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Práce je výsledkem inventarizačních průzkumů chráněných a ohrožených druhů 
rostlin v 1. a 2. zóně východní části Krkonošského národního parku, v oblastech 
různě turisticky navštěvovaných. V období 1995 až 1997 ve vybraném území bylo 
autorkami zjištěno 22 chráněných druhů rostlin podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/92 
Sb (z C1 kategorie – 4 druhy, z C2 kategorie – 8 druhů, z C3 kategorie – 10 druhů). 
Předložený příspěvek je součástí studií synantropizace hřebenů Krkonoš, která je 
systematicky prováděna od roku 1991 ve východní (řešitel Málková) i v západní 
části KRNAP (řešitel Wagnerová).

1. Úvod
Krkonoše jsou nejvyšším pohořím našeho státu a jedním ze tří národních parků České 

republiky. Jedinečnost tohoto území je dána přítomností arkto-alpínské tundry v nejvyšších 
partiích hor a vzhledem k tomu je od roku (dále r.) 1992 Krkonošský národní park zapsán 
do Červené knihy UNESCA a je součástí biosférické rezervace. Díky výskytu arkto-
alpínské tundry se na území našeho státu i dnes nachází mrazové půdní formy, probíhají 
mrazové půdní procesy, přežívají rostlinné a živočišné arkto-alpínské druhy (rozchodnice 
růžová, prvosenka nejmenší). V důsledku hraniční polohy krkonošské tundry mezi oblastmi 
arktické a alpínské tundry v Evropě se Krkonoše staly izolovaným ostrovem a mohou se 
zde vyvíjet nejcennější endemitní a neoendemitní taxony, které jinde na světě nenajdeme 
(druhy rodu jestřábník, zvonek český, lomikámen pižmový čedičový, chrastavec rolní 
krkonošský, jeřáb krkonošský). Pozůstatkem doby ledové jsou i glaciální relikty (ostřice 
Bigelova, vrba laponská, ostružiník moruška). 

Příspěvek shrnuje výsledky diplomové práce Chejnové (CHEJNOVÁ 1998) 
z průzkumu výskytu a početnos ti vybraných chráněných a ohrožených druhů rostlin 
Červeného a Modrého seznamu KRNAP podél 24 turistických cest a 7 odpočinkových míst 
v 1. a 2. zóně Krkonošského národního parku (dále KRNAP) ve východních Krkonoších v 
letech 1995 až 1997. Předložená studie je součástí rozsáhlých průzkumů vegetačního krytu 
a půdních vlastností, kde hlavním cílem je nejen monitoring, ale i management (řešitel 
Málková). Podrobné údaje o kompletní druhové skladbě vegetace, půdních rozborech 
v kontrolách i v antropicky narušených místech, technických nedostatcích ve zpevnění 
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turistických cest ve vymezeném území jsou obsaženy ve výzkumných projektech GA 
59/95, M 44/14/95, GA 59/96, PPŽP/610/4/96, M 44/2/96, PPŽP/8/97 (MÁLKOVÁ et 
WAGNEROVÁ 1995; MÁLKOVÁ 1995, 1996 a, b, c, 1997 a). 

Autorkami byly sledovány tyto taxony: Aconitum callibotryon, Anemone narcissiflora, 
Adenostyles alliariae, Arnica montana, Blechnum spicant, Botrychium lunaria, 
Campanula bohemica, Cicerbita alpina, Coeloglossum viride, Daphne mezereum, 
Dacty lorhiza fuchsii, Diphasiastrum alpinum, Empetrum hermaphroditum, Gentiana 
asclepiadea, Geum montanum, Gnaphalium supinum, Hieracium alpinum agg., Hieracium 
aurantiacum agg., Hieracium tubulosum, Huperzia selago, Hy pochoeris uniflora, Lilium 
martagon, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Montia fontana, Pedicularis 
sudetica subsp. sudetica, Primula minima, Pulsatilla alba, Rhinanthus pulcher, Rubus  
chamaemorus, Salix lapponum, Sedum rosea, Streptopus amplexifolius, Swertia perennis, 
Thesium alpinum, Viola lutea subsp. sudetica. 

2. Přírodní podmínky studovaného území
2.1. Vymezení území
Studované území je součástí geomorfologického celku Krkono še v krušnohorské 

soustavě v hercynské provincii. Území se nachází v subalpínském a alpínském stupni 
národního parku ve východních Krkonoších. Rozkládá se na vnějším pohraničním 
Stříbrném hřbetu, na nižším vnitřním hřebenu s vrcholy Kozích hřbetů, Luční hory a 
Studniční hory a na labských rozsochách Pláně a Liščí hory s vrcholy Zadní Plani na, 
Světlý vrch a Luční hora (SÝKORA  et al. 1983). Zájmová oblast se nachází v 1. zóně 
národního parku a úsekem číslo 36 (dále jen  č.) zasahuje k hranici 2. zóny KRNAP. Nejníže 
položeným místem je Červenkova mohyla (1075 m n. m.) a nejvýšše je Památ ník obětem 
hor (1510 m n. m.). Sledované území zachycuje obr. 1, zkoumáno bylo 24 cest, bývalá 
Rennerova  bouda, Výrovka, Chalupa na Rozcestí, Dvorská bouda, Památník  obětem hor, 
Vyhlídka na Kozí hřbety a na Liščí hoře.

2.2. Geologické a geomorfologické poměry
Mapované území je součástí krkonošsko-jizerského krys talinika v lužické oblasti 

Českého ma sívu. Stříbrný hřbet je tvořen žulovými horninami, krko nošské rozsochy 
krystalickými břidlicemi (svory, fylity, ru ly) místy i kvarcity a krystalickým vápencem 
(RYBÁŘ 1989). Středně zrnitá biotická žula je geologickým podkladem mapovaných 
úseků č. 11, 12, 13, 19, 20. Svory až fylity převládají  na úsecích č. 7, 8, 9, 10, 14, 15, 
16, 21, 22, 23, 24, 25,  26, 27, 29, 30, 32, 34, 36. Podloží Dvorské boudy, Chalupy na 
Rozcestí, Výrovky, Památníku obětem hor, Vyhlídky na Kozí hřbety a na Liščí hoře je 
tvořeno muskovitickými albitickými svory až fylity. U bývalé Rennerovy boudy se jedná 
o středně zrnitou biotickou žulu (CHALOUPSKÝ 1968). 

Sledované území bylo v prvohorách výrazně ovlivněno horotvornými procesy 
kaledonského a variského vrásnění, kdy doš lo ke zdvihu pohoří, k zvrásnění a k proniknutí 
žulových vyvřelin do komplexu starších hornin. V průběhu druhohor a star ších třetihor 
vlivem vlhkého a teplého klimatu proběhla denu dace vrcholových částí a vznikly zarovnané 
povrchy - parovi ny, které se dodnes dochovaly u Luční boudy. V důsledku bočních tlaků 
alpínského vrásnění ve třetihorách nastalo vyvýšení vrcholů a hřebenů Kozí hřbety, 
Luční ho ra, Studniční hora - (KRÁL et al. 1983, PILOUS 1995). Ve čtvrtohorách se na 
modelaci hor uplatnilo střídání dob ledových a meziledových. V posledních dvou dobách 
ledových (riss, würm) došlo k rušivé i tvořivé činnosti ledovců a k mrazovému zvětrávání. 
Největší ledovce ve východních Krko noších byly v údolí Obřího dolu, Bílého Labe, 
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Kotelského po toka, Zeleného potoka a Dlouhého dolu. Výraznými ledovcovými  tvary 
jsou kary (Úpská jáma, Studniční jámy), ve kterých se sníh přeměňoval v ledovcový led 
(KRÁL et al. 1983). Mrazovým zvětráváním vznikly kryoplanační terasy na Luční hoře, 
ve vrcholových částech mrazové pouště a kamenité tundry např. na Stříbrném hřbetě, na 
svahu Luční a Studniční hory a Kozích hřbetech. Produktem doby ledové jsou i rašeliniště 
vrchovištního typu - Úpské rašeliniště a arkto-alpínské rašeliniště na Stříbrném hřbetu 
(SOUKUPOVÁ et al. 1995).

Obr. 1: Mapa sledovaného území (MÁLKOVÁ 1998).
Fig. 1: Map of investigated area (MÁLKOVÁ 1998).
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2.3. Půdní poměry
Vývoj půd v Krkonoších je silně ovlivněn chladným a velmi vlhkým klimatem 

zejména ve vyšších polohách pohoří. Na zkou maném území převládají horské humusové 
podzoly, podél potoků, pramenišť a na podmáčených místech jsou půdy nivní, rašelinné a 
zrašelinělé (TOMÁŠEK et ZUSKA 1983). Na Stříbrném hřbetu, svazích Studniční a Luční 
hory, u Památníku obětem hor a v okolí Cha lupy na Rozcestí se nachází půdy polygonální 
a brázděné. Jedná se o půdy mrazové (SOUKUPOVÁ et al. 1995). Problematikou  půd 
Krkonoš se také zabýval Boháč a Pelíšek (BOHÁČ 1969, BO HÁČ et al. 1972, PELÍŠEK 
1974). Na navážkách, sešlapávaných plochách a jinak antropicky ovlivňovaných místech 
jsou půdy často degradované. Pedologické rozbory kontrolních a antropicky ovlivněných 
ploch ve vymezeném území jsou zaznamenány v grantech GA 59/95, M 44/14/95, GA 
59/96, PPŽP/610/4/96, M 44/2/96, PPŽP/8/97 (MÁLKOVÁ et WAGNEROVÁ  1995; 
MÁLKOVÁ 1995, 1996 a, b, c, 1997 a).

2.4. Klima
Hřebenová oblast východních Krkonoš je řazena do chladné klimatické jednotky CH4. 

Polohy v nadmořské výšce 1000 - 1200 m leží v oblasti CH6 (CULEK 1996). Studovaná 
oblast je charakterizována velmi krát kým, chladným a vlhkým létem. Přechodné období je 
celkem dlouhé s chladným jarem i podzimem. Zima je dlouhá, chladná a vlhká. Typická je 
dlouho ležící sněhová pokrývka (SÝKORA 1979, PILOUS 1980, HLADNÝ et SÝKORA 
1983). Ke klimatické jednotce CH4 patří  všech 24 mapovaných cest i všechny mapované 
objekty. Do klimatické jednotky CH6 zasahují části úseků 8, 14, 25, 30, 32 a 34. Ve 
východních Krkonoších převládají větry západního a severozápadního směru. S tím souvisí 
anemoorografický jev (A-O systém), morfologicky popsaný J. Jeníkem (JENÍK 1961). 
Ve zkoumaném území anemoorografickému jevu podléhají otevřené pláně Bílé louky a 
Stříbrného hřbetu (cesta č. 11, 12, 19, 20 a Památník obětem hor). Proudění vzduchu je 
formu lováno tvarem masívu a určuje sněhové a pedologické procesy. 

2.5. Hydrologie
Mapované území je odvodňováno řekou Úpou a Bílým Labem. Bílé Labe pramení na 

severním svahu Studniční hory, pramen Úpy vyvěrá na Úpské rašelině. Do povodí řeky 
Úpy patří cesty č. 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 27, 32, 34, Vyhlídka na Kozí hřbety, Památník 
obětem hor, Výrovka, Chalupa na Rozcestí a Vyhlídka na Liščí hoře. Bílé Labe odvodňuje 
území úseku č. 11, 12, 13, 20 a oblast bývalé Rennerovy boudy. Cesta č. 19 je na okraji 
Úpského rašeliniště. Území s cestami č. 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36 a Dvorské boudy spadá 
do povodí Labe.

2.6. Vegetační poměry
Zájmové území zahrnuje vegetační stupně smrčin, kosodřeviny a alpínských holí. Část 

cesty č. 13, 25, 30, 32 a 34 za sahuje pod horní hranici lesa do vegetačního stupně smrčin, kde 
převládá svaz Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallish 1928. Na 
větrem chráněných vlhčích stanoviš tích se nachází vysokobylinné smrčiny svazu Athyrio 
alpestris - Piceion  Sýkora 1971. Tato stanoviště se vyskytují na konci úseků č. 8 a 14.

V subalpínském stupni v nadmořské výšce 1250 až 1500 m se nachází vegetační 
stupeň kosodřeviny. V zájmovém území převa žují rozvolněné klečové porosty svazu 
Pinion mughi Pawlowski in Pawlows ki, Sokolowski et Wallish 1928 s dominantním 
druhem borovicí horskou (Pinus mugo subsp. pumilio). Klečové po rosty jsou v lemech 
cest č. 12, 15, 20, 21, 23, 27, 29, z čás ti u úseků č. 22, 24, 36, v okolí Výrovky, Chalupy na 
Rozcestí, bývalé Rennerovy boudy, Vyhlídky na Kozí hřbety a na Liščí hoře. Z nelesních 
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ekosystémů se na návětrných stra nách svahu Luční a Studniční hory vyskytují druhově 
chudé smilkové louky svazu Nardo - Caricion rigidae Northagen 1937 (cesta č. 10, 12, 
16, 26). Pro závětrné ob lasti a eutrofnější stanoviště je typický svaz Calamagrostion 
villosae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallish 1928 (cesta č. 7 a část úseku 
č. 10). Společenstva pramenišť jsou závislá na proudící vodě, její teplotě a chemismu. 
Na křemičitých podkladech v alpíns kém stupni se nachází společenstva svazu Swertio - 
Anisothecion squarrosi Hadač 1983 (cesty č. 8, 9, 10, 14, 22, horní úsek č. 25).

Alpínské hole se ve sledované oblasti vyskytují v nadmořské výšce nad 1500 m v okolí 
Památníku obětem hor a v některých partiích cesty č. 11 na Stříbrném hřbetě. Převažují 
zde nízké travnaté porosty s vysokým zastoupením mechů a lišejníků sva zu Juncion trifidi 
Krajina 1933. Rostlinná spole čenstva rašelinišť svazu Oxycocco - Empetrion hermaphroditi  
Nordhagen ex Hadač et Váňa 1967 jsou u cesty č. 19 a na úseku č. 11 (MORAVEC 1995).

Vegetačními poměry Krkonoš se také zabývali Bercíková, Hadač, Krahulec, Štursa, 
Váňa (HADAČ et VÁŇA 1968, BERCÍKOVÁ 1976, HA DAČ et ŠTURSA 1983, 
KRAHULEC et al. 1996). Podrobný popis společenstev do asociací pro každou lokalitu 
je uvedem v rámci grantů Málkové: GA 59/95, M 44/14/95, GA 59/96, PPŽP/610/4/96, 
M 44/2/96, PPŽP/8/97 (MÁLKOVÁ et WAGNEROVÁ  1995; MÁLKOVÁ 1995, 1996 
a, b, c, 1997a).

2.7. Antropogenní vlivy ve sledovaném území
Teprve ve 12. a 13. století začalo osidlování úpatí české strany Krkonoš a přineslo 

sebou velkou spotřebu dřeva a důlní podnikání. Došlo k výrazným změnám druhového 
složení lesních porostů a k šíření bezlesích ploch. V té době noví osadníci již omezili sběrem 
léčivých bylin výskyt druhu rozchodnice růžové (Sedum rosea) a prhy chlumní (Arnica 
montana) - (SÝKORA 1983). Od poloviny 16. století se rozvíjelo budní hospodářství. Po 
celých Krkonoších vznikly horské boudy a horské polohy se využívaly jako pastviny pro 
chov dobytka. Rozvoj pastevectví přinesl pravidelné udržování horských luk (zavlažování, 
hnojení, kosení, spásání) a zvýšil jejich druhové bohatství. Po druhé světové válce 
německé obyvatelstvo muselo odejít a budní hospodářství zaniklo, což ukončilo činnost 
v obhospodařování horských květnatých luk (LOKVENC 1978).

V současné době je příroda sledovaného území ohrožena nadměrným rekreačním 
využíváním. Jedná se o turismus - sešlap, liniové zavlékání cizorodých diaspor turisty 
(6-8 miliónů návštěvníků za rok), motorismus, rekreační ubytování na horských boudách 
- na území KRNAP je 6000 trvale obydlených nebo rekreačních objektů (JENÍK et al. 
1996), zvýšení pH půdy v lemech některých turistických cest vlivem zpevnění těchto 
cest chybnou navážkou z dolomitického vápence v 70. letech (MÁLKOVÁ et KŮLOVÁ 
1995), šíření nepůvodní vegetace ze skládek, ruderálních ploch a pozůstatků stavební 
činnosti u turistických objektů (Luční bouda, Výrovka, Dvorská bouda, Chalupa na 
Rozcestí). V oblasti se dále řeší problémy s umělým zalesňováním náhorních planin 
kosodřevinou (v tříletém projektu VaV/620/4/97 Ovlivnění tundrových geobiocenóz 
Krkonoš vysokohorským zalesňováním) a problémy s obhospodařováním květnatých luk. 
Louky vznikly v době budního hospodářství a po druhé světové válce jejich pravidelné 
obhospodařování skončilo (KRAHULEC et al.1996). 

Problematikou vlivu negativních antropogenních zásahů do krkonošské přírody 
a inventarizací původních a nepůvodních druhů rostlin ve stejné mapované oblasti se 
ve svých pracích zabývaly BUREŠOVÁ (1976), ADÁMKOVÁ (1978), MÁLKOVÁ 
(1978, 1991 a, b, 1992, 1993 a, b, 1994 a, b, c), PADĚROVÁ (1987), PLÍVOVÁ (1991), 
HRNČÍŘOVÁ (1996), KRÁLOVÁ (1996), MÁLKOVÁ, MALINOVÁ a OŠLEJŠKOVÁ 
(1997), MICHLOVÁ (1997), ŠINDELÁŘOVÁ (1997), VÁCHOVÁ (1997), VALSKÁ 



54

(1997), CHEJNOVÁ (1998), MÍLOVÁ (1998). Antropogenní zásahy pro každou lokalitu 
jsou přesně popsány a zmapovány v rámci grantů Málkové: GA 59/95, M 44/14/95, GA 
59/96, PPŽP/610/4/96, M 44/2/96, PPŽP/8/97 (MÁLKOVÁ et WAGNEROVÁ  1995; 
MÁLKOVÁ 1995, 1996 a, b, c, 1997 a).

3. Metodika
3.1. Vymezení sledovaného území
V zájmovém území byl zaznamenán výskyt a početnost vybraných chráněných a 

ohrožených druhů rostlin u 24 cest, 3 bud, 1 bývalé boudy a 3 vyhlídkových míst v jarním 
a letním období během let 1995 až 1997 (CHEJNOVÁ 1998). Kompletní rozbor druhové 
skladby v každé lokalitě, historické údaje o vývoji a narušení lemů cest, technický stav 
komunikací je uveden v grantech Málkové (MÁLKOVÁ et WAGNEROVÁ 1995; 
MÁLKOVÁ 1995, 1996 a, b, c, 1997 a). V r. 1995 byly sledovány úseky č. 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 19, 20, okolí bývalé Rennerovy boudy a Výrovky. V r. 1996 byly zjišťovány 
zadané taxony u cesty č. 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, v okolí Chalupy na Rozcestí, 
Památníku obětem hor a Vyhlídky na Kozí hřbety. V r. 1997  byly mapovány úseky č. 
27, 29, 30, 32, 34, 36, okolí Dvorské boudy a Vyhlídky na Liščí hoře. Charakteristika 
sledovaných úseků je zaznamenána v tab. 1. Informace v tab. 1 jsou převzaty z výše 
uvedených grantů Málkové.

3.2. Mapové podklady
Lokality vybraných druhů byly zaneseny do map, které vznikly na základě 

následujících mapových podkladů: turistická mapa Krkonoš v měřítku 1 : 50 000; 
geologická mapa KRNAP v měřítku 1:50 000; půdní mapa KRNAP; speciální mapy, 
vytvořené nebo upravené podle map KRNAP (mapy cest v měřítku 1 : 5 000 a mapy bud, 
zbořenišť, vyhlídkových míst v měřítku 1:200, 1:514, 1:290). 

Řešitelka grantů v každé lokalitě prováděla minimálně po dvě vegetační sezóny detailní 
inventarizaci všech druhů. Výskyt a početnost sledovaných chráněných a ohrožených 
druhů  zaznamenala v terénu Chejnová do pra covních map, které vznikly z uvedených 
mapových podkladů a byly poskytnuty v rámci výzkumných grantů řešitelkou Málkovou 
všem diplomantů, spolupracujících na výzkumných grantech GA 59/95, M 44/14/95, GA 
59/96, PPŽP/610/4/96, M 44/2/96, PPŽP/8/97 (MÁLKOVÁ et WAGNEROVÁ  1995; 
MÁLKOVÁ 1995, 1996 a, b, c, 1997 a). Tento tým společně vyznačil měřícím pásmem 
po celé délce každé sledované cesty 50 m úseky, které sloužily k ori entaci v terénu a 
následně v mapě. Samostatně byl mapován jeden lem cesty, při zpáteční cestě druhá strana 
komunikace. Pro zmapování okolí bud, zbořenišť a vyhlídek byly pracovním týmem 
v te rénu zhotoveny sítě se čtverci 20 x 20 m. Čtverce měly pomocnou ori entační funkci 
pro mapování v terénu. Tímto způsobem bylo zmapováno okolí Výrovky, Chalupy na 
Rozcestí, Dvorské boudy, bývalé Rennerovy boudy, Památníku obětem hor, Vyhlídky 
na Ko zí hřbety a na Liščí hoře. Výskyt vybraných taxonů byl do map zaznačen pomocí 
specifických symbolů. Každému mapovanému druhu byl přiřazen jeden specifický symbol. 
Početnost jednotlivých taxonů je v mapách graficky rozlišena do pěti stupňů, podle stupnice 
zavedené Málkovou (MÁLKOVÁ et WAGNEROVÁ  1995; MÁLKOVÁ 1995, 1996 
a, b, c, 1997a).Vyhotovené mapy výskytu a početnosti chráněných a ohrožených druhů 
rostlin a vysvětlivky k mapám jsou v příloze č. 1 – 20 v práci Chejnové (CHEJNOVÁ 
1998) a jsou k dispozici u autorky článku, dále na katedře Biologie VŠ Pedagogické 
v Hradci Králové, v knihovně Správy KRNAP a jsou též součástí výzkumných projektů 
GA 59/95, M 44/14/95, GA 59/96, PPŽP/610/4/96, M 44/2/96, PPŽP/8/97 (MÁLKOVÁ 
et WAGNEROVÁ 1995; MÁLKOVÁ 1995, 1996 a, b, c, 1997 a). 
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Tab. 1.: Charakteristika sledovaných úseků 
Tab. 1: Characteristic of ivestigated communications 
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3.3. Použitá nomenklatura
Nomenklatura vybraných druhů je čerpána z práce ROTHMALER et al. (1990). 

České názvy taxonů uvedené v příspěvku a vědecké názvy endemických druhů jsou 
uvedeny podle Nové květeny J. DOSTÁLA (1989). Názvy společenstev jsou převzaty 
z práce MORAVCE (1995).

3.4. Ekologické nároky
U každého mapovaného taxonu jsou v tab. 2 uvedeny jeho ekologické nároky, které 

vycházejí ze studie podle ELLEN BERGA a kol. (1992).
Vysvětlivky uvedených zkratek v tab. 2: L - číslo světla (udává výskyt taxonu ve 

vztahu k relativní intenzitě osvětlení), T - číslo teploty (udává výskyt taxonu v rozsahu 
teplot od niválního stupně až do nejteplejších stavů), F - číslo vlhkosti (udává výskyt 
taxonu v rozsahu půdní vlhkosti od rovného suchého skalnatého svahu až po močálovité 
půdy), pH - vztah k půdní reakci (udává výskyt taxonu v rozsahu půdních reakcí a reakcí 
s vápencem), N - číslo dusíku (udává výskyt taxonu v rozsahu zásobování minerálními 
látkami během období vegetace), ŽF - životní forma, C - bylinný chamaephyt, G - 
geophyt, H - hemikryptophyt, Hhp - hemikryptophyt poloparazit, N - nanophanerophyt, 
T - therophyt, Thp - therophyt poloparazit, Z - dřevinný chamaephyt, x - široká amplituda 
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různého chování v odlišných prostředích, ? - malý počet získaných údajů neumožňuje 
zjištění identického chování. Ekologické nároky druhu Aconitum callibotryon, Campanula 
bohemica, Dactylorhiza fuchsii, Hieracium tubulosum, Oxycoccus microcarpus, 
Pedicularis sudetica subsp. sudetica, Rhinanthus pulcher, Salix lapponum, Viola lutea 
subsp. sudetica jsou převzaty z práce MÁLKOVÉ (1996d).

3.5. Klasifikace taxonů
Zkoumané druhy rostlin jsou autochtonní taxony (typ A). Ty to druhy jsou v území 

původní, rostou výhradně nebo převážně jen v přirozených a obvyklých náhradních 
společenstvech. Pod le HOLUBA a JIRÁSKA (1967) se v předložené  práci jedná 
o proantropní rostliny, které jsou původní a je jichž areál nebyl lidskou činností zničen. 
Sledované autochton ní taxony patří do kategorie chráněných a ohrožených rostlin. 
U každého mapovaného taxonu je uveden stupeň ohrožení podle Červeného seznamu 
Správy KRNAP z r. 1992, Modrého seznamu Správy KRNAP z r. 1992, prací Faltyse 
(FALTYS 1993) a Vyhlášky  MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Vysvětlivky ke zkratkám použitých v tab. 2.: ČK - Červený seznam Správy KRNAP 
z r. 1992, MK - Modrý seznam Správy KRNAP z r. 1992, FA - Faltys 1993, VY - Vyhláška 
č. 395 z r. 1992, C1 - kriticky ohrožený taxon (1-5 lokalit na území ČR nebo KRNAP), 
C2 - silně ohrožený taxon (v poslední době zaznamenán prokazatelný ústup), C3 - 
ohrožený taxon (sledován ústup z ekosystému), C4 - vzácný taxon vyžadující pozornost 
(ohrožení se spíše předpokládá vzhledem k negativním jevům nebo k nedostatečnému 
prozkoumání), A2 - nezvěstný taxon, M - uveden v Modrém seznamu Správy KRNAP 
z r. 1992, ? - o současné existenci či ohrožení druhu nejsou dostupné informace – převzato 
z práce Faltyse (FALTYS 1993).

4. Výsledky
4. 1.Charakteristika vybraných chráněných a ohrožených druhů rostlin

Tab. 2: Charakteristika chráněných a ohrožených druhů rostlin
Tab. 2: Characteristic of protected and endangered plant species
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4. 2. Rozšíření a pokryvnost vybraných chráněných a ohrožených taxonů podél 
24 cest a u 7 turisticky navštěvovaných míst ve východních Krkonoších

Vysvětlivky k používaným zkratkám v níže uvedeném textu: pro sledované úseky 
je užita zkratka C a číslo úseku, za lomítkem uvedeného úseku je číslem vyjádřen počet 
lokalit sledovaného druhu, x – rozsáhlé plochy nebo pásy nalezeného druhu, RE – bývalá 
Rennerova bouda, VY – Výrovka, BU – Chalupa na Rozcestí, DO – Dvorská bouda, 
P – Památník obětem hor, VK – Vyhlídka na Kozí hřbety, VL – Vyhlídka na Liščí hoře.

Aconitum callibotryon se vyskytuje v lemu 10 úseků,  u Dvorské boudy a Vyhlídky 
na Kozí hřbety. Nejpočetnější nález byl zaznamenán u cesty č. 25 podél Dlouhého potoka 

Tab. 2:  pokračování.
Tab. 2: continued.
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(14  lokalit) a ve vlhké louce pod Vyhlídkou na Kozí hřbety. Taxon byl pozorován plně 
vitální a patří do kategorie C3. Výskyt druhu je vázán zejména na vlhká prameniště. Místa 
nálezu a počet lokalit: C 8/5, C 9/4, C 11/1, C 13/1, C 14/12, C 16/1, C 22/6, C 25/14, C 
30/3, DO/4, VK/14.

Anemone narcissiflora je taxon silně ohrožený (kategorie C2). Druh se v zájmovém 
území vyskytuje vzácně, jeho stanoviště jsou vázána na nelesní enklávy. Zjištěn byl 
pouze v lemu úseku č. 16 na dvou místech  a v úseku č. 26 (2 lokality). Obě cesty leží na 
jižní straně Luční hory a jsou v letních měsících uzavřeny. Do roku 1998 byly oba úseky 
zpevněny dolomitickou navážkou, což způsobovalo změny v kvalitě půdy v okolí úseků 
a tím ohrožení původních tundrových taxonů. V roce 1998 byla z cesty č. 16 nepůvodní 
navážka vyvezena a úsek byl zpevněn autochtonním materiálem a opatřen protierozním 
opatřením. Místa nálezu a počet lokalit: C 16/2, C 26/2.

Adenostyles alliariae se nachází v lemu šesti sledovaných  úseků a pod Dvorskou 
boudou. Nejbohatší nález (3 lokality) je zaznamenán po pravé straně (ve směru od Chalupy 
na Rozcestí) cesty č. 24 ve stínu porostu kosodřeviny. Taxon lze najít i v antropicky 
ovlivněných místech, protože má širokou ekologickou amplitudu k pH a zvýšené množství 
dusíku mu vyhovuje - viz Dvorská bouda v místech splachů (MÁLKOVÁ 1997a). Místa 
nálezu a počet lokalit: C 8/2, C 15/1, C 24/3, C 30/2, C 34/1, C 36/2, DO/2. 

Arnica montana patří do kategorie C3 a nalezena byla po dél 10 sledovaných úseků 
a Vyhlídky na Kozí hřbety. Nejpočet nější výskyt (15 lokalit) je zaznamenán v Modrém 
dole v lemu  úseku č. 8 a 9. Větší rozšíření je u cest nezpevněných dolomitickou navážkou 
(6 úseků). Taxon je ohrožen absencí obhospodařování luk. Na nekosených loukách se 
rozrůstají konkurenčně zdatnější druhy trav. Často byl pozorován okus rostlin spárkatou 
zvěří. Místa nálezu a počet lokalit: C 8/15, C 9/15, C 11/1, C 12/1, C 13/1, C 14/4, C 16/3, 
C 21/2, C 24/1, C 26/2, VK/2.

Blechnum spicant se vyskytuje v lemu čtyř úseků, které leží v nižší nadmořské výšce 
ve stínu smrkového lesa. Místa s nejvyšším počtem lokalit jsou podél úseku č. 8 (7 lokalit) 
a úseku č. 34 (6 lokalit). Početnější nález druhu je u cest nezpevněných dolomitickou 
navážkou (úsek č. 8, 22, 34), nevyskytuje se v lemech zpevněných bazickou drtí. Místa 
nálezu a počet lokalit: C 8/7, C 22/1, C 25/2, C 34/6.

Botrychium lunaria byla zjištěna v lemu 11 úseků, u býva lé Rennerovy boudy a 
Dvorské boudy. Největší výskyt (nad 100 jedinců) je zaznamenán ve zbořeništi bývalé 
Rennerovy boudy. Početný nález je i podél úseku č. 27 (13 lokalit). Výskyt je podmíněn 
i antropicky. Druh se nachází ve světlých nitrofóbních stanovištích v rozvolněných 
porostech s vegetací nízkého vzrůstu (vzniklé sešlapem nebo stavební činností) a na 
půdách s vyšším obsahem bazí a s vyššími hodnotami půdní reakce v důs ledku stavební 
činnosti nebo navážek se zvýšeným obsahem CaO (MÁLKOVÁ 1994d). Místa nálezu a 
počet lokalit: C 10/1, C 12/1, C 16/1, C 20/3, C 21/1, C 22/2, C 24/1, C 26/1, C 27/13, C 
29/8, C 30/5, RE/12, DO/1.

Campanula bohemica se vyskytuje v lemu všech 24 sledova ných úseků a v okolí 
sedmi mapovaných turisticky navštěvova ných míst. Největší počet jedinců byl zaznamenán 
v lemu úseků  č. 15, 16, 24, 27, u Výrovky a Dvorské boudy. Campanula bohemica je 
endemit Krkonoš, patří mezi druhy ohrožené (kategorie C3). Nachází se v mírně antropicky 
narušených stanovištích, kde je pokryvnost nízké vegetace rozrušena. Místa nálezu a počet 
lokalit: C 7/2, C 8/11, C 9/12, C 10/4, C 11/4, C 12/6, C 13/2, C 14/3, C 15/27, C 16/27, 
C 19/2, C 20/6, C 21/23, C 22/16, C 23/2, C 24/x, C 25/14, C 26/10, C 27/27, C 29/8, C 
30/5, C 32/3, C 34/2, C 36/9, RE/28, VY/x, BU/28, DO/97, P/7, VK/13, VL/3.
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Cicerbita alpina byla zjištěna v lemu 10 úseků, u Chalupy na Rozcestí a Dvorské 
boudy. Největší výskyt (5 lokalit) byl  zaznamenán v luční enklávě u Dvorské boudy. 
Na řadě míst se šíří jako apofyt, zejména v místech se zvýšeným obsahem bazí a dusíku. 
Místa nálezu a počet lokalit: C 8/3, C 9/1, C 13/3, C 14/6, C 15/2, C 21/2, C 22/1, C 24/1, 
C 25/3, C 36/2, BU/1, DO/5.

Coeloglossum viride je druh silně ohrožený (kategorie  C2) a byl nalezen pouze 
jeden jedinec v luční enklávě na za čátku cesty č. 7 po levé straně (ve směru od Výrovky). 
Taxon  vyžaduje slabě kyselé půdy a je ohrožen rozrůstáním druhů vyššího vzrůstu, které 
mají vhodné životní podmíky díky blízké dolomiticky zpevněné cestě č. 6, kde dochází ke 
zvýšení pH půdy a k eutrofizaci půdy. Velkoplošně se rozrůstají Senecio fuchsii, Hypericum 
maculatum, Epilobium angustifolium. Místa nálezu a počet lokalit: C 7/1.

Dactylorhiza fuchsii je zaznamenána na devíti mapovaných úsecích, u Dvorské boudy 
a Vyhlídky na Kozí hřbety. Nejpočetnější výskyt se nachází na svahových prameništích 
Modrého dolu v lemu úseku č. 9 a 14 (15 lokalit) a úseku č. 8 (10 lokalit). Druh roste 
i v Dlouhém dole a na svazích Zadní Planiny. Místa nálezu a počet lokalit: C 8/10, C 9/15, 
C 14/15, C 21/1, C 22/2, C 24/2, C 25/4, C 27/1, C 36/1, DO/1, VK/1.

Daphne mezereum se vyskytuje pouze v Dlouhém dole v dolní partii úseku č. 25 na 
třech lokalitách. Místa nálezu a počet lokalit: C 25/3.

Diphasiastrum alpinum je druh silně ohrožený (kategorie C2) a byl zaznamenán 
v lemu třech sledovaných úseků, které  leží v kryo - eolitické tundře. Taxon byl nalezen 
v alpínských holích Luční a Studniční hory, nebyl nalezen na místech s bazickými 
navážkami. Místa nálezu a počet lokalit: C 10/1, C 13/1, C 16/1.

Empetrum hermaphroditum patří do kategorie C3 a v mapova ném území se nachází 
v lemu sedmi úseků a u Vyhlídky na Liščí  hoře ve vlhké luční enklávě. Místa nálezu a 
počet lokalit: C 8/1, C 9/1, C 14/1, C 27/1, C 29/1, C 32/1, C 36/2, VL/2.

Gentiana asclepiadea je řazena do kategorie C3 a vyskytu je se podél 21 úseků, 
u bývalé Rennerovy boudy, Výrovky, Dvorské boudy a Vyhlídky na Kozí hřbety. Nejbohatší 
výskyt byl  pozorován na svahových prameništích Modrého dolu (úsek  č. 8 a 14), v 
lemu úseku č. 13 v údolí Bílého Labe a podél úseku č. 24 a 36. Na osvětlených lučních 
enklávách byl pozorován kvetoucí, ve stínu stromů pouze sterilní. Z mapovaných druhů 
patří mezi nejrozšířenější. Místa nálezu a počet lokalit: C 7/3, C 8/x, C 9/9, C 11/16, C 
12/4, C 13/27, C 14/x, C 15/15, C 16/5, C 20/4, C 22/9, C 23/2, C 24/17, C 25/13, C 26/7, 
C 27/3, C 29/4, C 30/4, C 32/9, C 34/15, C 36/x, RE/6, VY/9, DO/2, VK/2.

Geum montanum se vyskytuje podél 13 sledovaných úseků,  u bývalé Rennerovy 
boudy, Výrovky, Dvorské boudy a Vyhlídky  na Kozí hřbety. Největší kumulace je 
zaznamenána v luční enk lávě u Vyhlídky na Kozí hřbety (22 lokalit). Místa nálezu a počet 
lokalit: C 7/3, C 8/2, C 9/1, C 11/1, C 14/2, C 16/3, C 20/2, C 24/2, C 25/3, C 26/13, C 
27/1, C 30/2, C 36/1, RE/1, VY/3, DO/2, VK/22.

Gnaphalium supinum roste pouze u Památníku obětem hor v počtu nad 100 jedinců a 
v lemu cesty č. 27 do 50 jedinců. Taxon je vázán na rozvolněné porosty s nízkou vegetací. 
Místa nálezu a počet lokalit: C 27/1, P/2.

Hieracium alpinum agg. patří do kategori C3. Vyskytuje se v lemu 22 mapovaných 
úseků, u bývalé Rennerovy boudy, Výrovky, Dvorské boudy, Památníku obětem  hor, 
Vyhlídky na Kozí hřbety a na Liščí hoře. Nejpočetnější nález je v kryo - eolitické tundře 
u Památníku obětem hor, u bývalé Rennerovy boudy a v lemu úseku č. 12. Místa nálezu a 
počet lokalit: C 7/4, C 9/5, C 10/8, C 11/34, C 12/57, C 13/18, C 14/1, C 16/18, C 19/11, 
C 20/25, C 21/14, C 22/3, C 23/2,C 24/10, C 25/4, C 26/30, C 27/8, C 29/3, C 312/8, C 
34/6, C 36/3, RE/62, VY/9, DO/1, P/x, VK/1, VL/4.
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Hieracium aurantiacum agg. se nachází v nižší nadmořské výšce v lemu šesti 
sledovaných úseků, u Chalupy na Rozcestí a Dvor ské boudy. Největší výskyt je zaznamenán 
u cesty č. 36 (3 lo kality). U řady bud byl druh v minulosti vysazován a zplaněl v okolních 
porostech. Místa nálezu a počet lokalit: C 8/1, C15/1, C 24/6, C 27/2, C 30/1, C 36/3, 
BU/1, DO/2.

Hieracium tubulosum je krkonošský endemit. Nachází se v lemech 16 mapovaných 
úseků, u Dvorské boudy, Chalupy na Rozcestí, Památníku obětem hor, Vyhlídky na Kozí 
hřbety a na Liščí hoře. Největší nález (15 lokalit) byl zaznamenán na za čátku úseku č. 32 
na náhorní plošině za Chalupou na Rozcestí. Místa nálezu a počet lokalit: C 7/6, C 8/2, C 
14/3, C 15/5, C 21/12, C 2213, C 23/6, C 24/11, C 25/3, C 26/10, C 27/3, C 29/9, C 30/6, 
C 32/15, C 34/8, C 36/2, BU/3, DO/2, P/7, VK/4, VL/11.

Huperzia selago patří mezi druhy ohrožené (kategorie C3) a byl nalezen v lemech 
šesti sledovaných úseků, u bývalé Ren nerovy boudy a Památníku obětem hor. Jeho výskyt 
je vázán na kamenité sutě, skalní výchozy nebo na místa s nezapojeným vegetačním 
krytem, kde mu nekonkurují druhy vyššího vzrůstu. Nejvíce lokalit bylo zaznamenáno 
v lemu úseku č. 11 na Stříbrném hřbetě. Místa nálezu a počet lokalit: C 10/2, C 11/8, C 
12/3, C 14/1, C 20/1, RE/1, P/2. 

Hypochoeris uniflora se vyskytuje podél devíti mapovaných úseků a u Chalupy na 
Rozcestí, Vyhlídky na Kozí hřbety. Nejpočetnější nález byl zjištěn v lemu úseku č. 24 (12 
lokalit). Taxon roste především v květnatých loukách subalpínských po loh. Často byly 
nalézáni okousaní jedinci spárkatou zvěří. Místa nálezu a počet lokalit: C 7/1, C 8/3, C 
9/8, C 16/6, C 22/1, C 24/12, C 25/1, C 26/10, C 36/2, BU/1, VK/1.

Lilium martagon patří mezi ohrožené druhy (kategorie C3) a výskyt taxonu je 
zaznamenán pouze na dvou úsecích v Modrém dole. Na úseku č. 8 se taxon vyskytuje 
druhotně na skalce u boudy Hnízdo, v úseku č. 14 roste druh v porostu kleče. Místa nálezu 
a počet lokalit: C 8/1, 14/1.

Lycopodium annotinum je taxon ohrožený (kategorie C3). Nalezen byl v lemu třech 
zájmových úseků (ve smrkovém lese v údolí Bílého Labe, na staré Železné stezce úseku 
č. 34 a v porostu kleče na rašeliništi Čertovy strouhy na Stříbrném  hřbetě). Nikdy nebyl 
nalezen u navážek z bazických posypových drtí, nesnáší zvýšené hodnoty pH a N. Místa 
nálezu a počet lokalit: C 11/2, C 13/1, C 4/2.

Lycopodium clavatum se vyskytuje pouze na dvou sledova ných úsecích. Druh se 
nachází v luční enklávě úseku č. 9 a  při okraji cesty č. 27 na světlé mýtině v rozvolněné 
kleči. Místa nálezu a počet lokalit: C 9/1, C 27/1.

Montia fontana patří do kategorie C1 mezi druhy kriticky ohrožené. Byla nalezena 
pouze na jednom místě na prameništi  v horní části Dlouhého potoka v lemu úseku č. 25. 
Místa nálezu a počet lokalit: C 25/2.

Pedicularis sudetica subsp. sudetica je krkonošský endemit a jedná se o kriticky 
ohrožený druh (kategorie C1). Vyskytuje se v lemu čtyř mapovaných úseků na pláních Bílé 
louky. Největší počet lokalit je zaznamenán u cesty č. 20 (4 lokality), která je opuštěná 60 
let. Stanoviště taxonu jsou ohrožena  umělým vysazováním kleče na pláních Bílé louky, 
protože kleč zmenšuje rozlohu travnaté tundry a mění sněhové a mikroklima tické podmínky 
(SOUKUPOVÁ et al. 1995). Místa nálezu a počet lokalit: C 11/2, C 12/1, C 13/2, C 20/4.

Primula minima je druh silně ohrožený (kategorie C2). Ná lez byl zaznamenán v 
lemu pěti sledovaných úseků a u Památní ku obětem hor. V mapované oblasti roste na 
sněhových výležiscích v Modrém dole, v údolí Bílého Labe a v subalpínských holích 
Stříbrného hřbetu a u Památníku obětem hor. Nejpočetněj ší výskyt druhu je v lemu úseku 
č. 8 a 13. Taxon je vázán na mokřiny subalpínských a alpínských poloh a na rozvolněné 



62

tundrové ekosystémy, kde není vegetace vysokého vzrůstu. Místa nálezu a počet lokalit: 
C 8/2, C 11/1, C 12/1, C 13/2, C 14/1, P/1.

Pulsatilla alba je druh ohrožený (kategorie C3) a byl na lezen v lemu 13 mapovaných 
úseků, u bývalé Rennerovy boudy, Památníku obětem hor a Vyhlídky na Kozí hřbety. 
Největší výs kyt (21 lokalit) byl zjištěn v travnatých holích úseku č. 26. Ustupuje ze 
zastíněných míst, kde byla nevhodně vysazene kleč (MÁLKOVÁ, WAGNEROVÁ et al. 
1997). Místa nálezu a počet lokalit: C 7/1, C 8/10, C 9/6, C 11/2, C 13/1, C 15/1, C 16/12, 
C 20/3, C 24/4, C 25/2, C 26/21, C 29/1, C 36/2, RE/4, P/3, VK/5.

Rhinanthus pulcher byl zaznamenán v lemu pěti sledovaných úseků a u Dvorské 
boudy. Nejrozsáhlejší výskyt druhu je u Dvorské boudy v dříve obhospodařované luční 
enklávě. Místa nálezu a počet lokalit: C 24/3, C 27/1, C 29/2, C 30/4, C 36/4, DO/24.

Rubus chamaemorus je glaciální relikt a druh silně ohrožený (kategorie C2). Nalezen 
byl v počtu nad 100 jedinců  pouze ve sterilním stavu v subarkticko - subalpínském 
rašeliništi na Stříbrném hřbetu v lemu cesty č. 11 (po obou stranách). Místa nálezu a 
počet lokalit: C 11/3.

Salix lapponum je druh kriticky ohrožený (kategorie C1) a je glaciálním reliktem. 
Vyskytuje se v lemech sedmi mapovaných úseků, u bývalé Rennerovy boudy, Chalupy 
na Rozcestí a Vyhlídky na Kozí hřbety. Jedná se o taxon vázaný na tundro vá společenstva 
Stříbrného hřbetu, plání Bílé louky, svahů Modrého dolu, travnatých holí svahu Luční 
hory a kryo - vege tační tundry za Chalupou na Rozcestí. Na některých místech byl uměle 
vysazen, což lze dnes těžko prokázat. Místa nálezu a počet lokalit: C 9/1, C 11/3, C 12/3, 
C 14/3, C 16/1, C 19/1, C 20/2, RE/1, BU/1, VK/2.

Sedum rosea patří mezi druhy kriticky ohrožené (kategorie  C1) a vyskytuje se pouze 
v lemu úseku č. 36 u boudy Adolfky v poč tu do 10 jedinců a je možné, že druh zde byl 
v minulosti vysazen. Místa nálezu a počet lokalit: C 36/1.

Streptopus amplexifolius byl nalezen ve stínu vlhčího lesa nebo kosodřeviny u šesti 
mapovaných úseků a u Výrovky.  Nejpočetnější výskyt (6 lokalit) je zaznamenán z úseku 
č. 14  v Modrém dole. Místa nálezu a počet lokalit: C 8/3, C 9/1, C 12/1, C 14/6, C 15/2, 
C 25/5, VY/1.

Swertia perennis je silně ohrožený druh (kategorie C2) a vyskytuje se v lemu čtyř 
zájmových úseků. Nejpočetnější ná lez (8 lokalit) byl zachycen na svahových prameništích 
Modré ho dolu v úseku č. 14. Místa nálezu a počet lokalit: C 8/4, C 9/3, C 14/8, C 22/3.

Thesium alpinum roste v lemu třech sledovaných úseků. Na lezené lokality se nachází 
na výslunných travnatých stráních jižního svahu Luční hory, na skalce u boudy Hnízdo a 
na cestě  č. 25 v Dlouhém dole, kde byl zaznamenán i největší výskyt druhu. Místa nálezu 
a počet lokalit: C 8/1, C 16/1, C 25/4.

Viola lutea subsp. sudetica je druh silně ohrožený (kategorie C2) a endemický. 
Nalezen byl v lemu 10 mapovaných  úseků, u Výrovky, Chalupy na Rozcestí a Dvorské 
boudy. Taxon je vázán na slabě antropicky narušená stanoviště. Ohrožení druhu spočívá 
v jeho genetické degradaci vlivem křížení s ne původním taxonem Viola tricolor, ke kterému 
dochází u Chalupy na Rozcestí, Dvorské boudy a v lemu  úseku č. 24. Hybridizace mezi 
druhy Viola lutea subsp. sudetica a Viola tricolor byla detailně studována Krahulcovou, 
Krahulcem, Kirschnerem (KRAHULCOVÁ, KRAHULEC et KIRSCHNER 1996). 
Rozšířením druhu Viola lutea subsp. sudetica v Krkonoších se též zabývali ŠTURSOVÁ 
a ŠTURSA (1982). Taxon se vyskytuje nejvíce v horských loukách, které byly 
obhospodařovány kosením a hnojením. Místa nálezu a počet lokalit: C 8/6, C 12/2, C 
15/8, C 16/3, C 21/3, C 24/14, C 25/16, C 27/2, C 29/2, C 36/8, VY/15, BU/10, DO/29. 
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5. Závěr
Podél 24 turistických cest a 7 odpočinkových míst v 1. a 2. zóně Krkonošského 

národního parku ve východních Krkonoších bylo autorkami celkem nalezeno 22 chráněných 
druhů  rostlin podle Vyhlášky č. 395 MŽP ČR z r. 1992. Z kategorie C1 se ve sledované 
oblasti vyskytují 4 kriticky ohrožené  druhy. Jedná se o taxony Montia fontana, Pedicularis 
sudeti ca subsp. sudetica, Salix lapponum a Sedum rosea. Druhy Montia fontana a Sedum 
rosea byly nalezeny pouze v jedné lokalitě v celé sledo vané oblasti v počtu do 10 jedinců, 
jejich výskyt je velmi ohrožen. Druh Pedicularis sudetica a Salix lapponum jsou oh roženy 
zalesňováním náhorních plošin, protože dochází ke změnám jejich přirozeného stanoviště 
(KOCIÁNOVÁ et al. 1995). Z kategorie C2 bylo v zájmovém území zaznamenáno 8 
silně ohrožených druhů (Ane mone narcissiflora, Coeloglossum viride, Diphasiastrum 
alpi num, Hieracium alpinum agg., Primula minima, Rubus chamaemo rus, Swertia 
perennis, Viola lutea subsp. sudetica). Z kate gorie C3 bylo zjištěno 10 ohrožených taxonů 
(Aconitum callibotryon, Arnica montana, Botrychium lunaria, Campanula bohe mica, 
Empetrum hermaphroditum, Gentiana asclepiadea, Huperzia  selago, Lilium martagon, 
Lycopodium annotinum, Pulsatilla al ba). Mezi druhy vyskytující se jen v jednom úseku v 
celé mapované oblasti patří Coeloglossum viride, Montia fontana, Rubus chamaemorus a 
Sedum rosea. Alespoň u dvou mapovaných úseků v zájmovém území byly nalezeny taxony 
Anemone narcissiflora, Gnaphalium supinum, Lilium martagon, Lycopodium clavatum. 
Mezi nejpočetnější dru hy sledovaného území lze zařadit taxony Campanula bohemica, 
Gentiana asclepiadea, Hieracium alpinum agg. Nejvíce chráněných a ohrožených druhů 
roste v nejméně antropicky ovlivněných místech, kromě taxonu Botrychium lunaria, 
Campa nula bohemica a Viola lutea subsp. sudetica.

Nejzachovalejší a nejméně narušené lokality východních Krkonoš se nachází 
na uzavřených cestách a vyznačují se vyso kým druhovým zastoupením chráněných 
a ohrožených rostlin. Trvale uzavřené oblasti prochází úseky č. 8, 9, 10, 20, 26 a 34. 
Komunikace č. 7, 11, 14, 16 jsou zrušeny v letním období. Největší počet chráněných a 
ohrožených druhů ve sledovaném území byl zaznamenán v zóně klidu v Modrém dolu 
v lemu úseku č. 8 (22 nalezených druhů), úseku č. 9 (15 zjištěných taxonů), úseku č. 14 
(18 pozorovaných  druhů). Vysoká biodiverzita je též v lemu úseku č. 24 (16 nalezených 
taxonů), v lemu cesty č. 25 (17 determinovaných druhů) a úseku č. 36 (16 nalezených 
taxonů). Největšímu ohrožení jsou vystaveny oblasti, které inten zivně využívají návštěvníci 
hor a úseky, kde byl nevhodně  použit chemicky cizorodý materiál k jejich zpevnění. Jedná 
se především o turistické objekty (Výrovka, Chalupa na Rozcestí, Dvorská bouda) a cesty, 
které odpočinková místa spojují (úsek č. 12, 13, 15, 21). Nejmenší výskyt chráněných 
a ohrožených  druhů je zaznamenán u úseku č. 19 (3 taxony) a úseku č. 23  (4 taxony).

Summary
In interesting area of the Eastern Krkonoše Mts. it was found altogether 22 protected plant 

species from the list of Public Notice no. 395 Ministry of Enviroment CZ from 1992. From category 
C1 there are 4 critical endangered species (Montia fontana, Pedicularis sudeti ca, Salix lapponum, 
Sedum rosea). Montia fontana and Sedum rosea were found only in one locality in whole interesting 
area in the number of 10 pieces, their occurence is very endangered. Pedicularis sudetica and Salix 
lapponum are endangered by reforest of artic-alpine tundra, because the reforestation changes native 
location of these species (KOCIÁNOVÁ et al. 1995). From category C2 there are 8 acutely endangered 
species (Ane mone narcissiflora, Coeloglossum viride, Diphasiastrum alpi num, Hieracium alpinum 
agg., Primula minima, Rubus chamaemo rus, Swertia perennis, Viola lutea subsp. sudetica). From 
cate gory C3 there are 10 endangered taxons (Aconitum callibotryon, Arnica montana, Botrychium 
lunaria, Campanula bohe mica, Empetrum hermaphroditum, Gentiana asclepiadea, Huperzia selago, 
Lilium martagon, Lycopodium annotinum, Pulsatilla al ba).
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The most well-preserved and the least disturbed localities of the Eastern Krkonoše Mts. are in 
area of closed paths and characterize high species diversity of protected and endangered plant taxons. 
Paths no. 8, 9, 10, 20, 26, 34 are in permanent closed area. Paths no. 7, 11, 14, 16 are not opened to 
public in summer. The highest number of protected and endangered species was found along the path 
no. 8 (22 found species), path no. 9 (15 found species), path no. 14 (18 found species), path no. 24 
(16 found species), path no. 25 (17 found species) and path no. 36 (16 found species). The highest 
endangerment of protected plant taxons is in the areas, where is intensive tourism (Výrovka, Chalupa 
na Rozcestí, Dvorská bouda) and along the paths, which were unsuitably stabilized by chemical 
heterogeneous materials (path no. 15, 21). The least occurence of protected and endangered plant 
species is known along the path no. 19 (3 taxons) and the path no. 23  (4 taxons).
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