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V Harrachově, vedle dolní stanice lanovky na Černou 
horu, se nachází přírodní památka Anenské údolí. Vlhká 
mesotrofní louka hostí bohatou populaci šafránu bělo-
květého (Crocus albiflorus). Druh, původně se vyskytující 
v alpských zemích, u nás na několika místech zdomácněl 
a byl zařazen mezi chráněné druhy rostlin. V Libereckém 
kraji se vyskytuje na několika lokalitách, z nichž je tato 
jednou z nejbohatších. Kromě šafránu bělokvětého ne-
byly při botanickém průzkumu zjištěny jiné vzácné dru-
hy rostlin. Šafrány vykvétají těsně po roztátí sněhu, jejich 
bílé květy jsou prvními na louce. Populace šafránu může 
pocházet z místního zahradnictví, které se původně na-
cházelo nedaleko nynějšího chráněného území.

106 Přírodní památka
Anenské údolí

Výměra: 1,05 ha
Vyhlášeno: 1985
Nadmořská výška: 665 m n. m.
Katastrální území: Harrachov

Krkonošský národní park (KRNAP) byl založen v roce 1963 a rozprostírá se v severovýchodních 
Čechách při hranici s Polskem na ploše 549 km2 (včetně ochranného pásma). Krkonoše patří k her-
cynským pohořím vyvrásněným v prvohorách před zhruba 600 miliony lety. Výrazně překračují 
horní (alpinskou) hranici lesa, která se zde pohybuje okolo 1 250 m n. m. Hora Sněžka (1 602 m. n. 
m.) je nejvyšším vrcholem České republiky. Vysokohorské rysy přírody krkonošských hřbetů a hře-
benů podtrhuje a formuje drsné klima s velmi chladnými severními a severozápadními větry, níz-
kými teplotami vzduchu a vysokými úhrny atmosférických srážek (až 1 600 mm/rok). Na území KR-
NAP bylo zjištěno přes 1 300 druhů kvetoucích rostlin, 57 druhů savců a 165 druhů ptáků, z nichž 
mnoho patří mezi druhy ohrožené a chráněné. Po přibližně 800 km značených turistických cest na-
vštíví park přes 8 milionů lidí ročně.

Spravuje Správa Krkonošského národního parku, tel.: 499 456 111

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus). 

Přírodní památka Anenské údolí. 

107 Přírodní památka
Prameny Labe

Výměra: 1 000 ha
Vyhlášeno: 1980
Nadmořská výška: 920–1 509 m 
Území obce: Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Vítkovice

Nejrozsáhlejší „maloplošné“ chráněné úze-
mí v Libereckém kraji zaujímá západní část 
hřebenových partií Krkonoš s několika vý-
znamnými vrcholy – Kamenec (1 233 m n. m.), 
Lysá hora (1 344 m n. m.), Sokolník (1 384 m n. 
m.), Kotel (1 435 m n. m.), Vysoké Kolo (1 509 m 
n. m.), Velký Šišák (1 410 m n. m.) a Dívčí kame-
ny (1 414 m n. m.). Z vegetačních typů převládá 
krkonošská arkto-alpinská tundra, reprezento-
vaná zejména mozaikou více či méně souvis-
lých porostů kleče (Pinus mugo), horských ra-
šelinišť a alpinských luk. Na posledně jmeno-
vaných rostou na jižní hranici svého rozšíření 
například glaciální relikty ostružiník moruš-

ka (Rubus chamaemorus), ostřice tuhá (Carex 
bigelowii) či vrba laponská (Salix lapponum). 
Unikátní rostlinná společenstva se vytvořila 
v ledovcových karech Kotelních jam. Dlouho-
dobá izolace lokalit v Krkonoších vedla k vý-
voji jednotlivých populací v nové druhy – vý-
sledkem je například více než 20 endemických 
druhů či poddruhů rodu jestřábník (Hieraci-
um spp.). Typickými hmyzími obyvateli tund-
rových poloh jsou například střevlíci Carabus 
linnei a Carabus sylvestris. Z ptáků se zde může-
me setkat s pěvuškou podhorní (Prunella colla-
ris) či slavíkem modráčkem tundrovým (Lusci-
nia svecica svecica). 

Spravuje Správa Krkonošského národního parku, tel.: 499 456 111

Tundra se v České republice vyskytuje pouze v nejvyšších horách, v Krkonoších. Je charakteristic-
ká bezlesými ekosystémy v drsných klimatických podmínkách. Rostlinstvo a živočišstvo, přežíva-
jící v těchto podmínkách, musí být dokonale přizpůsobené větru, mrazu a relativně krátkému ve-
getačnímu období. Jedná se většinou o druhy menšího vzrůstu, rostliny jsou pro ochranu před vě-
trem a mrazem často opatřeny chloupky. V krkonošské tundře se prolíná charakter tundry polár-
ních oblastí (arktická tundra) s charakterem tundry vysokohorské (alpinská tundra), proto je ozna-
čována jako arkto-alpinská tundra.

Kotel (1 435 m n. m.). Foto Jan Vaněk Jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum).


