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Kv!tena p$írodní památky Slune"ná strá& v Krkonoších
Flora of the Nature Monument Slune"ná strá& in the
Krkonoše Mts.
Petr Bulušek & Jana $eská & Milan Skalický
Abstract: Object of the study was floristic inventory of Nature
Monument “Slune&ná strá'” in the Krkonoše Mts. The study
reassumed in botanical research made in this locality in 70s. There
were 185 taxa of vascular plants determined, of which 15 taxa are
protected under relevant legislative.
Key words: flora, the Krkonoše Mts.– Slune&ná strá', monitoring,
protected species.

Úvod
Cílem studie bylo získat p"ehled o druhové rozmanitosti zájmového území, a
tím prakticky p"isp!t ke studiu biodiverzity v rámci Krkonošského národního parku.
Práce navazovala na botanický výzkum provád!ný RNDr. H. Štursovou koncem
70. let.
Charakteristika zájmového území
Slune&ná strá' byla vyhlášena p"írodní památkou v roce 1995. P"edm!tem
ochrany je rozsáhlý komplex slatiništních a rašelinných luk s mimo"ádnou a dosud
zachovalou mozaikou rostlinných spole&enstev. V rámci snahy o zachování
fytogenofondu Krkonoš bylo a je toto území využíváno k p!stování orchidejí a
jiných ohrožených druh% rostlin a k záchrannému p"enosu rostlin z jiných území.
P"írodní památka Slune&ná strá' se nachází v submontánním stupni
východních Krkonoš, v ochranném pásmu. Z hlediska fytogeografického &len!ní
$R náleží do fytogeografického obvodu – $eské oreofytikum a fytogeografického
okresu – Krkonoše.
Nadmo"ská výška je zde 600 – 650 m n. m. Rozkládá se v okrese Trutnov
v katastrálním území Maršov a &áste&n! i v katastrálním území Svoboda nad Úpou.
Celková vým!ra p"írodní památky je 14, 9 ha. Nejlepší p"ístup k p"írodní památce
je cestou od Mladých Buk% nebo ze Svobody nad Úpou. Celé chrán!né území je
ohrani&eno d"ev!ným plotem. Správou KRNAP je vedle d"ev!ného plotu
vysazována p"írodní bariéra ze d"evin, jejichž hlavním úkolem je vymezení hranic
v dob!, kdy tam d"ev!ný plot již nebude. P"ístup na území je možný jen se souhlasem
Správy Krkonošského národního parku.
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