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se zde mohlo rozkládat a přispívat tak ke zdraví 
lesa. 

Dosazujeme sazenice původních druhů dřevin  
a tím postupně přibližujeme druhovou skladbu lesa 
té původní. Podporujeme růst semenáčků, které 
se v lese uchytily samovolně. 

Za velmi dobrou péči o svěřené krkonošské lesy 
jsme získali prestižní certifikáty FSC a PEFC, 
které jsou důkazem, že v krkonošských lesích 
hospodaříme šetrným a odpovědným způsobem. 



Po tisíce let byly krkonošské lesy neprostupnými 
hvozdy. Od středověku, tedy již asi 700 let, v nich 
hospodaří člověk. 

Využití dřeva, související s hornictvím  
v Krkonoších i se zásobením kutnohorských 
stříbrných dolů, způsobilo jejich téměř úplnou 
devastaci. Během 18. století začali naši předkové 
les cíleně pěstovat a na vykácených plochách 
zakládali rozsáhlé porosty s často nevhodným 
druhovým složením.

Ty neodolaly v 70. letech 20. století imisím a lesní 
ekosystémy zatížené vysokými koncentracemi 
škodlivých látek v ovzduší se na velké ploše, 
zejména ve vyšších polohách, rychle rozpadaly. 

Postupně s útlumem zdrojů škodlivin, ochranou 
ovzduší a za významné pomoci nadace FACE 
se nejhorší následky imisně-ekologické kalamity 
podařilo zmírnit. 

Dnes jsou Krkonoše opět zelené. 

Od roku 1994 o krkonošské lesy pečuje Správa 
Krkonošského národního parku. 

Les, který jsme zdědili, se od přírodního lesa velmi 
liší. Přestože lesní porosty dnes pokrývají více než 
80 % plochy Krkonoš, jejich druhová skladba není 
přirozená. 

Velkou většinu jeho rozlohy dnes tvoří:
• smrk ztepilý (79 %), 
• borovice kleč (6 %),
• buk lesní (5 %). 

Ostatní listnaté dřeviny jsou zastoupeny jen velmi 
málo (10 %). 

Naší snahou je les co nejvíce přiblížit přírodě  
a minimalizovat zásahy člověka v něm. Snažíme 
se obnovit jeho stabilitu, aby lépe odolával 
kalamitám.

Netěžíme holosečně a dříví přibližujeme šetrně, 
aby nebyl poškozován lesní porost ani půda. Na 
nepřístupných místech využíváme lanovky i koně. 
Významný podíl dřeva necháváme na místě, aby 


