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MEZINÁRODNÍ SÍŤ
MODELOVÝCH LESŮ
Mezinárodní síť modelových lesů
(International Model Forest Network – IMFN),
vznikla pro podporu udržitelného hospodaření
s přírodními zdroji a participacního
managementu krajiny

Území pro přírodu
i pro lidi
Area for the nature
as well as the people

Tato mezinárodní asociace, jejíž ústředí se nachází
v kanadské Ottawě, sdružuje partnery z celého
světa a v současnosti zahrnuje více než 60 oblastí
v 31 zemích světa (2017) o celkové rozloze
84 miliónů hektarů. Členové sítě pracují již 25 let
na společném cíli – udržitelné hospodaření v lesích a krajině.
Základem členství v síti je kromě udržitelného
hospodaření také uplatňování participačního
principu spolupráce s důrazem na potřeby místních obyvatel i provázanost na řešení globálních
problémů. Členové sítě si vyměňují informace,
znalosti, zkušenosti a inovativní postupy a podporují mezinárodní spolupráci.
Území, která tyto úkoly naplňují, jsou tzv.
Modelové lesy. V současnosti je toto již tradiční
označení trochu zavádějící. V minulosti zájem

o lesy převažoval, dnes obecně vnímáme pestré
krajiny jako komplexní hodnoty, skládající se
nejen z lesů, ale i polí, luk, chráněných oblastí, řek,
vodních nádrží a lidských sídel. Tyto geografické
oblasti pak celému světu názorně představují
nejen svoje jednotlivé přírodní a kulturní hodnoty,
ale zejména komplexní přístupy k jejich udržitelnému využívání v daném místě. V praxi se péče
o ekosystémy kombinují s rozvojovými potřebami místních obyvatel a se zajištěním dlouhodobě
udržitelného stavu krajiny. Management každého
Modelového lesa spojuje zúčastněné strany a uživatele přírodních zdrojů od obcí přes podnikatele
až po státní správu. Pomáhá vytvořit shodu
na společné vizi udržitelnosti krajiny. Kontinuální
komunikace umožňuje pochopit a zohlednit různorodé zájmy všech subjektů.
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INTERNATIONAL MODEL
FOREST NETWORK
International Model Forest Network (IMFN) was
created to support sustainable management of natural
resources and participative landscape management.
This international association, with it headquarters in Canadian capital Ottawa, unites partners
from around the world and currently includes more
than 60 areas in 31 countries (2017), covering the
total of 84 million hectares. For 25 years its members
have been working towards a common goal –
sustainable management of forests and landscapes.
The grounds for membership encompass, apart
from sustainable management, participation principle
of cooperation with emphasis on the goals of local
inhabitants as well as solving global problems. The
member's work comprises exchange of information,
knowledge, experience and innovative approaches as
well as international cooperation.

The areas where these tasks are fulfilled are
called Model Forests. This traditional name is a bit
misleading today. The focus on forests dominated in
the past, but today it has shifted towards diverse
landscapes consisting not only of forests, but also
fields, meadows, protected areas, rivers, water
reservoirs and human settlements. These geographical regions present to the whole world not only their
values, but particularly an approach to their use in the
given area. In practice it means care for the
ecosystems combining needs of local inhabitants with
persistent sustainable status of the landscape.
Coordination of each Model Forest unites involved
groups and users of natural resources from local
communities through entrepreneurs to governments; helping to create a common vision of sustainability and maintain dialogue amongst all stakeholders.

MODELOVÝ LES
ČESKÁ REPUBLIKA
Na začátku roku 2017 vznikla
s podporou Ministerstva zemědělství České republiky
Společnost Modelový les Česká Republika

Společnost Modelový les Česká republika zastřešila obecně prospěšná společnost Biosférická
rezervace Dolní Morava, která jí poskytla neutrální platformu pro sdílení a šíření informací,
znalostí na podporu vzdělávání, vědy a výzkumu
a prezentaci historické tradice středoevropského
lesnictví a managementu kulturní krajiny prostřednictvím čtyř vzorových nespojitých území –
Lesnického parku Bezděz, Lesnického parku
Křivoklátsko, Lesnického parku Masarykův
les Křtiny a Biosférické rezervace Dolní
Morava.

Lesnické parky u nás vznikají od roku 2010
jako vzorová území šetrného, vyváženého a trvale
udržitelného hospodaření v krajině. Veškeré
aktivity Lesnických parků jsou vedeny v duchu
hesla „Území pro přírodu i pro lidi“.

Každá ze čtyř oblastí Modelového lesa Česká
republika je jedinečná přírodními podmínkami,
odlišným historickým vývojem a využitím kulturní
krajiny. Uplatňované způsoby udržitelného
hospodaření a správa naplňují dlouhodobě
principy Mezinárodní sítě modelových lesů, což
vyústilo 7. 7. 2017 v řádné členství Modelového
lesa Česká republika v této síti.
Iniciativa je založena na zapojení a podpoře
místních obyvatel, vlastníků pozemků, podnikatelů, veřejných institucí a ostatních subjektů, přímo
či nepřímo využívajících přírodní zdroje a krajinu
v daném místě. Platforma nabízí neformální
prostor pro rozvoj dialogů a řešení konfliktů.
Modelový les Česká republika se stal nástrojem pro sdílení místních znalostí a posílení povědomí o hospodaření s přírodními zdroji udržitelným způsobem. Formou spolupráce je mezioborová výměna argumentů a respekt k rovnocennosti rozvojových pilířů: ekologického, ekonomického a sociálně-kulturního. Dlouhodobým společným cílem je pak harmonická kulturní krajina.
Přijetím Lesnických parků a Biosférické
rezervace Dolní Morava do Mezinárodní sítě
modelových lesů, které následovalo po oficiální
hodnotící návštěvě zástupců Sekretariátu IMFN,
se zvýšila prestiž práce krajinných hospodářů,
která má v naší části Evropy dlouhou tradici.
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MODEL FOREST
CZECH REPUBLIC
The Model Forest Czech Republic association was
established with the support of the Ministry of
Agriculture of the Czech Republic in 2017. The
management framework was provided by the Lower
Morava Biosphere Reserve that set its goal to serve as
an impartial platform for sharing and dissemination of
information, knowledge for support of education,
science and research and presentation of historical
traditions of Central European forestry and cultural
landscape through four dispersed model areas –
Bezdez Forestry Park, Krivoklatsko Forestry Park,
Masarykuv les Krtiny Forestry Park and the Lower
Morava Biosphere Reserve.

Forestry parks have been established in the
Czech Republic since 2010 as model areas for
considerate, balanced and sustainable landscape
management. All activities of Forestry Parks are done
under the keynote “Area for the nature as well as the
people”.

LESNICKÝ PARK

Each of the four regions of the Model Forest
Czech Republic is unique in terms of its
environmental conditions, different historical
development and usage of cultural landscapes.
Means of sustainable management and governance
have fulfilled the principles of the IMFN for a long
time and the Model Forest Czech Republic received
a full membership in the Network on July 7, 2017.
The initiative is based on inclusion and support of
local inhabitants, land owners, entrepreneurs, public
institutions and other stakeholders, directly or
indirectly using natural resources in given site. The
platform offers informal space for dialogue and
solution of conflicts.
Model Forest Czech
Republic became a tool for
sharing local knowledge and
raising awareness about
sustainable natural resource
management. The cooperation takes form of interdisciplinary exchange of arguments
and respect to equivalence of
the three development
pillars: environment, economic and social-cultural. The
mutual long term goal is harmonic cultural landscape.
The acceptance of the
Forestry Parks and the Lower
Morava Biosphere Reserve
into the International Model Forest Network that
followed the official evaluation visit by representatives of the IMFN Secretariat has enhanced the
prestige of landscape managers' work which boasts a
long tradition in this part of Europe.

KŘIVOKLÁTSKO

LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO
KRIVOKLATSKO FORESTRY PARK

Rok vyhlášení | Established: 2010
2
Rozloha | Area: 173 km
Poloha | Location:
Lesnický park Křivoklátsko se nachází ve Středočeském
a částečně v Plzeňském kraji západně od hlavního města Prahy.
Leží v katastrálním území 23 obcí.
Krivoklatsko Forestry Park is located in Central Bohemian Region
and partly in Plzen Region west of the capital city of Prague.
Its area encompasses 23 communities.
Charakteristika | Characteristics:
V území Lesnického parku Křivoklátsko se nacházejí souvislé komplexy lesa s menšími nelesními
enklávami. Zemědělská činnost není v Lesnickém
parku Křivoklátsko dominantní, vzhledem k reliéfu krajiny, kvalitě půdy i historii osídlování.
Charakteristické jsou malé polní celky rozdělené
mezemi a remízky s různou dřevinnou a bylinnou
skladbou, což napomáhá k většímu využívání
krajiny rostlinnými a živočišnými druhy. Území se
nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
a jsou zde mezinárodně významné oblasti zahrnuté v soustavě Natura 2000.

The area of Krivoklatsko Forestry Park is
characterized by coherent forest complexes with
smaller non-forested enclaves. The farming is not
dominant due to landscape relief, soil quality and
history of settlement. The typical features are small
fields divided by balks and groves with diverse tree
and herb structure that improves the habitats for
species of plants and animals. The Forestry Park is
located in Krivoklatsko Protected Landscape Area
and incorporates sites of international importance
included in European nature conservation network
Natura 2000.
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LESNICKÝ PARK BEZDĚZ
BEZDEZ FORESTRY PARK

Rok vyhlášení | Established: 2011
2
Rozloha | Area: 249 km
Poloha | Location:
Lesnický park Bezděz je situován severovýchodně
od hlavního města Prahy, na rozmezí Libereckého a Středočeského kraje.
Leží v katastrálním území 34 obcí.
Bezdez Forestry Park is situated southeast of Prague,
on the boundary between Liberec and Central Bohemian Regions.
Its cadastre includes 34 communities.
Charakteristika | Characteristics:
Území Lesnického parku Bezděz má charakter
lesnaté oblasti, doplněné o přirozené pastviny,
louky a vodní plochy přecházející do vnitrozemských bažin. Vzhledem k vysokému procentu lesnatosti v oblasti se jen malý podíl půdy využívá pro
zemědělskou činnost. Na území parku je vyhlášena Chráněná krajinná oblast Kokořínsko –
Máchův kraj, soustava Natura 2000 a také oblasti
zahrnuté do Úmluvy o mokřadech, mající mezinárodní význam především jako biotopy vodního
ptactva, také známé jako Ramsarská úmluva.
Bezdez Forestry Park represents a forested region
complemented by natural pastures, meadows and
water bodies turning to inland marshlands. Due to
the high percentage of forests in the region only a
small portion of land is used for farming. The Forestry
Park encompasses Kokorinsko-Machuv kraj
Protected Landscape Area, network Natura 2000 as
well as sites included in Convention on Wetlands of

International Importance especially as Waterfowl
Habitat, also known as Ramsar Convention.

LESNICKÝ PARK MASARYKŮV LES KŘTINY
MASARYKUV LES KRTINY FORESTRY PARK

Rok vyhlášení | Established: 2011
2
Rozloha | Area: 129 km
Poloha | Location:
Lesnický park Masarykův les Křtiny se nachází
v Jihomoravském kraji severním směrem v těsné blízkosti města Brna.
Park se překrývá s územím 32 obcí, městysů a městských částí.
Masarykuv les Krtiny Forestry Park is situated
in South Moravian Region in vicinity of the city of Brno.
The park lay over 32 communities, townships and city districts.
Charakteristika | Characteristics:
Lesnický park Masarykův les Křtiny vytváří
souvislý komplex lesních pozemků s vysokou
biodiverzitou, prolnutých městskou zástavbou
a zemědělským územím. Půda využívána pro zemědělské účely má v Lesnickém parku Masarykův les Křtiny jen okrajové zastoupení.
V menší míře je v území orná půda, následovaná
trvalými travními porosty. Část Lesnického
parku Masarykův les Křtiny spadá do Chráněné
krajinné oblasti Moravský kras, nacházejí se zde
i území zapsaná do soustavy Natura 2000.

Masarykuv les Krtiny Forestry Park consists of
a continuous complex of forests with high
biodiversity, interspersed with built-up areas and
agricultural land. Agrarian land use is only marginal
in the Forestry Park. The area has a small degree of
arable land followed by permanent grasslands. Part
of the Park lies in the Moravian Karst Landscape
Protection Area with sites listed under the Natura
2000 network.
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BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA
LOWER MORAVA BIOSPHERE RESERVE

Rok vyhlášení | Established: 2003
2
Rozloha | Area: 349 km
Poloha | Location:
Biosférická rezervace Dolní Morava se nachází
v nejjižnějším cípu Moravy na hranicích se Slovenskem a Rakouskem.
Území BR DM zasahuje do 31 katastrálních území.
The Lower Morava Biosphere Reserve is located in the southernmost
part of Moravian region on the state borders with Slovakia and Austria.
The site is situated on cadastral areas of 31 communities.
Charakteristika | Characteristics:
V Biosférické rezervaci Dolní Morava se nachází
nejrozsáhlejší komplex lužních lesů a luk v České
republice. Celá oblast je intenzivně zemědělsky
obhospodařována a orná půda zabírá 37 % celkové rozlohy území. Biosférická rezervace Dolní
Morava je ze všech oblastí Modelového lesa
Česká republika nejvíce fragmentovanou a s nejširším využitím krajinného pokryvu. Na území se
nachází Chráněná krajinná oblast Pálava a Lednicko-valtický areál zapsaný na Seznam světového
dědictví UNESCO.

The most extensive complex of floodplain forests
and meadows in the Czech Republic is located in the
Lower Morava Biosphere Reserve. The whole
region is intensively farmed and arable land takes up
the total of 37 % of the entire site. The Lower
Morava BR is the most fragmented of all parts of the
Model Forest Czech Republic and has the most
diverse land use. The site encompasses the Palava
Protected Landscape Area as well as the LedniceValtice Cultural Landscape listed as UNESCO World
Heritage Site.

Kontakty | Contacts:
Správce Modelového lesa Česká Republika
Administrator of the MF Czech Republic
BR Dolní Morava, o.p.s.
Zámecké náměstí 69
69144 Lednice
hana.kalivodova@dolnimorava.org
www.dolnimorava.org
Lesnický park Křivoklátsko
Krivoklatsko Forestry Park
Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.
Hradní 3
270 23 Křivoklát
www.lpkrivoklatsko.cz
Lesnický park Bezděz
Bezdez Forestry Park
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/V
160 64 Praha 6
www.lesnickyparkbezdez.cz
Lesnický park Masarykův les Křtiny
Masarykuv les Krtiny Forestry Park
ŠLP Masarykův les Křtiny
679 05 Křtiny 175
www.slpkrtiny.cz
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
www.eagri.cz
Sekretariát Mezinárodní sítě
Modelových lesů
International Model Forest Network Secretariat
580 Booth Street
Ottawa, ON
Canada K1A 0E4
www.imfn.net

