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Ochrana přírody a péče o les ve zvláště chráněných územích se stala společným úkolem 
orgánů ochrany přírody a lesního hospodářství, který tyto dvě profese většinou sbližuje, ale někdy 
i rozděluje. Společným cílem je zdravá a stabilní krajina, v níž jsou diferencovaně a racionálně 
využívány přírodní zdroje podle zásad trvalé udržitelnosti. Současně však v pluralitě názorů, jakými 
cestami k tomuto cíli dospět, vyvstává řada konfliktů. Vzniká napětí na různých úrovních společnosti, 
jak v oblasti teorie a koncepcí, tak i při praktické realizaci zásad a principů ochrany přírody. 

Předkládaný soubor příspěvků navazuje a doplňuje výběr referátů, které zazněly na semináři 
se stejným názvem v Kostelci nad Černými lesy dne 25. 5. 2006. Na tomto semináři, který byl chápán 
jako vstupní oponentura prvních výsledků řešení úkolu „VaV-SM/2/28/04 – Zvýšení podílu přírodě 
blízké porostní složky ekosystému lesa ve velkoplošných chráněných územích“ zaznělo celkem 
21 referátů, ve struktuře 11 obecných příspěvků k dané problematice a 10 speciálních příspěvků, 
řešících problematiku managementu v konkrétních zvláště chráněných územích. Předkládaný soubor 
14 stěžejních speciálních referátů a 1 metodického příspěvku doplňuje široké spektrum získaných 
a průběžně publikovaných výsledků ve smyslu naplnění zadání výše uvedeného výzkumného 
projektu. Dále jsou hodnocena i další území ve vazbě na řešení výzkumného záměru LDF MZLU 
v Brně „VZ MSM 6215648902 – Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství 
a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny 2005 – 2010“. Struktura jednotlivých příspěvků je oproti 
zvyklostem částečně redukována po stránce metodické, jelikož jsou již zahrnuty v publikaci: 
„SIMON, J., (ed.) 2006: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany. Sborník 
institucionálního výzkumu LDF MZLU v Brně. 2: 106 s“, která tvoří komplexní metodický rámec pro 
řešení zmíněných úkolů. 

Jsme přesvědčeni, že předložené výsledkové spektrum poslouží nejen k úpravě managementu 
v území se zvláštním statutem ochrany, ale že zároveň vytvoří trvalý stabilní základ pro monitoring 
lesních ekosystémů a jejich přiblížení k cílovému stavu při uplatnění speciálního managementu 
v lesních porostech diferencovaně podle konkrétních stanovištních a porostních podmínek. 
 
 

Prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc., MZLU v Brně 
Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., ČZU v Praze  
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