Soubor pohlednic, který právě držíte v rukou, vás slovem i obrazem provede historií a současností vybraných
krkonošských enkláv. Historii reprezentují černobílé fotografie převážně z první poloviny 20. století, zobrazující
krajinu po staletí utvářenou tzv. budním hospodařením. Jeho součástí byla pravidelná péče o luční enklávy, díky
které vznikla pestrá a unikátní společenstva rostlin a živočichů. Přirozeným projevem šetrného využívání původně
lesnatého území byla harmonická krajina. Skýtala stálou obživu skromným horalům a zároveň umožňovala existenci
mozaiky lesů, luk i mnoha rostlinných a živočišných druhů. Druhá světová válka dramaticky zasáhla do osudů
obyvatel Evropy a ušetřena nezůstala ani krajina českého pohraničí. Nucené vysídlení německé části obyvatelstva
po válce znamenalo také postupný zánik hospodaření na horských loukách a pastvinách. Luční enklávy bez
hospodářů postupně zarůstaly keři a stromy. Vzácné rostliny mizely pod nadvládou silnějších invazivních plevelů.
Neudržované stružky ztratily svoji funkci a z pastvin se přestalo ozývat cinkání kravských zvonců.

Krkonošské louky čekaly na svoji šanci několik desetiletí. Na lepší časy jim začalo svítat až po společenských změnách
v závěru 20. století. Nesmělé pokusy o pravidelné hospodaření v blízkosti bud vystřídaly postupně rozsáhlejší projekty
a výrazná finanční podpora z rozpočtu České republiky a Evropské unie. Změny na loukách začaly být patrné nejdříve
pro odborníky – přírodovědce a postupně také pro zvídavé návštěvníky. Na barevných fotografiích z počátku 21.
století můžete porovnat proměnu vybraných devatenácti lučních enkláv. Na většině z nich jsou stále ještě viditelné
převážně negativní důsledky minulosti. Jako příslib lepších časů na jednotlivých pohlednicích prezentujeme činnosti
realizované v posledních letech. Jejich základem je návrat k tradičním způsobům hospodaření doplněný o některé
razantnější zásahy. Příkladem může být pastva hospodářských zvířat, senoseč, odstranění odpadů nebo likvidace
plevelných rostlin. To vše se neobejde bez nové generace odvážných hospodářů, pomalu zapouštějících v Krkonoších
své kořeny. Stálou obživu jejich rodinám napomáhá zajistit finanční podpora ve formě nejrůznějších dotací. Mezi
zásadní aktivity tohoto druhu patří projekt LIFE CORCONTICA – život pro krkonošské louky.

S přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+ (LIFE11 NAT/CZ/490).
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Projekt LIFE CORCONTICA podporuje návrat života na krkonošské louky. Finanční prostředky jsou
určeny na podporu tradičních způsobů hospodaření – pravidelné seče a pastvy, které jsou pro tuto
krajinu typické. Snaží se tak horské louky zachovat a obnovit jejich dřívější pestrost. Hospodaření
zpočátku podporujeme prováděním výřezů náletových dřevin, odstraněním nežádoucích rostlin,
obnovou vodního režimu pročištěním struh a sběrem kamenů z luk. V průběhu let 2012–2018 bude takto
pečováno o více než 30 lučních enkláv s celkovou rozlohou cca 425 hektarů. Evropská komise
prostřednictvím projektu LIFE CORCONTICA podpoří druhově pestré louky, které patří mezi nejcennější
části evropsky významné lokality Krkonoše.

Seznam literatury:
Theodor Lokvenc: Příběhy lučních enkláv, Měsíčník Krkonoše – Jizerské hory, č. 1–12, Správa KRNAP, 2003
Jiří Havel: Jak jsem fotil Krkonoše, Měsíčník Krkonoše – Jizerské hory, č. 1, Správa KRNAP, 2003
Jan Štursa: Poznámky k jednomu experimentu, Měsíčník Krkonoše – Jizerské hory, č. 2, Správa KRNAP, 1977
Theodor Lokvenc: Toulky krkonošskou minulostí, Kruh, 1978
Miroslav Bartoš: Krkonoše – horské boudy, Gentiana Jilemnice, 2010
Zdroje dostupné z WWW:
www.fotohistorie.cz/Kralovehradecky/Trutnov/Davidovy_boudy/Default.aspx www.friesovy-boudy.cz/historie/
www.davidovy-boudy.cz/historie-davidovek
www.bradlerovy-boudy.cz/rubrika/14-Historie-Bradlerovych-bud/index.htm
www.krkonosskeboudy.cz/2014/01/davidovy-boudy.html
www.richtrovyboudy.cz/historie/
www.krkonosskeboudy.cz/p/boudy-jejich-historie.html

Vydal LIFE CORCONTICA © 2015 | Foto archiv Správy KRNAP

Dvoračky

Dvorské Boudy v Sedmidolí
a Medvědí bouda
Medvědí bouda

Boudy ve Slezském sedle
Erlebachova bouda
Špindlerova bouda
Brádlerovy Boudy
Moravská bouda

Přední Rennerovky
Friesovy Boudy
Klínová bouda

Enkláva Klínové Boudy

Jelení Boudy

Richterovy Boudy
Modrý Důl

Liščí bouda a Liščí louka

Rýchorská bouda
Rýchorský kříž

CMYK

