstrukci HHL 

Název mapy a rok  Název linie 

Přehled porostů ku vycházce Č. les. jednoty 
(Vrchlabí a Maršov) 1906 

Zapojený vzrostlý les 1906 
Hranice stromových porostů 1906 

Mapa dřevin velkostatku Jilemnického pro 
vycházku Č. lesnické jednoty 1879 

Zapojený vzrostlý les 1879 
Hranice stromových porostů 1879 

Mapa II. Vojenského mapování 1851-1852 II. vojenské mapování 1851 - 52 

Rekonstrukce záp. části alpínské obl. Krkonoš 
dle Grauparovy mapy 1765 (Lokvenc 1965) 

Rekonstrkukce Grauparovy mapy 1765 

Název pohlednice nebo fotografie a rok  

Brunnberg 1905 Martinova bouda 1921 

Dvoračky 1916 Modrý důl 1903 

Klínová bouda 1922 Obří důl 1916 

Klínová bouda 1931 Obří důl 1930 

Kovárna 1930 Petrova bouda 1925 

Kozí hřbety 1908 Špindlerova bouda 1914 

Kozí hřbety 1912 Vosecká bouda 1910 

Labská bouda a okolí 1929 Vosecká bouda 1930 

Martinova bouda 1903 Výrovka 1930 

Martinova bouda 1908 
 

4.2 POPIS DAT 

4.2.1 Mapy II. vojenské mapování 

Rakousko-Uherské mapy II. vojenského mapování (tzv. Františkovo) byly konstruovány 

v období 1806 – 1869 především z vojenských důvodů (v oblasti Krkonoš 1851 – 1852) 

v měřítku 1:28 000. Kvůli přesnosti map byla vybudována trigonometrická síť zajišťující 

polohovou přesnost objektů zakreslených v mapě. Grafická a polohopisná složka map Čech, 
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které pokrývají zájmové území, byly vyhotoveny zmenšením katastrálních map z roku 1816 

(o měřítku 1:2880) pomocí pantografu (BOGUSZAK & CÍSAŘ, 1961). VICHROVÁ (2006) uvádí, že se 

v mapách II. vojenského mapování nacházejí přesné informace o půdním pokryvu v kategorii 

polohopis, subkategorii druhy pozemků a jejich využití. Do půdního pokryvu se řadí např. 

prvky: jíloviště, pískoviště nebo štěrkoviště, rašeliniště, vřesoviště, pastvina, louka, role, 

vinice, viniční tratě, chmelnice, remízky, křoviny a les (VICHROVÁ & ČADA, 2005). Výše 

zmiňované přesnosti a hlavně velkého množství informací o půdním pokryvu bylo využito 

pro účely této práce. Les je na mapách označován jako tmavě zelený polygon ohraničený 

šedočernou linií (viz obr. 11). Mapy II. vojenského mapování pokrývají celé zájmové území, 

tedy východní i západní Krkonoše. 

Obr. 11: Les a bezlesí v mapách II. vojenského mapování (cenia.cz) 

 

4.2.2 Mapa dřevin velkostatku Jilemnického pro vycházku České lesnické jednoty 

1879 

Tato mapa byla vydána v srpnu 1879. Měřítko mapy je 1:17 280 a mapuje na jednom 

mapovém listu oblast velkostatku Jilemnického, tedy dnešních západních Krkonoš. Jelikož se 

jedná o lesnickou mapu, nachází se v ní klasifikace lesních porostů dle druhového složení a 

stáří stromů. Na mapě jsou lesy popřípadě pastviny a řidiny (mimo jiné) vyznačeny polygony 

ohraničenými linií (obr. 12 a 13). 

 

LES 

BEZLESÍ 
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Obr. 12: Les a bezlesí v mapě dřevin velkostatku Jilemnického pro vycházku ČLJ 1879 
(Muzeum KRNAP) 

 

Obr. 13: Legenda k mapě dřevin velkostatku Jilemnického pro vycházku ČLJ 1879 

(Muzeum KRNAP) 

 
 
 
 
 
 

4.2.3 Přehled porostů ku vycházce České lesnické jednoty (Vrchlabí a Maršov) 

1906 

Mapa byla vydána roku 1906 v měřítku 1:20 000 na 2 mapových listech. Postihuje 

území hraběcích Czernin-Moritzových velkostatků Vrchlabí a Marešova, tedy dnešních 

východních Krkonoš. V mapě se nachází především charakteristika lesního pokryvu – 

druhové složení a stáří stromů. Lesy, řidiny a pastviny či louky nad horní hranicí lesa jsou v 

LES 

PASTVINY & KOSODŘEVINA 

ŘIDINY 
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mapě vyznačeny polygony ohraničenými linií (obr. 14 a 15). V některých oblastech nad HHL 

jsou zakresleny stromy či stromové skupinky, formující lesní porost (viz obrázek 14). 

Obr. 14: Les a bezlesí v přehled porostů ku vycházce České lesnické jednoty (Vrchlabí a 

Maršov) 1906 (Muzeum KRNAP) 

 

 

PASTVINY & KOSODŘEVINA 
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LESNÍ POROST NAD HHL 



51 
 

Obr. 15: Legenda k přehledu porostů ku vycházce České lesnické jednoty (Vrchlabí a 

Maršov) 1906 (Muzeum KRNAP) 

 

 

4.2.4 Rekonstrukce Grauparovy mapy z roku 1765 

Mapa vznikla v období krátce po vydání důležitých celostátních i místních ustanovení 

týkajících se lesního hospodářství v 18. století, což bylo rovněž podnětem pro její 

vypracování - na mapě je zakresleno především harrachovské panství Jilemnice, Branná a 
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Žďár (LOKVENC 1965). LOKVENC (1965) analyzoval/rekonstruoval pouze „zajímavou část“ – 

alpinskou oblast v západních Krkonoších (obr. 16). 

Obr. 16: Rekonstrukce západní části alpínské oblasti Krkonoš podle Grauparovy mapy 

z roku 1765 (LOKVENC 1965)* 

 

pozn. *rekonstruovaná HHL je značena tlustou přerušovanou čárou 

4.2.5 Vektorová data poskytnutá vedoucím práce 

Vektorová data mapující horní hranici lesa v letech 1936 a 2005, vznikla objektově 

orientovanou klasifikací leteckých snímků (z let 1936 a 2002 – aktualizované v roce 2005) 

v měřítku cca 1:2000 a byly použity v podobě liniových vrstev ve formátu.shp. 

4.3 PŘÍPRAVA DAT 

Historické mapy byly z „papírové podoby“ naskenovány ve velkém rozlišení a následně 

georeferencovány. Georeferencování probíhalo v prostředí softwaru ESRI ArcMAP 9.2. Jako 

referenční body byly vybrány budovy (jež s postupujícím časem neměnily svou polohu), 

soutoky vodních toků a rozcestí důležitých cest. V každé mapě bylo vybráno 8 až 10 bodů. 

Horní hranice lesa je v použitých mapách znázorněna dvěma různými způsoby. Lesy jsou 

buďto ohraničeny přesnými areály, které jsou vymezeny linií (všechny používané mapy) nebo 
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se v mapách vyskytují nad exaktně lokalizovanými lesními areály schematicky znázorněné 

stromečky ve skupinách či jen areál se symbolem stromu (mapy z roku 1879 a 1906 – viz 

kapitola „Popis dat“). Právě z tohoto důvodu uvažujeme dvě linie horní hranice lesa 

odvozené z historických map – linii odpovídající „hranici zapojeného vzrostlého lesa“ a linii 

„hranice stromových porostů“.  Hranice zapojeného vzrostlého lesa je tvořena linií, která 

mapuje přesně vymezené a ohraničené areály lesa. Linie hranice stromových porostů 

ohraničuje horní hranici lesa znázorněnou na mapách právě skupinkami stromů a areály v níž 

se nachází symboly stromů. Je nezbytně nutné podotknout, že linie hranice stromových 

porostů může být subjektivní, avšak její průběh byl veden jen v místech, kde se vyskytovaly 

symboly stromů v hustých polích, poblíž hranice zapojeného vzrostlého lesa. Samotné linie 

byly vytvořeny vektorizací map do nových liniových vrstev v programu ESRI ArcMAP 9. 2. 

U historických pohlednic a fotografií byla provedena kvůli lepší interpretaci korekce 

jasu, kontrastu, barevnosti a jejich částečné oříznutí v programu Adobe Photoshop CS4. 

Datace pohledů a fotografií proběhla za pomoci kurátorky sbírky pohledů a fotografií muzea 

KRNAP nebo byla data jejich pořízení uvedena na rubové straně. Následně byly pohlednice 

díky znalosti místních poměrů přesně přiřazeny k místům, které zobrazují (za velkého 

přispění vedoucího práce). Do fotografie či pohlednice, která zobrazuje lokality s výskytem 

HHL, byla podle identifikovatelných nejvýše položených porostů zapojeného vzrostlého lesa 

zakreslena linie HHL, společně s liniemi zapojených vzrostlých lesů získaných z map a 

vrstevnice (kde to bylo možné). 

Vektorová data poskytnutá vedoucím práce (linie HHL) byla kvůli většímu měřítku 

pořízení, než mají mapy použité pro analýzu HHL, zjednodušena prostřednictvím programu 

ESRI ArcMAP 9.2 pomocí funkce „Smooth Line“. 

4.4 ANALÝZA HORNÍ HRANICE LESA 

Linie HHL, byly rozděleny na úseky dle vhodných lokalit v západních (4 lokality) a 

východních Krkonoších (5 lokalit), kde byl popsán průběh, resp. fluktuace HHL mezi 

jednotlivými časovými řezy. Pro západní a východní Krkonoše resp. pro všechny lokality, byly 

vytvořeny tabulky, jež číselně popisují průběh HHL, který byl získán pomocí zonální statistiky 

v programu ESRI ArcMAP 9.2 – nadmořská výška (min., max., Ø), sklon svahů (min., max., Ø), 

směrodatná odchylka a nadmořská výška v expozici.  
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Pro lokality ve kterých se v minulosti nacházela HHL a jsou k nim dostupná data z 

fotografií a pohlednic došlo k  jejich zahrnutí do výsledků práce, resp. popisu průběhu HHL  

vůči ostatním naznačeným liniím zakresleným do fotografie a následnému porovnání s daty 

mapujícími průběh linií HHL ze starých map. Pohlednice mají ve smyslu této práce tedy smysl 

nejen pro rekonstrukci průběhu HHL, nýbrž i pro verifikaci linií HHL získaných z mapových 

podkladů. 

5 VÝSLEDKY 

5.1 PRŮBĚH HORNÍ HRANICE LESA - VÝCHODNÍ KRKONOŠE 

Oblast Lesní hřeben - Svorová hora - Obří hřeben - Sněžka - Růžová hora  

Horní hranice lesa (dále HHL) dosahuje v této oblasti nejvyšší průměrné nadmořské 

výšky v roce 1936, naopak nejnižší hodnoty průměrné nadmořské výšky v roce 1906 (tab. 7). 

Je však nutné podotknout, že data z roku 1936 nejsou v tomto území kompletní, tudíž může 

docházet ke zkreslení hodnot průměrné nadmořské výšky v neprospěch roku 2005 (při 

předpokladu, že průměrná nadmořská výška dosahovala v roce 2005 nejvyšších hodnot). 

Porovnáme li linii HHL z roku 1851-52  a linie z roku 1906 zjistíme, že průměrná nadmořská 

výška zapojeného vzrostlého lesa - HHL 1906 je položena v nižší průměrné nadmořské výšce 

než HHL 1851-52, avšak hranice stromových porostů 1906 leží výše (viz obr. 17). Z grafu 

průměrných nadmořských výšek linií HHL je jasně patrné, že se HHL v průběhu let posouvala 

do vyšších nadmořských výšek (viz obr. 18) a taktéž se posunula do lokalit s vyšším sklonem 

(tab. 7).  

V této části studovaného území lze pozorovat (obr. 18) největší disproporce průběhu 

HHL na východě území, kdy se HHL 1951-52 táhne na svahu Lesního hřebenu, v pozdějších 

letech se na něm HHL již vůbec nevyskytují. Na jihovýchodním svahu Svorové hory je jasně 

patrný nárůst nadmořské výšky HHL - v letech 1851-52 a 1906 je její nadmořská výška v 

podstatě shodná – 1200 až 1250 m n. m. v roce 2005 byla posunuta o cca 50 - 100 m. výše. 

Na jihozápadním svahu Svorové hory je nejvýše položena HHL v roce 2005, velké rozdíly 

v poloze HHL zaznamenáváme mezi liniemi zapojeného vzrostlého lesa 1906 a linií hranice 

stromových porostů 1906 (až 100 výškových metrů), obě probíhají níže než HHL 1851-52.  Na 

východním svahu Růžové hory probíhá nejníže HHL 1906, která je položena cca o 50 - 90 



55 
 

výškových metrů níže než HHL 1951-52 (1255 – 1330 m n. m). Nad HHL 1951-52 jsou HHL 

mladšího stáří. Na jižním svahu Růžové hory se nachází nejníže HHL 1951-52 (klesá pod 

boudy Růžohorky – 1220 m n. m.), v jejíž blízkosti jsou situovány i linie zapojeného 

vzrostlého lesa 1906 a linie hranice stromových porostů 1906 (poslední jmenovaná výše než 

zapojený vzrostlý les 1906), v nejvyšší nadmořské výšce se nacházejí HHL z let 1936 a 2005 

(1330 – 1360 m n. m.). Maximální a minimální hodnoty nadmořské výšky HHL na jižním 

svahu Růžové hory činí 1220 m n. m. v roce 1851-52 a 1360 m n. m. v roce 1936. 

Obr. 17: HHL v oblasti Lesní hřeben - Svorová hora - Obří hřeben - Sněžka - Růžová hora 
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Tab. 7: Parametry HHL v oblasti Lesní hřeben - Svorová hora - Obří hřeben - Sněžka - 

Růžová hora 

 
délka 
[m] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1851-52 58788,8 895,5 1336,4 1177,7 85,1 1,9 41,3 18,3 

HHL 1906 66552,8 895,7 1326,9 1150,6 97,9 0,4 47,5 17,7 

HHL 1906x** 96857,8 895,7 1361,8 1201,4 97,2 0,4 47,5 19,2 

HHL 1936* 55998,5 963,4 1373,4 1248,6 68,2 0,9 44,3 22,5 

HHL 2005 54664,8 938,9 1365,5 1242,9 84,2 0,7 45,5 22,1 

pozn. *částečná data; **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 

Obr. 18: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Lesní 

hřeben - Svorová hora - Obří hřeben - Sněžka - Růžová hora 

 

Oblast Obřího dolu -  Modrý důl - Richterovy boudy 

Ve studované oblasti nabývá HHL nejnižší průměrné nadmořské výšky v roce 1906 

(zapojený vzrostlý les), naopak nejvyšší průměrné nadmořské výšky dosahuje v roce 1936 

(tab. 8). Data z roku 1936 však nejsou zcela kompletní (obr. 19), určité úseky kde linie HHL 

vykazuje depresi (a v tomto trendu by zajisté pokračovala) chybí, což jistě ovlivňuje 

výslednou hodnotu průměrné nadmořské výšky, která by se v případě kompletních dat 

přiblížila průměrné nadmořské výšce HHL z roku 2005. Průměrná nadmořská výška HHL 
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vzrůstala v období 1906 až 1936 (obr. 20), lze také pozorovat vzestup průměrného sklonu 

linií HHL v průběhu času (tab. 8).  

Na jižním svahu Růžové hory je nejníže situovaná HHL z roku 1951-52 (1080 – 1250 m 

n. m.), dále nadmořská výška HHL vzrůstá v průběhu let a maxima dosahuje v roce 2005 

(1350 – 1370 m n. m.; obr. 19). V oblasti Obřího dolu se HHL vyskytuje nejvýše v letech 1936 

a 2005 (max. cca 1350 m n. m.), kdy dosahuje až k jihozápadnímu svahu Sněžky. V letech 

1851-52 a 1906 byla HHL situována podstatně níže (900 – 1230 m n. m.). V roce 1851-52 lze 

exaktně stanovit nejnižší nadmořskou výšku v Obřím dole do 895 m n. m., naopak v roce 

2005 je HHL položena nejníže v 945 m n. m. V některých částech Obřího dolu je HHL z let 

1951-52 situována výše než linie zapojeného vzrostlého lesa z roku 1906 (např. východní 

svah Růžové hory, obr. 19). Na východním svahu Studniční hory jsou v letech 1936 a 2005 

jasně patrné lavinové dráhy. Výraznější fluktuace na jihozápadě studovaného území lze 

pozorovat obzvláště mezi starším (HHL 1851-52 resp. 1906: 1050 – 1170 m n. m.) a mladším 

obdobím (HHL 1936 a 2005: 1200 – 1320 m n. m.) v oblasti Studničních a Richterových bud, 

kdy byla HHL ve starším období v  nižší nadmořské výšce. 

Obr. 19: HHL v oblasti Obřího dolu -  Modrý důl - Richterovy boudy 
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Tab. 8: Parametry HHL v oblasti Obřího dolu -  Modrý důl - Richterovy boudy 

 
délka 
[m] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1851-52 13897,2 895,7 1325,5 1112,4 124,7 1,9 42,2 19,7 

HHL 1906 14598,9 895,7 1302,5 1068,9 116,4 0,8 47,5 20,8 

HHL 1906x** 26692,6 895,7 1358,9 1119 128,3 0,8 47,5 22,3 

HHL 1936* 16560 960 1374,3 1230 84,5 5,3 44,6 26,4 

HHL 2005 16834,3 940 1365,5 1195,2 110 3,2 45,5 27,1 

pozn. *částečná data; **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 

 

Obr. 20: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Obřího 

dolu -  Modrý důl - Richterovy boudy 
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Obr. 21: Brunnberg (Studniční hora) 1905 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka 

zapojený vzrostlý les 1906, hnědá křivka - vrstevnice 

Na obr. 21 je zachycen východní a svah Stuniční hory v roce 1905. Svahy jsou porostlé 

smrkem, avšak jižně ve vyšších partiích přecházejí v kleč a kolem vrcholu v holiny, na svahu 

se hojně vyskytují lavinové dráhy, které jsou zde patrné i v letech 1936 a 2005. V roce 2005 

je zde však situovaná třetí lavinová dráha (severně - vpravo), kterou v datech z roku 1936 

nepozorujeme. Avšak z obrázku je jasně patrné, že zde do roku 1905 docházelo ke svahovým 

procesům - jsou patrné lokality svahu, které postrádají vegetační kryt. Při porovnání s daty 

mapující HHL 1906, zjišťujeme, že je zde velká disproporce mezi daty. V roce 1906 byl 

v Obřím dole zaznamenán průběh zapojeného vzrostlého lesa v nižší nadmořské výšce. 

  

1200 m n. m. 
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Obr. 22: Kovárna 1930 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka 

zapojený vzrostlý les 1906, hnědá křivka - vrstevnice 

Obr. 22 poskytuje informace o vegetaci mezi Kovárnou a východním svahem Studniční 

hory v roce 1930. Svah pod Kovárnou byl v roce 1930 zcela zalesněn. Na východním svahu 

Studniční hory pozorujeme četné a široké lavinové či murové dráhy, jejichž „laloky“ (krom 

nejseverněji orientovaného) odpovídají linii HHL z roku 1936 popř. 2005. V roce 2005 zde 

byla rekonstruována nejsevernější lavinová dráha, která se na datech z roku 1936 

neobjevuje, avšak z dat z pohlednice jasně vyplývá, že zde ke svahovýcm procesům 

docházelo. Linie zapojeného vzrostlého lesa 1906 a HHL 1851-52 byly v tomto období 

situovány do partií Obřího dolu s nižší nadmořskou výškou. Zalesnění je zde patrné 

v jižnějších partiích svahu ve vyšších nadmořských výškách než na obr. 21 (ikdyž se nejedná o 

zcela stejný úhel pohledu na Studniční horu), vrcholek Studniční hory lze charakterizovat jako 

holinu bez vegetace.  
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Obr. 23: Obří důl 1916 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka 

zapojený vzrostlý les 1906, červená křivka HHL 1851-52, hnědá křivka - vrstevnice 

Na obr. 23 je vyobrazen Obří důl se Sněžkou a Obří boudou v roce 1916. V okolí toku 

Úpy jsou situována lidská obydlí, v jejichž bezprostředním okolí se nacházejí trávníky či louky, 

na něž navazují zalesněné stráně Studniční a Růžové hory, jihozápadní svah pod Snežkou a 

svah pod Obří boudou jsou rozeklány lavinovými drahami, u HHL 1936 a HHL 2005 zde 

zaznamenáváme průběh ve vyšší nadmořské výšce než v roce 1916 (poloha lavinových drah 

si vzájemně odpovídá). HHL 1916 z obrázku byla situována níže, což odpovídá její vzestupné 

tendenci v průběhu let. Na východním svahu Studniční hory byla identifikována HHL v roce 

1916 ve vyšší nadmořské výšce než v letech 1851 – 52 a 1906. Linie HHL 1936 a 2005 byly 

situovány výše do svahu. Z rekonstruované linie HHL 2005 zde nápadně sestupuje lavinová 

dráha, jež byla identifikována i v obrázku. Informace, kterou nám poskytuje obr. 23 

koresponduje s daty zísanými z analýz map, míru zalesnění lze dle odhadu stanovit právě 

mezi rekonstruované linie HHL z let 1906 a 1936. 

  

1200 m n. m. 
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Obr. 24: Obří důl 1930 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka 

zapojený vzrostlý les 1906, červená křivka HHL 1851-52, hnědá křivka - vrstevnice 

Obr. 24 mapuje situaci v Obřím dole v zimním období roku 1930. V blízkém okolí toku 

Úpy pozorujeme bezlesou část reliéfu, na níž navazují husté lesní porosty, sahajících vysoko 

na svahy Studniční a Růžové hory, severněji v Obřím dole (jihozápadní svah Sněžky) jsou 

situovány lesní porosty výše, než na obr. 23 – nárůst nadmořské výšky HHL. HHL z roku 1851-

52 byla v Obřím dole položena nejníže - až k toku Úpy, o něco výše byla situována hranice 

zapojeného vzrostlého lesa 1906. Východní svah Studniční hory byl v roce 1930 pokryt 

četnými lavinovými drahami, které zde pozorujeme též na datech rekonstruovaných linií HHL 

z let 1936 a 2005, bohužel data z roku 1936 jsou prostá informací o konci lavinových drah, 

tudíž je nelze přesně porovnat. Na jihozápadním svahu Sněžky  pozorujeme četné lavinové 

dráhy, jejich lokalizace si navzájem v letech 1930 a 1936 odpovídá, nicméně HHL byla v roce 

1936 posunuta výše.  
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Obr. 25: Modrý důl 1903 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005 + HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka zapojený 

vzrostlý les 1906, červená křivka HHL 1851-52, hnědá křivka - vrstevnice 

Obr. 25 zobrazuje okolí Modrých a Studničních bud v Modrém dole. Okolí bud tvoří 

travnaté louky, které jsou rozděleny lesními porosty. Louky, které obklopují boudy situované 

v nejvyšších nadmořských výškách, přecházejí volně v bezlesí. Linie naznačená v obrázku  

s minimálními lokálmími rozdíly souhlasí s linií zapojeného vzrostlého lesa z roku 1906, linie 

získaná z pohlednice je uprostřed jen na krátkém úseku přerušena - kvůli úhlu pohledu, ve 

skutečnosti byly tyto dva okraje HHL od sebe vzdáleny 400 metrů. Linie z let 1951-52 byla 

v této lokalitě situována výše než line zapojeného vzrostlého lesa 1906. Nejvýše položenými 

liniemi byly HHL 1936 a 2005, v roce 2005 vedla HHL nad enklávou Modrých a Studničních 

bud, avšak je zde zřetelný lalok směrem k enklávě, kde byla HHL snížena. Linie z roku 1936 

má vpodstatě podobný průběh jako linie HHL 2005, jen v oblastech snížení k enklávě bud 

data o jejím průběhu chybí. 
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Obr. 26: Výrovka 1930 (Muzeum KRNAP) 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005 + HHL1936, , žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka zapojený 

vzrostlý les 1906, červená křivka HHL 1851-52, hnědá křivka - vrstevnice 

Obr. 26 dokumentuje situaci v okolí Výrovky a na svazích Studniční a Luční hory v roce 

1930. Okolí boudy a svah, jenž klesá do Modrého dolu byl v tomto období silně porostlý 

klečí. V nižších nadmořských výškách svahu (vpravo na pohlednici) můžeme vidět stromové 

porosty, to potvruzuje i rekonstruovaná linie HHL z roku 1936 popř. HHL z roku 2005 (jsou 

zde situovány v podobné nadmořské výšce), u kterých zde zaznamenáváme průběh ve vyšší 

nadmořské výšce. Jižně orientované svahy Luční a Studniční hory, jsou porostlé klečí, avšak 

mnohem řidčeji než v okolí Výrovky. Na svahu Studinční hory byly nejvýše položené linie HHL 

v letech 1936 a 2005, pod kterými v těsné blízkoskosti zaznamenáváme linii identifikovanou 

z fotografie a linii HHL z let 1851-52. Na svahu Studniční hory je nejníže položena linie 

zapojeného vzrostlého lesa 1906. Strom retardovaný stresem prostředí v popředí fotografie 

představuje pravděpodobně osamělého zástupce smrku, jenž přivábil pozornost fotografova 

objektivu. 
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Oblast Liščí hřeben - Liščí hora - Zadní Rennerovky - Klínové boudy - Stoh  

Nejnižší průměrnou hodnotu nadmořské výšky dosahuje v zájmovém území linie 

zapojeného vzrostlého lesa z roku 1906, naopak nejvyšších hodnot nabývá linie HHL 1936 

(tab. 9). Linie z roku 1936 však není kompletní a její podstatná číst chybí v oblasti Lyžařské 

boudy/Liščí louky a mezi Zadními Rennerovkami a Klínovými boudami, tento fakt má za 

následek, že HHL 1936 dosahuje vyšší hodnoty průměrné nadmořské výšky než HHL 2005. 

Hodnota linie zapojeného vzrostlého lesa z roku 1906 dosahuje nižší hodnoty než linie HHL 

1951-52, kvůli výrazné depresi linie zapojeného vzrostlého lesa 1906 mezi Liščí horou a 

Slatinnou strání (obr. 27). I přes částečnou rozkolísanost datového souboru lze tvrdit, že HHL 

v průběhu času zvyšovala svou nadmořskou výšku (obr. 28). Na rozdíl od předchozích oblastí, 

nelze zcela přesvědčivě říci, že se linie HHL přesouvají do oblastí s vyšším průměrným 

sklonem. 

Na severovýchodním svahu Liščího hřebenu docházelo v průběhu let k postupnému 

zvyšování HHL (1180 – 1230 m n. m. v období 1851-52 x 1200 – 1315 m n. m. v letech 1936 a 

2005; obr. 27). Velmi výrazný rozdíl linií HHL je pozorován mezi Liščí horou a Slatinnou strání 

– v roce 2005 dosahuje HHL v tomto transektu nejnižší nadmořské výšky 1260 m, v roce 1936 

1210 m n. m., hranice stromových porostů z roku 1906 – 1140 m n. m., HHL 1851-52 – 1120 

m n. m. a hranice zapojeného vzrostlého lesa z roku 1906  - 1080 m n. m. Jihozápadní svah 

Liščího hřebenu v podstatě kopíruje situaci ze severovýchodního svahu jen s tím rozdílem, že 

je zde patrnější rozestup mezi HHL 1936/2005 a linií rekonstruující hranici stromových 

porostů z roku 1906. Výrazná deprese HHL je dobře pozorovatelná v okolí Předních 

Rennerovek a Friesových bud (pod Světlým Vrchem), v letech 1851-52 a 1906 probíhají linie 

HHL v těsné blízkosti obou zmíněných lokalit (v nadmořské výšce 1070 – 1250 m n. m.), 

kdežto HHL 2005 je situována výše (1210 – 1310 m n. m.) směrem k Světlému vrchu. Na 

jižním a jihozápadním svahu Stohu byla HHL v letech 1936 a 2005 situována o 40 - 80 

výškových metrů výše než v letech 1851-52 a 1906 (1170 – 1240 m n. m.). V oblasti 

severovýchodního svahu Stohu a severního svahu Zadní planiny dosahují maximální rozdíly 

nadmořské výšky mezi HHL až 180 výškových metrů (HHL 1851-52 a linie vzrostlého 

zapojeného lesa – 1150 až 1210 m n. m. x HHL 1936 a 2005 – 1170 až 1330 m n. m.). 
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Obr. 27: HHL v oblasti Liščí hřeben - Liščí hora - Zadní Rennerovky - Klínové boudy - 

Stoh 

 

Tab. 9: Parametry HHL v oblasti Liščí hřeben - Liščí hora - Zadní Rennerovky - Klínové 

boudy - Stoh 

 
délka 
[m] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1851-52 19530 1065,7 1281,5 1186,8 47 3,6 36,8 15,6 

HHL 1906 28527,7 908,8 1280,8 1151,1 85,2 0,3 36,7 14,1 

HHL 1906x** 31976,1 1076,5 1343 1227,8 48,9 3,7 36,8 14,7 

HHL 1936* 16382,2 1127,2 1339,8 1266,3 46,7 0,7 39,2 16,5 

HHL 2005 16683,5 1111,1 1345,1 1263,4 50,2 0,6 38,6 16 

pozn. *částečná data; **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 
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Obr. 28: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Liščí 

hřeben - Liščí hora - Zadní Rennerovky - Klínové boudy - Stoh 

 

Obr. 29: Klínová bouda 1922 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka 

zapojený vzrostlý les 1906, červená křivka HHL 1851-52, hnědá křivka - vrstevnice 
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Obr. 29 znázorňuje okolí Klínové boudy v roce 1922 společně s jižním svahem Stohu. 

Okolí pod Klínovou boudou je reprezentováno loukou bez kleče. V popředí a pozadí obrázku 

pozorujeme lesní porosty, které se s vzůstající nadmořskou výškou rozvolňují, vzhledem 

k úhlu pohledu však nelze říct, zda li stromy  v popředí fotografie tvoří  zapojený vzrostlý les, 

či stromové skupiny. Tyto stromové skupinky však v roce 2005 již tvoří zapojený vzrostlý les, 

který obklopuje i Klínovou boudu a do nižších nadmořských výšek je situován východně od 

ní, směrem ke Stohu se nadmořská výška HHL 2005 opět zvyšuje. Pod Klínovou boudou jsou 

také situovány HHL z let 1906 a 1851-52. V okolí Stohu, resp. na jeho jižním svahu vystupují 

nejvýše linie z let 2005 a 1936, linie HHL 1951-52 a zapojený vzrostlý les jsou v nižší 

nadmořské výšce. Situace na obr. 29 odpovídá stavu HHL rekonstruované mezi léty 1906 a 

2005. 

Obr. 30: Klínová bouda 1931 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * černá křivka  HHL 2005, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka zapojený vzrostlý les 

1906, hnědá křivka - vrstevnice 
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Na obr. 30 je vyobrazena Klínová bouda se svahem Zadní planiny v roce 1931. 

V popředí obrázku lze identifikovat lesní porost, na který navazuje v okolí Klínové boudy 

louka s osamocenými smrky, či skupinkami smrků. Porosty v popředí představují zapojený 

vzrostlý les, linie analyzovaná z pohledu odpovídá linii HHL 2005. Na svahu Zadní planiny – 

mezi vrcholkem Zadní planiny a Klínovou boudou byl situován „pás“ lesního porostu, který 

tyto dvě bezlesé oblasti odděloval, zmíněné porosty nelze identifikovat z průběhu žádné linie 

popisující polohu HHL. Na svahu pod Klínovou boudou se vyskytoval zapojený vzrostlý les 

v roce 1906. Data analyzovaná z pohlednice odpovídají jihovýchodně od Klínové boudy 

datům z roku 2005. 

Oblast pod Luční horou - Kozí hřbety 

Linie HHL dosahuje maximální průměrné nadmořské výšky v roce 1936, naopak nejníže 

je položena linie zapojeného vzrostlého lesa z roku 1906, jejíž průměrná nadmořská výška je 

situována níže, než linie HHL z roku 1951-52 (tab. 10). Linie HHL z roku 1936 není v této 

oblasti kompletní – na severním svahu Kozích hřbetů, a tudíž může docházet ke zkreslení její 

průměrné nadmořské výšky. Z obr. 32 je jasně patrné, že se HHL v průběhu let, pohybovala 

do vyšších nadmořských výšek, stejně tak se HHL přesouvala do lokalit s vyšším průměrným 

sklonem svahů (tab. 10). 

V lokalitě pod Luční horou resp. v okolí Železné hory, Dosahuje nejvyšších 

nadmořských výšek linie HHL 1936 – až 1340 m n. m. (v úzkém pruhu zde klesá až k hodnotě 

cca 1000 m n. m.), nejníže je položena linie HHL z roku 1851-52 popř. linie zapojeného 

vzrostlého lesa z roku 1906 (1120 – 1220 m n. m.; obr. 32). Linie HHL 1851-52 a linie 

zapojeného vzrostlého lesa 1906 vykazují v oblasti Kozích hřbetů téměř shodnou 

nadmořskou výšku s menšími lokálními výkyvy (1140 – 1200 m n. m.), hranice stromových 

porostů 1906 je situována do vyšší nadmořské výšky než předchozí HHL avšak stále 

„obepíná“ celou oblast Kozích hřbetů. Zásadní změna v průběhu HHL nastává v roce 1936, 

kdy je HHL „přerušena“ a na svazích kolem Železného vrchu se linie HHL uzavírá a vymezuje 

ostrůvek bezlesí, který byl v roce 2005 prakticky totožný (1190 – 1310 m n. m). Porovnáme li 

linie HHL jihovýchodně od Železného vrchu – ve střední části Kozích hřbetů, lze pozorovat 

protažení linie z roku 1936, směrem k Železnému vrchu, oproti linii z roku 2005. Výraznější 

nárůst nadmořské výšky je patrný na severním svahu Kozích hřbetů, kdy mezi léty 1851-52 a 

2005 její hodnota vzrostla z 1115 – 1170 m n. m. na 1230 - 1300 m n. m.  
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Obr. 31: HHL v oblasti pod Luční horou - Kozí Hřbety 

 

Tab. 10: Parametry HHL v oblasti pod Luční horou - Kozí Hřbety 

 
délka [m] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1851-52 6947,6 1080,8 1242,6 1170,6 29,8 12,8 39,2 26,8 

HHL 1906 8219,5 1040,9 1233,8 1168 40 12,2 38,4 26,4 

HHL 1906x** 10705,3 1057,7 1277,3 1203 42,1 3,4 40,4 28 

HHL 1936* 8374,6 998,5 1331,9 1218,7 62,9 3,9 42,2 28,1 

HHL 2005 8100,4 1095,2 1311,7 1226,1 50,7 4,8 42,1 29,6 

pozn. *částečná data; **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 

  



71 
 

Obr. 32: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti pod 

Luční horou - Kozí Hřbety 

 

Obr. 33: Kozí hřbety 1908 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka 

zapojený vzrostlý les 1906, červená křivka HHL 1851-52, hnědá křivka - vrstevnice 
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Na obr. 33 je vyobrazen jižní svah Kozích hřbetů s osadou Svatý Petr v roce 1908. 

V nižších nadmořských výškách jsou na jižním svahu Kozích hřbetů, stejně tak jako kolem 

osady Svatý Petr, patrné stromové porosty. Vrcholky Kozích hřbetů jsou částečně pokryty 

klečí, ostatní  vrcholové partie představují holiny. Nejnižší průběh HHL lze v této lokalitě 

pozorovat v letech 1851-52, 1906 a 1908 – průběh linie získaný z pohlednice částečně 

odpovídá datům z roku 1906, deprese HHL se nacházejí v podobných místech, naopak linie 

z roku 1851-52 nevykazuje takové známky rozkolísanosti. Linie z let 1936 a 2005 probíhají ve 

vyšších polohách svahu, nicméně jejich snížení můžeme pozorovat v obdobných místech jako 

u linií starších (svahové pochody).  

Obr. 34: Kozí hřbety 1912 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená křivka 

zapojený vzrostlý les 1906, červená křivka HHL 1851-52, hnědá křivka - vrstevnice 

Obr. 34 zobrazuje jihozápadní svah Kozích hřbetů a Železnou horu v roce 1912. Svah 

Železné hory pokrývají lesní porosty, nejvýše byly situované HHL z let 2005 a 1936, které 

dosahovaly téměž až pod vrchol. HHL z let 1851 a zapojený vzrostlý les 1906 byly situovány o 

50 – 100 výškových metrů níže. Linie z analýzy pohlednice postihuje území právě mezi liniemi 

HHL 1851-52/1906 a 1936/2005. 

  

1350 m n. m. 
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Oblast Bílé Labe - Čertovo návrší - Malý Šišák - Špindlerova Bouda 

V oblasti Bílé Labe -> Špindlerova bouda, dosahují nejnižších průměrných hodnot 

nadmořské výšky linie HHL 1851-52 a linie zapojeného vzrostlého lesa 1906, jež 

disponují téměř identickou hodnotou (HHL 1851-52 je v průměru o 5 m níže, tab. 11). 

Nejvýše položenou linii HHL zaznamenáváme v roce 2005, linie HHL 1936 jako v předešlých 

oblastech na určitých (krátkých) úsecích studovaného území chybí (obr. 35). Z obr. 36 je 

jasně patrné, že HHL postupovala do vyšších nadmořských výšek, za celé studované období 

v průměru zvýšila svoji polohu o 84 výškových metrů a postoupila do lokalit s  větším 

průměrným sklonem (tab. 11). 

V údolí Bílého Labe můžeme pozorovat velké rozdíly v průběhu linií HHL (obr. 35). 

Nejvýše se nacházejí linie z let 1936 a 2005 (dosahují nadmořských výšek až 1300 m n. m. a 

zasahují hluboko do Údolí Bílého Labe, nejníže je položena linie zapojeného vzrostlého lesa 

z roku 1906, která se zde vyskytuje v nadmořské výšce cca 1100 m n. m. V oblasti Čertovy 

stráně je nejvýše položena HHL 2005 (1280 – 1340 m n. m.), naopak nejnižší průběh HHL 

zaznamenáváme u linie zapojeného vzrostlého lesa v roce 1906 (1130 – 1210 m n. m.), nad 

níž se nachází HHL 1851-52 (1140 – 1250 m n. m.). Hranice stromových porostů 1906 se 

přibližuje linii HHL 1936 v určitých úsecích Čertovy stráně je dokonce situovaná ve vyšší 

nadmořské výšce. Na východním, jižním a západním svahu Malého šišáku jsou nejvýše 

položeny HHL v letech 1936 a 2005 (1200 – 1370 m n. m.), linie HHL 1951-52 a linie 

zapojeného vzrostlého lesa 1906 jsou na východním a jižním svahu situovány do cca 1110 až 

1210 m n. m. Na západním svahu Malého Šišáku klesá linie HHL 1951-52 a linie zapojeného 

vzrostlého lesa 1906 až pod úroveň Špindlerovy boudy resp. Špindlerových bud (cca 1110 m 

n. m). Okolí vrcholku Čihadlo (rozhraní mezi západními a východními Krkonošemi) lze 

charakterizovat jako bezlesé jen v období 1951-52. 
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Tab. 11: Parametry HHL v oblasti Bílé Labe - Čertovo návrší - Malý Šišák - Špindlerova 

Bouda 

  
délka 
[m] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1851-52 6864 1083,9 1279,9 1172,7 41 3 35 17,9 

HHL 1906 6241,3 1068,7 1274,9 1177,6 47,6 2,4 31 18,4 

HHL 1906x** 8881,4 1068,7 1277,6 1209,6 48,8 2,4 31 18,4 

HHL 1936* 10722,3 1107,3 1367,1 1247 55,6 5 38,3 24,4 

HHL 2005 8336,6 1087,5 1360,1 1256,4 67 2,7 38 23,4 

pozn. *částečná data; **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 

Obr. 35: HHL v oblasti Bílé Labe - Čertovo návrší - Malý Šišák - Špindlerova Bouda 
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Obr. 36: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Bílé 

Labe - Čertovo návrší - Malý Šišák - Špindlerova Bouda 

 

Obr. 37: Špindlerova bouda 1930 (Muzeum KRNAP)* 

 

pozn. * zelená křivka zapojený vzrostlý les 1906, červená křivka HHL 1951-52m, hnědá křivka - vrstevnice 

Obr. 37 zobrazuje lokalitu kolem Špindlerovy boudy v pozadí s Velkým Šisákem v roce 

1930. V nejbližším okolí Špindlerovy boudy byly situovány louky a trávníky, širší okolí tvoří 

lesní porosty, linie HHL v roce 1936 probíhala na východním svahu Malého šišáku o několik 
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výškových metrů výše od místa, ze kterého byla fotografie pořízena. Průběh linie HHL 1851-

52 byl situován do nižší nadmořské výšky než u mladších linií HHL, vrcholek Čihadla byl 

nezalesněný. Linie zapojeného vzrostlého lesa 1906 leží mezi Špindlerovou boudou 

Čihadlem, které bylo již roku 1906 zalesněno (linie HHL 1906 je na pohlednici ukončena, 

protože nejsou dostupná data za Polskou stranu). Nejvyšší polohy kolem vrcholku Velkého 

Šišáku jsou tvořeny bezlesím. 

Obr. 38: Petrova bouda 1925 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * černá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, zelená 

křivka zapojený vzrostlý les 1906, červená křivka HHL 1851-52, hnědá křivka - vrstevnice 

Na obr. 38 pozorujeme Petrovu boudu a Malý Šišák v zimním období roku 1925. 

Petrova bouda byla v tomto období obklopena lesními porosty – fotografie je pořízena 

z míst, kde je předpokládaná HHL v roce 1936, jihovýchodně (nalevo) od Petrovy boudy, pod 

Malým Šišákem v lokalitě bez lesního porostu je zřetelná Špindlerova bouda, vrcholové 

partie východních Krkonoš tvoří holiny. Linie identifikovaná z fotografie se nacházela v 

lokalitách mezi mladšími (2005, 1936) a staršími (1906, 1851-52) liniemi. Nejvýše položené 

jsou linie z let 1936 a 2005, pod nimi je situovaná linie HHL 1925. Linie z II. vojenského 

mapování se nachází v těsné blízkosti Špindlerovky a pod Čihadlem, zapojený vzrostlý les 

1906 pozorujeme výše a pokrýval Vrcholek Čihadla. 

1400 m n. m. 

1200 m n. m. 
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Oblast Východních Krkonoš – shrnutí 

Hodnota průměrné nadmořské výšky HHL vykazuje ve východních Krkonoších 

vzrůstající tendenci (obr. 40). Od roku 1851-52 do roku 2005 vzrostla průměrně o 64 

výškových metrů (nejvyšší zaznamenaný rozdíl je mezi linií zapojeného vzrostlého lesa 1906 

a linií HHL 1936, jenž činí 98 výškových metrů; tab. 12). Minimální nadmořské výšky dosahuje 

linie HHL z roku 1851-52 (895,5 m n. m.) naopak maximální elevace HHL z roku 1936 (1373,4 

m n. m.). HHL měnila svou polohu, resp. zvyšovala svou průměrnou nadmořskou výšku, 

v období 1906 až 1936, v období 1936 – 2005 je patrný pokles HHL (nutno však dodat, že 

data HHL 1936, nejsou zcela kompletní, a tudíž došlo ke zkreslení výsledné průměrné 

nadmořské výšky; obr. 39, tab. 12). S průměrnou nadmořskou výškou se taktéž měnila 

sklonitost svahů lokalit, na níž byla HHL mapována, v období mezi roky 1851-51 a 2005 se 

přesunula z oblastí s průměrnou sklonitostí 18,3° do oblastí s 22,1°. 

Ve východních Krkonoších zaznamenáváme největší změny polohy HHL v oblastech – 

Lesního hřebenu, na východním a jižním svahu Růžové hory (Růžohorky), v Obřím dole, u 

Richterových a Studničních bud, v oblasti jihovýchodně od Liščí hory, u předních Rennerovek 

a Friesových bud, na západě Kozích hřbetů, v údolí Bílého Labe a v oblasti pod Malým 

Šišákem (Špindlerovy boudy; obr. 39). Větší změny polohy horní hranice lesa jsou ve 

východních Krkonoších velmi úzce spjaty s lokalitami, kde bylo soustředěno lidské osídlení. 

Tab. 12: Parametry HHL ve Východních Krkonoších 

  délka[m] 
min. 

nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1851-52 58788,8 895,5 1336,4 1177,7 85,1 1,9 41,3 18,3 

HHL 1906 66552,8 895,7 1326,9 1150,6 97,9 0,4 47,5 17,7 

HHL 1906x** 96857,8 895,7 1361,8 1201,4 97,2 0,4 47,5 19,2 

HHL 1936* 55998,5 963,4 1373,4 1248,6 68,2 0,9 44,3 22,5 

HHL 2005 54664,8 938,9 1365,5 1242,9 84,2 0,7 45,5 22,1 

pozn. *částečná data; **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 
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Obr. 39: HHL ve Východních Krkonoších 

 

Obr. 40: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL ve Východních 

Krkonoších 
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5.2 PRŮBĚH HORNÍ HRANICE LESA - ZÁPADNÍ KRKONOŠE 

Oblast Slezské sedlo - Ptačí kámen - Brádlerovy boudy - pod Vysokým kolem - Labský 

důl 

HHL vykazuje v  této oblasti nárůst své průměrné nadmořské výšky (obr. 42). Nejníže se 

nachází linie HHL z roku 1765 (1113 m n. m.), ta však není (stejně tak jako 2 linie z let 1879) 

směrodatná, protože jsou všechny tři linie, téměř na polovině území, nekompletní (obr. 41). 

Relevantní a zároveň nejníže položenou linii HHL představuje linie z roku 1851-52, se svou 

průměrnou nadmořskou výškou 1154 m n. m. Výše jsou položeny linie HHL z let 1936 a 2005, 

mezi jejichž průměrnou nadmořskou výškou je rozdíl necelých 2 metrů (1230,6 m n. m v roce 

1936; 1232,1 m n. m. v roce 2005). Zahrneme li do hodnocení sklonu jen linie kompletní, lze 

tvrdit, že se HHL přesunula mezi léty 1851-52 a 2005 do lokalit sklonitějších o 3,4° (tab. 13). 

V oblasti pod Dívčími kameny (jižní a jihozápadní svah) je nejníže položena HHL z roku 

1951-52 (cca. 1150 – 1230 m n. m., nachází se pod Moravskou a Novopackou Boudou – dříve 

Daftebauden) nad ní jsou situovány podstatně výše linie z let 2005 (cca. 1240 – 1355 m n. 

m.) a 1936 (cca. 1300 – 1375 m n. m.) mezi nimiž na východě stojí Petrova bouda (obr. 41). 

Jihovýchodně pod Vysokým kolem sestupuje nejníže linie HHL z roku 1765, v okolí Dvorských 

bud dosahuje nadmořské výšky až 990 m n. m. a celkově je zde oproti ostatním velmi 

snížena, u linie HHL 1951-52 zaznamenáváme její průběh ve vyšší nadmořské výšce (cca 1040 

– 1170 m n. m.) a shora ji částečně omezují Brádlerovy Boudy. Linie HHL z let 1936 a 2005 

jsou v nadmořských výškách mezi 1200 a 1300 m n. m. V oblasti jižně a jihozápadně od 

Vysokého kola převyšuje linie HHL 1765 jak linii HHL z let 1851-51 tak i částečně linie z let 

1879, 1936 a 2005. Linie HHL 1951-52 je zde suverénně nejníže položena (1180 – 1240 m n. 

m), nejvýše položenou linii HHL nelze v této oblasti určit, protože se jejich průběh značně 

měnil. Výraznější poklesy zde zaznamenáváme u linií z let 1879, 1936 a 2005 pod 

Martinovými boudami a Pudlovou boudou (1160 – 1240 m n. m.). Východně od Labské 

boudy vystupuje nejvýše linie HHL z roku 1936 (maximum 1310 m n. m.), linie z roku 2005 je 

oproti ní v této lokalitě snížena o cca 60 až 120 výškových metrů, nejníže je zde položena 

linie z let 1951-52 (cca. 1100 – 1200 m n. m.). V Labském dole je nejníže situována linie HHL 

1851-52 (cca. 1010 – 1090 m n. m.), nad touto linií je v severní části situována linie HHL 

z roku 1765, ve střední části Labského dolu její nadmořská výška vzrůstá nad všechny ostatní 
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linie HHL. Linie HHL z let 1879, 1936 a 2005 mají v Labském dole velmi rozkolísaný průběh, 

který zapříčinily lavinové dráhy, které se v této oblasti nachází. 

Obr. 41: HHL v Oblasti Slezské sedlo - Ptačí kámen - Brádlerovy boudy - pod Vysokým 

kolem - Labský důl 

 

Tab. 13: Parametry HHL v oblasti Slezské sedlo - Ptačí kámen - Brádlerovy boudy - pod 

Vysokým kolem - Labský důl 

  
délka 
[m] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1765* 7469,2 991,5 1320,3 1112,8 99,2 0,7 38,5 15,2 

HHL 1851-52 7580,7 1016 1242,5 1154,3 62,9 0,1 36 12,6 

HHL 1879* 5184,2 1017 1309,5 1176 99,3 0,1 38,5 15 

HHL 1879x*** 4024,3 1018 1308 1181 104,5 1,3 44,9 18,3 

HHL 1936 10695 1013,3 1373,9 1230,6 99,4 0,2 45,6 16,8 

HHL 2005 8272,6 1015,9 1355,2 1232,1 94 0,5 42,8 16 

pozn. *částečná data; **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 
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Obr. 42: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Slezské 

sedlo - Ptačí kámen - Brádlerovy boudy - pod Vysokým kolem - Labský důl 

 

Obr. 43: Martinova bouda 1903 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, 

hnědá křivka - vrstevnice 
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Obr. 43 zobrazuje Martinovu boudu a pohled na východní Krkonoše v roce 1903. 

Nejbližší okolí Martinovy boudy obklopuje horská louka s porosty trávy. Východně od boudy 

v nižší nadmořské výšce byly situovány HHL 2005, 1936 a linie z roku 1903, jejíž průběh byl 

naznačen do pohlednice. HHL z let 2005 a 1936 jsou  zde nejvýše položené a rozkolísané, 

HHL z roku 1903 pozorujeme v nižší nadmořské výšce, což odpovídá obecnému trendu u 

lokalit v blízkosti bud, tedy že HHL byla v historii stlačována níže.  

Obr. 44: Martinova bouda 1908 (Muzeum KRNAP)* 

 

pozn. * černá křivka HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, 

hnědá křivka - vrstevnice  

Na obr. 44 je vyobrazena Martinova bouda spolu s vrcholovými paritemi východních 

Krkonoš (Studniční hora, Železná hora, Kozí hřbety) v zimním období roku 1908. Situace na 

svahu pod Martinovou boudou se oproti roku 1903 (obr. 43) nijak výrazně neměnila.  

Nejvýše jsou položeny HHL z let 2005 a 1936, které disponují rozkolísaným průběhem, linie 

za roku 1908 je v této lokalitě položena do nižší nadmořské výšky. Vrcholové partie 

východních Krkonoš tvoří holiny bez stromových porostů.  

 

1300 m n. m. 
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Obr. 45: Martinova bouda 1921 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, hnědá křivka 

- vrstevnice 

Obr. 45 poskytuje informace o vegetaci v okolí Martinovy boudy z jihozápadního 

pohledu na Dívčí kameny z roku 1921. Okolí Martinovy boudy tvoří louka, avšak oproti obr. 

43 lze pozorovat východně od boudy rozsáhlejší skupinky stromových porostů resp. i polohu 

lesa. V bližším okolí  boudy (východně) pozorujeme průběh HHL z let 1921, 1936 a 2005 

v obdobné nadmořské výšce, s možnými lokálními výkyvy.  Oblast na svazích v pozadí 

fotografie je zalesněna, HHL  analyzovaná z pohlednice má podobný průběh s liniemi z let 

1936 a 2005. 
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Obr. 46: Labská bouda, Violík, širší okolí 1929 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, hnědá křivka 

- vrstevnice 

Na obr. 46 je vyobrazeno širší okolí Labské boudy společně s Violíkem a Sněžnými 

Jámami v roce 1929. Jižně od Labské boudy (v popředí) byl velmi široce zastoupený porost 

kleče , oblast mezi Violíkem a Labskou boudu charakterizují spíše holiny. Severovýchodně od 

Labské boudy střídají klečové porosty, ve vyšší nadmořské výšce, holiny. Na svazích Labského 

dolu jsou viditelné stromové porosty, které jsou situované o něco níže, něž předpokládáme u 

linie HHL 1936. HHL 2005 dosahuje okolí Labské boudy jen při jihozápadním svahu Labského 

dolu (vpravo na fotografii). Starší linie HHL jsou situovány v níže položených místech 

Labského dolu. 

Oblast Zlaté návrší - Kotel - Dvoračky - Lysá hora (j. svah) 

V oblasti Zlaté návrší - > Lysá hora byla nejníže situována HHL v roce 1765 (průměrná 

nadmořská výška 1063 m n. m.), tato linie není však ve velkých úsecích rekonstruována (obr. 

47), proto lze s jistotou konstatovat, že nejníže položená (kompletní) linie HHL je linie z let 

1851-52 s průměrnou nadmořskou výškou 1096 m n. m. (tab. 14). Nejvýše položené jsou 

linie HHL z let 1936 a 2005 (průměrná nadmořská výška r. 1936 – 1151m n. m.; r. 2005 – 

1165,8 m n. m). Průměrná nadmořská výška HHL se v průběhu let zvyšuje (obr. 48). 
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Průměrný sklon lokalit HHL s postupujícím časem vrůstal z  19,1° (rok 1765) na 23,2° (rok 

2005). 

Na severovýchodním svahu Zlatého návrší zaznamenáváme u linie HHL 1951-52 

nejnižší nadmořskou výšku (910 – 1200 m n. m.), rekonstruovaná linie HHL 1765 dosahuje 

nadmořských výšek 1070 – 1270 m n. m. a v určitých úsecích převyšuje HHL 1936 a HHL 2005 

(obě dosahují nejvyšší nadmořské výšky 1250 m n. m.), jejich průběh ovlivnily na severu 

lavinové dráhy, stejně tak jako ovlivnily linie z let 1879, jenž jsou v severní části Labského 

dolu situovány pod dvě nejmladší linie HHL, naopak v jižní části severovýchodního svahu 

Zlatého návrší mladší linie HHL svou nadmořskou výškou převyšují. Jižně od Zlatého návrší 

velmi výrazně sestupuje HHL v letech 1765 a linie zapojeného vzrostlého lesa v roce 1879, 

které klesají do 960 – 970 m n. m. pod Mísečné boudy (Horní Mísečky), HHL z let 1851-52 je 

situována výše cca do 1160 – 1240 m n. m. Jihovýchodně od Kotle byl zaznamenán značný 

pokles HHL v oblasti Kotelské boudy – kde byla v roce 1765 HHL snížena až do 905 m n. m., 

linie HHL z let 1851-52 je v nadmořské výšce cca 1130 m n. m. Jižně a jihozápadně od Kotle 

jsou nejníže položeny linie HHL 1936 a linie zapojeného vzrostlého lesa 1879 (1025 – 1215 m 

n. m.), nejvýše linie HHL 2005 a linie mapující hranici stromových porostů z roku 1879 (1150 

– 1240 m n. m.). Jižně od Lysé hory v lokalitě Dvorských bud byla HHL nejvíce snížena 

v letech 1765 (snížený výběžek na západ dosahuje 870 m n. m.), 1851-52 a 1879 (obě linie 

mají minimum cca v 1000 m n. m). Linie HHL z roku 1936 dosahuje v okolí Dvorských bud 

minimální nadmořské výšky 1090 m n. m. a linie HHL 2005 - 1170 m n. m. 

Tab. 14: Parametry HHL v oblasti Zlaté návrší - Kotel - Dvoračky - Lysá hora (j. svah) 

  délka[m] 
min. 

nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1765* 10699,7 867,4 1270,3 1063,3 94,1 0,34 38,1 19,1 

HHL 1851-52 9862,8 903,8 1274,6 1096,2 90,3 4,2 34,5 18,2 

HHL 1879 16341 949,7 1268,5 1111,1 88,6 2,1 45,8 19,3 

HHL 1879x** 11838,7 956,2 1280,6 1121,5 91,1 5 45,8 21,4 

HHL 1936* 11341,1 986,7 1265,1 1151 65,3 1,6 53,2 22,6 

HHL 2005 10036,9 987,1 1273,2 1165,8 68,8 6 53,2 23,2 

pozn. *částečná data; **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 
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Obr. 47: HHL v oblasti Zlaté návrší - Kotel - Dvoračky - Lysá hora (j. svah) 

 

Obr. 48: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Zlaté 

návrší - Kotel - Dvoračky - Lysá hora (j. svah) 
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Obr. 49: Dvoračky 1916 (Muzeum KRNAP) 

 
pozn. * bílá křivka  HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, zelená křivka zapojený vzrostlý les  1879, žlutá křivka 

HHL identifikovaná z fotografie, hnědá křivka - vrstevnice 

Na obr. 49 je vyobrazena Dvorská bouda a jihozápadní svah Kotle v roce 1916. Okolí 

Dvorské boudy obklopují travinné porosty, výběžek HHL vystupující vysoko nad boudy je 

situován východně od Dvorských bud. Nejvýše položenou HHL představuje linie z roku 2005, 

ta se v této lokalitě dostávala vysoko nad enklávu Dvorských bud, pod ní se nacházela linie 

HHL 1936, která byla situována blíže Dvoračkám. Linie z let 1916 a 1879 jsou situovány níže, 

zapojený vzrostlý les měl v roce 1879 průběh pod Dvorskými boudami, fotografie z roku 

1916 toto tvrzní dokládá - HHL musela být v tomto roce také situována na svahu pod 

Dvoračkami. Svah Kotle sporadicky pokrývají porosty kleče, ve vyšších nadmořských výškách 

porozujeme holiny. 

Oblast Lysá hora (z. a s. svah) - Růženčina zahrádka - Nad Krakonošovou snídaní – Sokolník 

V oblasti Lysá hora -> Sokolník dosahovala nejvyšší průměrné nadmořské výšky linie 

HHL z roku 2005 (1243 m n. m.), nejnižší průměrné nadmořské výšky HHL v letech 1851-52 

(1157 m n. m., tab. 15). Linie HHL z roku 1765 není v této části kompletní (obr. 50). I přes 

vyšší průměrnou hodnotu nadmořské výšky HHL v roce 1765 (než v následujících 2 

obdobích), lze tvrdit, že průměrná nadmořská výška HHL v průběhu let stoupá k nejvyšší 
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v roce 2005 (obr. 51). Průměrná hodnota sklonu svahů lokalit, po nichž vedou linie HHL, 

v mladším období vzrůstá, avšak nikterak závratně (Tab. 15). 

Na západním a jihozápadním svahu Lysé hory mají z hlediska nadmořské výšky nejvyšší 

průběh linie HHL v letech 1936 (1060 – 1200 m n. m.) a 2005 (1190 – 1240 m n. m.), nejnižší 

průběh lze pozorovat u linie HHL z roku 1765 (1030 – 1165 m n. m.) a linie zapojeného 

vzrostlého lesa 1879 (1000 – 1200 m. n. m.). Linie z let 1851-52 v jižní části západního a 

jihozápadního svahu Lysé hory kopíruje starší, níže položené HHL, v severní části vystupuje 

nad HHL z roku 1936, až do nadmořské výšky 1240 m n. m., velmi blízko k linii HHL 2005 (obr 

50). Na severním svahu Lysé hory vystupuje HHL z roku 1765 nad všechny ostatní linie HHL 

(do nadmořské výšky 1225 – 1335 m n. m.), linie mapující hranici stromových porostů v roce 

1879, HHL 1936 a HHL 2005 jsou v této oblasti situované do nadmořských výšek mezi 1200 – 

1270 m n. m., nejníže byla položena HHL v období 1851-52 (1160 – 1180 m n. m.). 

Severozápadně od Kotle docházelo v minulosti k velkému snížení HHL, HHL z let 1851-52 je 

situována do 1090 – 1180 m n. m., výše je položena HHL 1765 (1100 – 1215 m n. m.), nejvýše 

zde vystupují linie HHL v období 1936 (1220 – 1320 m n. m.) a 2005 (1230 – 1320 m n. m.). 

Lokalitami jihozápadně a západně od Sokolníku probíhá v nejnižší nadmořské výšce linie HHL 

1951-52 (1150 – 1190 m. n. m.), nejvýše jsou situovány linie HHL z let 1936, 2005 a linie 

mapující hranici stromových porostů z roku 1879 (1180 – 1280 m n. m.). 

Tab. 15: Parametry HHL v oblasti Lysá hora (z. a s. svah) - Růženčina zahrádka - Nad 

Krakonošovou snídaní – Sokolník 

  
délka 
[m] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1765* 4562,6 1014 1345,1 1198,1 90,6 2,1 25,1 14,1 

HHL 1851-52 5818,1 983,1 1242,4 1157 52,1 3,2 22 14,9 

HHL 1879 7868,7 975,7 1244,3 1184,2 50,4 1,6 25,3 15,3 

HHL 1879x** 7154,4 975,7 1277,8 1205 61,2 2,5 27,1 16 

HHL 1936 8279,2 1055,1 1323,7 1232,2 48,6 6 28,1 16,3 

HHL 2005 6847,9 1175,1 1321,2 1242,8 27,4 4,7 27,8 15,9 

pozn. *částečná data; **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 
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Obr. 50: HHL v oblasti Lysá hora (z. a s. svah) - Růženčina zahrádka - Nad Krakonošovou 

snídaní – Sokolník 

 

Obr. 51: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Lysá 

hora (z. a s. svah) - Růženčina zahrádka - Nad Krakonošovou snídaní – Sokolník 
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Oblast Vosecká bouda - Luboch - Kamenec - Žlabský vrch 

V této oblasti dosahuje nejnižších hodnot průměrné nadmořské výšky HHL z roku 1851-

52 (1200 m n. m.), nejvýše je položena linie  HHL z roku 1936, dosahuje průměrné 

nadmořské výšky 1252 m n. m., HHL z roku 2005 je v průměru o 7 výškových metrů níže 

(oproti HHL 1936; tab. 16). Z obr. 52 je patrné, že HHL v průběhu let stoupá, její jediný pokles 

oproti předchozímu období zaznamenáváme v roce 2005. Průměrná sklonitost terénu, jímž 

probíhají HHL, má v dané oblasti spíše klesající tendenci (tab. 16, obr. 53). 

Na západ od Vosecké Boudy byla nejvíce snížena linie HHL v letech 1851-52 a linie 

zapojeného vzrostlého lesa 1879 (1180 – 1210 m n. m.), severozápadně od Vosecké boudy 

dosahují nejvyšších nadmořských výšek linie hranice stromových porostů 1879 (1220 – 1255 

m n. m.), HHL 1936 (1220 – 1265 m n. m.) a HHL 2005 (1220 – 1260 m n. m.). Oblast Lubochu 

doznala v průběhu let velkých změn (Obr. 52). V období 1851-52 byl vrcholek Luboch i jeho 

svahy zalesněny, cca od nadmořské výšky 1230 m n. m. (jihozápadní a jihovýchodní svah) a 

1260/80 m n. m. (jižní resp. západní svah). HHL z let 1851-52 se v této oblasti dále vyskytuje 

až 1,5 km západně od Lubochu (pod vrcholkem Kamenec) a 2,5 km severozápadně (pod 

vrcholkem Žlabský Vrch) v nadmořských výškách 1120 – 1220 m n. m. Na jižním svahu 

Lubochu byla do nejnižší nadmořské výšky situována linie zapojeného vzrostlého lesa 1879 

(1205 – 1225 m. n. m.), nad níž vystupovala linie hranice stromových porostů 1879 (cca o 20 

výškových metrů), nejvýše zde zaznamenáváme průběh HHL v roce 1936 v nadmořské výšce 

1245 – 1280 m n. m. 

Tab. 16: Parametry HHL v oblasti Vosecká bouda - Luboch - Kamenec - Žlabský vrch 

  
délka 
[m] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1851-52 6876,7 1117,1 1284,4 1200,4 45 3,2 23,3 10 

HHL 1879 2752,2 1193,6 1240,7 1218 12,3 2,3 19 11 

HHL 1879x* 3025,1 1203 1253 1233,7 9,8 2,3 18,7 9,8 

HHL 1936 3473 1205,1 1295,6 1251,5 18,6 2,3 11,5 7 

HHL 2005 4007,4 1196,6 1293,3 1244,3 20,4 3,2 16,2 7,5 

pozn. *data označena „x“ představují linii stromových porostů 
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Obr. 52: HHL v oblasti Vosecká bouda - Luboch - Kamenec - Žlabský vrch 

 

Obr. 53: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti 

Vosecká bouda - Luboch - Kamenec - Žlabský vrch 
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Obr. 54: Vosecká bouda 1910 (Muzeum KRNAP)* 

 
pozn. * bílá křivka HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná z fotografie, hnědá křivka 

- vrstevnice 

Obr. 54 mapuje oblast v okolí Vosecké boudy v roce 1910. V popředí (západně od 

boudy) pozorujeme vzrostlý les s HHL - linie rekonstruovaná z pohlednice i linie HHL 1936 a 

2005, zde mají podobný průběh, s menšími lokálními výkyvy. Zapojený vzrostlý les se v roce 

1979 nacházel v nižší nadmořské výšce. V okolí Vosecké boudy jsou situovány louky, 

východně se vyskytují sporadicky stromy smrku doplněné o klečové porosty. 

Na obr. 55 (pořízený z jihozápadu)  je vyobrazené okolí Vosecké boudy v roce 1930. 

Okolí boudy obklopuje louka. Na východ od boudy rostly v roce 1930 stromy, které 

s vzrůstající nadmořskou výškou přecházejí v kleč střídanou holinami, vzhledem orientaci 

pohledu, nelze zcela jistě určit, zdali se jedná o stromovou skupinku nebo výběžek lesního 

porostu. Stromové skupinky východně od boudy nejsou zaneseny v žádné ze starých map. 

Lokality západně od Vosecké boudy charakterizuje lesní porost s HHL, stejnou polohu HHL 

jsme identifikovali v letech 2005 a 1936 (oproti roku 2005 s vyšším průběhem). Situace se 

oproti obr. 54 změnila na západ od boudy - posun HHL do vyšší nadmořské výšky.  
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Obr. 55: Vosecká bouda 1930 (Muzeum KRNAP)* 

 

pozn. * bílá křivka HHL 2005, modrá křivka HHL 1936, žlutá křivka HHL identifikovaná 

z fotografie, hnědá křivka - vrstevnice 

 

Oblast Západních Krkonoš – shrnutí 

V západních Krkonoších disponuje nejnižší průměrnou nadmořskou výškou 1146 m n. 

m. linie HHL z let 1851-52 (linie HHL 1765 na velké části území chybí, proto hodnota její 

nadmořské výšky nemůže být brána jako relevantní; obr. 56, tab. 17). Nejvyšší průměrnou 

nadmořskou výškou disponuje HHL z roku 2005 (1214 m n. m.). Minimální nadmořské výšky 

dosahuje linie HHL z let 1851-52 (905 m n. m.) naopak maximální nadmořské výšky HHL 1936 

(1375 m n. m.). Na základě získaných dat, lze tvrdit, že HHL v západních Krkonoších 

v  posledních třech (čtyřech) stoletích zvýšila svoji průměrnou nadmořskou výšku o 68 (108) 

výškových metrů (údaje v závorkách platí při zahrnutí linie HHL 1765; obr. 57).  

Nejmarkantnější změny polohy HHL v západních Krkonoších zaznamenáváme 

v lokalitách: Moravských a Novopackých bud (Daftebauden), pod Martinovými boudami, 

v okolí Brádlerových bud, Dvorských bud, Mísečných bud (Horní Mísečky), Kotelských bud, 

Dvorských bud (Dvoraček), na severozápadě od Kotle a v oblasti Lubochu a západně od 
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Lubochu. Z výše uvedeného je jasně patrné, že velké změny polohy HHL se v západních 

Krkonoších odehrávaly v blízkosti lidského osídlení. 

Tab. 17: Parametry HHL v oblasti Západních Krkonoš 

  
délka 
[m] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1765* 22688,3 867,4 1344,9 1106,2 107,7 0,3 38,7 16,8 

HHL 1851-52 30138,3 905,2 1284,4 1145,9 78,8 0,1 35,9 14,3 

HHL 1879* 32146 950,6 1308,7 1148 88,2 0,1 45,6 17,1 

HHL 1879x*** 26042,5 950,7 1307,9 1166,3 91,2 1,2 45,6 18,2 

HHL 1936* 33640,6 985 1375 1206,1 82,2 0,5 53 17,6 

HHL 2005 29025,3 988,4 1355 1213,8 73,4 0,6 53,2 17,3 

pozn. *částečná data, **data označena „x“ představují hranici stromových porostů 

Obr. 56: HHL v oblasti Západních Krkonoš 
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Obr. 57: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti 

Západních Krkonoš 

 

5.3 KRKONOŠE 

V oblasti celého pohoří Krkonoš zaznamenáváme rapidní nárůst nadmořské výšky 

v období 1851-52 až 1936 (obr. 58, obr. 59). Hodnota průměrné nadmořské výšky HHL 

vzrostla z 1167 m n. m. na 1233 m n. m., tedy o celých 66 výškových metrů (tab. 18). 

V mladším období 1936 až 2005, dochází ke stagnaci průměrné nadmořské výšky, která 

disponuje stejnou hodnotou 1233 m n. m., je však nutné zdůraznit fakt, že HHL z roku 1936 

není zcela kompletní a ve východních Krkonoších v podstatných úsecích nebyla 

rekonstruována, proto se nedají takto komplexně časové řezy z východních Krkonoš 

porovnávat (dochází ke zkreslení průměrné nadmořské výšky v roce 1936, hodnota je 

pravděpodobně nadhodnocená). Sklon svahů, na nichž byly rekonstruovány linie HHL se 

zvýšil v období 1851-52 až 2005 z 16,9° na 20,5°. 

Tab. 18: Parametry HHL v oblasti Krkonoš 

  
délka 
[Km] 

min. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

max. 
nadmoř. v. 
[m n. m.] 

Ø nadmoř. 
v. [m n. m.] 

směrodatná 
odchylka 

nadmoř. v. 

min. 
sklon 

[°] 

max. 
sklon 

[°] 

Ø 
sklon 

[°] 

HHL 1851-52 88,9 895,5 1337 1167 84,4 0,1 41,8 16,9 

HHL 1936* 89,6 959,9 1375 1233 76,8 0,2 53 20,6 

HHL 2005 83,7 939,6 1365,5 1233 81,9 0,5 53,2 20,5 

pozn. *částečná data 
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Obr. 58: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Krkonoš 

 

850 

950 

1050 

1150 

1250 

1350 

HHL 1851-52 HHL 1936 HHL 2005 

n
ad

m
o

ř.
 v

. [
m

 n
. m

.]
 



97 
 

Obr. 59: HHL v oblasti Krkonoš

 



98 
 

6 DISKUZE 

V práci byly hodnoceny změny polohy horní hranice lesa ve východních a západních 

Krkonoších v období 1765 – 2005, na základě rekonstruovaných linií horní hranice lesa ze 

starých map a leteckých snímků. Vytvořené linie byly konfrontovány se starými pohlednicemi 

a fotografiemi, což sloužilo jejich verifikaci. 

Dle LOKVENCE (1958) byla celá oblast nad horní hranicí lesa mimo nejvyšší vrcholky 

(Sněžka, Vysoké Kolo, Studniční hora), kamenná moře, lavinové dráhy, suťové kužele apod., 

v minulosti pokryta porosty kleče s příměsí smrku, jeřábu, vrb a ostatních dřevin. Většina 

novějších rekonstrukcí však tuto představu souvislého pokrytí klečí odmítá (SPERANZA a kol. 

2000, JANKOVSKÁ 2004, WILD & WINKLER 2008). Průběh horní hranice lesa je ovlivněn 

působením člověka již od 15. století (JENÍK & LOKVENC 1962). LOKVENC (1992) uvádí, že „někde 

snad i dříve“, SCHWARZ (1997) posunuje působení člověka do 14. století, VACEK a kol. (2007) do 

13. stol., SPERANZA (2000) ve své práci uvádí, že nejstarší zaznamenané využívání horských 

poloh bylo datováno do 7. až 8. století, kdy byly nalezeny, na základě pylové analýzy 

z Černohorského rašeliniště, signifikantní stopy antropogenního využívání oblasti Krkonoš. 

Výraznější antropogenní využívání této oblasti bylo zaznamenáno v období mezi 11. a 12. 

stol. (SPERANZA a kol. 2000), totéž uvádí i JANKOVSKÁ (2004), která ve své práci klade počátek 

antropogenních zásahů do mladšího subatlantiku (počátek cca 12. stol). Od 16. století 

započalo rozsáhlé využívání porostu v nejvyšších polohách hor, do konce 16. století dochází 

k nejrozsáhlejší těžbě dřeva, kdy pro potřebu kutnohorských dolů byla téměř bezezbytku 

vytěžena východní část Krkonoš od Sněžky až po Rýchory (LOKVENC 1992) – následky těchto 

zásahů mohou být patrné u linie HHL 1851-52, kdy jsou na rozdíl od mladších období 

odlesněny lokality na východ od Svorové hory, v oblasti Lesního hřebenu.  Místní doly a hutě 

spotřebovaly část porostů středních Krkonoš v povodí Labe i západních Krkonoš v povodí 

Jizerky a Jizery (LOKVENC 1992). Hlavní pustošení porostů však přichází s „budním 

hospodařením“, tedy pastvou resp. sečením trávy a získáváním ploch pro tyto účely - rozšířily 

se tak trvale odlesněné zemědělské enklávy – travinné ekosystémy vznikaly rozšiřováním 

Krkonošských praluk, kácením kleče a smrku a výstavbou letních bud a seníků na nich 

(LOKVENC 1978). Pronikání kolonistů do hor se uskutečňovalo prostřednictvím dvou 

Krkonošských stezek, podél nich vznikala důležitá hospodářská centra – Dvoračky, boudy 

v oblasti Zadních Rennerovek a Bílé louky a částečně Dvorské boudy v Sedmidolí (LOKVENC 
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1995), dále v okolí Brádlerových bud, Kotelských bud, Klínových bud, Růžohorek, atd. 

(LOKVENC 1978). Hospodaření v boudách přetrvalo až do poloviny 19. století. Budní 

hospodaření vytvořilo v oblastech horní hranice lesa hluboce zaříznuté enklávy (JENÍK & 

LOKVENC 1962), v samotné oblasti nad horní hranicí lesa bylo rozmístněno 57 bud, které byly 

během své existence hlavními středisky devastace porostů (LOKVENC 1959). Rozšířily se trvale 

odlesněné enklávy, jejichž rozloha kulminovala v 18. století (LOKVENC 1989). LOKVENC (1965) 

uvádí, že před rokem 1765 způsobily největší deprese HHL enklávy Dvorských bud na svahu 

Kotle, Kotelní boudy pod Harrachovými kameny, boudy v okolí Zadních míseček na svahu 

Medvědína (v letech 1707 – 1708 byly vyklučeny rozsáhlé porosty smrku na Mísečné stráni a 

části Lysé hory; NOŽIČKA 1959 in LOKVENC 1995), se zmíněným výsledky práce souhlasí, 

nicméně data, z kterých vznikla linie z roku 1765, pochází z materiálů od Lokvence (střet 

zájmu), potvrzení těchto depresí stromových porostů však dokládají mapy z roku 1879 

(Mísečné a Dvorské boudy) a 1815-52 (Dvorské boudy). Na Voseckou boudu bylo vyháněno 

z Labské Boudy 100 kusů dobytka. V 18. století dochází k odlesnění enkláv na Bílé a Čertově 

Louce, jižním svahu Luční hory a v oblasti Zadních Rennerovek (LOKVENC 1995). Na počátku 

19. století jsou uváděny vysoké stavy pasoucího se dobytka v Krkonoších, páslo se pravidelně 

v od června do konce září a zatížení pastvou lze předpokládat v průběhu 200 let (18. a 19. 

století; LOKVENC 1995). Pro život v horách byla taktéž nezbytná potřeba palivového dřeva, 

která byla kryta ze smrkových a klečových porostů nad horní hranicí lesa, při prosekávání 

stezek, průhonů pro dobytek a především při rozšiřování zemědělských ploch – jeho potřeba 

stoupla od začátku 19. století, kdy se z letních bud stávaly boudy celoroční (LOKVENC 1978). 

Předpokládá se, že v počátcích brali osídlenci dřevo bez omezení (LOKVENC 1995). Z výše 

zmíněného jasně vyplývá, že HHL byla pod výrazným antropogenním tlakem do cca 18. - 19. 

století, po jehož odeznění přišla „renesance“ Krkonošských lesů v oblasti HHL. Z výsledků 

této práce docházíme k závěru, že k velkým změnám pokryvnosti lesa, situovaném v blízkosti 

HHL, i polohy HHL docházelo právě v oblasti enkláv bud vlivem hospodaření. V tab. 19 jsou 

uvedeny maximální oscilace HHL v okolí enkláv horských bud.  
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Tab. 19: Maximální zaznamenané oscilace HHL v okolí bud 

oblast oscilace [m] období 

Růžohorky 150 1851-52 až 2005 

Obří důl a Kovárna až 350  1851-52 až 2005 

Studničné boudy 250 1851-52 až 1936 

Richterovy boudy 150 1851-52 až 2005 

Liščí boudy 300 1906 – 2005 

Přední Rennerovky 200 1851-52 až 2005 

Friesovy boudy 200 1851-52 až 2005 

Klínové boudy 250 1906 – 2005 

Špindlerova bouda 200 1851-52 až 2005 

Daftebauden 200 1851 – 52 až 1936 

Brádlerovy a Dvorské boudy 350 1765 – 1936 

Martinovy boudy 100 1879 – 2005 

Mísečné boudy 300 1879 – 2005 

Kotelská bouda 350 1765 – 2005 

Dvorské boudy (pod Lysou h.) 350 1765 – 2005 

Vosecká bouda 70 1851-52 až 1936 

U hodnot z tab. 19 je třeba brát v úvahu fakt, že data (linie), která vznikla analýzou map 

z let 1906, 1879, 1851-52 a 1765 popisují průběh horní hranice zapojeného vysokokmenného 

hospodářského lesa, který může být hůře porovnatelný s daty, resp. s průběhem linií horní 

hranice lesa v letech 1936 a 2005, kvůli odlišnému chápání pojmu popř. vymezení HHL. 

Lesy se obnovovaly přirozeně z ponechaných výstavků a zbytků porostu na těžko 

přístupných místech, tento přístup vyhovoval především smrku – změny plošné i věkové 

struktury lesů i druhové skladby vlivem velkoplošné těžby i preferencí smrku se projevily 

narušením stability lesů – důsledkem byly rozsáhlé holiny vzniklé větrnými popř. sněhovými 

kalamitami, na něž byl vázán zvýšený výskyt hmyzu zejména kůrovce (LOKVENC 1992). Právě 

kalamity podnítily zájem majitelů lesa o zlepšení jeho zdravotního stavu, první známky o 

obnově lesa jsou ze síjí v roce 1795 (LOKVENC a kol. 1992).  Po větrných kalamitách v letech 

1930 a 1935 se mělo upustit od velkoplošného hospodaření a měl být postupně zaváděn 

smíšený les (SCHWARZ 1997). Vhodné zalesňování, ke kterému došlo i v oblastech poblíž HHL 

mělo společně s ustáváním budního hospodáření pozitivní vliv na pohyb HHL směrem 

vzhůru. 



101 
 

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 (VACEK a kol. 2007). Imisemi byly velmi silně zasaženy 

Krkonoše, kde se nepříznivá ekologická situace výrazně projevuje od roku 1977 – západní 

část Krkonoš byla ovlivněna pravděpodobně od r. 1972, v jihovýchodních Krkonoších je 

předpokládaná zátěž imisemi od roku 1959, zlepšení situace nastalo po roce 1991 (SCHWARZ 

1997), oslabené porosty byly napadány řadou druhotných škůdců, kteří se podíleli na 

zhoršování zdravotního stavu lesů (LOKVENC a kol. 1992). V polohách nad 850 (900) m n. m. 

docházelo k intenzivnímu rychlému odumírání jedinců a celých porostů za spolupůsobení 

extrémních klimatických výkyvů - suchých období v létě a silného přemnožení kůrovců (VACEK 

1992 in VACEK a kol. 2007). Nejvíce zasažené porosty byly na severovýchodě a severozápadě 

pohoří (VACEK a kol. 2007). HHL byla poškozena také v oblasti severního svahu Stohu, a zadní 

planiny (TREML 2000) – v této oblasti pozorujeme na základě dat vyšší průběh HHL v roce 

1936 než v roce 2005. Zmíněná destrukce lesů imisemi, zbrzdila postupné pronikání lesa do 

vyšších nadmořských výšek (v podstatě ve všech vrcholových částech Krkonoš), tento fakt 

můžeme pozorovat i na datech rekonstruovaných HHL. 

I v oblasti jiných pohoří docházelo v minulosti vlivem antropogenní činnosti ke snížení 

HHL. BANAŠ a kol. (2001) hodnotili HHL v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku, z jejich 

práce vyplývá, že v historické době zde byla HHL činností člověka snižována výrazně dolů, 

hole měly největší rozlohu v polovině 19. století, čemuž odpovídá stav v Krkonoších z let 

1851-52, poté docházelo k vysokohorským zalesňováním a opětovnému zvýšení polohy 

hranice lesa, stejně tak i v Krkonoších. NOVÁK a kol. (2010) přičítá vznik bezlesých oblastí ve 

východních Sudetech také antropogenní aktivitě, první možné zásahy člověka v nejvyšších 

nadmořských výškách byly zaznamenány v době železné (100 let př. n. l. – 0), další ústup lesa 

byl datován kolem roku 500, k extenzivní mu odlesňování došlo po roce 1300. SITKO & TROLL 

(2008) hodnotili změny v poloze HHL ve vztahu k letnímu hospodaření v Ukrajinských 

Karpatech. Ze starých map a satelitních snímků byl zjištěn nárůst průměrné nadmořské výšky 

HHL mezi léty 1933 a 2001 (80 m v západní části studovaného území, 47 m v celém pohoří). 

Hlavním faktorem, který zde zapříčinil posun HHL do nižších poloh byl člověk resp. letní 

pastva na horských loukách, velký vzestup HHL byl způsoben masivní expanzí smrku (SITKO & 

TROLL 2008). Na základě vývoje polohy HHL v pohořích, která jsou si s Krkonošemi „blízko“ a 
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existuje jasný důkaz, že v nich byla HHL ovlivňována především antropogenní činností, lze 

považovat závěr, který předpokládáme v Krkonoších (antropogenní snížení Krkonošské HHL) 

za správný.  

SZYMURA a kol. (2010) hodnotili na základě map z let 1747 – 1977 změny v pokryvnosti 

lesa Krkonošského národního parku na polské straně. Stejně jako v této práci byla použita 

metoda georeferencování starých map. Nejzajímavější informace pocházely ze starých map, 

které dokumentovaly strukturu lesa před změnou lesního managementu – velké plochy 

výpasových lesů. Analyzované mapy ukázaly velký nárůst rozlohy lesního pokryvu, obzvláště 

zalesněním pastvin v letech 1747 - 1824. Po této periodě sledují autoři do druhé poloviny 20. 

století jen malé změny v pokryvnosti lesa. Nejvyšší změny pokryvnosti lesa byly 

zaznamenány v nadmořských výškách mezi 500 a 1200 m n. m. (les samozřejmě zvyšoval 

pokryvnost i ve vyšších nadmořských výškách). Ke změnám dochází především mezi léty 

1747 a 1824, kdy bylo ve zmíněných nadmořských výškách indikováno větší procentuelní 

zastoupení lesního pokryvu – tento trend zasáhl i oblast HHL. Dále byla hodnocena sklonitost 

svahů, které byly pokryty lesním porostem. Lesní porosty se v průběhu času „stěhovaly“ do 

lokalit s větším sklonem. V této práci jsme nezkoumali pokryvnost lesních porostů jako 

takových, ale SZYMUROU a kol. (2010) zmíněná větší percentuální zastoupenost lesních 

porostů ve vyšších nadmořských výškách naznačuje, že v tomto časovém intervalu došlo i ke 

zvýšení HHL a lesy se nacházely na svazích s větším sklonem. Stejný trend můžeme pozorovat 

i na České části Krkonoš – posun HHL do vyšších lokalit resp. zmenšení alpínského bezlesí a 

výskyt HHL v oblastech s vyšším sklonem. V této práci pozorujeme značný nárůst rozlohy 

lesních porostů a zvyšování HHL až do roku 1936. Důvody odlesnění vrcholových částí 

Krkonoš tak lze na obou stranách Česko – Polské hranice v historii jasně přičíst antropogenní 

aktivitě. 

V oblastech lavinových drah, pozorujeme především na datech z let 1936 a 2005 (ale i 

starších) větší či menší oscilace – jedná se o lokality Obřího dolu, jižní svah Studniční hory, 

jihozápadní svah Luční hory a Kozích hřbetů, Důl Bílého Labe, Labský důl, jihovýchodní svah 

Kotle. TREML (2003) konstatuje, že horní hranice lesa svojí synmorfologií reaguje na tvary 

reliéfu, resp. na intenzitu svahových procesů na nich probíhajících. Nejvyšších hodnot indexu 

křivolakosti tak dosahuje hranice lesa v místech s nejintenzivnějšími svahovými procesy – 

v karech, nejnižší pak na vrcholovém etchplénu a erozně denudačních svazích. Ke stejným 
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závěrům bylo dospěno i v této práci, v místě lavinových drah dochází k prudkým poklesům 

HHL i případným skokovým oscilacím její polohy. Problematikou vlivu lavinové aktivity na 

kolísání HHL v Krkonoších se zabývali KOCIÁNOVÁ & SPUSTA (2000). Zmínění autoři tvrdí, že 

kolísání horní hranice lesa na lavinových drahách v české části Krkonoš je významným 

přirozeným fenoménem, který se projevuje v časových úsecích 16 a více let na 40% drah, 

přirozená obnova lesa a jeho následné vylámání velkými až extrémně dlouhými lavinami 

probíhá v zhruba v délce 200-300 m od konce lavinových drah. Stejné oscilace HHL 

zmapovaná v oblastech s lavinovými událostmi dokládá i tato práce. 

Nejen současné klima ale i klima minulé se odráží na poloze HHL, pro polohu hranice 

lesa jsou významnější teploty ve vegetačním období (KÖRNER 1999). DAVIES a kol. (2003 in 

TREML 2004) udávají jako největší zápornou teplotní oscilaci ve střední Evropě od 

klimatického optima „Malou dobu ledovou“. Proto je velmi pravděpodobné, že současnou 

polohu HHL v Krkonoších ovlivňuje i tato oscilace, řada autorů však výraznou změnu 

teplotních podmínek během „Malé doby ledové“ ve střední Evropě zpochybňuje (TREML 

2004). KOCIÁNOVÁ (2002) uvádí chladné výkyvy klimatu kolem roku 2800 BP, 2300 BP a v 

„Malé době ledové“ (600 – 100 BP) – vegetační kryt byl v těchto obdobích vystaven 

dlouhodobějšímu mrazovému působení. JANKOVSKÁ (2004) uvádí, že pozdně glaciální 

vegetační formace lesotundry a tundry přecházely od počátku holocénu ve formace lesní. 

Skladba lesních společenstev a tvorba vertikální zonálnosti se vyvíjela v závislosti na změně 

klimatu a migrační rychlosti šířících se dřevin. METELKA a kol. (2007) uvádí, že z dlouhodobého 

vývoje průměrných ročních teplot za období 1961 až 2000 je jasně patrný jejich poměrně 

výrazný nárůst zejména v 90. letech 20. století. Sumy efektivních teplot v posledním století 

rostou, což se projevuje prodloužením vegetačního období až o 9 dní během 20. století 

(DUBICKA & GLOWICKI 2000). Ač předpokládáme velmi vysokou mírou antropického ovlivnění 

HHL v Krkonoších, výše zmíněné nás utvrzuje v přesvědčení, že i změna klimatu má za 

následek postupný vzrůst nadmořské výšky v Krkonoších. K podobnému závěru dospěli i 

BATLLORI & GUTIERREZ (2008), kteří v Pyrenejích prováděli výzkum v oblasti horní hranice lesa, 

bylo zde pozorováno zhušťování stromů a vzestup horní hranice lesa, který byl sledován na 

polovině analyzovaných stanovišť – ten indikuje citlivost HHL na krátkodobé klimatické 

změny.  
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Na začátku diskuze byly zmíněny nejvýraznější lokální oscilace HHL v Krkonoších, těm 

byl přiřknut vznik z pohnutky antropogenního působení (okolí bud) či působení svahových 

pochodů. Při pečlivém studiu map, které vznikly v této práci a mapovaly průběh HHL 

v průběhu čtyř staletí, nelze určit lokalitu výraznějších rozměrů, ve které by HHL měly stejný 

nebo i jen dosti podobný průběh. Jedná se o velmi dynamickou linii, která má velké lokální 

výkyvy, na které v různých obdobích působily různé „síly“. 

 Na závěr diskuze musíme připustit určité nepřesnosti či nejistoty v datech popř. 

interpretaci dat. Zmíněné „chyby“ mohly být při zpracování této práce způsobeny 

nepřesností map, z kterých byla tato práce sestavena. Jedná se o velmi stará díla a například 

u map II. vojenského mapování mohlo dojít v době jejího konstruování k nepřesnostem 

v zaznamenané poloze lesů, s tímto problémem se potýkal též SZYMURA a kol. (2010). Je však 

nutno podotknout, že mapa byla konstruována pro vojenské účely a tudíž lesní porost 

představoval důležitou složku reliéfu, s kterou armáda operovala. Další následná zkreslení 

mohou pramenit z georeferencování map z roku 1879 a 1906, georeferencované mapy však 

vykazovaly značně malou hodnotu nepřesností, max. do 60 metrů. Problém mohl nastat též 

s různým určením map, resp. pro jaké účely byly konstruovány – vojenské x lesnické. 

Nepřesnosti v pozdějších datech byly částečně eliminovány, resp. průběh HHL byl verifikován 

pomocí pohlednic, které na většině lokalit potvrdily správnost průběhu HHL získaných z map. 

Samotné vytyčování horních hranic lesa do pohlednic či fotografií, bylo velmi náročné, 

protože se často jednalo o velmi staré a méně kvalitní, navíc zpravidla kolorované, podklady, 

u kterých byly jednotlivé lokality zabírány z různých úhlů – horizontálních i vertikálních. Další 

nejistotou může být i jistá upravenost/zkreslenost pohlednic či fotografií autorem, aby více 

lahodily oku případnému kupujícímu (za tímto primárním účelem vznikly).  

Určitou nejistotou v datech může být i chápání HHL v minulosti a současnosti. 

Charakteristiky a současné chápání HHL  lze nalézt v kapitole „Horní hranice lesa“ této práce. 

Linie konstruované ze starých map omezují vysokokmenný zapojený hospodářský les, což 

může být a jistě i je v rozporu s chápáním HHL v současnosti resp. v datech z let 1936 a 2005. 

Z tohoto důvodu byly ze starých map, kde to mapový podklad dovolil (mapy 1906 a 1879), 

uvažovány 2 linie HHL a to linie „zapojený vzrostlý les“ a linie „hranice stromových porostů“. 

Konstrukce linie „hranice stromových porostů“ u mapy z roku 1906 probíhala okolo velkých 

skupin stromů nacházející se v blízkosti HHL resp. zapojeného vzrostlého lesa, u mapy z roku 
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1879 ohraničuje linie polygon znázorňující „řidiny“ (více o mapách v kapitole „Popis dat“). Do 

kapitoly výsledky byly zařazeny obě dvě linie, avšak informace, které nám poskytuje linie 

„hranice stromových porostů“ je třeba brát velmi obezřetně, protože stromečková metoda 

je do jisté části subjektivní a nepřesná. Data získaná z analýzy pohlednic se spíše přiklánějí 

k datům mapující zapojený vzrostlý les. 
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7 ZÁVĚR 

Práce se zabývala rekonstrukcí horní hranice lesa v oblasti celého pohoří Krkonoš, za 

použití starých mapových podkladů vydaných v letech 1765 (západní Krkonoše), 1851 – 52, 

1879 (západní Krkonoše) a 1906 (východní Krkonoše), společně s daty vzniklými objektově 

orientovanou klasifikací leteckých snímků z let 1936 a 2002 (aktualizovaná 2005; poskytnutá 

vedoucím práce). Tato data byla přímo konfrontována a verifikována s pohlednicemi a 

fotografiemi z přelomu 19. a 20. století. 

Zjištěné hodnoty průměrné nadmořské výšky horní hranice lesa v Krkonoších dokládají 

její postupný vzestup do lokalit s vyšší nadmořskou výškou v období od poloviny 19. století 

do počátku 21. století. V západních Krkonoších, kde byla dostupná data již z poloviny 18. 

století, zaznamenáváme nárůst průměrné nadmořské výšky v celém sledovaném období tedy 

od roku 1765 do roku 2005. V oblasti Východních Krkonoš docházelo k vzestupu horní 

hranice lesa v sledovaném období jen  mezi léty 1851 - 52 a 1936. Se vzrůstající nadmořskou 

výškou HHL se tak v průběhu let snižuje plocha bezlesí. K největším změnám polohy HHL 

docházelo v okolí horských bud, Obřím dole a na nejvýchodnějším a nejzápadnějším výběžku 

Krkonoš. Vzhledem k rozsáhlosti studovaného území, nelze tvrdit, že byl zaznamenán 

vzestup horní hranice lesa na všech lokalitách, jimiž probíhala v celém časovém období. 

Existují lokality, kde nedocházelo s postupujícím časem mezi jednotlivými časovými úseky 

k pohybu horní hranice lesa směrem vzhůru, stejně tak lokality, kde HHL rychle měnila mezi 

časovými řezy svou nadmořskou výšku (myšleno kladné i záporné oscilace; např. oblasti 

s lavinovými drahami). Jedná se však o velmi krátké a málo četné úseky. Sklon svahů, na 

nichž byla identifikována HHL ve východních Krkonoších vzrůstal v období 1851/52 až 2005 

jen nepatrně, v západních Krkonoších byl jeho nárůst znatelnější. 
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Obr. 21: Brunnberg (Studniční hora) 1905 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 22: Kovárna 1930 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 23: Obří důl 1916 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 24: Obří důl 1930 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 25: Modrý důl 1903 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 26: Výrovka 1930 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 27: HHL v oblasti Liščí hřeben - Liščí hora - Zadní Rennerovky - Klínové boudy - Stoh 

Obr. 28: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Liščí hřeben - 

Liščí hora - Zadní Rennerovky - Klínové boudy - Stoh 

Obr. 29: Klínová bouda 1922 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 30: Klínová bouda 1931 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 31: HHL v oblasti pod Luční horou - Kozí Hřbety 

Obr. 32: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti pod Luční 

horou - Kozí Hřbety 

Obr. 33: Kozí hřbety 1908 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 34: Kozí hřbety 1912 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 35: HHL v oblasti Bílé Labe - Čertovo návrší - Malý Šišák - Špindlerova Bouda 

Obr. 36: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Bílé Labe - 

Čertovo návrší - Malý Šišák - Špindlerova Bouda 

Obr. 37: Špindlerova bouda 1930 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 39: Petrova bouda 1925 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 39: HHL ve Východních Krkonoších 
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Obr. 40: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL ve Východních 

Krkonoších 

Obr. 41: HHL v Oblasti Slezské sedlo - Ptačí kámen - Brádlerovy boudy - pod Vysokým kolem - 

Labský důl 

Obr. 42: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Slezské sedlo 

- Ptačí kámen - Brádlerovy boudy - pod Vysokým kolem - Labský důl 

Obr. 43: Martinova bouda 1903 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 44: Martinova bouda 1908 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 45: Martinova bouda 1921 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 46: Labská bouda, Violík, širší okolí 1929 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 47: HHL v oblasti Zlaté návrší - Kotel - Dvoračky - Lysá hora (j. svah) 

Obr. 48: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Zlaté návrší - 

Kotel - Dvoračky - Lysá hora (j. svah) 

Obr. 49: Dvoračky 1916 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 50: HHL v oblasti Lysá hora (z. a s. svah) - Růženčina zahrádka - Nad Krakonošovou 

snídaní – Sokolník 

Obr. 51: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Lysá hora (z. 

a s. svah) - Růženčina zahrádka - Nad Krakonošovou snídaní – Sokolník 

Obr. 52: HHL v oblasti Vosecká bouda - Luboch - Kamenec - Žlabský vrch 

Obr. 53: Vosecká bouda 1910 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 54: Vosecká bouda 1930 (Muzeum KRNAP) 

Obr. 55: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Vosecká 

bouda - Luboch - Kamenec - Žlabský vrch 

Obr. 56: HHL v oblasti Západních Krkonoš 

Obr. 57: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Západních 

Krkonoš 

Obr. 58: Graf minimální, maximální a průměrná nadmořská výška HHL v oblasti Krkonoš 

Obr. 59: HHL v oblasti Krkonoš 
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PŘÍLOHY 

Tabulky minimální, maximální a průměrné nadmořské výšky v expozici 

Oblast Lesní hřeben - Svorová hora - Obří hřeben - Sněžka - Růžová hora  

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1851-52 1258,2 1334 1303 1150 1337 1266,3 1150 1330 1232,8 1163,3 1307,3 1245,4 

HHL 1906 1177,6 1326,6 1266,4 1101,2 1326,6 1243,4 1097,4 1310,8 1255 1095,9 1294,1 1226,8 

HHL 1906x 1176,8 1350 1274,8 1102,1 1361,8 1283,3 1097,4 1340,1 1273,4 1095,9 1324 1244,3 

HHL 1936 1212,2 1337,1 1310,3 1210,8 1362,4 1329,3 1221 1360,2 1300 x x x 

HHL 2005 1277,5 1334 1318,1 1234 1353,1 1322 1240 1352 1313,2 1301,1 1354,9 1323,8 

Ø 1220,46 1336,34 1294,52 1159,62 1348,18 1288,86 1161,16 1338,62 1274,88 1164,05 1320,075 1260,075 
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Oblast Obřího dolu -  Modrý důl - Richterovy boudy 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1851-52 1103,4 1185,9 1141 895,7 1277,8 1074,4 895,7 1293,6 1147,7 895,5 1329,9 1088 

HHL 1906 938,8 1188,4 1135,9 895,2 1223,1 1030,8 895,7 1277,1 1118,6 897,3 1302,5 1037,5 

HHL 1906x 938,3 1229,5 1144,2 895,7 1243,7 1072,4 895,7 1339,8 1165,1 897,3 1359,1 1100,2 

HHL 1936 1103,9 1231,1 1170,2 959,9 1294,9 1163,3 1062,7 1350 1241,5 1062,6 1376,7 1272,6 

HHL 2005 x x x 939,6 1282,6 1116,9 938,9 1363,4 1216,4 944,6 1367 1227,3 

Ø 1021,1 1208,73 1147,83 917,22 1264,42 1091,56 937,74 1324,78 1177,86 939,46 1347,04 1145,12 

 

Oblast Liščí hřeben - Liščí hora - Zadní Rennerovky - Klínové boudy - Stoh  

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1851-52 1091,7 1264 1193,3 1103,3 1237,8 1185,5 1067,6 1281,5 1179,8 1067,6 1275,1 1192,3 

HHL 1906 907,7 1279,8 1172,4 993 1257,1 1117,5 1015,9 1260 1155,3 910,4 1279,9 1161,5 

HHL 1906x 1112,4 1341,3 1246,1 1139,5 1321,4 1240,1 1078,6 1291,8 1207,9 1076,5 1302,3 1226,9 

HHL 1936 1127,2 1339,7 1268 1170,8 1327 1263,9 1153 1329,1 1258,4 1149 1341,6 1281 

HHL 2005 1175,6 1330 1279,3 1177,4 1325,4 1264,9 1111,1 1333,9 1236,2 1170,8 1342,7 1291,1 

Ø 1082,92 1310,96 1231,82 1116,8 1293,74 1214,38 1085,24 1299,26 1207,52 1074,86 1308,32 1230,56 
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Oblast pod Luční horou - Kozí hřbety 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1851-52 1109,9 1218,7 1175 1139,9 1170,3 1155,9 1081,3 1239,2 1166,8 1078,6 1241 1173,9 

HHL 1906 1110,3 1215,4 1182,2 1142,7 1170,3 1157,5 1055,6 1231,2 1157 1040,9 1233,8 1164,3 

HHL 1906x 1145,9 1262,3 1221,3 1142,7 1170,3 1157,5 1057,7 1269 1190,2 1089,2 1277,3 1201,9 

HHL 1936 995,7 1295,7 1242,5 1139,9 1311,9 1235,4 1062,8 1318,7 1209,3 1007,7 1331,9 1218,6 

HHL 2005 1190,6 1297,7 1255,1 1154,4 1311,7 1227,9 1095,7 1313,4 1205,3 1096,8 1311,4 1227,5 

Ø 1110,48 1257,96 1215,22 1143,92 1226,9 1186,84 1070,62 1274,3 1185,72 1062,64 1279,08 1197,24 

 

Oblast Bílé Labe - Čertovo návrší - Malý Šišák - Špindlerova Bouda 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1851-52 1086,7 1162,4 1117,8 1113,9 1159,6 1139 1094,6 1197,3 1162 1113,9 1159,6 1139 

HHL 1906 1068,7 1118,5 1085,8 1117 1201,4 1142,9 1072,8 1233,6 1160,6 1068,7 1274,9 1195,6 

HHL 1906x 1069,7 1196,5 1122,7 1134,9 1249,8 1204,2 1071,6 1264,6 1196,5 1069,7 1301,6 1223,6 

HHL 1936 1107,3 1313,3 1213,9 1125,8 1338,5 1206,5 1130 1343,5 1245,3 1130,3 1368,3 1271,6 

HHL 2005 1088,2 1322,4 1211,6 1107,7 1338,5 1215 1142,8 1353,3 1240,6 1087,5 1360,1 1294,7 

Ø 1084,12 1222,62 1150,36 1119,86 1257,56 1181,52 1102,36 1278,46 1201 1094,02 1292,9 1224,9 
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Oblast Slezské sedlo - Ptačí kámen - Brádlerovy boudy - pod Vysokým kolem - Labský důl 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1765 x x x 1008,4 1299,9 1112,3 991,5 1320,3 1115,5 1000,2 1295,9 1099,2 

HHL 1851-52 1044,8 1044,8 1044,8 1015,3 1243,6 1135,8 1019,6 1243 1157,5 1030,3 1235,3 1155,8 

HHL 1906 1045 1047,3 1045,8 1017 1291 1124 1032,2 1309,5 1226,7 1032,4 1289,2 1120,1 

HHL 1906x x x x 1018 1294,6 1106,2 1032,2 1309,5 1250,6 1032,4 1289,2 1138 

HHL 1936 1044,3 1045,1 1044,8 1014,7 1251,1 1116,4 1013,3 1367,6 1263,3 1043,9 1375 1243,3 

HHL 2005 1043,3 1044,9 1044 1015,9 1259,9 1115,6 1048,8 1355 1260,8 1043,6 1355,6 1288,1 

Ø 1044,4 1045,5 1044,9 1014,9 1273,4 1118,4 1022,9 1317,5 1212,4 1030,5 1306,7 1174,1 

Oblast Zlaté návrší - Kotel - Dvoračky - Lysá hora (j. svah) 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1765 1065,1 1273,9 1159,7 903,9 1274 1075,2 868,7 1233,3 1073,9 867,4 1153 1014,5 

HHL 1851-52 908,6 1180 1035,7 903,8 1274,6 1086,6 906,4 1273,3 1109,1 980,7 1240,6 1099,3 

HHL 1879 950,6 1256,9 1090,9 958,2 1266,5 1115,7 963,3 1268,5 1121,8 957,1 1266,8 1097,6 

HHL 1879x 969,1 1256,9 1103 974,7 1265,8 1115,8 985,3 1280 1141,5 956,2 1280,1 1102,6 

HHL 1936 1048,7 1256 1187,9 984,1 1260,7 1137,6 1012,6 1265,1 1144,4 1056,6 1258,3 1157,5 

HHL 2005 1026,7 1254,1 1149,2 987,1 1269,8 1133,7 1029,2 1273,1 1186,1 1050,1 1246,1 1177,2 

Ø 994,8 1246,3 1121,07 951,967 1268,57 1110,77 960,917 1265,55 1129,47 978,017 1240,82 1108,12 
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Oblast Lysá hora (z. a s. svah) - Růženčina zahrádka - Nad Krakonošovou snídaní – Sokolník 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1765 1104,3 1344,9 1252,7 1117,7 1345,5 1313,3 1014 1340,7 1141,5 1104,3 1306,8 1165,4 

HHL 1851-52 1093,1 1218,4 1177,4 1097,3 1165,1 1132,2 987,8 1171,5 1079,3 986 1243 1177,4 

HHL 1879 1147,7 1228,2 1192,3 1154,9 1186,7 1171,1 980,4 1220,3 1127,6 975,7 1243,5 1204,6 

HHL 1879x 1192,6 1255,2 1221,7 1224,7 1233,2 1229 980,4 1233,4 1125,6 975,1 1277,8 1228 

HHL 1936 1208,8 1313,2 1249,7 1230,3 1244,6 1237,5 1054,9 1239,6 1160,3 1055,1 1323,7 1238,5 

HHL 2005 1190,6 1299,6 1250,7 1241,8 1247,4 1244 1172,7 1242,4 1207,3 1176,1 1321,2 1246,1 

Ø 1156,2 1276,6 1224,1 1177,8 1237,1 1221,2 1031,7 1241,3 1140,3 1045,4 1286,0 1210,0 

 

Oblast Vosecká bouda - Luboch - Kamenec - Žlabský vrch 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1851-52 1141 1205,2 1183,5 1119,4 1253,2 1208,7 1117,1 1265,1 1216,6 1126,1 1284,4 1183,5 

HHL 1879 x x x 1210,1 1225,7 1218,5 1202,8 1237,5 1215,9 1295,6 1243 1221,5 

HHL 1879x x x x 1225 1246 1234,7 1216,9 1253,1 1236,5 1204,1 1250,2 1232,5 

HHL 1936 x x x 1240 1257,8 1251,1 1205,1 1289,3 1252,6 1205,1 1295,6 1249,7 

HHL 2005 x x x 1235,6 1255,7 1247 1216,7 1291,7 1244,7 1196,6 1293,3 1245 

Ø 1141 1205,2 1183,5 1206,02 1247,68 1232 1191,72 1267,34 1233,26 1205,5 1273,3 1226,44 
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Východní Krkonoše 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1851-52 1087,2 1335,2 1188,5 895,7 1336,4 1176,6 897 1330 1181,7 896 1325,5 1168,5 

HHL 1906 907,7 1326 1181,6 895,2 1326,8 1137,9 896,2 1310,8 1162 896,5 1301 1132,3 

HHL 1906x 938 1349,9 1234,9 895,7 1361,8 1210,9 895,6 1340,1 1207,2 896,2 1355,4 1174,1 

HHL 1936 995,7 1339,1 1247,8 958,9 1362,4 1235,4 1062,8 1360,6 1245 1007,7 1373,4 1263,4 

HHL 2005 1088,2 1334 1259,1 938,9 1353,2 1217,3 938,9 1364,9 1237,1 944,6 1367 1260,8 

Ø 1003,36 1336,84 1222,38 916,88 1348,12 1195,62 938,1 1341,28 1206,6 928,2 1344,46 1199,82 

 

Západní Krkonoše 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1765 1062,6 1344,9 1226,8 903,9 1245,5 1110,4 868,7 1341,3 1099,4 866,4 1306,8 1061,5 

HHL 1851-52 908,6 1218,4 1135,3 905,2 1276,1 1129,4 906,4 1273,3 1145,8 977,3 1284,4 1154,1 

HHL 1879 952,4 1259,6 1148,7 958,2 1291 1124 962,3 1308,9 1151,1 957,1 1292,5 1160,3 

HHL 1879x 969,1 1256,9 1167,6 974,7 1294,6 1120,9 980,4 1307,9 1173,8 956,2 1289,1 1183,3 

HHL 1936 1044,3 1314,3 1229,6 985,7 1262,8 1135,6 1018,9 1367,6 1220,6 1043,9 1375 1220,3 

HHL 2005 1020 1301,6 1205,4 988,1 1270,8 1137,6 1029,2 1355,1 1229,2 1043,3 1355 1236,4 

Ø 992,8 1282,6 1185,6 952,6 1273,5 1126,3 961,0 1325,7 1170,0 974,0 1317,1 1169,3 
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Krkonoše 

  

orientace 

S V J Z 

min. 
nadm
oř. v. 
[m n. 
m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

min. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

max. 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

Ø 
nadmoř. 
v. [m n. 

m.] 

HHL 1851-52 909,8 1335,2 1175,8 895,7 1336,4 1163,4 895,7 1330 1169,5 895,7 1321,6 1161,7 

HHL 1936 995,7 1339,7 1241,7 963,4 1362,9 1204,6 1018,9 1367,6 1234,9 1007,7 1375 1248,7 

HHL 2005 1020 1334 1243,4 939,6 1353,9 1195,9 938,9 1364,9 1234,5 944,6 1365,5 1252,7 

Ø 975,2 1336,3 1220,3 932,9 1351,1 1188,0 951,2 1354,2 1213,0 949,3 1354,0 1221,0 

 

 


