
ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU, SVAZEK 55, ÍSLO 2/2010 141

Odborné sd lení
Kre mer, Šach, Kantor: K historii vzniku první právní normy pro víceú elové obhospoda ování les  - p ísp vek k lesnické historii Beskyd

VÝVOJ LESNÍ POLITIKY V PROBLEMATICE 
OBHOSPODA OVÁNÍ LES

V dob  rychlého rozvoje civiliza ních proces  b hem 60. let 
20. století – jmenovit  to bylo nap . zahuš ování infrastruktury 
kulturní krajiny a sílící pot eba ochrany zdroj  pitné vody – se v les-
nické Evrop  za alo uvažovat o závažné zm n  – dosud jednoú e-
lov  d evoproduk ní lesní hospodá ství zm nit v odv tví víceú e-
lov  využívající lesní p írodní zdroje – jak produkcí tržních statk
(dnes „národní bohatství“ podle § 1 zákona o lesích . 289/1995 Sb.), 
tak cíleným zajiš ováním ve ejn  prosp šných služeb, jejichž efekty 
bývají mimotržní povahy. V projektech eskoslovenského lesnické-
ho výzkumu se získávala ada poznatk  o tom, jak obhospoda ování 
obnovitelného p írodního zdroje i obecn ji nakládání s lesy m že 
pozitivn  i negativn  ovliv ovat krajinné prost edí – životní pro-
st edí lidské spole nosti v naší kulturní obytné krajin . Tím byl dán 
podn t k novému p ístupu k les m též jako ke generátor m žádou-
cích environmentálních funkcí lesa pro krajinné životní prost edí 
(tedy k pé i o „nenahraditelnou složku životního prost edí“ podle 
téhož paragrafu zákona). 

Od za átku 70. let minulého století se v SSR rozvinul výzkum 
takto motivovaný, zabývající se mimoproduk ními funkcemi 
lesa. Velké projekty byly v novány možnostem aktivn  udržovat 
a také cílen  posilovat konkrétní vodohospodá sky d ležité ú in-
ky les  tam, kde je to pot ebné – zejména les  horských s jejich 
zadržovacím (reten ním) potenciálem pro srážkové vody a les
v povodích vodárenských nádrží s jejich ú inky v ochran  jakosti 

surové vody jako mimoproduk ní funkce ízené. Iniciace takové-
ho výzkumu vznikla p vodn  v 60. letech ve Výzkumném ústavu 
lesního hospodá ství a myslivosti (VÚLHM Zbraslav-Strnady), 
vedeném editelem Ing. Janem Jindrou, CSc. (do roku 1975). Lesnic-
ko-vodohospodá ské projekty byly p ipravovány od druhé poloviny 
60. let1. Projekty obsáhlých v decko-výzkumných státních úkol ,
p edložené jmenovanými koordinátory, byly schváleny jak Minis-
terstvem lesního a vodního hospodá ství (MLVH), tak také dozírají-
cím Ministerstvem v deckého a technického rozvoje (MVTR SR) 
po ínaje p tiletkou 1971/752. Prosadit ideu víceú elového hospoda-
ení v lesích do plán  resortu se da ilo též díky úsilí Ing. Vladimíra 

Pe iny, CSc., šéfa výzkumné stanice VÚLHM Opo no a tamního 
útvaru P stování les 3. Jako reprezentant p stování les  m l blízko 
k lesnickému provozu a tedy také velké slovo na MLVH SR. Pod-
kládal je výsledky v oboru p stování les , lesnímu provozu dob e
srozumitelnými z jím koordinovaného státního úkolu P 16-331-054. 
Pracoval v úzké spolupráci s V. Kre merem, koordinátorem státního 
úkolu P 16-331-053, jenž se zabýval p írodov dnými základy funk -
nosti les  a také pot ebnými lesopolitickými ešeními lesnických 
služeb a ekonomickými otázkami.

V dané dob  politické „normalizace“ m lo velkou váhu, 
že koordinátor V. Pe ina z stal nedot en politickou odvetou totalitní-
ho režimu za Pražské jaro – na rozdíl od V. Kre mera; „normalizací“ 
byl po roce 1975 vážn  postižen i jím ízený výzkumný projekt4.

Nabíhajících výsledk  výzkumu v oboru vodohospodá ských 
funkcí lesa se dostalo pozornosti státní lesnické politiky – došlo 
k vydání vládního usnesení . 121/1975, které ukládalo MLVH SR 
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v odv tví lesního hospodá ství mimo jiné „udržovat a zvyšovat 
reten ní schopnost les  a vodohospodá sky d ležité lesy obhospoda o-
vat v souladu s pot ebami vodního hospodá ství“. Usnesení dávalo zele-
nou pro praktické využití výsledk  první p tiletky dvou státních úkol
s novými ideami víceú elového využívání lesních zdroj . Byl to ur i-
tý pr lom do konzervativního myšlení v lesnictví a také sv tov  první 
vládní usnesení, respektující pojem les  d ležitých pro vodní hospodá -
ství a ukládající jejich cílené víceú elové obhospoda ování. Existovaly 
totiž silné obavy, že lesnické služby budou omezovat produkci d eva, 
a velký podíl t chto vodohospodá sky d ležitých les  byly lesy dob e
produkující d evo. Proto se lesnický výzkum soust edil na víceú elo-
vý zp sob jejich obhospoda ování v soub hu plánovité produkce d eva 
s ízenými vodohospodá skými funkcemi.

Jedním z klí ových výsledk  prací na zmín ných státních 
úkolech 1971 - 1975 byla rajonizace les  s hlavními mimoproduk -
ními funkcemi v eské republice, zpracovaná ze souboru poznatk
obou uvedených státních úkol . Krom  defi nice hlavních i díl ích 
funkcí a rozlohy les  s funkcemi velkého ve ejného zájmu byly zpra-
covány též základní postupy nakládání s t mito lesy podle díl-
ích funkcí i charakterizovány r zné míry ú elovosti on ch les

(postavení mimoproduk ní funkce jako rovnocenné, prvo adé 
nebo výlu né k funkci produk ní). P itom se ukázalo, že vodohos-
podá sky d ležité lesy s pot ebou vkládat práci a kapitál do jejich 
konkrétní funk nosti (do funkcí ízených), zabírají 26 % celko-
vé plochy les  v eské republice a újma na produkci d eva m že 
nastat jen na procentech této plochy5.

Idea víceú elovosti lesního hospodá ství narážela na odpor 
a nev li t ch lesnických initel , kte í – bez ohledu na zm ny 
pot eb spole nosti civiliza ním vývojem – chápali lesní hospo-
dá ství nadále pouze jako výrobce d eva s klasickou t ešni kou 
myslivosti. K jejich elným p edstavitel m ve výzkumu pat il 
tehdy jeden z tv rc  jednoú elov  d evoproduk ní ekonomické 
koncepce odv tví Ing. Zden k Blu ovský, DrSc.6 Tato koncepce 
byla blízká i tehdejšímu ministrovi na MLVH Ing. Ladislavu 
Hruzíkovi. P esto je nutné konstatovat, že ministr neodmítal naslou-
chat jiným odborným názor m a vyžadoval si k tomu v decká 
stanoviska. Odmítavé stanovisko zaujímal Ing. Karel Urban - p -

vodn editel Odboru rozvoje lesního hospodá ství na MLVH, 
od roku 1975 p eložený do VÚLHM jako editel ústavu. Danou 
tématiku nepovažoval v bec za hodnou pozornosti - snad i z osob-
ních emo ních d vod 7.

V této pon kud složité atmosfé e se pracovníci MLVH zabý-
vali p ípravou právní normy, která by k pln ní vládního usnesení 
. 121/1975 stanovila závazné zásady víceú elového obhospoda o-

vání les  v oblastech tehdy nejaktuáln jších – p edevším v povo-
dích vodárenských nádrží (celé plochy povodí byly tehdy jejich 
ochrannými pásmy). Pracovníkem resortu, pov eným organizovat 
další ov ení záv r  obou zmín ných státních úkol , byl Ing. Josef 
N mec. Po politicky motivované destrukci d ležité složky státního 
úkolu P 16-331-053 ve VÚLHM se snažil dojít k cíli jiným zp so-
bem. Vznikl tak ministerský, na vedení VÚLHM nezávisle vzniklý, 
souborný poloprovozní projekt v plánu MLVH SR pro léta 1977 
až 1979 nazvaný jako „vzorový“ v oboru vodohospodá ských funk-
cí lesa. Tak nemohlo docházet k obstrukcím. Je to p íklad zp so-
bu, jak se také realizovala v da za „normalizace“ navzdory osobní 
nev li mocných, prosazované p es sféru politickou.

ízením vzorového projektu byl pov en V. Pe ina, nápl
projektu a v decký tým sestavili V. Pe ina a V. Kre mer. Projekt 
byl ve srozum ní s MLVH SR uskute n n v Beskydech. Bes-
kydy a jejich horské lesy byly zvoleny proto, že jejich vodohos-
podá ský význam byl rozpoznán již v 50. letech minulého století, 
když ke zlepšení vodních ú ink  beskydských les  a k ú inn j-
šímu tlumení eroze byly vládním usnesením . 72 v roce 1954 
vyhlášeny Vodohospodá sky státn  d ležitou oblastí a byl tam za-
hájen významný lesnicko-vodohospodá ský výzkum na experi-
mentálních povodích dvou byst in: na Malé Ráztoce a ervíku8.
Na ece Ostravici sloužila od roku 1970 velká vodárenská nádrž 
Šance k zásobování Ostravska pitnou vodou a Beskydy byly za-
mýšleny a roku 1978 také vyhlášeny jako Chrán ná oblast p iro-
zené akumulace vod (vládní na ízení . 40/1978). 

1 Politické tání umožnilo seznámit se s vývojem poznání v zahrani í v etn  západní Evropy. Doma se navazovalo na ideje v Beskydech již od 50. let minu-
lého století doc. dr. Ing. B. Ma anem založeného výzkumu ovliv ování srážkoodtokových proces  obhospoda ováním les , zatímco d íve se studovala 
jen samovolná hydrická funkce (ve starší literatu e nazývaná hydrologickou funkcí les ) zejména srovnáváním vliv  lesa a bezlesí na odtok vody – sv tov
známé srovnávací povodí Kychová a Zd chovka doc.dr. Ing. Z. Válka od roku 1928 v Javorníkách bohužel skon ilo po átkem 50. let.
2Byly to státní úkoly „Mimoproduk ní funkce les , jejich spole enský význam a ekonomické hodnocení“ (P 16-331-053, koordinátor Ing. V. Kre mer, CSc.) 
a „Hospodá ské zp soby a zásady hospoda ení s respektováním užite ných funkcí les “ (P 16-331-054 koordinátor Ing. V. Pe ina, CSc.). Oba jmenovaní 
koordináto i byli v deckými pracovníky VÚLHM. 
3Viz hodnocení jeho osobnosti: Odkaz doc. Ing. Vladimíra Pe iny, CSc. pro lesnický výzkum v historii a sou asnosti. In: Jurásek A. (ed,). Sborník 
ze seminá e uskute n ného p i p íležitosti 80. výro í narození, Opo no 3. 5. 2007. Opo no, VÚLHM-VS 2007. 80 s. 
4Podrobnosti o obou státních úkolech a o destrukci jednoho z klí ových projekt  víceú elového hospoda ení (Projekt Želivka v rámci státního úkolu 
P 16-331-053 - po utužení politické „normalizace“ ve VÚLHM Strnady od roku 1975) jsou zpracovány v jiné studii (KRE MER 2009).
5Poslední publikovaný stav viz tabulku B 4.5 „Lesy s d ležitými mimoproduk ními funkcemi v r. 2003“ v díle Statistická ro enka životního prost edí 

eské republiky. Praha, MŽP R a eský statistický ú ad 2004. 579 s. 
6Do roku 1969 šéf odboru lesní ekonomiky na MLVH, poté ve VÚLHM vedoucí útvaru Ekonomika. Viz citaci jeho prací v poznámce15.
7V roce 1974 p i p ijetí akademika prof. A. A. Mol anova (poradce sov tské vlády pro otázky les  a životního prost edí) u ministra Hruzíka tehdejší 
editel odboru Ing. Urban o tématiku hosta zájem neprojevil. Inicioval e  o terminologii krátkých vý ez  u d eva  a významu ruského termínu 

 v eštin . S p ekvapeným hostem, jenž p ijel studovat zajiš ování vodohospodá ských funkcí lesa, byla poté zpracována spole ná publikace: 
Mol anov A. A. - Kre mer V. 1975. Moderní lesní hospodá ství a spole nost. Vesmír, 64/5: 135-136. 
8Roku 1952 založeny doc. dr. Ing. B. Ma anem jako objekty Ústavu meliorací AZ, pozd ji p edány VÚLHM (Výzkumná stanice Hnojník) a vedeny 
Ing. V. Zeleným, CSc., poté Ing. M. Ja abá em, CSc. v souvislé ad  mnohaletých m ení.
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„VZOROVÝ“ PROJEKT V BESKYDECH 
JAKO PODKLAD PRO PRÁVNÍ NORMU

Auto i nápln  beskydského tzv. „vzorového“ projektu V. Pe ina 
s V. Kre merem ji pojali jako v podstat  souborné ov ení poznat-
k  a tezí, k nimž se dosp lo ve sv t  i u nás v aplikované biokli-
matologii, hydrologii a pedologii ve vazbách s p stováním les ,
ochranou lesa, t žbou i transportem d eva, a to zejména s d razem 
na lesy pramenných oblastí našich hor9. Díky informovanosti 
decizní sféry z osobních kontakt  se sférou výzkumu prohloubil 
se nejen zájem kompetentních ú edník  MLVH i MVTR, ale i vede-
ní MLVH. Prob hlo totiž mnoho jednání i odborných akcí k informa-
ci oné sféry – jistý druh cílených public relations.

Pro realizaci projektu byly zvoleny lesy v povodí p ehrady 
Šance na ece Ostravici a lesní závod Ostravice byl jmenován 
„Demonstra ním objektem MLVH SR pro vodohospodá ské 
funkce les “. V ele lesního závodu stál editel Ing. Lubomír 

íha, CSc., zainteresovaný i na speciálních úkolech demonstra -
ního objektu. Byl navíc dobrým známým resortního ministra – 
ministr Ing. L. Hruzík ob as na cestách pobyl v lesním loveckém 
záme ku na Bílé. O chod prací demonstra ního objektu na pro-
jektu neúnavn  pe oval s velkým zaujetím pro v c hlavní inženýr 
lesního závodu Ing. Vladimír Pešl. 

Projekt, odpovídající úkol m z vládního usnesení . 121/1975, 
se v beskydských lesích v cn  týkal pé e o lesní p dy (základní 
initel retence vody) i zp sob  hospoda ení v lesích jako soubor-

ných faktor  ovlivn ní odtokových pom r  a eroze na malých povo-
dích. Geologický podklad fl yše vedl k velké pozornosti faktor m
vodní eroze. Projekt podle výsledk  státních úkol  P 16-331-053 
a P 16-331-054 navrhoval roz lenit lesy povodí vodárenské nádrže 
Šance do p ti funk ních skupin porost 10. Diferencovan  byl pod-
le nich komplexn  upraven management les  na dvou modelových 
povodích eh ce a Vil ok, p ítok  nádrže Šance. Úprava na kom-
plikovan jším povodí Vil ok (plocha 2,373 km2, lesnatost 91 %) 
se týkala zejména proces  p stování les  (obnova, výchova), zp ístup-
n ní porost  (druh, vedení, hustota a údržba lesních komunikací), pro-
ces  t žby, p ibližování a transportu d eva (k p d  šetrné technologie 
s diferencovaným používáním traktor , lanovek a lanových systém ), 
pé e o p du (vodní režim, retence, eroze) i o vodní toky (úpravy tok ,
zadržování splavenin, pé e o p íb ežní porosty, kontrola pr to nosti 
a jev  erozních). Hydrologické modely ukázaly d sledky úprav 
v ovlivn ní srážkoodtokových proces  v režimu odtoku srážkových 
vod. Byly ov eny p íznivé efekty cílen ízené komplexní vodo-
hospodá ské funkce v ochran  jakosti vody v nádrži. Tyto postupy 

lesnické služby v ochran  vodárenského zdroje byly zkalkulovány 
jako nejmén  11krát ekonomicky efektivn jší než ešení splach  p dy
- na beskydském fl yši jev velmi rozší ený a vodu v nádrži Šance nad-
m rn  zne iš ující - až technologiemi v úpravn  surové vody11.

Prezentace výsledk ešení „vzorového“ projektu se konala 
na celostátní konferenci ve Valašském Mezi í í v ervnu 1979 
v hotelu Apollo. P ijel na ni ministr lesního a vodního hospodá ství
Ing. L. Hruzík. Jeho ú ast byla tehdy významným lesopolitickým 
gestem – došlo k ní k neví e odp rc  v le ování aktivních lesnických 
služeb do odv tví, t ch, kte í pé i o vodu v lesích nehodlali pokládat 
za n co, co by m lo vykonávat lesní hospodá ství – tedy ani zabezpe-
ování ízených vodohospodá ských funkcí lesa12. Výsledky ov ova-

cího „vzorového“ projektu v Beskydech se však p esto staly kone ným
podkladem pro formulaci právní normy, zavád jící víceú elové využí-
vání les  v povodích vodárenských zdroj . Od 1. zá í 1982 vstoupila 
v platnost „Instrukce MLVH SR . 13/1982 k hospoda ení na les-
ních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdroj “ jako obec-
n  závazná, podzákonná právní norma. Týkala se asi 10 % z celkové 
rozlohy les SR. Na ešení podkladových státních úkol  se podílely 
výzkumné organizace v celé SSR, takže shod-nou instrukci vydalo 
též MLVH SSR pro Slovensko13 (TLAPÁK, VALTÝNI 1987).

Odpor k zavád ní lesnických služeb jako sou ásti hospodá -
ského využívání lesních p írodních zdroj  u lesopolitické elity 
ovšem trval a tak k v cné stránce nové Instrukce už nebyly u in -
ny kroky ke zpracování ekonomických nástroj , nutných k zavá-
d ní lesnických služeb jako složky hospodá ské innosti odv tví. 
Jeho hospodá ská struktura z stala politicko-ekonomicky nadále 
jednoú elová. Byl to lesopoliticky významný jev: rozhodl o mini-
mální využitelnosti právní normy v lesním provozu14.

LESOPOLITICKÉ SOUVISLOSTI 
P I UPLAT OVÁNÍ PRÁVNÍ NORMY

P i aplikaci Instrukce MLVH SR . 13/1982 v provozu teh-
dejších lesních závod  státních les  jsme byli sv dky d ní, 
které si zasluhuje zaznamenání. Jde totiž o d ní velmi charakteris-
tické pro vývoj tuzemské státní lesní politiky nejen v é e totality. 
Uvedená obecn  závazná právní norma uvád la sice p esné zása-
dy víceú elového obhospoda ování les  v ochranných pásmech 
vodárenských zdroj , stanovila kde, co, pro  i jak je nutné d lat 
ve ve ejném zájmu p i zabezpe ování vodohospodá ských funkcí 
lesa v ochran  zdroj  pitné vody. Avšak uplatn ní v ní obsažených 

9Viz výb r z Pramen : PE INA V. - KRE MER V. - KADLUS Z. - B LE J. 1973; PE INA V. 1975; FOJT V. - KRE MER V. 1975; BENEŠ J. 1975; KREŠL J. 1976; 
ZELENÝ V. 1974, 1980; DRESSLER M. 1980; KRE MER V. - JA ABÁ  M. 1981. 
10Funk ní skupina vodoochranná, infi ltra ní, protierozní, desuk ní a srážkotvorná.
11Viz KRE MER V. 1986. Ekonomické hodnocení lesního fondu jako nositele hydrických funkcí a jejich národohospodá ská efektivnost. Vodní hospodá ství, 
36, ada A/ . 2: 46-52.
12Mezi n  pat il i editel Severomoravských státních les  Evžen Heiser. P ijel z Krnova se zpožd ním, protože, p vodn  zván, téma konference odmítl 
považovat za hodné pozornosti. Avšak zpráva, že na konferenci p ijel sám ministr, jeho zájem rázem vybudila a p ijel být vid n.
13Metodické pokyny Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky z 13. augusta 1982 . 6184/82 -5/161-160 na postup 
pri obhospodarovaní  lesoch v ochranných pásmach vodných zdrojov. Spravodajca MLVH SSR, 1982. december 1982, iastka 8; str. 28-35.
14 Za zmínku stojí, že severomoravský krajský orgán ROH podal dokonce návrh na cenu A. Zápotockého pro beskydský projekt za p ínos životnímu prost edí. 
V d li tam nepochybn  o potížích s úpravou surové vody z p ehrady Šance, nadm rn  zakalované splachy z lesnatého povodí (p edevším z lesních komunikací). 
Až v úst edí bylo rozhodnuto, že více životnímu prost edí prosp je zlepšovací návrh pro ostravské koksovny. 
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poznatk  v dy v praxi bylo možné jen minimáln : z v cné strán-
ky problematiky víceú elového nakládání s lesy se totiž neza alo 
ešit k její realizaci nezbytné politicko-ekonomické v len ní aktivit 

na údržb  a zlepšování vodohospodá ských funkcí lesa do hospodá -
ské struktury odv tví jako ve ejn  prosp šných lesnických služeb, 
vyžadujících vklady práce a kapitálu tak jako produkce tržních 
statk . Nebylo k tomu politické v le, p estože výzkum prokazoval, 
že jde o innosti ekonomicky (národohospodá sky) velmi efektiv-
ní. Vládní usnesení . 121/1975 ani náklady desítek milión  korun 
na v du a výzkum nedošly napln ní.

Na izovat innosti vyžadující vklady práce i kapitálu a pone-
chat je politicko-ekonomicky na úrovni brigádnických aktivit uka-
zovalo d sledky záhy po vydání Instrukce MLVH SR . 13/1982. 
Již uvedený p edstavitel lesnické odv tvové ekonomiky Z. Blu-

ovský jasn  a v cn  argumentoval15: se špatnou se potáže les-
ní závod, který by za al pracovat podle oné obecn  závazné právní 
normy - právní p edpisy z oboru fi nancování, postavené na principu 
jednosložkové struktury výrobní jednoú elovosti, to prost  nedovolují 
a fi nan ní káze  narušovat nelze bez tvrdých sankcí. Prost  paradoxní 
situace - vydržela však beze zm ny až do roku 1989.

Nutno konstatovat, jak st et dvou idejí v lesním hospodá ství 
v jejich politicko-ekonomickém i právním protikladném pojetí 
nebyl vy ešen. Pokud se podle Instrukce . 13/1982 tehdy v bec 
n kde pracovalo, mohlo to být jen „brigádnicky“ – byla-li chu ,
zbylo-li n co asu a pen z. 

V p evratové dob  po roce 1989 s koncem existence MLVH 
SR nebyla Instrukce . 13/1982 p evzata do nové právní sousta-

vy. Neodpovídala totiž už zas ideji transformace našeho lesnictví. 
Její autor Ing. Z. Domes p evzal americkou ideologii ekonomismu 
a lesní hospodá ství bylo podle ní pojato op t jako výlu n
d evoproduk ní národohospodá ské odv tví. Takže zájmy ve ejné 
ustupují a základním hlediskem je nadále produkce a zisk na vol-
ném trhu – s t ešni kou myslivosti16.

ZÁV R

V historii vývoje moderního lesnictví a lesního hospodá ství 
zaujaly lesy Beskyd své zvláštní místo. V návaznosti na jejich 
vodohospodá ský význam pro celý významný pr myslový region 
a soust e ovaný tam lesnicko-vodohospodá ský výzkum se sta-
ly místem, které bylo vybráno k ov ování v deckých podklad
v poloprovozu pro formulaci a vyhlášení sv tov  první instrukce 
k víceú elovému obhospoda ování les , a to v soub hu produk-
ce d eva a opat ení ochrany vodních zdroj . Výsledky projektu 
byly dokonce vyžádány a p ízniv  hodnoceny na konferenci 
IUFRO v USA o výzkumu víceú elového lesního hospodá ství 
(PE INA 1980) a následn  v angli tin  zve ejn ny i v domácím perio-
diku (PE INA, KRE MER 1981). Instrukce . 13/1982 MLVH SR 
k hospoda ení na lesních pozemcích v ochranných pásmech 
vodních zdroj  jako obecn  závazná právní norma vycházela 
z v deckého poznání, že je možné ú inn  chránit vodní zdroje, 

aniž by byla z eteln  narušována trvale udržitelná produkce d eva.
Studie dokládá, pro  využívání této obecn  závazné právní 

normy pro víceú elové využívání les  - první svého druhu na sv t ,
z stalo minimální: nebylo politické v le novým lesnickým služ-
bám uzp sobit jednoú elovou hospodá skou strukturu lesního 
odv tví a lesní hospodá ství z stalo nadále jednoú elov  ekono-
micky strukturováno podle hledisek výrobních - produkce d e-
va. Nebylo v le zm nit to, i když ekonomická efektivnost funkce 
lesa (zabezpe ované lesnickou službou v ochran  jakosti vody) 
byla pro úpravy surové vody prokazateln  minimáln  jedenác-
tinásobná p i ochran  vody ve vodárenské nádrži p ed p dními 
splachy v erozn  citlivém území. 

V cné postupy, jak je p inesla Instrukce, ov ené v beskyd-
ských lesích, z stávají vcelku stále platné. Idea víceú elovosti 
a lesnických služeb jako nedílné složky lesního hospodá ství setrva-
le odpovídá také evropským trend m transformace lesního hospo-
dá ství (KRE MER 2009).

ZOBECN NÍ A NÁSLEDNÉ BUDOUCÍ SM ROVÁNÍ

Existuje zobecn ní a budoucí sm rování? To je otázka, kterou 
si pokládáme jako dlouholetí spolupracovníci kolegy Ing. Kre me-
ra a také již zesnulého Doc. Pe iny, kte í p edstavovali osobnosti 
s v d ím duchem v projektu a v úsilí p i jeho dalším legisla-
tivním za len ní.

Beskydský vzorový projekt, jehož výstupem byla nejprve 
záv re ná zpráva v roce 1977 a následn  monografi e v roce 1979, 
m l konkrétní zadání, které bylo napln no Instrukcí . 13/1982. 
P estože tato instrukce pozbyla po roce 1989 legislativní ú innos-
ti, poslání projektu, tj. nejenom úprava toku, ale i úprava plochy 
povodí, tedy tzv. komplexní úprava povodí, prostupovaly do prak-
tické realizace projektu a také do dalších praktických návod
obhospoda ování lesních povodí z pohledu hydrologických služeb 
lesa a lesního hospodá ství. 

Zhodnocení praktické realizace vzorového projektu se usku-
te nilo po 20 letech v roce 1999 na celostátním seminá i „Les-
nické hospoda ení v povodí vodárenských nádrží a tok “. 
Díky dodržení obsahu projektu p i jeho praktickém provád ní 
bylo možno konstatovat, že zejména v povodí Vil ok, nacházejícím 
se v tzv. m kkém fl yši s p evahou jílovc  a jílovitých b idlic, 
kde situace z pohledu narušování hydrologických a p do-
ochranných funkcí lesa byla kritická, hydrologické služby lesa 
a lesního hospodá ství jsou poskytovány ve stavu trvalé udr-
žitelnosti. 

Rovn ž uplatn ní projektu v praktických návodech hospoda-
ení z hlediska hydrologických služeb lesa a lesního hospodá ství, 

navazující a rozvíjející Instrukci . 13/1982, trvale pokra ovalo 
a pokra uje. Z nejvýznamn jších lze uvést Metodiku kontrolní 
innosti orgán IŽP s p sobností v ochran  lesa pro oblast les

vodohospodá sky významných (KRE MER, ŠACH 1999), Lesy a povod-
n  (KRE MER et al. 2003), Hospoda ení v CHOPAV (BÍBA et al. 2007), 

15BLU OVSKÝ Z. 1983. Ekonomické problémy rozvoje p stování les . Lesnictví, 29/11: 991-1001. BLU OVSKÝ Z. 1986. Podstata víceú elovosti eskoslovenského 
lesního hospodá ství. Lesnická práce, 65/7: 297-302.
16Byla jist  nezbytná transformace lesního hospodá ství, majetkové restituce. Jenže se uplatnila transforma ní idea Z. Domese, která se zabývala jen pro-
dukcí tržních statk  a nadále vše ostatní z lesního hospodá ství vylu ovala.. Viz DOMES Z. 1993. Základní informace o lesním hospodá ství eské republiky. 
Praha; MZe: 33 s. + 3 mapy. K tomu KRE MER V., MÍCHAL I., RYNDA I. 1994. Opravdu základní informace? Ochrana p írody, 49/1: 31-32.
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Les a voda v srdci Evropy (VAN URA et al. 2007), dále pak sérii 
certifi kovaných metodik vycházejících v ad  Lesnický pr vodce 
( . 1/2006, . 1/2007 a . 1/2009), editovaných Výzkumným ústavem 
lesního hospodá ství a myslivosti, v. v. i., ve Strnadech: Metodika 
sociáln -ekonomického hodnocení funkcí lesa (ŠIŠÁK et al. 2006), 
Metodické postupy obhospoda ování les  s vodohospodá skými 
funkcemi (ŠACH et al. 2007), Metodické postupy ochrany lesních 
pozemk  proti erozi (ŠACH, ERNOHOUS 2009).

Uvedené metodické práce p edstavují další zobecn ní projek-
tu a sm rování zejména do oblasti lesnických služeb zajiš ujících 
dv  klí ové vodohospodá ské funkce lesa – funkci deten ní v hor-
ských lesích a funkci komplexní v ochranných pásmech vodních 
zdroj  (KRE MER 2007). 

Pod kování: 
Výsledky prezentované v p ísp vku vznikly v rámci institu-

cionální podpory výzkumu a vývoje z ve ejných prost edk
– výzkumného zám ru MZe R MZE0002070203, výzkumné-
ho projektu QH92073 a QH71296 a výzkumného zám ru MŠMT 

R MSM6215648902.
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ON HISTORY OF THE FIRST LEGAL NORM CREATION FOR MULTIPURPOSE 
FOREST MANAGEMENT - CONTRIBUTION TO FORESTRY HISTORY OF THE BESKYDY MTS.

SUMMARY

Forests of the Beskydy Mts. have taken up a prominent position in the history of modern forestry and forest management. In connection
with the Beskydy Mts. hydrological importance for the whole ambient industry region, the forestry-hydrologic investigation was concentrated
there. In further reference to these research results, the Beskydy Mts. were selected for verifying scientifi c knowledge in pilot practice. Formula-
tion and issue of the fi rst instruction in the world, generally binding legal norm for multipurpose management of forests were done in concurrence 
of wood production and treatments of water resource protection. The Instruction no. 13/1982 issued by the Ministry of Forest and Water Mana-
gement of the Czech Republic for managing the forest lands within protected zones of water resources as legal norm proceeded from scientifi c 
knowledge that it is possible to protect water resources effectively without disturbing sustainable wood production. 

The study proves why using of that legal norm for multipurpose use of forests – the fi rst of its kind in the world – was minimal. There was not any 
political will to adjust the single-purpose economic structure of forest branch for new forestry services – not only to use spontaneous forest services. 
The forest management remained single-purpose economically structured according to manufacturing viewpoints, i. e. of wood production. There 
was not any will to change it even if the economical effectiveness of forest function (forestry services of water quality protection) was for raw water 
treatment at least signifi cantly eleven fold at protection of water in a water-supply reservoir against soil sediments from ground prone to erosion. 

Matter-of-fact approaches as they mentioned in Instruction no. 13/1982, and verifi ed in the Beskydy Mts. forests, remain permanently 
applicable. Thanks to keeping content of the project during its practical pursuance it could be possible to state that namely in the Vil ok cat-
chment, located in the so-called “soft fl ysch” rock territory, where the situation from the viewpoint of disturbing the hydrological and soil con-
servation functions of forest was critical, the hydrologic and soil protection services of forest and forestry are provided in a state of permanent 
sustainability. Aiming of the project, i. e. not only stream regulation but also management of catchment area, thus so-called complex watershed 
management permeated not only practical realization of the project but also further practical guides (certifi ed instructions) for forest watershed 
management from the viewpoint of hydrological services of forest and forestry. An idea of multiple purposes and forestry services as inseparable 
constituent of forest management permanently complies also with European trends of forest management transformation. 

Recenzováno


