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Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou publikace o lesnictví 
a myslivosti v Libereckém kraji. Cílem publikace 
je seznámení široké veřejnosti se základními čin-
nostmi a problémy lesnictví a myslivosti, se zdů-
razněním regionálních specifik.

Ve své práci člena rady kraje, který řídí resort ži-
votního prostředí, zemědělství a rozvoje venko-
va, se pravidelně setkávám s lesníky a myslivci. 
Vážím si jejich každodenní práce, kterou se po-
dílejí na prosperitě oborů, péči o krajinu a eko-
systémy a na udržování zaměstnanosti a tradic 
na venkově. Mám možnost se seznamovat s ob-
rovskou pestrostí činností a přírodních a eko-
nomických podmínek těchto oborů. Lesnictví 
a myslivost jsou pro mě synonymy odpovědného 
přístupu, obětavé práce, selského rozumu a sta-
bility.

Z pozice své funkce tedy rád podpořím vydání 
této publikace, která přispěje k popularizaci vý-
sledků jejich úsilí mezi širokou veřejností. Záro-
veň bych zde chtěl též poděkovat spolupracují-
cím organizacím a autorům publikace, kteří se 
na vydání publikace podíleli.

Jiří Löffelmann

Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostře-
dí, zemědělství a rozvoje venkova
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HISTORIE LESŮ V OBLASTI
DNEŠNÍHO LIBERECKÉHO KRAJE
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CHARAKTER LESA PŘED POČÁTKEM OVLIVŇO-
VÁNÍ LIDSKOU ČINNOSTÍ

Před neolitem, mladší dobou kamennou, tj. cca 
5.500 let př. n. l., převládal na poměrně velkém 
území současného Libereckého kraje les - nebyl 
nikdy zcela souvislý, stejnorodý a neprostupný. 
Výrazně pralesovitý a souvislý charakter lesa 
měly horské oblasti, méně souvislý charakter 
měly lesy podhůří, rovin a nížin.

Většinou šlo o skupinovitý a jednotlivý nárost 
starých až přestárlých stromů, které tvořily hlav-
ní úroveň lesa. Pod ní se pravidelně samovolně 
doplňovala mladá až střední etáž vrůstající do 
mezer vzniklých pádem starých stromů po vě-
trných polomech, požárech, půdních sesuvech 
- jednalo se o sekundární, přechodná bezlesí.

Byla tu také četná primární bezlesí trvalého cha-
rakteru, na kterých les z důvodu specifické pova-
hy půdního povrchu vyrůst nemohl - mokřady, 
skály, erozní břehy řek, opakující se půdní sesuvy 
aj.

Mozaika tohoto klimaxového lesa (samovolně 
vytvořeného v nejoptimálnější formě pro dané 
místo) byla zřejmě doplněna i existencí skupin 
lesa trvale nízkého a řídkého, se světlomilným 
podrostem na půdách přirozeně chudších.

A v neposlední řadě do pestré mozaiky přispěly 
i malé a větší vodní toky.

Příčiny neprostupnosti lesa tedy tehdy nebyly 
v jejich hustém až přehoustlém zakmenění, tj. 
v podílu plochy obsazené v dané lokalitě lesními 
dřevinami, ale ve složité kombinaci výše uvede-
ných typů lesa.

HISTORIE VÝVOJE LESNÍCH DŘEVIN

Z pylových analýz rašeliny a uhlí lze přibližně od-
vodit, jaké druhy dřevin i ostatního rostlinstva 
převládaly v různých obdobích před počátkem 
ovlivňování krajiny lidskou kolonizací. Pro Libe-
recko platí, že se druhové složení lesů v teplej-
ší a příznivější západní části oblasti vždy více či 
méně lišilo od studenějšího a hornatějšího vý-
chodu.

Předpokládá se, že v době terciéru, tj. v době 
předledové, byla většina území pokryta lesem a 

HISTORIE LESŮ V OBLASTI DNEŠNÍHO
LIBERECKÉHO KRAJE

vzhledem k tehdy teplejšímu klimatu, vedle tro-
pických a subtropických rostlin byly převládající-
mi dřevinami borovice a břízy.

V době ledové, asi do 8.000 let př. n. l., kdy po-
stupující zalednění krajiny ničilo většinu vege-
tace (studené a sušší klima), převládaly spolu 
s výskytem arktických a alpských druhů rostlin 
jen nízké, zakrslé druhy dřevin - mezi nimi břízy, 
jalovce, jeřáby; borovice ubývala.

V pozdním glaciálu, kdy naopak přibývala vlh-
kost, měla zdejší krajina spíše charakter chudých 
stepí (hlavně ve střední a západní části Liberec-
ka) nebo tundry. Spolu s břízou se začaly objevo-
vat i vrby, olše a opět i borovice. V předhůří a na 
horách vznikaly rašeliniště, na nichž se v nejvyš-
ších polohách objevila kleč.

V období poledového oteplení, tj. v době ka-
menné cca 8 - 6.000 let př. n. l., nastaly vhod-
nější podmínky pro šíření lesa. Dosud převažu-
jící borovici a břízu začala postupně nahrazovat 
líska, která posléze byla, podle pylových analýz, 
např. na Jizerských horách ve velké převaze.

S dalším oteplováním, v období atlantiku cca od 
6.000 let př. n. l., se v oblasti rozšířily smíšené 
doubravy - dub, lípa a jilm. Později se se zvyšová-
ním vlhkosti usadily v nižších polohách olše a ve 
vyšších smrk, kleč byla vytlačena do nejvyšších 
poloh horských rašelinišť. Smrk během atlantiku 
nabyl na expanzivnosti a zasahoval časem i do 
nižších poloh, kde vytlačoval olši.

Doba bronzová, cca v období 2.000 - 700 let př. 
n. l., se vyznačovala sušším klimatem a do kraji-
ny se začaly rozšiřovat buk a jedle. Smrk ubýval, 
stejně tak i dub, jilm a lípa. Kleč si na horách svo-
je zastoupení udržovala a v nižších oblastech les 
ustupoval ve prospěch stepních společenstev. 
Tehdy se v krajině, hlavně v příznivějších západ-
ních a jižních částech regionu, začal objevovat 
člověk; jeho vliv na les byl však v té době ještě 
minimální.

Koncem doby bronzové, tj. subboreál od 1.300 
let př. n. l., docházelo v nížinných polohách k ná-
stupu dubu s habrem, ve středních polohách se 
šířily buk a jedle a v horních polohách pokračo-
val nástup smrku.

Historie lesů v oblasti dnešního Libereckého kraje
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Doba železná, tj. subatlantik, cca od 700 let př. 
n. l. do 1.600 let n. l., přinesla změnu klimatu, 
začalo být vlhké a chladnější. Lesy v nižších po-
lohách se rozšířily na úkor stepí a v příznivějších 
rovinatějších oblastech se rozšířila borovice spo-
lečně s dubem, jilmem, olší a břízou. Na horách 
vzrostla plocha rašelinišť s klečí, na ostatních 
plochách tam stále převládal smrk, ale výrazně 
se rozmnožily buk a jedle.

V mladší době železné, po roce 600 n. l., se již 
v regionu ustálila typická, tzv. hercynská směs 
smrku, jedle a buku a v nižších polohách převa-
žoval dub s borovicí.

V souvislosti s tzv. stěhováním národů v letech 
400 - 500 let n. l. začalo osídlování krajiny člo-
věkem pronikat z rovin i do hornatějších oblastí 
- od té doby lze datovat intenzivnější zasahová-
ní člověka do lesního prostředí. Hercynská směs 
(smrk, jedle, buk) se udržovala v různých vzájem-
ných poměrech až do konce 18. století a v oblas-
tech pískovcových stále převažovala borovice. Ta 
postupně přibývala ve starších věkových třídách, 
kdežto smrk převažoval v mladších až středně 
starých porostech. Obě dřeviny postupně vlivem 
lidské činnosti začaly vytlačovat listnáče - dub 
a buk, a zejména pak jedli. Modřín se do zastou-
pení dostal až s rozvojem umělého zalesňování, 
kdy se zpočátku semena této dřeviny dovážela 
z jiných oblastí. V západní části regionu došlo 
v tomto období k ještě silnějšímu úbytku dubu 
a jedle ve prospěch smrku a borovice.

Zhruba od poloviny 19. století bylo zastoupení 
jednotlivých dřevin v lesních porostech čím dál 
více ovlivňováno intenzivními způsoby hospo-
daření v lese - umělou síjí a sadbou a výrazným 
nástupem smrku a borovice. Tyto dvě dřeviny 
postupně v celé oblasti Liberecka začaly výrazně 
převládat. Buk se udržel především na svazích 
Jizerských hor a Ještědu, zčásti v Krkonoších, 
a také i v Lužických horách, kde obsazoval prudší 
stráně osamělých čedičových a znělcových vr-
chů. Dub se držel v nejteplejších borových oblas-
tech, a to spíše na méně chudých půdách, často 
pod úrovní borovice. Na zemědělsky nevyužíva-
ných pozemcích se šířily nárosty břízy, osiky, olše 
a javorů. Vyšší horské oblasti s kyselým podložím 
obsadil téměř výhradně smrk a na vrchovištních 
rašelinách se udržovala převaha kleče.

Pro Liberecký region byla a je typická velká roz-
různěnost pokryvu lesními dřevinami, která je 
způsobena rozličným geologickým podkladem 
a velkými klimatickými rozdíly oblasti. Tím byla 
a je ovlivněna i intenzita lidského osídlení a hos-
podářského využívání území.

Historie lesů v oblasti dnešního Libereckého kraje

HISTORIE OSÍDLENÍ A DRŽBY

První doklady o nejstarším pobytu člověka na 
území jsou z doby paleolitu a neolitu, tj. 1 mil. až 
120.000 let př. n. l., resp. až do 4.000 let př. n. l., 
na Českolipsku a Turnovsku. Velmi řídké osídle-
ní v těchto klimaticky nejpříznivějších oblastech 
lze pak doložit až do 6. století n. l., kdy na se-
ver Čech začali pronikat první slovanští osadníci 
z úrodnějšího vnitrozemí a usazovali se hlavně 
podél starých obchodních cest, které procházely 
těžko přístupným pohraničním lesním hvozdem. 
Přesto ještě v počátcích historie našeho státu 
bylo osídlení našeho regionu Lužickými Srby, 
kmenem Hronoviců, velmi řídké. Horské oblasti 
byly prakticky bez osídlení až do doby vrcholné 
kolonizace ve 13. století.

V 11. století daroval kníže Oldřich celé území od 
Lužických hor až po oblast Jizerských hor pánu 
Berkovi z Dubé, a to lénem, tzn. propůjčením 
majetku spojeného s důchody za různé, převáž-
ně vojenské služby. V majetku Berkovců bylo 
území až do konce 13. století, kdy se na krátký 
čas stalo opět majetkem knížecí komory (úřadu 
spravujícího majetek panovníka). Ještě koncem 
13. století bylo pak území rozděleno šlechtickým 
rodům Ronovců, Markvarticů, Berkům z Dubé 
a z Lipé, pánům z Vartenberka (později z Vald-
štejna), z Lemberka a z Michalovic a později na 
Liberecku pánům z Donína a Bieberštejna. Ještě 
do bitvy na Bílé hoře v roce 1620 měl značnou 
část území ve vlastnictví rod Smiřických.

Po bitvě na Bílé hoře připadla tato značná část 
území Albrechtu Eusebiu z Valdštejna, který zde 
založil frýdlantské velkovévodství a řadu panství 
přidělil v léno svým spolubojovníkům a příbuz-
ným. Po násilné smrti tohoto panovníka roku 
1634 byl celý Valdštejnův majetek zkonfiskován 
a velkostatky byly buď darovány nebo prodány 
rodu Gallasů (později Clam-Gallasů) a Desfour-
sů, později i rodům Rohanů, Harrachů, Lamotte, 
Kinských, Habsburků a dalších. Některé význam-
né rody si svůj majetek udržely až do pozemkové 
reformy v roce 1929 a nebo až do konce 2. svě-
tové války.

Dlouhodobé vlastnictví majetku stejného rodu 
na stejném území se pozitivně odrazilo na stavu 
lesů, protože v rámci péče o něj stále navazova-
lo na osvědčené způsoby hospodaření, většinou 
i legislativně podložené nařízeními správ vel-
kostatků. Příkladem může být vlastnictví rodu 
Clam-Gallasů na Liberecku a Frýdlantsku, vlast-
nictví rodu Harrachů v Krkonoších a Podkrkonoší 
a vlastnictví Desfoursů na Turnovsku a Jablonec-
ku.
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HISTORIE HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Lesy na území Libereckého kraje byly dotčeny 
člověkem nejprve v klimaticky příznivějších ob-
lastech, tj. hlavně v Pojizeří, v Českém Ráji, v Pod-
ještědí a v Podkrkonoší; zejména kolem dvorů, 
hradů a klášterů – hradů Hrubá Skála, Trosky, 
Rotštejn, Kost a klášterů Jablonné, Český Dub, 
Hradiště. Docházelo k tomu již od 11. století, in-
tenzivněji pak ve 12. a 13. století. Vznikaly zde 
zprvu, hlavně při vodních tocích a při obchod-
ních stezkách, ojedinělé lužicko - srbské osady. 
Zásahy do lesních porostů byly tehdy minimální, 
navíc si panovníci hlídali pohraniční hvozdy jako 
obranný systém severních hranic. Teprve pozdě-
ji, až koncem 14. století, byly významnější a sil-
nější kolonizací dotčeny i lesy v hůře dostupných, 
hlavně podhorských a horských oblastech - Jizer-
ské hory a Krkonoše.

Kolem vznikajících osad docházelo ke klučení 
lesa pro výstavbu obydlí a pro obživu potřebnou 
zemědělskou půdu. Vedle spotřeby dřeva na 
stavby a otop začal být les využíván i pro lov lesní 
zvěře a ptactva (čižba), pro sběr medu (brtnictví) 
a sběr lesních plodin. Teplé stráně se odlesňovaly 
pro zakládání ovocných sadů a vinic a v lese lidé 
pásli dobytek. Pastva dobytka v lese a následné 
hrabání steliva pro ustájený dobytek významně 
ovlivnily stav lesní půdy - byly na dlouhou dobu 

příčinou jejího ochuzování a z toho vyplývající-
ho zhoršení růstových podmínek lesních dřevin. 
Dubové porosty, které převažovaly v západní 
části regionu, byly intenzivně využívány nejen 
jako palivo, ale i na loupání kůry na tříslo pro 
vydělávání koží. K tomu byly nejvhodnější slab-
ší sortimenty dřeva, a proto se dub vysekával 
v mladém věku a jeho obnova probíhala paře-
zovou výmladností. Vznikaly tak nekvalitní paře-
ziny, které se i přes četné snahy o zlepšení jejich 
stavu dochovaly až do 20. století.

Od 15. století se tlak na lesní porosty zvyšoval. 
Vedle zemědělství se začaly rozvíjet činnosti 
průmyslové, jako těžba rud (cín, měď, stříbro) či 
zpracování železné rudy – vznikala tak potřeba 
dřeva na výdřevu a zařízení dolů, potřeba dře-
va pro železárny, hamry a hutě. Později se v lese 
těžilo dřevo na výstavbu a provoz vápenek, ci-
helen (výroba dřevěného uhlí), postupně stou-
pala potřeba dřeva pro sklárny (popel, potaš), 
pro bělidla a jako surovina pro provoz pivovarů. 
Z drobné výroby byla potřeba dříví pro výrobu 
šindelů, vodovodních rour a při západním a jiho-
západním okraji regionu vznikla potřeba dřeva 
pro chmelařské tyče a vinařské kůly.

Výše uvedené činnosti vedly místy až k dosti in-
tenzivním těžbám nejen smrku, borovice a jedle, 
ale i buku, dubu, javoru klenu a dalších listnáčů.

Historie lesů v oblasti dnešního Libereckého kraje

Historická mapa lesů - oblast východní části Liberecka z r. 1811
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Přesto nedoznal les v regionu Libereckého kra-
je až do 30leté války významnějších změn. Také 
proto, že období panování Albrechta z Valdštej-
na se vyznačovalo poměrným klidem, bez vá-
lečných konfliktů. Valdštejn dbal na zachování 
ochranných funkcí lesů proti možným vpádům 
cizích vojsk.

Zato následky 30leté války se na stavu lesů pro-
jevily velmi negativně. Od 2. poloviny 17. století 
bylo nutné obnovit válkou zničené hospodářství, 
především dvory a obce. Šlechta měla zájem na 
zakládání nových obcí, a to nejen při okrajích 
lesních komplexů, ale i poměrně hluboko v nich. 
Výrazně se to projevilo zejména v oblasti Jizer-
ských hor na panství Desfoursů.

S výstavbou nových sídlišť nastal rozvoj místní-
ho průmyslu. Tlak na lesní porosty opět stoupal, 
čím dál intenzivněji byl těžen smrk, borovice 
a jedle, z listnáčů zejména dub, buk a javor klen. 
Na Dokesku došlo v té době k téměř totálnímu 
vytěžení kvalitního dubu z důvodu vývozu lodní-
ho dříví do Saska. Tímto vzniklé plochy postupně 
obsadila borovice.

Koncem 17. století byla vydávána správami 
velkostatků řada nařízení, kterými se omezilo 
nadměrné kácení dřevin a jiných činností v lese 
- pastva, sběr klestu, pytlačení, sběr hub. Péče 
velkostatků o myslivost vedla k omezování těžeb 
ve vybraných lokalitách a také v nově zakláda-
ných oborách a bažantnicích.

Od poloviny 18. století se začaly budovat silnice 
a horské lesní cesty, které otevřely další možnos-
ti hospodářského využívání i dosud méně dotče-
ných horských lesů. Pozdější budování železnic 
v 2. pol. 19. století sice snížilo potřebu palivo-
vého dřeva (doprava uhlí z uhelných pánví), ale 
zároveň vytvořilo další tlak na lesní porosty – po-
třebu dřeva pro pražce a telegrafní sloupy.

Až zhruba do poloviny 18. století se v lesích těži-
lo dřevo převážně výběrným způsobem, tzv. tou-
lavou sečí – stromy se vybíraly jednotlivě nebo 
v malých skupinkách a vždy jen určité druhy 
dřevin podle okamžité potřeby. V důsledku zvy-
šujících se požadavků na těžbu dřeva se objevily 
snahy o zavedení intenzivnějších způsobů těžby.

Vedle stále vyšší spotřeby dřeva v rozvíjejícím 
se průmyslu došlo i na ovlivnění potřeby dřeva 
z důvodů válečných – rakousko-slezské války 
a sedmiletá válka v polovině 18. století.

Špatný stav lesů dovedl císařovnu Marii Terezii 
k vydání obecně závazných předpisů o lesích vy-

dáním lesních řádů, pro Čechy se tak stalo v roce 
1754. Lesní řády ukládaly vlastníkům lesů řadu 
povinností a omezení v zájmu zachování lesa 
a jeho trvalého výnosu. Vlastník byl povinen sta-
rat se o zalesnění vykácených ploch a zajištění 
lesů do budoucnosti. Kácet se smělo od začát-
ku listopadu do konce února a pokácené dřevo 
mělo být co nejdříve zpracováno a vyvezeno, 
pouze v případě kalamit a v horských lesích vy-
sokých poloh byly povolovány výjimky. Vývoz 
dřeva do ciziny byl zakázán a také bylo zakázáno 
zpracování stavebního dříví nebo jiného užitko-
vého dříví na palivo.

Na velkostatcích se tak začalo s plánovaným les-
ním hospodářstvím. V r. 1776 byla na velkostatku 
Frýdlant vydána lesní instrukce, ve které se opět 
zdůvodňovala nevhodnost dosavadních způsobů 
těžeb. Výběrné způsoby byly kritizovány za to, že 
se lesy jednotlivým výběrem na celých plochách 
příliš proředily, čímž se oslabila jejich odolnost 
proti bořivým větrům a dalším následným škod-
livým vlivům. Půda proředěných lesů se rychle 
zabuřeňovala a snížila se tak schopnost lesních 
porostů přirozeně se obnovovat.

Přirozená obnova byla do té doby jediným způ-
sobem, jak se vytěžená dřevní hmota nahrazo-
vala. Nedostatkem tohoto způsobu obnovy bylo, 
že se těžily nejlepší stromy - stromy nadějné, 
které by měly sloužit jako matečné pro vznik ná-
sledného porostu. Dalším nedostatkem bylo, že 
se často opakovaným přibližováním dřeva z lesa 
skrz stávající porost ničilo právě přirozené zmla-
zení; zároveň docházelo i k nadměrnému poško-
zování lesních cest. Vznikl tedy tlak, ovlivněný 
ovšem i zvýšenou hospodářskou potřebou, na 
provádění soustředěných těžeb většího rozsahu, 
tj. na tvorbu pasek.

Pasečné hospodářství se tak zhruba od konce 
18. století stalo hlavním způsobem hospodaření 
v lesích.

Během času se toto holosečné hospodářství za-
čalo projevovat negativně v důsledku neustále 
se zvyšující potřeby dřeva. Vznikaly příliš velké 
paseky, navíc často řazené bezprostředně ved-
le sebe a bez ohledu na nebezpečí působení 
bořivého větru. Na velkých plochách docháze-
lo u chudých stanovišť (Českolipsko, Dokesko) 
k nebezpečí zavřesovatění pasek, na bohatších 
stanovištích Českého středohoří zase k rychlému 
zarůstání buření (vysoké trávy, ostružiník).

Po špatných zkušenostech s takto neodborně 
volenými těžebními zásahy přešla většina velko-
statků začátkem 20. století na jemnější způso-

Historie lesů v oblasti dnešního Libereckého kraje
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by obnovy - prováděly se užší seče volené proti 
směru převládajících bořivých větrů, využívalo 
se přirozené obnovy, zlepšila se výchova mla-
dých porostů a především: všechna panství zača-
la hospodařit podle tzv. lesních hospodářských 
plánů.

S přechodem od výběrných způsobů hospoda-
ření na plošné těžby se změnil i způsob obnovy 
těžených porostů. Už koncem 18. století se zača-
lo na některých velkostatcích s umělou obnovou 
lesa (např. Clam-Gallasovské statky na Frýdlant-
sku a Liberecku) - zprvu se sázení stromků kom-
binovalo s přirozenou obnovou tak, že do mezer 
po nezdaru přirozeného zmlazení se doplňovala 
sadba buď vyzvedáváním sazenic ze sousední-
ho hustého nárostu nebo později sběrem osiva 
a následnou síjí semen z místních porostů - hlav-
ně v případě smrku a borovice. U jedle a listna-
tých dřevin se dál používala výhradně jen přiro-
zená obnova.

Místní sběr šišek pro získávání semene se z velké 
části na velkostatcích řešil jako součást robotní 
povinnosti. Po zrušení roboty v r. 1848 místní 
sběr vázl a majitelé lesa hledali jiné zdroje zales-
ňovacího materiálu. Došlo tak žel k nákupům se-
mene z jiných než místních oblastí, v lepším pří-
padě z území dalších velkostatků téhož majitele 
panství, v horším případě ze vzdálených území 

nákupem od obchodníků (Německo, Rakousko): 
z velké části šlo o semena velice nevhodné pro-
venience – semena dřeviny původu nížinného 
se tak dostala do horských lokalit; nebo šlo do-
konce o semena původem z oblastí zcela nezná-
mých. To se pak v dalších desetiletích projevilo 
na špatné kvalitě lesních porostů a tím na sní-
žené odolnosti vůči živým a neživým škodlivým 
činitelům.

V umělé obnově lesa se zprvu používala tzv. pl-
nosíje - na celé obnovované ploše, později se 
z úsporných důvodů prováděla síje do připrave-
ných rýh nebo misek. Na Českolipsku a Dokesku 
a i v některých oblastech Českého Ráje (v 2. po-
lovině 19. století) se používalo i tzv. polaření, kdy 
se na obnovovanou plochu nejprve zaselo žito 
a do něho se pak druhým rokem provedla síje 
lesních semen. Tohoto způsobu se dalo využít 
jen na živnějších půdách. Protože se ale v sou-
vislosti s takovýmto způsobem obnovy lesních 
porostů klučily na vytěžené ploše pařezy a od-
straňovala hrabanka, půda v těchto místech po 
několika letech degradovala a utvořily se tzv. 
slepence - tuhé vrstvy v horních horizontech. 
Ty bylo nutné před síjí prokopat a převrstvovat, 
případně ještě přihnojovat (záhrobcový způsob), 
což bylo nákladné. Tento způsob se tedy použí-
val jen omezeně zhruba do 30tých let 20. století, 
hluboká orba v brázdách se na chudých písčitých 
stanovištích pro síji a později sadbu borovice po-
užívala až do 2. poloviny 20. století; pak se začal 
tento způsob přípravy půdy používat pro umož-
nění přirozeného náletu ze semen z ponecha-
ných výstavků kvalitnějších matečných borovic, 
případně i modřínu.

První zprávy o zaškolkování sazenic se objevily 
v 1. polovině 19. století. Způsob pěstování saze-
nic ve školkách a následná výsadba na připrave-
né plochy po těžbě přetrvala jako hlavní způsob 
obnovy až do současné doby.

Nejintenzivnější rozvoj velkých holých sečí na-
stal zhruba od 60. let 19. století až do konce 19. 
století. Zalesňovalo se v hustých sponech, a to 
převážně smrkem a borovicí. Vznikly tak rozsáh-
lé stejnorodé smrkové a borové monokultury, 
které v pozdějším věku trpěly závaly mokrého 
sněhu, námrazou a četnými dalšími škodami, 
později i bořivými větry. Důvodem byla nedosta-
tečná výchova (slabé prořezávky a probírky), ale 
i následky nevhodnosti použitého semenného 
materiálu.

Tímto způsobem těžby a obnovy se zasahovalo 
i do horských oblastí, kam od té doby vede řada 
tehdy vybudovaných silniček a cest.

Historie lesů v oblasti dnešního Libereckého kraje
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Spolu se zalesňováním holin se hlavně v horách 
prováděly i velkoplošné odvodňovací práce, pro-
tože rozsáhlé paseky bez horního stromového 
patra se rychle zamokřovaly a ztěžovaly zdárnou 
obnovu. Do těchto odvodněných ploch se pro 
obnovu smrkem používala tzv. kopečková sadba. 
Odvodnění bylo účelné u ploch mimo hluboké 
rašeliny, ovšem časem na nich došlo k nadměr-
nému vysychání půdy a tím ke znehodnocení 
přirozeného prostředí. Teprve koncem 20. sto-
letí nastala možnost navracet vodní režim takto 
poškozených ploch do původního, přírodě blíz-
kého stavu.

Po špatných zkušenostech s velkoplošnou těž-
bou se od začátku 20. století hospodaření vel-
kostatků vrátilo k jemnějším způsobům obno-
vy – k užším obnovním prvkům – tj. k okrajovým 
clonným sečím s využíváním podílu přirozené 
obnovy. Také postup obnovy na sečích proti 
směru převládajících bořivých větrů se stal již 
na všech panstvích základním způsobem těžby, 
předepisovaným lesními hospodářskými plány. 
I když nutno zdůraznit, že na některých velko-
statcích se k ochraně lesů proti bořivým větrům 
přihlíželo již od 2. poloviny 18. století.

Tyto způsoby obnovy byly však od začátku 20. 
století často narušovány kalamitními žíry motýla 
bekyně mnišky a často se opakujícími větrnými 

kalamitami z neobvyklých směrů bořivého větru. 
V 2. polovině 20. století se ke škodlivým vlivům 
přidaly i průmyslové exhalace, které pak zejmé-
na v oblasti Jizerských hor způsobily přírodní 
katastrofu, se kterou se zdejší krajina vyrovnává 
ještě v současné době.

HISTORIE ZALESŇOVÁNÍ NELESNÍCH PŮD

Zvláštní kapitolou ve vývoji lesa je zalesňování 
nelesních půd - docházelo k němu v několika his-
torických obdobích.

K prvnímu výraznějšímu zalesňování docházelo 
již od 1. polovině 19. století, kdy se snížila pas-
tva dobytka v lesích a výrazně se omezil chov 
ovcí. S rozvojem lehkého průmyslu došlo k úbyt-
ku obyvatel, věnujících se zemědělské činnosti 
a zdokonalily se zemědělské technologie (hnoje-
ní, omezení úhorů). Zalesňovaly se tak pastviny, 
pozemky na méně úrodných půdách, lesní en-
klávy a zarůstající okraje lesních komplexů. Do-
cházelo i k opětnému znovuzalesnění původně 
lesních pozemků, které byly dříve vyklučeny pro 
zemědělské nebo jiné využití.

Zalesňovalo se hlavně v oblasti Českého Ráje, 
na Českolipsku a v Podkrkonoší. K zalesnění při-
stupovala řada velkostatků i drobných vlastní-
ků - bylo podporované státem formou subvencí 
a dodávkami sadebního materiálu za výhodných 
podmínek. Zalesňovalo se však hlavně smrkem, 
a to i na poměrně velkých plochách. Vzniklé smr-
kové monokultury na těchto bývalých zeměděl-
sky obhospodařovaných lokalitách trpěly již od 
počátku 20. století vedle jiných škod (vítr, mokrý 
sníh, námraza) i loupáním lesní zvěří a červenou 
hnilobou dřeva, jež znehodnocují dřevní hmotu 
v nejcennějších partiích kmene.

K dalšímu výraznému období zalesňování ne-
lesních půd došlo po 2. světové válce hlavně 
v pohraničních oblastech po odsunu německého 
obyvatelstva, a krátce na to především násled-
kem združstevňování a zcelování zemědělských 
pozemků. Jednalo se hlavně o pozemky, které 
z důvodů větších svahů, členitosti terénu a vzdá-
lenosti od obcí i tehdejší dopravní sítě nebylo 
možné efektivně obhospodařovat velkou a tudíž 
těžkou zemědělskou technikou.

K trvalému zalesňování dalších nelesních po-
zemků docházelo pak i nadále a až do současné 
doby z důvodů zefektivnění zemědělské výroby 
a z důvodu úbytku obyvatelstva ze zeměděl-
ských oblastí.

Historie lesů v oblasti dnešního Libereckého kraje
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Porostní mapa z roku 1992 téže oblasti jako výše uvedená mapa z r. 1811

HISTORIE LESŮ VE VOJENSKÉM VÝCVIKOVÉM 
PROSTORU RALSKO

Celá oblast VVP Ralsko byla součástí mohutného 
pohraničního hvozdu a vždy se vyznačovala vy-
sokým podílem zalesnění. Na převážně chudších 
písčitých půdách rostly ještě po kolonizaci v 13. 
století listnaté nebo smíšené porosty. Od 15. sto-
letí se, vzhledem k potřebě dřevěného uhlí pro 
začínající průmyslovou činnost, vytěžila většina 
listnáčů, převážně dubů, a většina porostů byla 
přeměněna na borové a zčásti i smrkové mono-
kultury. Přesto se na tomto území zachovala ješ-
tě řada původních, přírodně cenných lokalit – ra-
šeliniště kolem rybníků, pískovcové Hradčanské 
stěny a další pískovcové výchozy, bukové lokality 
na čedičových a znělcových výchozech.

Na území se dlouhodobě hospodařilo klasickými 
lesními způsoby, zprvu v rámci Valdštejnského 
panství, později po 2. světové válce (po vysídlení 
převážně německého obyvatelstva) pod správou 
Ministerstva obrany v rámci Vojenského výcvi-
kového prostoru Ralsko. Vedle souvislých boro-
vých a smrkových porostů vznikly na území ještě 
plochy, udržované mechanickými způsoby jako 
nelesní, pro letiště, cvičiště, střelnice a dopado-

vé plochy munice. Na těchto plochách, pokud 
nebyly překryty betonovým povrchem, se udržel 
zvláštní charakter krajiny - mozaika stromových, 
keřových a travních společenstev, která má svo-
ji velkou přírodní hodnotu. Značnou část území 
nyní zaujímá i rozsáhlá obora pro lesní zvěř, vy-
budovaná Správou Vojenských lesů a statků.

LESY V OBLASTI URANOVÝCH DOLŮ STRÁŽ POD 
RALSKEM

V 70. až 90. letech 20. století se z politických dů-
vodů těžil v okolí Stráže pod Ralskem a Hamru 
na Jezeře uran, zčásti hlubinnou těžbou a z větší 
části vyluhováním kyselinou sírovou. Tomu před-
cházelo odlesnění na značné ploše z důvodu 
nutnosti vytvoření prostorů pro vyluhovací pole, 
odkaliště a průmyslové objekty. Používáním ne-
vhodných technik a technologií došlo ke konta-
minaci spodních vod a půdy. V současné době 
probíhají v souvislosti s útlumem těžby nákladná 
nápravná technická opatření a zároveň probíhá 
postupná revitalizace přírodního prostředí, při 
níž je převážná část oblasti určena k obnově na 
lesní porosty. Na území se tak postupně vrací 
vedle borovice i bříza, osika, jíva a další dřeviny.

Historie lesů v oblasti dnešního Libereckého kraje
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LESY V LIBERECKÉM KRAJI V DATECH

Mapa 1 - Celkový rozsah lesních ploch na území Libereckého kraje

Lesy v Libereckém kraji v datech

Celková rozloha České republiky je 7 886 973 km2, 
z toho 2 679 638 km2 lesů. Celková lesnatost ČR 
tak činí 34 %.

Nejrozsáhlejší komplexy lesů v Libereckém kra-
ji se rozprostírají tam, kde bylo již od pradávna 
nejobtížnější využití půd pro zemědělské účely, 
tedy v oblasti hor – Jizerských, Lužických, Krko-
noš a Ještědského hřbetu a také v oblasti s chu-
dými neúrodnými písčitými půdami a skalami 

v Ralské pahorkatině na východ od Máchova 
jezera. Nejřidší a nejrozdrobenější zastoupení 
lesů je logicky v nižších polohách, kde jsou úrod-
nější půdy a vhodné podmínky pro rozvoj ze-
mědělství, konkrétně v jihovýchodní části kraje 
na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku, na severu 
ve Frýdlantském výběžku a v oblasti severně od 
Chrastavy až k Hrádku nad Nisou a na západě na 
Českolipsku.
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Tabulka 1 – Výměry lesní půdy a lesnatost podle krajů (v ha)
Kód – kraje výměra

celkem
plocha
PUPFL

porostní
půda

bezlesí lesnatost
PUPFL por. půda

ha %
PHA Hlavní město 

Praha
49 621 5 176 4 775 401 10,4 9,6

STC Středočeský 1 092 850 300 373 293 040 7 333 27,5 26,8
JHC Jihočeský 1 005 809 382 149 372 452 9 697 38,0 37,0
PLK Plzeňský 764 899 310 088 303 208 6 881 40,5 39,6
KLK Karlovarský 331 039 145 436 140 611 4 825 43,9 42,5
ULK Ústecký 533 854 164 138 157 422 6 716 30,8 29,5
LBK Liberecký 316 348 142 211 136 472 5 739 45,0 43,1
HKK Královéhradecký 475 900 148 947 145 047 3 900 31,3 30,5
PAK Pardubický 451 900 134 861 130 628 4 233 29,8 28,9
VYS Vysočina 679 557 207 798 202 696 5 102 30,6 29,8
JHM Jihomoravský 718 782 202 871 197 372 5 499 28,2 27,5
OLK Olomoucký 527 146 186 847 179 462 7 386 35,5 34,0
ZLK Zlínský 396 289 158 261 155 007 3 254 39,9 39,1
MSK Moravskoslezský 543 049 194 773 187 819 6 955 35,9 34,6
CZ Česká republika 7 887 041 2 683 929 2 606 010 77 919 34,0 33,0

Graf 1 – Rozloha a lesní půda krajů České republiky

VÝMĚRA LESNÍ PŮDY A LESNATOST 
V LIBERECKÉM KRAJI

Liberecký kraj je se svojí rozlohou 316 348 km2 
nejmenším krajem v ČR, ale lesy zaujímají 45 % 
jeho rozlohy a jedná se tak o kraj s nejvyšší les-
natostí ze všech krajů. Lesnatost je tak o 11 % 
vyšší než je celorepublikový průměr.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), 
dříve také označované jako lesní půdní fond, 
jsou tvořeny porostní půdou a tzv. bezlesím (les-
ní cesty a průseky, lesní skládky aj.).

Z pohledu katastru nemovitostí se jedná o po-
zemky s druhem pozemku - kód 10 a o pozemky 
se způsobem ochrany PUPFL – kód 26.

Výměra lesů a lesnatost v Libereckém kraji sou-
stavně roste. Plocha nově vzniklého lesa bohatě 
přesahuje jeho úbytky. Ty jsou povolovány ob-
vykle za účelem veřejně prospěšných staveb, in-
ženýrských sítí a sportovně rekreační infrastruk-
tury.
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Tabulka 2, Graf 3 – Vlastnické vztahy v lesích Libereckého kraje
Vlastnictví por. půda (ha) por. půda (%)
Státní lesy 99 862 73,18
z toho Lesy České republiky, s.p. 70 367 51,56

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 19 427 14,24
Krkonošský národní park 10 043 7,36
Ostatní 23 0,02
Lesy MŽP (AOPK) 2 0,00

Právnické osoby 904 0,66
Obecní a městské lesy 15 308 11,22
Krajské lesy (střední školy aj.) 10 0,00
Lesy církevní a náboženské spol. 73 0,05
Lesy ve vlastnictví fyzických osob 20 315 14,89
CELKEM 136 472 100,00

Graf 2 – Lesnatost krajů České republiky

Lesy v Libereckém kraji v datech

VLASTNICKÉ VZTAHY V LIBERECKÉM KRAJI

Na základě historických souvislostí jsou lesy 
v Libereckém kraji téměř ze tří čtvrtin ve vlast-
nictví státu (lesy ve správě státního podniku 
Lesy České Republiky, s.p., státního podniku 
Vojenské lesy a statky, s.p. a obhospodařované 
Správou Krkonošského národního parku). S tím 
souvisí i výjimečně nízký podíl lesů ve vlast-
nictví fyzických osob (pouze 15 %). Majetková 

držba mezi fyzickými osobami je značně roz-
drobená. Odhaduje se, že v Libereckém kraji 
hospodaří asi 15 tisíc vlastníků. Průměrné vlast-
nictví fyzických osob je tak jen o málo větší než 
1 ha, což je hospodářsky nevýhodné. V souvis-
losti s vydáváním majetku církvím lze očekávat 
další zvýšení jejich vlastnického podílu. I tak zů-
stane oproti jiným krajům na velmi nízké úrovni.
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Tabulka 3 - Kategorizace lesů v Libereckém kraji

Kategorie lesa
Celkem

hospodářské ochranné zvláštní určení
Porostní půda (ha) 85 848 6 228 44 396 136 472
% 62,9 4,6 32,5 100,0
Zásoba dřeva m3 b.k. 21 193 937 1 137 629 10 255 981 32 587 547
m3 / ha 250,7 183,1 232,8 241,8

Tabulka 4 - Subkategorie lesů v Libereckém kraji

Subkategorie
Porostní půda Celkem

ha %
10 lesy hospodářské 85 848 62,9

21a mimořádně nepříznivá stanoviště 5 282 3,9
21b vysokohorské lesy 946 0,7
21c lesy v klečovém lesním vegetačním stupni 0  
31a pásma ochrany vodních zdrojů I.stupně 1 398 1,0
31b ochranná pásma zdrojů léčivých a minerálních vod 2 330 1,7
31c území nár. parků a nár. přírodních rezervací 10 213 7,5
32a 1. zóny CHKO, přír.rezervace, přírodní památky 4 694 3,4
32b lázeňské lesy 0  
32c příměstské a rekreační lesy 870 0,6
32d lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce 37 0,0
32e lesy se zvýšenou funkcí ochrannou (půda,voda,kli-

ma,krajina) 14 350 10,5

32f lesy významné pro uchování biodiverzity 5 862 4,3
32g uznané obory a samostané bažantnice 2 619 1,9
32h jiný veřejný zájem 2 024 1,5

CELKEM 136 472 100,0

KATEGORIZACE LESŮ V LIBERECKÉM KRAJI

Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří 
kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního 
určení a lesy hospodářské.

Do kategorie lesů ochranných se zařazují lesy 
na mimořádně nepříznivých stanovištích (např. 
sutě, prudké svahy, strže, rašeliniště apod.) a vy-
sokohorské lesy.

Lesy zvláštního určení jsou např. lesy v pásmech 
ochrany vodních zdrojů, v ochranných pásmech 
zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních 
vod, na území národních parků a národních pří-
rodních rezervací, dále to mohou být lesy v 1. 
zónách chráněných krajinných oblastí, lesy v pří-
rodních rezervacích, lesy lázeňské, příměstské, 
sloužící lesnickému výzkumu, lesy se zvýšenou 

funkcí půdoochrannou a vodoochrannou, nebo 
lesy v uznaných oborách a bažantnicích.

Všechny ostatní lesy, které nejsou zařazeny v ka-
tegorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního ur-
čení, jsou lesy hospodářské.

Liberecký kraj má velmi vysoké zastoupení lesů 
ochranných a lesů zvláštního určení (37 %), třetí 
nejvyšší ze všech krajů. Tato skutečnost je dána 
tím, že se v kraji nachází velké množství velko-
plošných chráněných území (KRNAP, CHKO Ji-
zerské hory, CHKO Lužické hory, CHKO Český 
ráj, CHKO České středohoří a CHKO Kokořínsko 
a Máchův kraj) i maloplošných chráněných úze-
mí (přírodní rezervace a památky) a extrémních 
stanovišť (skály, sutě, kamenitá stanoviště, prud-
ké svahy aj.).
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Graf 4 – Subkategorie lesů v Libereckém kraji

Graf 5 – Plochy porostní půdy podle jednotlivých podkategorií lesa na území Libereckého kraje

ZASTOUPENÍ DŘEVIN LESŮ LIBERECKÉHO KRAJE

Druhová skladba lesů v Libereckém kraji je vý-
razně ovlivněna hospodářským využíváním 
s výraznou dominancí jehličnatých dřevin. Na 
téměř polovině porostní plochy je zastoupen 
smrk ztepilý, na necelé čtvrtině borovice les-
ní. Buk lesní zaujímá 9 %, bříza bělokorá téměř 
5 % a dub zimní a letní 3 %. Smrk je zastoupen 
zejména v horských a středních polohách např. 
v Jizerských a Lužických horách, Krkonoších, Pod-
krkonoší, Ještědském hřbetu, borovice zejména 
na písečných stanovištích v okolí Máchova jezera 
a na pískovcových skalách v oblasti České ráje. 

Buk se plošně vyskytuje na severních svazích Ji-
zerských hor a v Lužických horách. Dub se ploš-
ně významněji vyskytuje v okolí dolního Jizery 
a např. také ve Frýdlantském výběžku. Za zmínku 
stojí i vysoký podíl smrkových exotů (zejména 
smrk pichlavý), které se masivně používaly i při 
obnově lesa v Jizerských horách v 80. letech 20. 
století. Jejich podíl cílenými rekonstrukcemi po-
rostů klesá ve prospěch původních dřevin. Od 
roku 2009 jsou porosty smrku pichlavého napa-
deny houbovou chorobou (kloubnatka smrková) 
a lze pozorovat jejich rychlý ústup. Lesníci pracu-
jí i na zvýšení podílu kdysi významně zastoupené 
dřeviny – jedle bělokoré. Její plošný podíl sice 
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dnes představuje pouze 0,3 %, při obnově lesa 
však její použití již dosahuje 5 %. Zastoupení dře-
vin je kromě cílevědomé obnovy lesníky ovlivňo-
váno i vnějšími vlivy. V druhé polovině 20. stole-
tí vlivem choroby grafiózy, způsobené houbou, 
prakticky vyhynuly jilmy. V 80. letech 20. století 
došlo vlivem imisní a kůrovcové kalamity ke sní-
žení podílu smrku ztepilého ve prospěch tzv. ná-
hradních dřevin, zejména smrku pichlavého. Ten 

je naopak v současnosti decimován kloubnat-
kou. Vážné problémy jsou nyní též se zdravotním 
stavem jasanů, které jsou ohrožovány houbo-
vým onemocněním Chalarou. Z důvodů ochrany 
přírody a původních ekosystémů je hospodářské 
využívání introdukovaných dřevin (např. vejmu-
tovka, douglaska, dub červený, modřín) značně 
omezené.

Tabulka 5 – Druhová skladba dřevin na území Libereckého kraje

Dřevina Plocha
porostní půdy (ha) %

Zásoba
m3 (bez kůry) m3 / ha

smrk ztepilý 65 867 48,9 18 856 673 286,3
smrkové exoty 1 291 1,0 20 289 15,7
jedle bělokorá 418 0,3 20 656 49,4
jedle obrovská 26 0,0 5 192 196,2
borovice 31 872 23,6 7 004 862 219,8
kosodřevina 932 0,7 13 417 14,4
modřín 3 720 2,8 1 043 306 280,5
douglaska 100 0,1 25 073 249,9
jehličnaté ostatní 1 0,0 11 16,7
dub 4 272 3,2 823 799 192,9
dub červený 137 0,1 27 703 202,5
buk 12 446 9,2 2 604 565 209,3
habr 431 0,3 66 893 155,1
jasan 1 299 1,0 273 202 210,4
javor 1 746 1,3 340 152 194,8
jilm 13 0,0 1 678 125,6
akát 33 0,0 4 432 133,0
bříza 6 133 4,6 876 147 142,9
lípa 558 0,4 130 883 234,4
olše 1 981 1,5 308 134 155,6
osika 451 0,3 62 623 138,9
topol 126 0,1 35 627 282,9
vrba 59 0,0 3 702 62,5
listnaté ostatní 887 0,7 38 528 43,5

Jehličnaté dřeviny 104 228 76,4 26 989 479 259,0
Listnaté dřeviny 30 572 22,4 5 598 068 183,1
Holina 1 672 1,2   
CELKEM 136 472 100 32 587 547 238,8
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Na území Libereckého kraje lze nalézt plošně 
významnější lesní komplexy tvořené převážně 
jednou dřevinou (monokultury) pouze v případě 
těchto druhů: smrk ztepilý, borovice lesní a buk 
lesní.

Jehličnaté porosty s převahou smrku jsou nejvíce 
zastoupeny v oblasti Jizerských hor, Ještědského 
hřbetu a Krkonoš, v oblastech s vyššími srážka-
mi, vlhčími půdami a příhodnějšími přírodními 
podmínkami pro růst smrku.

Převážně jehličnaté porosty s převahou borovi-
ce se na území Libereckého kraje vyskytují pře-
vážně na jihozápadě v oblasti Ralské pahorkati-
ny v okolí Máchova jezera, na suchých chudých 
a tedy neúrodných půdách s množstvím skal.

Nejvýraznějším lesním komplexem listnatých 
dřevin s převahou buku je oblast severních sva-
hů Jizerských hor (Národní přírodní rezervace 
Jizerskohorské bučiny). Jedná se o nejrozsáhlejší 
komplex bučin na území Čech.

Graf 6 – Druhová skladba lesů podle hlavních dřevin na území Libereckého kraje
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Mapa 2 - Lesů na území Libereckého kraje podle rozmístění jehličnanů a listnáčů

Lesy v Libereckém kraji v datech

Převážně listnaté porosty s převahou buku – cel-
kové zastoupení listnatých dřevin v porostech je 
větší nebo rovno 75 % a přitom se jedná převáž-
ně o buk lesní.

Ostatní převážně listnaté porosty - celkové za-
stoupení listnatých dřevin v porostech je větší 
nebo rovno 75 % a přitom převažují jiné listnáče 
než buk lesní.

Převážně jehličnaté porosty s převahou borovice 
- celkové zastoupení jehličnatých dřevin v poros-
tech je větší nebo rovno 75 % a přitom se jedná 
převážně o borovici lesní.

Převážně jehličnaté porosty s převahou smrku - 
celkové zastoupení jehličnatých dřevin v poros-
tech je větší nebo rovno 75 % a přitom se jedná 
převážně o smrk ztepilý.

Ostatní převážně jehličnaté porosty - celkové za-
stoupení jehličnatých dřevin v porostech je větší 
nebo rovno 75% a přitom převažují jiné jehlična-
ny než borovice lesní nebo smrk ztepilý.

Smíšené porosty – celkové zastoupení listnatých 
ani jehličnatých dřevin nepřesahuje 75 %.

Ostatní lesní pozemky – lesní pozemky, na kte-
rých nelze vylišovat zastoupení dřevin, jelikož 
jde převážně o bezlesí.

Detailní legenda k mapě:

19
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ZÁSOBY DŘEVA V LIBERECKÉM KRAJI

Zásoby dřeva v Libereckém kraji (stejně jako 
v celé ČR) se postupně soustavně zvyšují a jsou 
dnes oproti roku 1930 více než dvojnásobné. 
Tento trend je způsoben především zvyšujícím se 
přírůstem, zvyšujícím se zakmeněním (hustotou 
stromů), ale také zvětšujícím se podílem porostů 
vyššího věku. Současně také dochází k navýšení 
podílu lesů zvláštního určení a lesů ochranných, 
kde je těžitelnost zásob dříví omezena plněním 
jiných než hospodářských funkcí (např. funkce 
půdoochranná a vodoochranná). Navíc v lesích 
v rezervacích a v prvních zónách národních par-
ků, tedy v tzv. bezzásahových územích je těžba 
téměř vyloučena. Plocha lesa, kde se neprovádí 
žádné zásahy, či jen ochranné asanační zásahy 
bez odvozu dřeva, se zvolna zvyšuje.

Tabulka 6 - Zásoby dřeva v Libereckém kraji – poměr jehličnaté/ listnaté dřeviny

Zásoby
Objem m3 bez kůry

jehličnaté m3 / ha % celk. listnaté m3 / ha % celk. jehl.+listn. m3/ha
26 989 479 259,0 82,8 5 598 068 183,1 17,2 32 587 547 241,8

Průměrná zásoba na 1 ha lesních pozemků v ČR 
je 259,6 m3 a patří k nejvyšším v Evropě. V Libe-
reckém kraji dosahuje hodnoty 241,8 m3. Nižší 
hodnota oproti celorepublikovému průměru je 
způsobena především množstvím mladých po-
rostů v oblasti Jizerských hor, kde došlo v minu-
lých letech k mohutnému odlesnění vlivem imisí, 
a také na živiny chudšími půdami.

Graf 8 – Zásoby dřeva v m3 bez kůry v lesích na území Libereckého kraje

Graf 9 – Zásoby dřeva na hektar dřevní plochy na území Libereckého kraje
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VĚKOVÉ SLOŽENÍ LESŮ V LIBERECKÉM KRAJI

Věková struktura lesních porostů je významnou 
charakteristikou stavu a vývoje lesa. Lesní poros-
ty jsou z důvodu evidence a hospodaření v lese 
rozděleny podle věku do tzv. věkových stupňů – 
tj. desetiletých intervalů. 1. věkový stupeň za-
stupuje lesy ve stáří 1 – 10 let, 2. věkový stupeň 
11 – 20 let, 3. věkový stupeň 21 – 30 let atd. Graf 
níže zobrazuje porovnání rozlohy porostní půdy 
podle jednotlivých věkových stupňů a tzv. nor-
mality, která představuje ideální stav rovnoměr-
ného rozložení věkových stupňů.

Z grafu je zřejmé, že věková struktura lesů v Li-
bereckém kraji je velmi nerovnoměrná a roz-
kolísaná. Je zde patrný výrazně nadprůměrný 

rozsah mladších porostů (3. věkový stupeň – věk 
21 – 30 let), do kterého se promítá velkoploš-
né znovuzalesnění Jizerských hor, tak nárůst 
starších porostů (od 9. věkového stupně - věk 
nad 81 let) v důsledku obhospodařování lesů ve 
zvláště chráněných územích a lesích ochranných 
a odsouvání těžeb v méně přístupných lokalitách 
v lesích hospodářských. Tyto skutečnosti se pak 
odráží naopak ve výrazně podprůměrné porost-
ní ploše ve středních věkových stupních (6. - 8. 
věkový stupeň – věk 51 – 80 let). To znamená, že 
v horizontu 30 let zde bude podprůměrná plo-
cha porostů vhodných k těžbě a dojte tak záko-
nitě k přechodnému snížení těžebních možností 
v kraji.

Graf 10 – Porostní plocha lesů podle věkových stupňů v Libereckém kraji v porovnání s normálním 
stavem

Lesy v Libereckém kraji v datech

ÚDAJE O LESÍCH V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH 
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP) 
LIBERECKÉHO KRAJE

Nejvyšší lesnatost ze všech ORP v Libereckém 
kraji dosahuje ORP Tanvald (70 %), s velkým od-
stupem následují ORP Jablonec nad Nisou (53 
%) a Nový Bor (50 %). Naopak výrazně nejnižší 
lesnatost je v ORP Turnov (28 %) a Semily (28 
%). V absolutních číslech je nejvyšší výměra po-
rostní půdy v ORP Česká Lípa (38 000 ha), je to 
také ORP zdaleka s největší celkovou plochou ze 
všech ORP v Libereckém kraji (více než 87 000 
ha).
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Tabulka 7 - Tabulka ploch porostní půdy a lesnatosti jednotlivých ORP Libereckého kraje

ORP
Plochy

Lesnatost
Počet parcelORP Porostní půda

ha %
Česká Lípa 87 212 37 986 43,6 12 639
Frýdlant 34 931 16 367 46,9 4 619
Jablonec nad Nisou 14 231 7 546 53,0 3 022
Jilemnice 27 860 11 729 42,1 14 674
Liberec 57 840 23 581 40,8 11 698
Nový Bor 20 089 10 077 50,2 2 764
Semily 23 007 6 502 28,3 14 711
Tanvald 19 061 13 373 70,2 6 182
Turnov 24 712 6 313 25,6 8 837
Železný Brod 7 405 2 997 40,5 5 805
Liberecký 316 348 136 472 43,1 84 951

VYBRANÉ ÚDAJE LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
PRO ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Na hospodaření v lese, zejména na těžbu a ná-
sledné zalesnění, má velký vliv několik faktorů. 
Podíl úmyslných (plánovaných) těžeb je závis-
lý na požadavcích a hospodářských záměrech 
vlastníka, na trhu se surovým dřívím, na aktuální 
poptávce, na cenách dříví a zejména na výskytu 
tzv. nahodilých těžeb. Těžby nahodilé jsou těž-
by po kalamitách např. větrných (jako byl v roce 
2007 orkán Kyrill) nebo kůrovcových. Lesní zá-
kon vlastníkovi ukládá přednostně zpracovávat 
těžby nahodilé, aby se zabránilo šíření lesních 
škůdců. Do limitu těžeb schválených plánem se 
započítávají i těžby nahodilé. O to méně pak lze 
provést plánovaných těžeb ve starých porostech. 
Je tedy zřejmé, že plánování v lesním hospodář-
ství je poměrně obtížné a je vždy nutno reago-
vat na aktuální situaci. Od množství těžeb a ná-
sledně tedy holin se také odvíjí objem zalesnění. 
Tyto okolnosti se tak projevují v každoročním 
lesním hospodaření a výsledky se tak každý rok 
mohou značně lišit. To dokládá i přehled v po-
době časové řady níže uvedené tabulky, kde je 
těžké vypozorovat jednoznačný trend v údajích 

o celkových těžbách a zalesňování v Libereckém 
kraji. Údaje v obou časových řadách jsou poměr-
ně rozkolísané. Celkově lze říci, že lesní těžba má 
od roku 1990 převážně růstovou tendenci. Stále 
však platí, že v lesích Libereckého kraje více dře-
va naroste, než se ho vytěží. Bohužel i v případě 
Libereckého kraje platí, že značná část vytěže-
ného dřeva se vyváží, zejména do Německa, ale 
i do Rakouska. U číselné řady těžeb lze přesto vy-
pozorovat nárůst celkového objemu způsobený 
navýšením nahodilých těžeb v posledních letech 
vlivem extrémních projevů počasí (vítr, sucho) 
a rostoucí zvyšující se zásobou dřeva v poros-
tech. Zajímavým impulsem pro domácí spotřebu 
dřeva je renesance jeho energetického využívá-
ní. Trh deformovaný dotačními pobídkami však 
způsobil značné zdražení cen nejlevnějších sor-
timentů dřeva, využívaných jako palivo. Energe-
tické využití dřeva tak snížilo dostupnost této su-
roviny pro produkci s vyšší přidanou hodnotou.

Mladší porosty nejsou uvedenými extrémy tolik 
zasaženy, a proto se objemy výchovných těžeb 
v lesních porostech do 40 let (prořezávky a pro-
bírky) v jednotlivých letech tolik neliší.

Tabulka 8 - Tabulka vybraných lesnických údajů pro území Libereckého kraje
 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Zalesňování celkem (ha) 1 062 786 843 896 599 732 765 922 796

Těžba dřeva (m3)
jehličnaté 361 169 405 901 451 641 545 421 482 095 538 275 434 833 515 441 428 589

listnaté 40 539 43 590 60 048 60 700 37 763 73 912 83 837 104 620 98 536

Prořezávky celkem (ha) 1 715 2 123 2 572 2 074 2 803 2 735 2 240 2 573 2 344

Probírky celkem (ha) 3 919 5 190 4 021 3 384 3 646 4 513 4 315 4 077 2 548

Lesy v Libereckém kraji v datech
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PESTROST LESNÍCH STANOVIŠŤ

VYBRANÉ ÚDAJE LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
PRO ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Různé dřeviny mají různé nároky na teplo, svět-
lo, živiny, na vlhkost půdy – některé snášejí su-
cho, jiné zamokření. Vzájemně si konkurují, 
nebo doplňují a na podobných stanovištích vy-
tvářejí podobná lesní společenstva. Se stoupají-
cí nadmořskou výškou klesají teploty a mění se 
složení lesních společenstev, v nížinách a pahor-
katinách jsou přirozeně dubové lesy, v podhůří 
bučiny, v horách smrčiny a nad horní hranicí lesa 
klečové porosty. Toto hrubé rozdělení je možné 
zjemnit, v lesnické typologii se vymezuje devět 
lesních vegetačních stupňů. Společenstva váza-
ná na specifické podmínky mohou zasahovat do 
několika vegetačních stupňů (např. bory, nebo 
mokřadní olšiny).

Tak, jak byly (pra)lesy v minulosti zčásti přemě-
něny na pole, louky, pastviny a sídla, tak i druho-
vé složení přirozených lesů bylo měněno nejprve 
tak, že se toulavou sečí vybíraly žádané dřeviny 
a na místě původních lesů zůstávaly neproduk-
tivní řediny. Devastace původních lesů vrcholila 
v polovině 18. století. Za panování Marie Tere-
zie byla zjednávána náprava, byly vydány lesní 
řády, aby se omezilo odlesňování, pustošení lesů 

a zamezilo se nedostatku dřeva. Aby se zajistil 
požadovaný druh dřeva, v nižších polohách se 
vedle dubu pěstovala borovice, v podhůří smrk, 
ale buk jen v menší míře.

Smyslem lesnického typologického mapování je 
vymezit stejná stanoviště, to je plochy se stejný-
mi přírodními podmínkami, stejnou půdou, ob-
dobnou konfigurací terénu, stejným klimatem – 
ať se jedná o přirozený bukový porost, nebo 
kulturní smrkový porost, případně paseku na 
jeho místě. Proto se pro takovou jednotku (lesní 
typ) používá jednotně název odvozený od dru-
hové skladby přirozené vegetace. Stejný princip 
používají i geobotanici na mapách potenciální 
přírodní vegetace.

Příroda Libereckého kraje je pestrá, rozpětí nad-
mořských výšek je více než 1200 m (Smědá, 
státní hranice 212 m n. m. – Kotel v Krkonoších 
1435 m n. m.), jsou zde horniny od nejchudších 
kvádrových pískovců a žul až po čediče a krys-
talické vápence. Lesnatost kraje (45 %) je 11 % 
nad celostátním průměrem a je nejvyšší v ČR. To 
všechno se odráží v pestrosti lesních stanovišť.

Dubové porosty se v Libereckém kraji vyskytu-
jí poskrovnu, jednak ve fragmentech „tvrdého“ 
luhu v nivě Jizery kolem jejích slepých ramen, 
jednak ve fragmentech pahorkatinného luhu 
v okraji široké nivy Libuňky v Českém ráji (PR 
Bažantník u Sedmihorek), nebo v nivě Smědé ve 
Frýdlantském výběžku. Ve stromovém patře je 
kromě dubu letního běžný jasan, přimíšena bývá 
lípa, javory, habr, olše a v bohatém keřovém pa-
tře střemcha, bez černý a další. Na jaře, před 
olistěním stromů, je výrazné bylinné patro – kve-
tou tu sasanky, orsej, dymnivky, křivatec a další. 
Půdy jsou hluboké, bohaté, s hladinou podzemní 
vody zhruba 1 m pod povrchem, ale ta bývá re-
gulací toku snížena až ke třem metrům.

V nejnižších polohách, ale již nad úrovní údolní 
nivy, jsou zbytky habrových doubrav, například 
ve spodním lesním okraji Hruboskalska. Kromě 
dubu v porostech bývá habr, lípa, líska, hloh, sví-
da a v bylinném patře jaterník, kopytník, sasanka 
hajní, hrachor jarní, plicník, ptačinec velkokvětý, 
lipnice hajní a další. Na chudších půdách jsou 
kyselé doubravy s dubem zimním a v chudším 
bylinném patře s bikou hajní, metličkou, jestřáb-
níkem zedním, černýšem lučním. Na těchto sta-
novištích bývají často kulturní borové porosty.

Český Ráj, Hruboskalsko. V okraji údolní nivy Libuňky, která je té-
měř zcela přeměněna v pole a louky, je v PR Bažantník u Sedmiho-
rek zbytek pahorkatinného luhu s mohutnými duby letními. Nava-
zuje zde na mokřadní olšiny lemující rybník Bažantník.

Pestrost lesních stanovišť
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Jizerské hory, Fojtka. Na spodním okraji rozšíření bučin se k buku 
připojuje dub letní.

Dokesko, NPR Pecopala. Zde na bohatých sprašových překryvech, 
s dostatkem srážek a průměrnou roční teplotou mezi 7-8°C má buk 
své optimum a vytváří kvalitní, vzrůstné, prakticky čisté porosty.

Jizerské hory. NPR Jizerskohorské bučiny představují nejsouvislejší 
komplex bučin v Čechách, který pokrývá celý výškový rozsah od du-
bových bučin až po horské smrkové bučiny.

Jizerské hory. Bílé buky představují ojedinělý náznak přirozených 
porostů v nižších horských polohách mimo zamokřená a rašelin-
ná stanoviště. Ze stárnoucího, původně smrkobukového porostu 
v průběhu imisní kalamity v 70. a 80. letech 20. století vypadl smrk, 
porost se rozvolnil a ze zbytků starých smrků na ploše i z bočního 
náletu se přirozeně zmladil smrk a po odeznění kalamity bohatě 
zaplodil buk, jehož přirozené zmlazení se podařilo uchránit tlaku 
zvěře oplocením.

Jizerské hory, Polubný. Velmi kvalitní smrkové porosty v údolí Jizery 
na místě přirozených horských smrkových bučin. Smrk má v těch-
to polohách růstové optimum, ale v přirozeném lese je buk natolik 
konkurenčně silný, že převládne. V hospodářském lese smrk posky-
tuje kvalitní surovinu, ale pro zpevnění těchto porostů vůči větru 
i pro příznivější působení na půdu je na těchto stanovištích žádoucí 
alespoň čtvrtinový podíl buku, případně jedle.

KRNAP, Hvězda, Farmberka. Do horských smrkových bučin, které 
byly v minulosti přeměněny prakticky na čisté smrčiny, se z jednotli-
vých buků v porostu přirozeným zmlazením šíří buk a chybějící jedle 
je do těchto porostů vnášena umělou výsadbou. Proti okusu zvěře 
je chráněna individuálním oplocením. Tyto porosty se v dlouhodo-
bém horizontu mohou blížit svým složením přirozenému lesu.

V širokém výškovém rozpětí v podhůří a v nižších horských polohách původně dominovaly bučiny. 
Dnes jsou většinou nahrazeny smrkovými kulturami. Na výškové škále můžeme rozlišit dubové buči-
ny, které navazují na zónu dubu, dále bukové optimum, kde byly prakticky čisté bučiny, výše k buku 
přistupovala významně jedle, zde byly jedlové bučiny (jedle působením různých vlivů z porostů té-
měř vymizela) a na kontaktu se zónou smrku je stanoviště horských smrkových bučin.

Pestrost lesních stanovišť
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V závislosti na podloží se mění úživnost půdy, 
růst dřevin i bylinné patro. Na chudších horni-
nách (žuly, pískovce atd.) jsou kyselé (acidofilní) 
bučiny. Jejich bylinné patro má nízkou pokryv-
nost a je druhově chudé. Typická je zde bika haj-
ní, metlička, do vyšších nadmořských výšek třti-
na chloupkatá, na kamenitějších půdách třtina 
rákosovitá, nebo kapraď rozložená.

Na bohatších horninách jsou květnaté bučiny. 
V bylinném patře je typicky mařinka, kyčelnice, 
bažanka, samorostlík, pitulník, starček, mléčka 
a další.

Specifické půdy a lesní společenstva jsou na krys-
talických vápencích na Ještědu a na vápnitých 
jílovcích („opukách“) v údolí Jizery u Rakous. 
Tyto vápnomilné bučiny jsou druhově bohaté, 
častější jsou v nich vstavačovité rostliny (okroti-
ce, kruštík, hlístník hnízdák a další). Na suchých 
srázech u Rakous je v bylinném patře hojná tráva 
pěchava vápnomilná.

V horách, tak jak klesá teplota vzduchu, slábne 
konkurence buku a zhruba od 1000 m n. m. na-
stupují přirozené horské smrčiny. V mrazových 
polohách, jako je v Jizerských horách Malá, nebo 
Velká Jizerská louka, sestupují i níže. Smrky zde 
mají krátký, spádný kmen a jsou hluboko zavět-
vené, v podúrovni těchto porostů bývá jeřáb. 
Bylinné patro je chudé, nejběžnější je třtina 
chloupkatá, metlička, borůvka, hojné jsou me-
chy. Druhově bohatší jsou smrčiny na příkrých 
svazích s papratkou horskou. Další typy přiro-
zených smrčin se vyskytují na vlhkých, zamok-
řených a rašelinných půdách. Ty jsou běžně již 
v 700 m n. m., vzácně – například v rybniční pán-
vi v okolí Doks – i pod 300 m n. m.

Původní porosty, které byly chráněny v Jizer-
ských horách na Jizeře a Černé hoře, ale i v okolí 
rašelinišť v přírodních rezervacích, byly zničeny 
imisní kalamitou v 70. a 80. letech 20. století.

Maloskalsko. PR Bučiny u Rakous. Na suchých opukových srázech 
je zde mimo jiné i vzácné společenstvo vápnomilných bučin s pě-
chavou.

Krkonoše. Zachovalou ukázku celé škály typů horských smrčin lze 
najít v pramenné oblasti Mumlavy nad Krakonošovou snídaní od 
Vosecké boudy až po Zadní Plech. Nápadné jsou krátké, spádné 
kmeny a hluboké zavětvení.

Krkonoše, úpatí Čertovy hory nad Mýtem, kolem 650 m. Na zamok-
řených stanovištích, kde buk neroste, smrk přirozeně sestupuje i na 
nižší lokality. Zmlazuje se zejména na vyvýšená místa, nebo rozpa-
dající se mrtvé dřevo. V přirozeném lese byl smrk v těchto polohách 
provázen jedlí.

Krkonoše, pod Dvoračkami, cca 1100 m n. m. Buk je netvárný, 
špatného vzrůstu, trpí tlakem sněhu a v této lokalitě i svahovými 
pohyby. Bez zásahu člověka by zde tvořil jen příměs v podúrovni 
smrkových porostů. Zde byl zřejmě buk protěžován, aby se zajistilo 
palivové dříví pro místní boudy.

Pestrost lesních stanovišť
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Český Ráj. PR Podtrosecká údolí. V mokřadní olšině pod hrází rybní-
ka Vidlák rozkvete v dubnu záplava blatouchů.

Klečové porosty byly původně v Krkonoších až 
asi do 1500 m téměř souvislé, ale s nástupem 
alpské kolonizace ve 2. polovině 16. století – po-
kud nerostly na rašelině, nebo na hrubých su-
tích – byly likvidovány a přeměňovány na pas-
tviny a sečené louky. Po ničivé povodni r. 1897 
byly hned od následujícího r. 1898 až do r. 1914 
prováděny jednak technické úpravy na tocích 
(největší dílo je přehrada Labská pod Špindle-
rovým Mlýnem), ale bylo i zalesňováno klečí 
v pramenných oblastech. Druhá vlna vysokohor-
ského zalesňování probíhala po 2. světové válce. 
V současnosti je z některých menších lokalit kleč 
odstraňována ve snaze ochránit vzácná travinná 
a keříčková společenstva.

Na minerálních (tj. nerašelinných) půdách se-
stupuje kleč v některých případech až k 1050 m. 
V Krkonoších to bývá na balvanitých sutích v ka-
rech a v okrajích lavinových drah, v Jizerských 
horách zcela výjimečně v přírodní památce (PP) 
Klečoviště na Smrku a na jedné z vrcholových 
skalek na Jizeře. Vegetaci klečových porostů 
tvoří smilka tuhá, metlička, třtina chloupkatá, 
borůvka, brusinka, vřes, zlatobýl alpinský, sed-
mikvítek, podbělice alpská a podél potůčků, kte-
ré přinášejí živiny, mléčivec alpský, havéz, hořec 
tolitový, starček, kýchavice, šťovík horský a další.

Odlišná, půdně i vegetací, je kleč na rašeliniš-
tích. V západních Krkonoších je na Labské, Mum-
lavské a Pančavské louce a častá je v Jizerských 
horách. Nejznámější je Malá a Velká Jizerská 
louka, Černá jezírka a Klečové louky podél Štol-
pišské silnice. Nejníže položené klečové porosty 
na rašelině v Jizerských horách jsou kolem 770 
m (Nová louka, Mechoviště). Kleč roste zpravi-
dla na vrstvě rašeliny kolem 1 m, hladina spodní 
vody zde bývá kolem 20 cm pod povrchem. Na 
hlubší rašelině jsou přirozená bezlesí. Ve vege-
taci se kromě borůvky, brusinky a vřesu uplat-
ňují hojně rašeliníky a také suchopýr, vlochyně, 
šícha, kyhanka.

Rašeliny představují zvláštní prostředí, jak půd-
ní, tak i lokálním klimatem, takže kleč na rašeli-
nách zasahuje do několika vegetačních stupňů, 
obdobně i následující společenstva vázaná na 
specifické přírodní podmínky.

Nejzamokřenější lokality se stojatou vodou, je-
jíž hladina kolísá kolem půdního povrchu, osid-
luje olše lepkavá. Mokřadní olšiny se vyskytují 
od nížin do podhůří kolem rybníků, na prame-
ništích (např. prameny Lužické Nisy u Nové Vsi), 
olše zarůstá slepá ramena řek (niva Ploučnice), 
ale samovolně se vrací i na dnes již nevyužívané 
mokřadní louky, nebo na dna zrušených rybní-

Krkonoše. Pohled ze svahu Kotle na Lysou horu (1344 m n. m.). 
S rostoucí nadmořskou výškou se výška smrků zkracuje, porosty se 
rozvolňují a zhruba od 1250 m nastupuje klečová vegetace.

Jizerské hory. Vánoční louka leží v sedle pod Černou horou v nad-
mořské výšce 1050 m. V centrální části je hloubka rašeliny 210 cm, 
do okrajů její mocnost klesá. V obvodu jsou již příznivější podmínky 
a jsou zde rašelinné smrčiny.

Pestrost lesních stanovišť
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ků. V bylinném patře je kromě vysokých ostřic 
nápadný blatouch, rákos, skřípina, tužebník, 
pomněnka bahenní, místy kosatec žlutý. Na 
chudších podkladech (na Dokesku) bývá i chudší 
vegetace, k olši lepkavé přistupuje bříza a jed-
notlivě i smrk, v keřovém patře krušina olšová, 
v bylinné vegetaci může převládnout třtina še-
davá, nebo bezkolenec, vzácněji kapradiník ba-
žinný, pravidelně tu bývá violka bahenní, vrbina 
obecná, vzácně ďáblík bahenní.

Příznivější podmínky jsou tam, kde voda proudí, 
ať už se jedná o svahová prameniště, nebo údolí 
menších potoků. Olše tu má lepší vzrůst a pod-
mínky dobře vyhovují i jasanu, společenstvo tvo-
ří prameništní a potoční jasanové olšiny. Přimí-
šeny bývají i javory a jednotlivě smrk, v keřovém 
patře se vyskytuje střemcha, bez černý a bez 
hroznatý. Směrem do hor přibývá smrku, olši 
černou střídá olše šedá. Půdy jsou naplavené, 
lehčí – písčité až štěrkovité – voda přináší živiny, 
bylinná vegetace je bohatá. Na jaře zde kvete sa-
sanka hajní, mokrýš, orsej, ve vyšších polohách 
devětsil bílý. Místy je hojná bledule jarní (napří-
klad v NPR Peklo u České Lípy, na Českodubsku, 
v Podkrkonoší v potoční nivě Žernovníku, v PR 
údolí Vošmendy i jinde). Při středověkém osidlo-
vání byl tento typ lesa v nižších polohách přemě-
ňován na nivní louky, které poskytovaly jistotu 
píce i v suchých letech (třebaže horší kvality). Za-

Železnobrodsko. Potoční jasanové olšiny v údolní nivě Žernovníku 
byly mnohde omezeny jen na břehový porost chránící břehy před 
erozí. Začátkem jara tu rozkvétají tisíce bledulí jarních.

chován byl zpravidla jen pruh olší a jasanů chrá-
nící břehy před erozí. V současnosti se les na ne-
obhospodařované nivní louky samovolně vrací.

Od pahorkatin do hor, na vrcholech kopců, na 
balvanitých osypech skal, v roklích, na strmých 
kamenitých svazích – často v říčních a potočních 
údolích – se vyskytují suťové lesy. Konkurence-
schopnost buku je zde omezena, protože hůře 
snáší občasné pohyby suti, nebo svahu a je pro-
to i méně zastoupen. Hlavními dřevinami přiro-
zených porostů jsou javory (klen a mléč), jasan, 
lípy (malolistá nebo velkolistá), jilm horský. Při-
míšena může být i jedle a v nejvyšších polohách 
smrk. V keřovém patře bývá líska, bez černý, 
nebo hroznatý, srstka angrešt, meruzalka, zimo-
lez, v bylinném patře kapradiny, udatna, měsíč-
nice, netýkavka, bažanka, samorostlík, pitulník, 
kopřiva, v horách devětsil bílý a řada dalších. 
Půdy jsou kamenité, dobře zásobené živinami. 
Reprezentativní ukázky najdeme v chráněných 
územích, na Českolipsku na Malém a Velkém Je-
lením vrchu, na Ralsku, ale také třeba na Tlustci, 
v Lužických horách na Jezevčím vrchu, ale i na 
dalších čedičových a znělcových kupách, na Ješ-
tědském hřebeni na Velkém Vápenném, v Jizer-
ských horách na Bukovci, v podhůří mozaikovitě 
v údolí Jizery a Kamenice, na vápnitých jílovcích 
u Rakous i jinde.

Maloskalsko, PR Bučiny u Rakous. Na příkrých svazích v údolí Jizery 
je mozaika bučin a v sutích a mezi odlomenými skalními bloky suťo-
vých javořin. V jejich podrostu zde převládá bažanka.

Pestrost lesních stanovišť
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Jizerské hory, PR Bukovec. V podrostu suťové javořiny se hojně uplatňují kapradiny, devětsil bílý, ale také pryskyřník platanolistý, hořec 
tolitový a další horské druhy.

Dokesko. Bory na výrazných písčitých podzolech s chudými mechy a lišejníky v podrostu představují druhovým složením ojedinělý ostrůvek 
severské tajgy ve střední Evropě.

Dokesko. NPR Břehyňský rybník. Rašelinný bor v zazemňujícím se okraji rybníka.

Pestrost lesních stanovišť



30 Pestrost lesních stanovišť

Bory. Borovice lesní je nenáročná dřevina, kte-
rá může růst jak na nejsušších, tak na zamok-
řených lokalitách, od bohatých až po nejchudší 
půdy. Ale jako světlomilná dřevina má jen malou 
konkurenční schopnost a je ostatními dřevinami 
vytlačena na extrémní stanoviště, na skalnaté 
výchozy kyselých hornin, v našem kraji přede-
vším na kvádrové pískovce Českolipska a České-
ho Ráje a na zamokřené půdy podhorských ra-
šelinišť a do jejich okrajů. Většinou se přirozené 
bory vyskytují ostrůvkovitě a v tomto ohledu je 
mimořádná oblast Dokeska, kde přirozený vý-
skyt dominantní borovice na velkém souvislém 
území je doložen historickými záznamy i paleo-
botanickými analýzami. V borových porostech 
bývá slabá příměs břízy, jeřábu a málo vitálního 

Český Ráj. Klokočské skály. Na výchozech pískovcových skal, na mělkých, extrémně chudých a suchých půdách se nemůže uplatnit jiná 
dřevina než borovice s všudypřítomnou příměsí břízy.

dubu, nebo buku. Půdy jsou lehké, písčité, ex-
trémně chudé, vlivem kyselého humusu jsou 
živiny vyplaveny do hlubších vrstev a pod humu-
sem je výrazně vybělená, o živiny ochuzená vrst-
va. Takové půdy nazýváme podzol. Bylinnou ve-
getaci tvoří borůvka, brusinka, vřes, metlička, na 
vlhčích místech hasivka nebo bezkolenec, hojné 
jsou chudé mechy a lišejníky, na nejchudších 
místech jsou jen ty. V blízkosti rybníků i na místě 
Pustých rybníků jsou rašelinné bory. V bylinné 
vegetaci zde bývá suchopýr, vlochyně, klikva, ro-
jovník bahenní. Oblast Dokeska je tak obdobou 
severoevropské a sibiřské tajgy, jejím nejjihozá-
padnějším ostrůvkem.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LESNICKÉ
SUBJEKTY V LIBERECKÉM KRAJI
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ LIBEREC

Státní podnik Lesy České republiky (LČR), byl 
založen dne 1. 1. 1992 Ministerstvem zeměděl-
ství České republiky. Hlavní náplní činnosti pod-
niku je obhospodařování téměř 1,3 mil. ha les-
ního majetku ve vlastnictví státu a péče o více 
než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin. 
Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho organizační 
struktura má tři stupně. Prvním je ředitelství, 
druhým 12 regionálních pracovišť – krajských 
ředitelství, 4 lesní závody, 1 semenářský závod 
a 7 správ toků. Třetí stupeň organizační struktu-
ry tvoří 72 lesních správ (stav 2017).

Lesy ČR chápou plnění produkčních a mimo-
produkčních (ekologických a sociálních) funkcí 
lesa jako rovnocenné části svého cíle. Veřejný 

zájem v lesích je definován v Základních princi-
pech státní lesnické politiky následovně: „Stát 
má zájem na trvalém a vyrovnaném využívání 
lesa jako obnovitelného přírodního zdroje a vy-
užívání veřejně prospěšných funkcí lesa ve ve-
řejném zájmu“. LČR v kraji hospodaří na více než 
70 000 ha (2017), což představuje téměř 52 % 
výměry lesů Libereckého kraje. Lesnatost kraje 
45 % značně převyšuje celorepublikový průměr. 
Nejrozsáhlejší lesní komplexy jsou situovány do 
horských pohraničních oblastí (zde dominuje 
smrk) a na Severočeskou pískovcovou plošinu 
(převládající je borovice). Péče o lesní porosty 
v kraji významně ovlivňují zájmy a cíle ochrany 
přírody. K zajištění vlastní existence lesa a zlep-
šování jeho stavu slouží dokument Program tr-
vale udržitelného hospodaření v lesích, který 
rozpracovává lesnickou strategii LČR. Mají-li být 
veškeré funkce lesa zachovány trvale, je nutno 
hledat takové způsoby hospodaření, které tuto 
nepřetržitost všech funkcí lesa umožňují.

Krajské ředitelství (KŘ) v Liberci je regionálním 
pracovištěm LČR pro Liberecký kraj. Jeho pů-
sobnost zahrnuje území celého kraje, také část 
území kraje Královehradeckého, Středočeského 
a Ústeckého. KŘ Liberec se organizačně člení na 
6 lesních správ (LS). Jsou to LS Česká Lípa, LS Ješ-
těd, LS Jablonec nad Nisou a LS Frýdlant v Če-
chách. Tyto organizační jednotky na území kraje 
hospodaří celou svou rozlohou. Na východním 
okraji KŘ sem vstupují také LS Hořice a LS Dvůr 
Králové. Každá lesní správa je rozdělena na 10 až 
15 revírů.

Podíl lesů Libereckého kraje, zahrnutých ve 
zvláště chráněných územích, je nejvyšší v ČR. Na 
území KŘ Liberec se v LK nachází 5 chráněných 
krajinných oblastí (CHKO Jizerské hory, CHKO 
Lužické hory, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, 
CHKO Český ráj, CHKO České středohoří), 6 ná-
rodních přírodních rezervací (NPR Rašeliniště Ji-
zery, NPR Rašeliniště Jizerky, NPR Jizerskohorské 
bučiny, NPR Karlovské bučiny, NPR Jezevčí vrch, 
NPR Novozámecký rybník), 28 přírodních rezer-
vací, 5 národních přírodních památek a 36 pří-
rodních památek.

Nejvýznamnější lesnické subjekty působící v Libereckém kraji

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LESNICKÉ SUBJEKTY PŮSOBÍCÍ
V LIBERECKÉM KRAJI

Liberecký kraj má vysoké zastoupení státních lesů, které zde spravují 3 významné subjekty. Lesy 
České republiky s.p., Vojenské lesy a statky s.p. a Správa Krkonošského národního parku. Ti jsou též 
největšími vlastníky resp. správci lesů na území kraje. Z významných lesnických organizací pak ještě 
jmenujeme pobočku Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, která sídlí v Jablon-
ci nad Nisou. V další části je představena jejich činnost.

Lesnatost Libereckého kraje (45%) značně převyšuje celorepubliko-
vý průměr
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Na severozápadním úpatí Jizerských hor nalezneme nejrozsáhlejší 
komplexy bučin v České republice.

Plnění produkčních funkcí lesa

KŘ Liberec v rámci své územní působnosti za-
bezpečuje zejména realizaci regionální lesnické 
politiky LČR. Přímo řídí a kontroluje lesní správy 
ve všech oblastech jejich činnosti, kterými jsou 
především pěstování a ochrana lesa, těžební 
činnost, výkon odborného lesního hospodáře 
pro jiné vlastníky lesů, výstavba a údržba lesní 
dopravní sítě apod. Činnost revírníka řídí lesní 
správce, který se zodpovídá krajskému řediteli.

Zmíněné pěstební a těžební práce jsou řešeny 
dodavatelsky. KŘ Liberec zajišťuje smluvní a ce-
nová jednání s obchodními subjekty, které re-
alizaci pěstební a těžební činnosti provádějí na 
vymezených smluvních územních jednotkách 
(SÚJ), a to podle zadání a pod kontrolou revír-
níka.

V Libereckém kraji se ročně vytěží celkem 
550 000 m3 dříví, z toho na pozemcích s právem 
hospodařit pro LČR 280 000 m3. Maximální ob-
jem těžby dříví se řídí ukazatelem závazně sta-
noveným státní správou lesů a uvedený v lesním 
hospodářském plánu. Část těžebních prací je re-
alizována a dříví prodáno formou aukcí (cca 20 
až 30 % objemu dříví) nebo samovýroby paliva 
drobnými spotřebiteli.

Práce pěstebního charakteru v rámci lesnického 
hospodaření představují zejména obnovu lesa, 
jeho ochranu a výchovu. Umělá obnova lesa se 
provádí výsadbou sazenic vypěstovaných v les-
ních školkách. K ní lesníci přistupují zejména při 
obnově porostů nevhodné druhové skladby, pro 
zvýšení pestrosti porostu a tam, kde se nedaří 
realizovat obnovu přirozenou.

Ročně se v kraji na pozemcích ve správě LČR 
uměle obnoví přes 300 ha nového lesa, což 
představuje více než 1,8 milionů kusů sazenic 
jehličnatých a listnatých dřevin. LČR prioritně 
podporují obnovu lesa přirozenou, kdy nový po-
rost vzniká vyklíčením semen z okolního mateř-
ského porostu. V posledních letech se takto daří 
realizovat až třetinu (150 ha) z celkové obnovy. 
Rozsah výchovy mladých lesních porostů (proře-
závky, probírky) je závazným ukazatelem lesního 
hospodářského plánu (ročně přes 2 400 ha).

V hornatých podmínkách Libereckého kraje, 
které prošly v druhé polovině minulého století 
imisně ekologickou katastrofou, nelze součas-
nou druhovou skladbu lesních porostů a jejich 
věkovou strukturu považovat za optimální. Vná-
šení listnáčů a jedle bělokoré jako melioračních 
a zpevňujících dřevin do stávajících porostů i na-
dále patří mezi významné úkoly místních lesníků.

Těžištěm práce v ochraně lesa je zejména boj 
s podkorními škůdci (kůrovci) a snižovaní vlivu 
zvěře na les. Dlouhodobým cílem je dosažení 
rovnováhy mezi zvěří a lesním ekosystémem.

Plnění mimoprodukčních funkcí lesa

Jedním ze základních pilířů činnosti LČR jako 
správce většiny lesního bohatství v Libereckém 
kraji je nejen produkce dřeva jako obnovitelné 
suroviny, ale současně i zajištění všech ostatních, 
tzv. mimoprodukčních, funkcí lesa. Jedná se pře-
devším o funkce půdoochranné, vodohospodář-
ské a rekreační.

Plnění cílů veřejného zájmu u LČR je deklarová-
no v dokumentu „Program 2020“. Ten umožňu-
je, aby návštěvníci lesa prostřednictvím adresy 
Program2020@lesycr.cz předkládali náměty 
podle vývoje poznání a potřeb veřejnosti v re-
gionech. Realizace konkrétních opatření v rámci 
tohoto programu probíhá výhradně na pozem-
cích s právem hospodařit pro LČR. Program 2020 
současně řeší i problematiku ochrany a podpory 
ohrožených druhů rostlin (orchideje, evropsky 
významná popelivka sibiřská apod.) a živočichů 
(tetřívek obecný, sýc rousný, čáp černý). Zabývá 

Nejvýznamnější lesnické subjekty působící v Libereckém kraji
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Příkladem rekreačního využití účelové komunikace je lesní cesta 
Bedřichovská z Nové louky do Bedřichova. Po lesní silničce, oprave-
né v roce 2016 (náklady přes 18 milionů Kč) ročně projdou desítky 
tisíc návštěvníků Jizerských hor.

Retenční nádrž Pustý potok na LS Frýdlant (realizace 2013, náklady 
2,6 mil Kč) plní dvě základní mimoprodukční funkce lesa, vodohos-
podářskou a rekreační˝.

Lesní pedagog umí oslovit i děti předškolního věku

Nejvýznamnější lesnické subjekty působící v Libereckém kraji

se také ochranou významných stromů LČR, za-
kládáním alejí či obnovou vodních nádrží.

Výsadbou domácích druhů nektarodárných a py-
lodárných dřevin v lesních okrajích a umožněním 
umístění včelstev na vhodných místech v lesích 
podporuje i včelařství. Lesnické parky (v Libe-
reckém kraji LP Bezděz) slouží jako objekty pří-
kladného, trvale udržitelného hospodaření v le-
sích a krajině v rovině ekologické, ekonomické 
i sociální. Péče o kulturní památky (obnova po-
mníčků, kaplí, vyhlídkových míst, historických 
studánek) je výrazem úcty lesníků ke kulturnímu 
dědictví zdejšího kraje.

Při realizaci projektů v rámci P2020 lesníci spolu-
pracují se všemi subjekty ve spravovaném území 
(obce, mikroregiony, Správy CHKO, Klub českých 
turistů apod.). Na P2020 KŘ Liberec ročně vyna-
kládá 10 milionů Kč.

Výstavba a údržba lesní dopravní sítě úzce sou-
visí s plněním rekreačních funkcí. Lesní cesty 
prioritně slouží pro lesní hospodářství, současně 
jsou celoročně využívány návštěvníky lesa. Lesy 
ČR na opravy a údržby cest ročně vynakládají de-
sítky milionů Kč.

Významným přínosem pro zadržení vody v kra-
jině je realizace retenčních nádrží. Tyto drobné 
vodní plochy současně podporují biodiverzitu 
lesních ekosystémů. V letech 2012 až 2016 kraj-
ské ředitelství naprojektovalo a realizovalo deset 
retenčních nádrží v celkové hodnotě 15 mil. Kč

Lesní Pedagogika

Dlouhodobým cílem Lesů ČR je také rozvíjet 
pozitivní vztah lidí k přírodě a motivovat veřej-

nost k nezbytnosti její ochrany. Více jak 20 les-
ních pedagogů v rámci KŘ Liberec kromě své 
hlavní náplně práce věnuje čas lesnické osvětě 
formou vycházek do lesa nejen s dětmi či for-
mou lesnických dnů pro širokou veřejnost. Ak-
tuální kontaktní osobu pro každý kraj pro účely 
objednávky aktivit lesní pedagogiky naleznete 
na www.lesnipedagogika.cz.

Závěr

Úlohou LČR jako podniku, spravujícího státní 
lesy, je dbát na vyváženost produkčních i mi-
moprodukčních funkcí lesa. Základní vizí státní-
ho podniku Lesy ČR je čisté, přirozené, stabilní 
a druhově rozmanité lesnaté krajinné prostředí 
a společnost, která naplňuje principy trvale udr-
žitelného života.
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SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU

Z historie krkonošských lesů

Současná podoba krkonošských lesů je výsled-
kem přirozeného vývoje středoevropské příro-
dy od poslední doby ledové (zhruba 11 000 let) 
a zároveň přibližně osmi století, po která zdejší 
lesy využívá a svou hospodářskou činností výraz-
ně ovlivňuje člověk. Lesy Krkonoš a jejich podhů-
ří byly až do 12. století součástí tzv. hraničního 
hvozdu, který zde na severu tvořil stěží překo-
natelnou obrannou hradbu českého státu. Ke 
změnám začalo docházet od 13. století poté, co 
panovník rozdělil pohraničí šlechtě, přičemž část 
východních Krkonoš zůstávala ve správě králov-
ských úředníků. Největší proměnou prošly tyto 
lesy v 16. století, kdy byly na ploše téměř 5 000 
ha vytěženy formou rozsáhlých holosečí; dřevo 
bylo plaveno po Úpě a Labi do kutnohorských 
dolů i pro spotřebu v místních železárnách. Lesy 
západních Krkonoš, které jsou dnes součástí Li-
bereckého kraje, byly tak masivního drancování 
a téměř souvislého odlesnění ušetřeny, ale i zde 
docházelo k odlesňování ve prospěch zeměděl-
ské půdy a těžbu dřeva pro panské hutě, žele-
zárny a sklárny. Sklářská výroba (vytápění pecí 
a výroba potaše) pak navíc způsobila úbytek 
listnáčů (javor, jilm, jasan, buk), přednostně vy-
hledávaných pro výrobu popele. Proto majitelé 
panství již od konce 17. století začali důsledně 
dohlížet na hospodaření v lesích. Např. na jilem-
nickém panství Harrachů byly podrobné instruk-
ce pro lesní hospodaření vydány roku 1748; je-
jich autorem byl pokrokový hospodář hrabě R. 
Sweérts-Sporck. Na konci 19. století hospodaři-
ly v Krkonoších tři hlavní velkostatky Jilemnice, 
Vrchlabí a Maršov na 30 000 ha (z toho 4 500 ha 
nad alpínskou hranicí lesa), přičemž 43 % plochy 
připadalo na západokrkonošské panství Jilemni-
ce, sahající až k Labi. Tato struktura hospodaření 
v lesích se v podobě poválečných lesních závo-
dů Harrachov, Vrchlabí a Horní Maršov vlastně 
udržela po celé další století – až do roku 1994, 
kdy od 1. ledna péči o lesy na území Krkonošské-
ho národního parku a jeho ochranného pásma 
(OP) převzala Správa KRNAP. Ještě předtím však 
krkonošské lesy – podobně jako lesní porosty 
v sousedních Jizerských horách – prošly přibliž-
ně v letech 1978–1990 těžkým obdobím imisní 
kalamity. Tehdy byly emisemi z elektráren tzv. 
Černého trojúhelníku výrazně poškozeny pře-
devším horské smrčiny, které pak snadno pod-
léhaly přemnoženým hmyzím škůdcům; nejprve 
obaleči modřínovému a následně (cca od roku 
1984) i lýkožroutu smrkovému a ploskohřbetce. 
Důsledkem byly rozsáhlé imisní holiny po holo-
sečích (¼ plochy lesa), množství odvozních cest 

a výsadby nepůvodních dřevin. K návratu lesa 
na krkonošské stráně výrazně napomohl projekt 
(1992–2000) nizozemské nadace FACE, která do 
obnovy imisemi zničených lesů investovala 350 
mil. korun.

Krkonošský národní park a hospodaření v lesích

Stav krkonošských lesů i úkoly, které řeší zdejší 
lesníci na konci druhé dekády 21. století, jsou 
diametrálně odlišné od situace před dvěma-tře-
mi desetiletími. Postupně se měnila organizační 
struktura péče o území NP – starost o lesy má 
na Správě KRNAP na svých bedrech odbor péče 
o národní park (OPNP), v rámci něho pak oddě-
lení péče o lesní ekosystémy. To je členěno – kro-
mě vrchlabského ústředí – na 6 územních pra-
covišť (ÚP), z nichž na území Libereckého kraje 
hospodaří dvě: ÚP Harrachov a ÚP Rezek s plo-
chou 10 271 ha a 24 pracovníky (včetně strážců 
přírody). Současný lesní hospodářský plán pro 
KRNAP, který je platný na roky 2015–2024, stá-
le odráží tradiční členění – území je rozděleno 
na lesní hospodářské celky Harrachov, Vrchlabí 
a Maršov.

Z celkové rozlohy Krkonošského národního par-
ku a jeho ochranného pásma, která činí 55 000 
ha, je 35 081 ha lesa, přičemž do lesní půdy jsou 
započítávány i klečové porosty nad horní hranicí 
lesa. Obrázek o tom, jak asi krkonošské lesy vy-
padají, si můžeme udělat při pohledu na druho-
vou skladbu hlavních dřevin: smrk ztepilý 78 %, 
kosodřevina 6,3 %, buk lesní 5,3 %, jeřáb ptačí 
2,4 %, javor klen 1,3 % a jedle bělokorá asi 0,3 
%. Zhruba třetina porostů tvoří nepřirozené smr-
kové monokultury, na jejichž přeměnu v pestrý, 
stavu před příchodem člověka blízký smíšený 
les, je v současnosti nasměrováno hlavní úsilí 
krkonošských lesníků. Na území národního par-
ku totiž není jejich úkolem produkce dřeva, ale 
péče o krajinu, aby se podoba zdejší přírody co 
nejvíce přiblížila přirozenému stavu (s ohledem 
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Luční enkláva Dvoračky a zalesněný Vlčí hřeben, ÚP Rezek, 2015
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na aktuální podmínky). Postupně dochází k pře-
měně druhové, věkové a prostorové skladby 
lesa, a to především prostřednictvím přirozené 
obnovy. Výrazně je podporován návrat jedle bě-
lokoré (podsadby) a autochtonních listnatých 
dřevin (jilm horský, javor klen, třešeň ptačí…). 
Těžba dřeva je prováděna pouze výběrným způ-
sobem (jednotlivá nebo skupinová seč) a jejím 
hlavním účelem je výchova a přeměna porostů 
do přírodě blízkého stavu, jak již bylo řečeno 
výše. Ani to však neplatí pro území nejpřísněji 
chráněné části KRNAP, kterou jsme dosud ozna-
čovali jako I. zónu NP. Podle novely č. 123/ 2017 

Barvy podzimu, ÚP Černý Důl, 2015

Jelení zvěř v přezimovací obůrce Fischerova rokle, ÚP Harrachov, 
2016

Přibližování dřeva koněm má v horských podmínkách své místo, 
ÚP Rezek, 2016

Podzim v údolí Kotelského potoka, ÚP Černý Důl, 2015
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zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 
Sb., platné od 1. 6. 2017, je toto území označo-
váno jako zóna přírodní a do přírodních procesů 
není zasahováno vůbec (s několika výjimkami), 
v zóně přírodě blízké (bývalá II. zóna NP) lze pro-
vádět pouze opatření na podporu ekologické 
stability, biologické rozmanitosti a ochranu lesa. 
Z pohledu lesního zákona jsou všechny lesy na 
území Krkonošského národního parku zařazeny 
do kategorie lesů zvláštního určení, ve kterých 
jsou mimoprodukční funkce lesa nadřazeny 
funkcím produkčním.
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VOJENSKÉ LESY A STATKY S.P., DIVIZE MIMOŇ

Vojenské lesy a statky (VLS) obhospodařují 
v rámci území České republiky šest unikátních 
lesnických oblastí. Převážně se jedná o býva-
lé či současné vojenské újezdy, kde hospodaří 
v rámci organizační struktury jednotlivé lesnic-
ké divize. V Libereckém kraji lesní hospodaření 
VLS zajišťuje divize Mimoň, která zde hospodaří 
převážně ve zrušeném vojenském výcvikovém 
prostoru Ralsko. Organizačně je divize členěna 
na lesní správy (LS) Břehyně, Dolní Krupá, Lipník, 
Hamr a správu služeb (SpS) Mimoň. Mimo hlavní 
oblasti Ralska a Mladé divize spravuje některé 
odloučené celky, na Frýdlantsku jde o lesní ce-
lek Chlum. Divize obhospodařuje celkem 26 920 
ha lesní půdy. Roční produkce dříví u divize VLS 
Mimoň osciluje v posledních letech okolo 80 až 
120 tisíc m3.

Vzhledem k značné pyrotechnické zátěži oblas-
ti organizace disponuje vlastní pyrotechnickou 
jednotkou, která provádí pyrotechnickou očistu 
před těžbou v lese a současně vykonává pyro-
technický dohled při stavebních pracích.

Celá oblast Ralska je ceněna z hlediska ochra-
ny přírody, kdy podstatná část je od podzimu 
2014 vyhlášena jako CHKO Kokořínsko – Dokes-
ká část – a zároveň je součástí soustavy Natura 
2000. Mimo NPR Břehyně – Pecopala (981 ha), 
NPP Swamp (47 ha) se dalších 10 přírodních pa-
mátek nachází na ploše 234 ha.

Vojenské lesy a statky jsou také dominantním 
vlastníkem lesních pozemků v rámci projektu 
Lesnický park Bezděz. Ten se rozkládá na bezmá-
la 18 tisících hektarech, přičemž polovinu této 
plochy tvoří hospodářské lesy. Dále jsou zastou-
peny lesy ochranné, které svou podstatou chrání 
křehkou rovnováhu stanoviště, a lesy zvláštního 

určení, které prioritně plní ostatní společensky 
důležité funkce - např. ochranu přírody, ochra-
nu vodních zdrojů, zvýšenou rekreační či půdo-
ochrannou funkci a další. Toto rozmanité pro-
středí je domovem mnoha dnes již vzácných 
a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Lesnický park Bezděz byl založen 11. květ-
na 2011 u příležitosti vyhlášení Mezinárodního 
roku lesů. Je v pořadí třetím lesnickým parkem 
v České republice (13. 5. 2010 Lesnický park Kři-
voklátsko, 22. 4. 2011 Lesnický park Masarykův 
les Křtiny). Park založily VLS společně s Lesy ČR, 
městy Bělá pod Bezdězem, Doksy, Zákupy a obcí 
Bezděz. V Radě lesnického parku figurují také 
zástupci Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 
a České lesnické společnosti.

Mottem lesnických parků je: Území pro přírodu 
i pro lidi. Slouží jako objekty příkladného, trvale 
udržitelného hospodaření v lesích a krajině v ro-
vině ekologické, ekonomické i sociální. Lesnické 
parky vyhlášené na území ČR budou postupně 
zapojovány do mezinárodní sítě tzv. modelových 
lesů a přispějí k posílení mezinárodní spolupráce 
a výměně informací o způsobech hospodaření 
v lesích.

Divize VLS Mimoň v posledních letech ve stále 
větším rozsahu zabezpečuje podmínky pro roz-
voj rekreačního a turistického využití území. 
Místem, kam míří od jara do podzimu stovky 
turistů, je například Informační centrum VLS 
v Hradčanech. V Ralsku VLS v uplynulých letech 
vybudovaly až 25 km cyklotras, 28 km značených 
turistických stezek, 11 km tras pro in-line brusla-
ře, 6 km hipostezek (trasy pro jízdu na koni), ale 
také unikátní naučnou stezku Jeřáb. Díky našim 
investicím zde naleznete také 10 turistických od-
počívadel, desítky informačních panelů či 6 tu-
ristických parkovišť.

Nejvýznamnější lesnické subjekty působící v Libereckém kraji
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ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů je orga-
nizace zřízená Ministerstvem zemědělství jako 
odborná instituce pro oblast lesnictví a myslivos-
ti. Působnost ústavu je celorepubliková, ústředí 
sídlí v Brandýse nad Labem, pobočky většinou 
v krajských městech (pro územní působnost 
Libereckého a Ústeckého kraje sídlí pobočka 
v Jablonci nad Nisou). Byl založen v roce 1935 za 
účelem rozvoje lesního hospodářství, zejména 
v oblasti hospodářské úpravy lesů a poskytování 
informací o lesních ekosystémech v naší repub-
lice.

V současné době je největším úkolem ústavu 
provádění Národní inventarizace lesů (NIL). 
Jedná se o nezávislé šetření skutečného stavu 
a vývoje lesů postavené na matematicko-sta-
tistických základech, což umožňuje objektivní 
a nezávislé posouzení skutečného stavu a vývoje 
lesů.

Úkolem NIL je podat souhrnné údaje o stavu 
lesů v České republice jak z pohledu trvalé udr-
žitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hos-
podářského využití. ČR se realizací NIL zařadila 
mezi evropské státy, které NIL provádějí již po 
několik desetiletí.

Druhou významnou činností ÚHÚL je Sběr 
a správa dat a informací o lesích v ČR, lesním 
hospodářství a myslivosti.

Informační a datové centrum ústavu obsahuje 
údaje, které jsou v oblasti lesního hospodářství 
shromažďovány již po více jak tři desetiletí. Tato 
data jsou postupně využívána pro plánování 
hospodářských opatření v lesích a k prognózám 
vývoje těchto opatření s ohledem na trvale udr-
žitelné hospodaření. Údaje v databázi shromaž-
ďované po několik desetiletí mají, z hlediska je-
dinečnosti takovéhoto digitálního archivu v ČR, 
vysokou informační hodnotu.

ÚHÚL mimo tyto dvě činnosti vyhotovuje také, 
kromě dalších úkolů, Oblastní plány rozvoje lesů 
(OPRL). Jsou metodickým nástrojem státní les-
nické politiky a doporučují zásady hospodaření 
v lesích, především při tvorbě a schvalování les-
ních hospodářských plánů a osnov (pro vlastníky 
lesa ze zákona povinných). S odkazem na výsled-
ky terénních průzkumů mají OPRL zásadní vý-
znam při oceňování lesa a lesních pozemků, při 
tvorbě různých posudků a při vyhlašování kate-
gorizace lesů.

O všech činnostech organizace a jejich výstu-
pech více na www.uhul.cz – záložky Naše činnost 
a Mapy a data.

Práce v terénu v rámci Národní inventarizace lesů.
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FUNKCE LESA
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FUNKCE LESA

Funkce lesa je vžité označení pro užitky, které 
les přináší lidské společnosti. Les je v podmín-
kách Střední Evropy součástí životního prostředí 
lidí a jeho užitečnost člověk podporuje cílevě-
domým hospodařením. V plnění funkcí nelze les 
oddělit od krajiny jako celku. Naprostou většinu 
funkcí plní les spolu se zemědělskými pozemky, 
rozptýlenou zelení, intravilány obcí, vodními plo-
chami nebo mokřady. Například vodohospodář-
ská funkce v krajině nekončí na hranici lesa a plní 
ji velmi dobře i správně obhospodařované země-
dělské pozemky. I rekreační funkci plní nejlépe 
krajina, kde lesy tvoří mozaiku spolu s travními 
porosty a vodními plochami. Takovou krajinu 
vytvořil během staletí člověk i na většině území 
Libereckého kraje.

Historie funkcí lesa je v průběhu vývoje lidské 
společnosti velice pestrá a proměnlivá. Na kon-
ci poslední doby ledové, přibližně před dvanácti 
tisíci lety, byl už člověk dlouho ve Střední Evropě 
součástí zdejší přírody. V té době tu však ještě 
nebyl les. Většinu území tehdy pokrývala tundra 
a tak člověk nemohl využívat funkce lesa, ale vy-
užíval „funkce tundry“. Paradoxně je tedy člověk 
na našem území původnější, než les. Jednotlivé 
lesní dřeviny se začaly na naše území postupně 
rozšiřovat až o několik tisíc let později a člověk 
začal postupně les využívat jako zdroj paliva, sta-
vebního materiálu, lesních plodů, lovné zvěře. 
To byly v té době významné funkce lesa. K další 
významné změně požadavků na les došlo v době 
neolitické zemědělské revoluce. Lidé se začali 
zabývat zemědělstvím a les se pro ně stal zdro-
jem půdy pro získání polí, luk a pastvin. Od té 
doby do dneška přeměnili lidé dvě třetiny plo-
chy našeho území z lesa na zemědělskou půdu 
a vytvořili tak pestrou krajinu, která tvoří naše 
životní prostředí. Je to obrovské dílo a je smut-
né, že v dnešní době řada z těchto ploch pustne 
a četné plochy nejlepší orné půdy jsou překryty 
zástavbou.

Ve středověku se funkce lesa opět do značné 
míry mění. Většina lesů dnešního Libereckého 
kraje patřila k „pohraničnímu hvozdu“, ve kte-
rém bylo důležité udržovat neprostupnost pro 
cizí armády. Z dnešního hlediska je tato funkce 
lesa již zastaralá a neúčinná, ale tehdy na ní ně-
kdy závisela i existence společnosti. Dále byl les 
využíván zejména šlechtou k lovu zvěře (dnes 
bychom řekli k rekreačním účelům). Lesy kolem 
zemědělských sídel byly využívány k pasení do-

bytka, hrabání steliva a k polaření. Dnes jsou 
tyto činnosti v lese zakázané. Zajímavým využi-
tím lesa bylo tzv. osečné hospodaření. Větve list-
natých stromů i s listím se osekávaly a využívaly 
se jako krmení pro dobytek. Památkou na toto 
hospodaření je např. název obce Osečná. Samo-
zřejmě mezi hlavními funkcemi lesa zůstává i ve 
středověku produkce dřeva jako paliva, staveb-
ního materiálu a suroviny pro výrobu výrobků 
ze dřeva. Mimo to les sloužil i k získávání smůly 
(ze které se vyráběla kolomaz), dřevěného uhlí, 
medu lesních včel, proutí a dalších produktů.

Počátkem novověku se začíná pozvolna rozvíjet 
průmyslová výroba a to klade nároky i na po-
žadované funkce lesa. Postupně vznikají četné 
hutě na zpracování kovových rud nebo výrobu 
skla. Huť je také dosti rozšířený místní název na 
území Libereckého kraje. V době, kdy bylo dře-
vo hlavním zdrojem tepelné energie, to byla pro 
lesy velká zátěž. Sklárny se postupně stěhují za 
dřevem do nitra lesních komplexů. V lesích se 
pálí dřevěné uhlí a potaš se získává z popela 
stromů, které byly spáleny nastojato. Rozvoj vý-
stavby v sedmnáctém a osmnáctém století má 
velké nároky na zdroje stavebního dříví a to se 
navíc z našeho kraje exportuje i do blízkého Sas-
ka. Tento export musel být v určitých obdobích 
regulován, protože lesy byly přetěžené a zejmé-
na stavebního dříví v nich byl nedostatek. Špat-
ný stav lesů vedl ve druhé polovině osmnáctého 
století k tomu, že se v lesích začalo postupně 
hospodařit plánovitě. Lidé si začali uvědomovat, 
že les roste přibližně sto let, a nešetrné využívání 
jeho funkcí vede k tomu, že užitečnost lesa se 
pro další generace na dlouhou dobu zmenšuje. 
Vlastníci velkých lesních majetků si pro své lesy 
nechávali vypracovat lesní hospodářské plány. 
Byl podrobně zjištěn a zmapován stav lesů, a na 
základě toho byly do budoucna časově rozvrženy 
hospodářské zásahy tak, aby požadované užitky 
byly v budoucnosti co největší, nejkvalitnější 
a trvalé. Takový postup se nazývá hospodářská 
úprava lesů.

Dnes se podle podkladů hospodářské úpravy 
lesů hospodaří v naprosté většině lesních poros-
tů. Hospodářská úprava optimalizuje využívaní 
jednotlivých funkcí lesa tak, aby požadované 
užitky les poskytoval trvale a v potřebné míře. 
Z historického přehledu je patrné, že významné 
funkce lesa se v průběhu času neustále mění tak, 
jak se mění potřeby lidské společnosti. A význam 

Funkce lesa
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i hodnota funkcí se mění nejen v čase, ale i pod-
le pozice lesa v krajině. Například lesy v povodí 
důležitého vodního zdroje budou plnit velmi vý-
znamnou funkci vodoochrannou, ale lesy na roz-
vodnici vzdálené od všech vodních zdrojů budou 
mít hodnotu funkce vodoochranné daleko men-
ší. Nelze tedy jednou provždy stanovit výčet po-
třebných funkcí lesa a určit jejich význam. Toto 
zhodnocení musí vždy odpovídat konkrétní době 
a situaci. Způsobů rozdělování funkcí lesa je celá 
řada. Nejčastěji se funkce rozdělují na produkční 
a mimoprodukční.

Produkční funkce – les je zdrojem produktů, 
které můžeme z lesa vyjmout a využít je na libo-
volném místě jinde (dřevo, lesní plody a houby, 
ulovená zvěř).

Mimoprodukční funkce – les plní požadované 
užitky na místě, kde roste a jenom tam je může-
me využívat (protierozní, vodoochranná, rekre-
ační).

FUNKCE PRODUKČNÍ

Nejvýznamnějším produktem lesů Libereckého 
kraje je dřevo. Liberecký kraj je nejlesnatějším 
krajem České republiky – lesy pokrývají 45 % po-
vrchu kraje, to je o 11 % více než je celostátní 
průměr. Už z této velké rozlohy lesů v kraji vyplý-
vá velký význam dřevoprodukční funkce.

Dřevo je ekologicky významná obnovitelná suro-
vina, která má velmi široké využití. Přítomnost 
dřeva a výrobků z něj v životním prostředí zpří-
jemňuje náš život. Roubené obytné stavby jsou 
pro krajinu Libereckého kraje typické a jsou čas-
to využívány k rekreaci i k trvalému bydlení. Ze 
dřeva je kolem nás i řada technických staveb, 
jako například mosty nebo hospodářské budovy. 
Tradičně je v mnoha případech využíváno jako 
stavební dřevo smrkové, které je lehké, pružné, 
pevné, rovné a pro řadu využití takřka nenahra-
ditelné. O těchto vynikajících vlastnostech smr-
kového dřeva věděli lidé už dlouhá staletí, a tak 
od doby, kdy se začaly lesy obnovovat uměle (na 
přelomu osmnáctého a devatenáctého století), 
začali lesní hospodáři smrk při obnově lesa pre-
ferovat. Dnes je zastoupení smrku v našich lesích 
výrazně větší, než by bylo v přirozené druhové 
skladbě a někde se vyskytuje i na stanovištích 
pro smrk nevhodných a ve formě smrkových mo-
nokultur. Lesní hospodáři se tak dostávají mezi 
tlaky dvou protilehlých extrémních zájmů. Na 
jedné straně je to vysoká poptávka po smrkovém 
dřevu pro jeho výše popsané vynikající vlastnos-
ti a na straně druhé nekompromisní tažení proti 
smrku ze strany vyznavačů přirozené druhové 

skladby. Tyto protichůdné požadavky na lesní 
hospodářství kdosi výstižně vyjádřil bonmotem 
„sázejte buk a dodávejte smrkovou kulatinu“.

Otázku, jak zajistit i pro příští generace les jako 
zdroj kvalitního dřeva, řeší hospodářská úprava 
lesů tím, že pro obnovu porostů doporučuje tzv. 
cílovou druhovou skladbu, která optimalizuje 
podíly jednotlivých dřevin tak, aby na jedné stra-
ně byla zajištěna trvalá a kvalitní produkce dřeva 
a na straně druhé vysoká stabilita porostů využi-
tím podílu dřevin přirozené druhové skladby.

Výčet dalších způsobů využití dřeva v našem 
prostředí by byl velmi dlouhý. Z významných je 
to papírenský průmysl, výroba nábytku a růz-
ných drobných předmětů jako jsou hračky, nářa-
dí, nádobí atd.

Renesanci v poslední době zažívá také využití 
dřeva jako paliva. Je to v souvislosti s rostoucími 
cenami energií a s tím, že řada lidí dnes vlastní 
drobné lesy a mohou tak být soběstační v zajiš-
tění tepla ve svých domovech. Pro pohodlnější 
využití se dřevo zpracovává i do pelet, briket, 
nebo štěpky. Velcí vlastníci umožňují zájemcům 
vyrobit si pro svou potřebu palivo prostřednic-
tvím tzv. samovýroby. Bohužel s rostoucím zá-
jmem o palivové dřevo přibývá také krádeží a to 
často způsobem, který poškozuje les.

Zpracování dřeva na stavby, nebo dlouhodobě 
využívané výrobky má význam i pro ukládání 
uhlíku z atmosféry. Oxid uhličitý je lesními dře-
vinami pomocí fotosyntézy odčerpáván ze vzdu-
chu a ukládán ve dřevě. V bezzásahovém lese je 
po odumření strom rozložen a uhlík se vrací do 
atmosféry. Pokud je však strom vytěžen a jeho 
dřevo je uchováno ve stavbách nebo v jiných vý-
robcích, zůstává uhlík uložen mimo atmosféru 
i několik set let až do doby, kdy toto dřevo shnije, 
nebo je spáleno.

Další produkty, které poskytují lesy Liberecké-
ho kraje, jsou lesní plody a houby. Kyselé půdy 
a převaha jehličnatých porostů poskytují zejmé-
na hojnost borůvek a hub. Podle lesního záko-
na má každý právo volného vstupu do lesa, kde 
může sbírat lesní plody a houby pro vlastní spo-
třebu. Bohužel množství „pro vlastní spotřebu“ 
je velmi těžko kontrolovatelné a tak jsou porosty 
s výskytem borůvky každý rok cílem nájezdu sbě-
račů, kteří sklízejí borůvky ve velkém a s nimi pak 
obchodují. Nešetrným sběrem přitom poškozují 
porosty borůvčí.

K produktům, které poskytují lesy Liberecké-
ho kraje, patří i ulovená zvěř. V tomto případě 
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Mimo dřevo poskytuje les i další produkty.

se produkční funkce překrývá s mimoprodukční 
funkcí výkonu práva myslivosti. Zvěř (zejména 
přemnožená zvěř vysoká a černá) je pak navíc 
předmětem problematiky ochrany lesa, protože 
způsobuje značné škody. Užitkem, který se řadí 
k produkci lesa, je však především zvěřina. V po-
slední době je nabídka zvěřiny na jídelních líst-
cích restaurací stále větší a rozmanitější, i když to 
není pouze zásluha mysliveckého hospodaření, 
ale i stále přetrvávajícího pytláctví.

FUNKCE MIMOPRODUKČNÍ

Mimoprodukční funkce lesa jsou užitky, které les 
poskytuje v místě, kde roste, případně užitečným 
způsobem ovlivňuje své okolí. Les je například 
užitečný tím, že chrání půdu před erozí, zlepšuje 
kvalitu pitné vody, vytváří prostředí vhodné pro 
rekreaci, příznivě působí na zdravotní stav lidí, 
zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny, je prostře-
dím pro výskyt chráněných rostlin a živočichů, do 
určité míry vyrovnává průtoky ve vodních tocích, 
zlepšuje kvalitu ovzduší atd. To je jen malý pří-
klad rozmanitosti funkcí, které les v krajině plní. 
Většina lesů plní řadu mimoprodukčních funk-
cí souběžně bez toho, aby se funkce vzájemně 
omezovaly, nebo vylučovaly. Hospodářská opat-
ření při multifunkčním hospodaření jsou pláno-
vána tak, aby byla zachována vysoká ekologická 
stabilita lesa a nebyly narušeny podmínky pro 
plnění ostatních mimoprodukčních funkcí. Na 
některých místech je ale význam určité funkce 
pro společnost tak velký (např. první ochranné 
pásmo vodního zdroje, národní přírodní rezer-
vace, extrémně nepříznivá stanoviště), že funk-
ce je deklarována jako prioritní a hospodářská 
opatření se musí zaměřit na plnění této prioritní 
funkce třeba i na úkor funkcí ostatních.

Lesy Libereckého kraje jsou požadavky na plnění 
mimoprodukčních funkcí značně zatíženy. V nej-
větším rozsahu jsou to funkce vodohospodářské, 
půdoochranné, ochrana přírody a funkce rekre-
ační.

FUNKCE VODOHOSPODÁŘSKÉ

V Libereckém kraji se nachází řada důležitých 
zdrojů pitné vody, jejíž kvalita a vydatnost závisí 
do značné míry na stavu lesů v povodích těch-
to zdrojů. V prvních, nejpřísnějších ochranných 
pásmech těchto vodních zdrojů se nalézá 1521 
ha lesa. Hospodářské zásahy v těchto pásmech 
vyžadují nejvyšší opatrnost. Nesmí zde dojít 
k úniku minerálních olejů, nebo ke vzniku eroz-
ních rýh. V prvních ochranných pásmech vodá-
renských nádrží by měly být jehličnaté porosty, 
protože listnaté stromy podzimním opadem 
znečisťují vodu. Z hlediska zdrojů pitné vody 
jsou velmi důležité Jizerské hory, které svými ná-
držemi a dále prostřednictvím povodí řeky Jize-
ry zásobují pitnou vodou pětinu obyvatel Čech. 
Důležitost lesů Libereckého kraje pro zásobování 
pitnou vodou je dána i tím, že dvě třetiny rozlohy 
kraje se nachází v Chráněných oblastech přiroze-
né akumulace vod. Jsou to především CHOPAV 
Jizerské hory a CHOPAV Severočeská křída.

Důležitou funkci plní lesy také v regulaci vodního 
režimu krajiny. Lesní půdy mají vysokou vsako-
vací schopnost a tak převádějí velkou část povr-
chového odtoku ze srážek do podzemních vod. 
Retenční schopnosti lesů pomáhají zpomalovat 
odtok z přívalových srážek a naopak v obdo-
bí sucha je odtok ze zalesněných povodí vyšší. 
Lesy, a zejména smrkové porosty, mají vysokou 
hodnotu intercepce (zachycování srážkové vody 
v korunách). Na horských hřebenech smrky svý-
mi korunami „vyčesávají“ vodu z mlhy a nízkých 
mraků. Ve stinných smrkových lesích dochází 
v zimě k akumulaci sněhu a na jaře k jeho po-
zvolnému odtávání. I když lesy nemohou zadržet 
povodeň z extrémní přívalové srážky, mohou její 
velikost výrazně snížit.

V lesích se nachází řada zdrojů pitné vody.

Funkce lesa
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FUNKCE OCHRANNÉ A PŮDOOCHRANNÉ

Jsou to především lesy na extrémních stanoviš-
tích, kde každý nešetrný zásah do lesního poros-
tu může vyvolat problémy s půdní erozí, nebo 
je zde v souvislosti s nepříznivými klimatickými 
i půdními podmínkami při případném nevhod-
ném zásahu ohrožena sama existence lesa. V le-
sích Libereckého kraje jsou taková stanoviště na 
11 715 ha, což představuje 8,3 % rozlohy lesů 
(celostátní podíl takto ohrožených lesů je pouze 
3 %). Z těchto údajů je zřejmé, že v Libereckém 
kraji jsou přírodní podmínky v mimořádném 
rozsahu velmi drsné i pro lesní porosty a udržet 
funkční lesní porosty na těchto stanovištích je 
zcela nezbytné. Proto jsou tyto lesy v hospodář-
ské úpravě vyčleňovány do speciální kategorie 
lesů ochranných. Jejich funkce je pak prioritní 
a je nadřazena všem funkcím ostatním. Samo-
zřejmě jsou částečně vyřazeny z funkce dřevo-
produkční.

FUNKCE OCHRANY PŘÍRODY

I z hlediska této funkce jsou podmínky v Liberec-
kém kraji zcela mimořádné. 37 % rozlohy kraje 
spadá do některého velkoplošného zvláště chrá-
něného území, nebo Evropsky významné lokality 
soustavy NATURA 2000 (v celé ČR je tento podíl 
necelých 20 %). Na východě sem zasahuje Krko-
nošský národní park a dále je to pět Chráněných 
krajinných oblastí (CHKO Jizerské hory, Lužické 
hory, České středohoří, Kokořínsko - Máchův 
kraj a Český ráj). 9033 ha lesů se nalézá v malo-
plošných zvláště chráněných územích, jako jsou 
Národní přírodní rezervace, Národní přírodní 
památky, Přírodní rezervace a Přírodní památky. 
Lesy na těchto územích tvoří prostředí pro chrá-
něné rostliny a živočichy. Pro lesní hospodářství 
z toho vyplývá povinnost hospodařit zde podle 
plánů péče vypracovaných pro potřeby ochrany 
přírody.

Prostřednictvím vodárenských nádrží a povodí řeky Jizery zásobují 
Jizerské hory pitnou vodou pětinu obyvatel Čech.

Ve vysokých polohách ohrožují les nepříznivé klimatické i půdní 
podmínky.

Na kamenitých svazích plní les funkci půdoochrannou.

Ve zvláště chráněných územích je les prostředím pro chráněné rost-
liny a živočichy.

Rosnatka okrouhlolistá je chráněná rostlina z horských rašelinišť.

Funkce lesa
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FUNKCE REKREAČNÍ

Čtvrtou skupinou mimoprodukčních funkcí, kte-
rou jsou lesy Libereckého kraje nadprůměrně 
zatíženy, jsou funkce rekreační. Atraktivní kra-
jina, kde jsou jak pohoří s rozsáhlými lesními 
komplexy, tak pahorkatiny, kde se mozaikovitě 
střídají lesy s travními porosty a vodními plocha-
mi, i pískovcová skalní města střídaná písčitými 
rovinami porostlými borovými lesy, to všechno 
jsou ideální podmínky pro nejrůznější druhy 
rekreace. K atraktivitě přispívá i dobrá doprav-
ní dostupnost z hlavního města Prahy. Některé 
části kraje, např. Jizerské hory, nebo Harrachov 
v Krkonoších, naplňují ideální podmínky pro růz-
né sportovní aktivity. Jizerské hory se svým příz-
nivým terénem, sítí kvalitních cest a lyžařských 
magistrál staly v poslední době „tělocvičnou 
Prahy“ – v létě jsou protkány barevnými proudy 
cyklistů, v zimě stejně barevnými proudy běžka-
řů. To klade nároky i na lesní hospodářství: v létě 
přítomnost cyklistů, i pěších turistů, komplikuje 
provádění hospodářských zásahů i odvoz dřeva, 
v zimě lyžaři při pohybu mimo cesty poškozují 
sazenice lesních dřevin. Přesto lesní hospodář-
ství spoluvytváří dobré podmínky pro využití 
lesů k rekreaci, protože rekreační funkce jsou 
důležitou složkou mimoprodukčních funkcí lesa.

V Libereckém kraji jsou rozšířeny i další druhy 
rekreace, které využívají a ovlivňují lesy. Je to 
pobytová rekreace v chatových osadách, chalu-
pách i v hotelích a rekreačních zařízeních, pěší 
turistika, pobyty u vodních ploch, jako je třeba 
Máchovo jezero, horolezectví, jízda na koních, 
agroturistika a další. Podle šetření Oblastních 
plánů rozvoje lesů jsou lesy Libereckého kraje 
zatíženy rekreací třikrát více, než je celostátní 
průměr.

Zimní rekreace v Krkonoších. Letní rekreace v Českém Ráji.

DALŠÍ MIMOPRODUKČNÍ FUNKCE

Výše uvedené čtyři skupiny mimoprodukčních 
funkcí jsou v lesích Libereckého kraje zastoupeny 
výrazně nadprůměrně a silně ovlivňují lesní hos-
podářství. Lesy zde však plní i celou řadu dalších 
užitečných funkcí. Jako důležité lze vyjmenovat 
funkce ekologicko – stabilizační, klimatické, pro-
tierozní, bariérové (snižují rychlost větru a za-
chycují škodlivé látky z ovzduší), krajinotvorné, 
osvětové a naučné. Lesy kraje se podílejí i na lé-
čení lázeňských hostů v lázních Libverda a Kund-
ratice. Další a podrobnější informace o funkcích 
lesa je možno získat na stránkách www.uhul.cz, 
kde jsou ve složce mapy a data volně přístupné 
mapové podklady Oblastních plánů rozvoje lesů.

Funkce lesa
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LESNICKÁ LEGISLATIVA

ZÁKONNÁ OCHRANA LESA - LESNÍ ZÁKON

Základním zákonným prostředkem týkajícím se 
lesů v České republice a tedy i v Libereckém kraji 
je zákon č. 289/1995 Sb. tzv. lesní zákon, který 
stanovuje předpoklady pro zachování lesa, péči 
o les a obnovu lesa jako národní bohatství, tvo-
řící nenahraditelnou složku životního prostředí, 
pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trva-
le udržitelného hospodaření v něm.

Lesní zákon České republiky je jedním z nejpřís-
nějších lesních zákonů v Evropě. Definuje les 
a lesní pozemky, rozděluje lesy podle převažu-
jících funkcí do kategorií, stanovuje práva a po-
vinnosti jak pro běžného návštěvníka lesa, tak 
zejména pro jeho vlastníka, tak aby byl splněn 
základní účel zákona tj. zachování lesa. Lesní zá-
kon zároveň určuje, kdo dohlíží nad dodržová-
ním těchto povinností a jaké jsou sankce za jejich 
porušení. Interpretace lesního zákona seznamu-
je čtenáře s nejpodstatnějšími ustanoveními 
lesního zákona. Kompletní a detailní informace 
poskytuje však až přímo vlastní lesní zákon v nej-
aktuálnějším znění.

DEFINICE LESA A LESNÍCH POZEMKŮ 
Z POHLEDU LESNÍHO ZÁKONA

Lesní zákon rozumí lesem lesní porosty (stromy 
a lesních dřevin plnící funkce lesa) s jejich pro-
středím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), 
dříve také označované jako lesní půdní fond, 
jsou především pozemky s lesními porosty včet-
ně holin po těžbě, lesní průseky, lesní cesty, ale 
i např. drobné vodní plochy v lesích.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa 
musí být účelně obhospodařovány podle les-
ního zákona. Jejich využití k jiným účelům je 
zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může roz-
hodnout orgán státní správy lesů. Tato výjimka 
se nazývá odnětí. Celkový rozsah odnětí lesa je 
v Libereckém kraji velmi malý (v řádu jednotli-
vých hektarů) a je každoročně bohatě převýšen 
novým zalesněním. Lesní půdy tak trvale přibý-
vá. Plošně významnější odnětí se v kraji příleži-
tostně vyskytují pouze při stavbě nových silnic 
(např. Liberec – Jablonec, obchvat České Lípy), 
těžbě nerostných surovin (pískovna Provodín, 
lom Košťálov) nebo rozšiřování lyžařských areálů 
(Tanvaldský Špičák, Ještěd).

KATEGORIZACE LESŮ

Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří 
kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního 
určení a lesy hospodářské.

Do kategorie lesů ochranných se zařazují lesy 
na mimořádně nepříznivých stanovištích (např. 
sutě, prudké svahy, strže, rašeliniště apod.) a vy-
sokohorské lesy (v našem kraji na území Krko-
noš).

Lesy zvláštního určení jsou např. lesy v pásmech 
hygienické ochrany vodních zdrojů, v ochran-
ných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stol-
ních minerálních vod, na území národních parků 
a národních přírodních rezervací.

Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále za-
řadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení 
a ochraně životního prostředí nebo jiný opráv-
něný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí 
lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde např. 
o lesy v 1. zónách chráněných krajinných oblastí, 
lesy v přírodních rezervacích, lesy lázeňské, pří-
městské, sloužící lesnickému výzkumu, lesy se 
zvýšenou funkcí půdoochrannou a vodoochran-
nou, nebo lesy v uznaných oborách a bažantni-
cích.

Všechny ostatní lesy, které nejsou zařazeny v ka-
tegorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního ur-
čení, jsou lesy hospodářské.

PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKA LESA, ALE I POVINNOSTI 
A ZÁKAZY

Lesní zákon zajišťuje, že každý má právo na vstup 
do lesa na vlastní nebezpečí. Je zakázáno oplo-
covat les z důvodů vlastnických nebo za účelem 
omezení obecného užívání lesa; to se netýká 
např. lesních školek, oplocení zřízeného k ochra-
ně lesních porostů před zvěří a oplocení obor.

Vstup do lesa však může být rozhodnutím orgá-
nu SSL nebo nařízením ORP omezen nebo vylou-
čen z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví 
a bezpečnosti občanů. V Libereckém kraji je sna-
ha tohoto institutu využívat co nejméně a ne-
bránit lidem les navštěvovat. V minulosti bylo 
zákazu vstupu využito např. při letecké aplikaci 
vápence nebo po větrných kalamitách.

Lesnická legislativa
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Každý má také právo sbírat tam pro vlastní po-
třebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. 
Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušo-
vat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, po-
případě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Stejně, jako lesní zákon stanovuje práva pro ná-
vštěvníky lesa, určuje, co je v lesích zakázáno:

• rušit klid a ticho,
• provádět terénní úpravy, narušovat půd-

ní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení 
a jiné objekty,

• vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů 
a keřů lesních dřevin,

• těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
• sbírat semena lesních dřevin a jmelí,
• sbírat lesní plody způsobem, který poškozu-

je les,
• jezdit a stát s motorovými vozidly,
• vstupovat do míst oplocených nebo označe-

ných zákazem vstupu,
• vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, 

manipulace nebo doprava dříví,
• mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na 

kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
• kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené 

ohně (včetně otevřeného ohně do vzdále-
nosti 50 m od lesa) a tábořit mimo vyhraze-
ná místa.

Tyto zákazy se nevztahují na činnosti, které jsou 
prováděny při hospodaření v lese, a vlastník lesa 
může z těchto zákazů povolit výjimku.

Pro každého, tedy jak pro návštěvník lesa, tak 
i pro vlastníka nebo nájemce lesa platí v lesích 
zákaz:

• odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
• narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
• pást dobytek, umožňovat výběh hospodář-

ským zvířatům a průhon dobytka lesními 
porosty,

• znečišťovat les odpady a odpadky.

Při porušení těchto zákazů lze pachatelům uložit 
pokutu až do výše 15 tis. Kč.

Organizované nebo hromadné sportovní akce 
(nejčastěji v podobě cyklistických, běžeckých 
a běžkařských závodů) lze v lese konat se souhla-
sem vlastníka lesa a akci je třeba předem nahlá-
sit orgánu státní správy lesů.

Dohled na dodržování povinností spojených 
s obecným užíváním lesů zajištuje lesní stráž. 
Lesní stráž je fyzická osoba ustanovená k této 
činnosti orgánem státní správy lesů.

Lesní stráž se prokazuje průkazem lesní stráže 
a nosí služební odznak. Je oprávněna zjistit to-
tožnost osoby, která při obecném užívání lesa 
porušuje ustanovení tohoto zákona, projednat 
na místě přestupky, předvést bezodkladně po-
licejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při 
přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost, 
požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Po-
licie České republiky, popřípadě obecní policie, 
pokud nemůže splnění svých povinností zajistit 
vlastními silami a prostředky.

VLASTNÍCI LESA

Lesní hospodářské plány (LHP)

Vlastnící lesa s majetkem lesa nad 50 ha hos-
podaří podle lesních hospodářských plánů, pro 
majetky lesů do 50 ha zpracovává stát lesní hos-
podářské osnovy.

Vlastnící lesa s více jak 50 ha lesa jsou povinni 
nechat si pro svůj majetek vypracovat speciali-
zovanými firmami s licencí (tzv. lesními taxační-
mi kancelářemi) lesní hospodářský plán (LHP) 
a hospodařit podle tohoto plánu. LHP se zpra-
covávají zpravidla každých 10 let. Bližší údaje 
o lesním hospodářském plánování jsou uvedeny 
v samostatné kapitole.

Hospodaření v lese

Při těžbě mýtných porostů (zpravidla ve věku ko-
lem 100 let) nesmí velikost holé seče překročit 
1 ha. Orgán státní správy lesa může na přiroze-
ných borových stanovištích na písčitých půdách 
(v Libereckém kraji se tato výjimka týká oblasti 
v okolí Doks a Mimoně) nebo na nepřístupných 
horských svazích povolit do velikosti 2 ha holé 
seče. Této výjimky se využívá jen zřídka a prů-
měrná plocha pasek dlouhodobě klesá.

Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních poros-
tech mladších než 80 let je zakázáno.

Po těžbě musí vlastník lesa holinu zalesnit do 2 
let a o založený porost se následně starat tak, 
aby byl do 7 let od těžby zajištěn, tj. stromky 
trvale výškově přirůstají, zůstal jich dostatečný 
počet, nejsou poškozeny a jsou po celé ploše 
rovnoměrně rozmístěny.
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Stát tak prostřednictvím lesního zákona chrání 
své národní bohatství. Ani vlastník lesa tak ne-
může na svém majetku dělat to, co se mu zlíbí, 
zejména libovolně a neomezeně těžit nebo se 
vyhýbat zalesnění.

Při vzniku mimořádných okolností a nepředvída-
ných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, pře-
množení škůdců – zejména kůrovec, nebezpečí 
vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník 
lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich 
odstranění a pro zmírnění jejich následků.

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen 
zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hos-
podářem (OLH). OLH zabezpečuje vlastníku lesa 
odbornou úroveň hospodaření v lese podle les-
ního zákona. OLH může být fyzická osoba nebo 
právnická osoba, která má k této činnosti licenci 
udělenou orgánem státní správy lesů. Vlastníci 
do 50 ha lesa má právo na bezplatného OLH, 
větší vlastníci lesa si OLH musí zajistit sami.

STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ (SSL)

Stát delegoval svoje požadavky na ochranu lesa 
a na dozor nad jeho obhospodařováním na obec-
ní úřady s rozšířenou působností (ORP) a krajské 
úřady. Jedná se tzv. přenesenou působnost stát-
ní správy lesů. Přímou správu pak stát vykonává 
prostřednictvím ministerstev.

Státní správu lesů vykonávají na území Liberec-
kého kraje:
• obecní úřady obcí s rozšířenou působnos-

tí (ORP) Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad 
Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, 
Tanvald, Turnov, a Železný Brod.

• Krajský úřad Libereckého kraje
• Ministerstvo zemědělství ČR.
• Státní správu lesů ve vojenských lesích, kte-

ré jsou v působnosti Ministerstva obrany, vy-
konává v rozsahu působnosti obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností a krajského 
úřadu Vojenský lesní úřad. V Libereckém 
kraji je to oblast spravovaná podnikem Vo-
jenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň.

• Na území Krkonošského národního parku 
a jeho ochranném pásmu na území Libe-
reckého kraje vykonávají státní správu lesů 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
(ORP) Jilemnice, Semily a Tanvald a v působ-
nosti krajského úřadu a ministerstva Minis-
terstvo životního prostředí ČR.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
(ORP)

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mj. 
rozhodují ve svém správním obvodu s výjimkou 
vojenských lesů
• o pochybnostech, zda jde o pozemky určené 

k plnění funkcí lesa,
• o prohlášení pozemku za pozemek určený 

k plnění funkcí lesa,
• o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa 

do výměry 1 ha (uvolnění pozemků pro jiné 
využití než je funkce lesa),

• o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu 
do lesa,

• o stanovení podmínek ke konání organizo-
vaných nebo hromadných sportovních akcí 
v lese,

• o ukládání pokut,

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností také 
ve svém správním obvodu s výjimkou vojen-
ských lesů
• vydávají souhlas k vydání územního rozhod-

nutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené 
k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha a sou-
hlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby 
nebo využití území do 50 m od okraje lesa,

• zajišťují zpracování osnovy,
• vykonávají dozor nad dodržováním tohoto 

zákona, předpisů vydaných k jeho provedení 
a rozhodnutí vydaných na jejich základě.

Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK)

Krajský úřad Libereckého kraje vykonává státní 
správu lesů na území Libereckého kraje s vý-
jimkou vojenských lesů a lesů na území KRNAP 
včetně jeho ochranného pásma. Rozhoduje 
o věcech, které přesahují správní obvod obce 
s rozšířenou působností (dotýkají se území dvou 
a více ORP).

Krajský úřad Libereckého kraje mj. rozhoduje
• o zařazení lesů do kategorie lesů ochran-

ných, lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů 
z těchto kategorií,

• o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa 
o výměře 1 ha a více (uvolnění pozemků pro 
jiné využití než je funkce lesa),

• o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu 
do lesa,

• o stanovení podmínek ke konání organizo-
vaných nebo hromadných sportovních akcí 
v lese

• o uložení nebo provedení opatření meliorací 
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a hrazení bystřin v lesích,
• o udělení nebo odnětí licence ke zpracování 

plánů a osnov,
• o poskytnutí finančních příspěvků na hospo-

daření v lesích.

Krajský úřad Libereckého kraje
• uplatňuje stanovisko k územním plánům 

obcí s rozšířenou působností,
• vyjadřuje se k návrhům tras celostátních 

a tranzitních liniových staveb (silnic, želez-
nic, elektrovodů aj.) v územní působnosti 
krajů,

• schvaluje zpracované plány a povoluje jejich 
změny,

• ustanovuje lesní stráž s působností na území 
kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže s pů-
sobností na území kraje,

• vykonává dozor, jak orgány státní správy, fy-
zické a právnické osoby dodržují ustanovení 
tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho 
provedení a rozhodnutí vydaných na jejich 
základě.

• rozhoduje ve sporech o místní příslušnost 
orgánů státní správy lesů prvního stupně.

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe)

MZe je ústředním orgánem státní správy lesů. 
Na území Libereckého kraje v rámci svých kom-
petencí vykonává státní správu lesů (s výjimkou 
lesů na území KRNAP včetně jeho ochranného 
pásma) na celém území, tedy i ve vojenských le-
sích.

MZe
• řídí výkon státní správy lesů,
• vydává souhlas k nakládání se státními lesy,
• vydává souhlas k návrhům na stanovení do-

bývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny 
PUPFL, a určuje způsob jejich rekultivace,

• vyjadřuje se k návrhům tras celostátních 
a tranzitních liniových staveb,

• ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení 
lesní stráže,

• rozhoduje ve sporech o místní příslušnost 
krajských úřadů,

• vykonává dozor, jak orgány státní správy, fy-
zické a právnické osoby dodržují ustanovení 
tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho 
provedení a rozhodnutí vydaných na jejich 
základě.

Dozor v lesním hospodářství

Součástí výkonu státní správy lesů je i dozor. 
Orgány státní správy lesů a Česká inspekce ži-
votního prostředí dozírají, zda návštěvníci lesa 
neporušují zakázané činnosti v lesích, zde nedo-
chází k nepovoleným záborům lesa a zda vlast-
níci, popřípadě nájemci lesů hospodaří podle 
schválených plánů nebo převzatých osnov. Uklá-
dají opatření k odstranění zjištěných nedostat-
ků, nebo opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění 
jejich funkcí, případně i pokuty za porušování 
předpisů.

LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ PLÁNY A OSNOVY

Vlastnící lesa s majetkem lesa nad 50 ha hos-
podaří podle lesních hospodářských plánů, pro 
majetky lesů do 50 ha zpracovává stát lesní hos-
podářské osnovy.

Lesní hospodářské plány (LHP)

Vlastnící lesa s více jak 50 ha lesa jsou povinni 
nechat si pro svůj majetek vypracovat speciali-
zovanými firmami s licencí (tzv. lesními taxační-
mi kancelářemi) lesní hospodářský plán (LHP) 
a hospodařit podle tohoto plánu. LHP se zpraco-
vávají zpravidla každých 10 let. Jeden plán může 
být zpracován pro lesy o výměře nejvýše 20 000 
ha. Území Libereckého kraje pokrývá nebo do 
něho částečně zasahuje přibližně 130 majetků, 
pro které jsou zpracovány LHP. Jednotlivé plány, 
které svojí většinou leží na území Libereckého 
kraje, schvaluje Krajský úřad Libereckého kraje. 
Vlastnící lesa jsou povinni dodržovat tzv. závazná 
ustanoveními plánu, kterými jsou:

• maximální celková výše těžeb, tj. celkové 
množství dřeva, které se může za dobu plat-
nosti plánu, tedy za 10 let, z majetku vytěžit, 
toto množství je nepřekročitelné,

• minimální podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin při obnově porostu udávající povinný 
podíl listnatých dřevin a jedle při zalesnění 
(nejčastěji v rozsahu 20 - 30 %) s cílem zajis-
tit vyšší odolnost budoucího porostu a s cí-
lem zlepšení vlastností půdy opadem listí,

• a pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí na-
víc též minimální plošný rozsah výchovných 
zásahů v porostech do 40 let věku, tj. roz-
sah těžeb udávaný v hektarech v mladších 
porostech ve formě prořezávek a probírek 
za účelem ovlivnění druhové skladby, růstu, 
odolnosti, kvality a zdravotního stavu poros-
tu.
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LHP jsou tvořeny tzv. hospodářskou knihou, 
která detailně popisuje jednotlivé lesní porosty 
(věk, zastoupení dřevin, zásobu dřeva aj.) a záro-
veň předepisuje způsob obhospodařování těch-
to porostů. Určuje plochu a dřeviny k zalesnění, 
způsob a intenzitu péče o mladé porosty (proře-
závky a probírky), zda je možné porost těžit a ko-
lik dřeva je možno vytěžit aj.

Aby bylo možné přesně určit, kde a v jakém 
plošném rozsahu se dané činnosti mají vykonat, 
jsou součástí LHP lesnické mapy. Porostní mapy 
umožňují kromě základní orientace v terénu i ur-
čení stáří a hustoty jednotlivých porostů podle 
jednotné barevné stupnice. Typologické mapy 
definují vhodnost území pro zalesňování v závis-
losti na nadmořské výšce, bohatosti půd na živi-
ny a půdních a svahových podmínkách. V těžeb-
ních mapách jsou zakresleny plánované těžby aj.

Základní hospodářská doporučení (doporučený 
začátek a způsob těžby, způsob výchovy mladých 
porostů aj.), ale i např. všeobecné údaje o les-
ním majetku a o místních přírodních poměrech 
jsou pak obsaženy v tzv. textové části.

Lesní hospodářské osnovy (LHO)

Zpracovávají se z důvodů zjištění stavu lesa a pro 
výkon státní správy lesů pro všechny lesy o vý-
měře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických 
a právnických osob, pokud pro ně není zpraco-
ván plán. Osnovy se zpracovávají obvykle na de-
set let v určeném území. Jejich zpracování zadá-
vá orgán státní správy lesů taxačním kancelářím.

LHO jsou pro vlastníky dobrovolné, ale pokud 
si ji vlastník převezme, stává se pro něj závaz-
ná celková výše těžeb, a pokud vlastní více než  
3 ha lesa, je pro něj závazný i podíl melioračních 
a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Každý 
vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů 
osnovu týkající se jeho lesa bezplatně.
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ÚVODNÍ SLOVO

Myslivost patří mezi nejvýznamnější spolkové 
činnosti v České republice. Každý z Vás se jistě 
s nějakým myslivcem setkal, ať ve své rodině, 
okolí či mezi kamarády. Podle myslivecké sta-
tistiky za rok 2016 je v České republice 91 604 
myslivců, v Libereckém kraji je to 3 237 myslivců 
(držitelů platných loveckých lístků).

Myslivost prošla dlouhým vývojem ve vztahu 
člověka a lovu, ochrany přírody a plánované-
mu hospodaření se zvěří. V současné době je 
myslivost považována za aktivitu prováděnou 

Graf 11 – Počet držitelů platných loveckých lístků v Libereckém kraji

Úvodní slovo

v přírodě ve vztahu ke zvěři. Zároveň se jedná 
o spolkovou činnost k rozvíjení a udržení mysli-
veckých tradic a zvyků jako českého národního 
kulturního dědictví. Na myslivost se vážou různé 
lidské činnost např. potravinářství, automobilo-
vý průmysl, oděvnictví, cestovní ruch, pohostin-
ství, veterinářství, výzkumná činnost, sochařství, 
malířství, literatura, hudba apod. V současné 
době plní rozmanité funkce, např. ovlivňuje roz-
voj venkova a spolkové činnosti, je zdrojem pra-
covních příležitostí.
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HISTORIE MYSLIVOSTI

Historie myslivosti je spjata s historií člověka, 
kdy od prvopočátku je lov hlavním zdrojem obži-
vy. Postupem času se rozvíjí určitá forma země-
dělství (pěstování různých plodin, zakládání luk 
a pastvin), dochází k rozvoji pastevectví a do-
mestikaci (zdomácnění) zvířat. Rozvíjely se zbra-
ně, např. sekery, oštěpy, luky, apod.

Historii lze v krátkosti shrnout do základních ča-
sových údajů:

• V období feudalismu stál v čele společnosti 
panovník, který vlastnil půdu a měl výhradní 
právo lovu (tzv. regál), lov se stal kratochvílí 
a výsadou vrchnosti.

• Ve 13. a 14. století byly zakládány obory 
a bažantnice.

• V roce 1573 nastal zlom. Vyšlo Usnesení 
Českého sněmu, ve kterém je uvedeno, že 
právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemků. 
Toto usnesení obsahuje i nařízení o ochra-
ně zvěře, což znamená počátek myslivosti 
u nás. Dochází k rozvoji zbraní např. kuše, 
tesáky, lovecké meče, palné zbraně.

• V 17. století se objevují lovecké ručnice.
• V 17. – 18. století jsou zakládány první lo-

vecké řády, ve kterých se sdružovali lovci 
z řad šlechty. Dochází ke vzdělávání myslivců 
- tříletá výuční doba, zakončená slavnostním 
přijetím mezi myslivce. V roce 1695 vznikl 
Řád sv. Huberta, který založil hrabě Franti-
šek Antonín Špork. V roce 1781 vydává císař 
Josef II. Patent o zrušení nevolnictví a v roce 
1786 Všeobecný honební patent (řád o mys-
livosti), který prohlásil právo myslivosti za 
právo státu, definoval ochranu polních plo-
din, hrazení škod a nařizoval uzavření zvěře 
prasete divokého do obor.

• V 19. století se rozvíjí chov drobné zvěře, roz-
šiřuje se použití brokových zbraní a dochází 
k rozvoji bažantnictví. Trendem je podřizo-
vání myslivosti zájmům lesnictví. Snižují se 
stavy zvěře jelení, narůstají stavy zvěře srnčí.

• Po roce 1848 vydává císař Josef I. Patent 
o myslivosti č. 154, kterým zrušil výsadní 
lovecké právo a právo myslivosti bylo opět 
spojeno s vlastnictvím půdy. Honitby se za-
čaly dělit na honitby vlastní a společenstev-
ní, minimální výměra byla 115 ha. V roce 
1856 byl vydán Zemský zákon o myslivosti 
v Čechách, v roce 1873 na Moravě.

• V roce 1869 byla založena Pražská lesnická 
jednota Hubertus, která sdružovala lesníky 
i myslivce z povolání i ze záliby.

• V roce 1923 byla založena jednotná mysli-
vecká organizace Československá myslivecká 
jednota. Členství bylo povinné.

• V roce 1928 vychází tzv. Malý honební zá-
kon.

• Po roce 1945 je právo myslivosti sjednoceno 
na území celé republiky a je stále svázáno 
s vlastnictvím pozemků.

• V roce 1962 došlo ke změně, kdy právo mys-
livosti příslušelo organizacím – státním le-
sům, státním statkům, jednotným zeměděl-
ským družstvům. Právo myslivosti mohlo být 
pronajato pouze mysliveckým sdružením. 
Minimální výměra honiteb byla stanovena 
na 500 ha.

• Od roku 1992 je myslivost opět spojena 
s vlastnictvím pozemků. Název myslivecké 
organizace byl změněn na Českomoravskou 
mysliveckou jednotu a členství je již dobro-
volné. Začaly vznikat další myslivecké orga-
nizace, jako je Řád sv. Huberta, Safari Club 
International, Asociace myslivosti ČR, Asoci-
ace profesionálních myslivců ČR, Myslivecká 
matice ČR, Dámy České myslivosti, Klub sv. 
Eustacha atd.

• V roce 2001 byl přijat nový zákon č. 449/2001 
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpi-
sů, který je účinný dosud.

• V roce 2010 bylo sokolnictví zapsáno na 
Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO. V roce 2011 byla myslivost zapsána 
do Seznamu nemateriálních statků tradiční a 
lidové kultury České republiky.

• V současné době je Česká republika členem 
Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu 
zvěře CIC, Federace mysliveckých organizací 
Evropské unie – F.A.C.E.

Historie myslivosti
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MYSLIVOST V SOUČASNÉM POJETÍ

Myslivost je definována v zákoně č. 449/2001 
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o myslivosti“) s účinností od 
1. 7. 2001 takto: „…soubor činností prováděných 
v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako sou-
části ekosystému a spolková činnost směřující 
k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků 
jako součásti českého národního kulturního dě-
dictví.“

Jedná se tedy o spolkovou činnost, jakou vyko-
návají např. rybáři, zahrádkáři, apod. Ve svém zá-
kladu jde o cílevědomou a regulovanou činnost 
k ochraně a rozvoji přírody.

S pojmem myslivost je spjat pojem právo mys-
livosti, který zákon o myslivosti definuje jako 
„souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědo-
mě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo 
nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia 
a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné 
míře honebních pozemků“.

V roce 2006 vydal Ústavní soud ČR Nález č. 
34/03 ze dne 13. 12. 2006, ve kterém uvedl, že 
právo myslivosti se odvíjí přímo od vlastnického 
práva ke zvěři, resp. ke zvěři neulovené. Zvěř je 
zpravidla označována jako „res nullius“, tedy věc 
nepatřící nikomu. Tento přístup je podmíněn 
skutečností, že zvěř se pohybuje volně bez ohle-
du na hranice pozemků, a nelze ztotožnit vlast-
nické právo k pozemku, na němž se zvěř pohybu-
je, s vlastnickým právem ke zvěři. Stát je z tohoto 
důvodu oprávněn regulovat práva ke zvěři. Zvěř 
představuje především přírodní bohatství, které 
si stát vytkl chránit. Ochrana přírodních hodnot 
se stala předmětem regulace přímo v Ústavě 
České republiky, podle jejíhož čl. 7 stát dbá o še-
trné využívání přírodních zdrojů a ochranu pří-
rodního bohatství.

Jakou zvěř má definice práva myslivosti na mys-
li? Zvěř je obnovitelné přírodní bohatství před-
stavované populacemi druhů volně žijících živo-
čichů a zákon o myslivosti určuje a rozděluje zvěř 
takto:

A) druhy zvěře, které nelze lovit podle meziná-
rodních smluv, jimiž je Česká republika vázána 
a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo 
ve Sbírce mezinárodních smluv nebo druhy 
zvěře, které jsou zvláště chráněnými živočichy 
podle zvláštních právních předpisů a nebyla-li 
k jejich lovu povolena výjimka:
• savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka 

divoká (Felis silvestris), los evropský (Alces 
alces), medvěd hnědý (Ursus arctos), rys os-
trovid (Lynx lynx), vlk euroasijský (Canis lu-
pus), vydra říční (Lutra lutra),

• ptáci: čírka modrá (Anas querquedula), čírka 
obecná (Anas crecca), havran polní (Corvus 
frugilegus), holub doupňák (Columba oe-
nas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), jestřáb 
lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo 
buteo), káně rousná (Buteo lagopus), kopřiv-
ka obecná (Anas strepera), kormorán velký 
(Phalacrocorax carbo), koroptev polní (Per-
dix perdix), krahujec obecný (Accipiter ni-
sus), krkavec velký (Corvus corax), křepelka 
polní (Coturnix coturnix), lžičák pestrý (Anas 
clypeata), moták pochop (Circus aerugino-
sus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), 
racek chechtavý (Larus ridibundus), raroh 
velký (Falco cherrug), sluka lesní (Scolopax 
rusticola), sojka obecná (Garrulus glandari-
us), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), tet-
řev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obec-
ný (Lyrurus tetrix), volavka popelavá (Ardea 
cinerea), výr velký (Bubo bubo),

B) druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lo-
vem:
• savci: daněk skvrnitý (Dama dama), jelen 

evropský (Cervus elaphus), jelenec bělo-
ocasý (Odocoileus virginianus), jezevec lesní 
(Meles meles), kamzík horský (Rupicapra ru-
picapra), koza bezoárová (Capra aegagrus), 
králík divoký (Oryctolagus cuniculus), kuna 
lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes 
foina), liška obecná (Vulpes vulpes), muf-
lon (Ovis musimon), ondatra pižmová (On-
datra zibethica), prase divoké (Sus scrofa), 
sika Dybowského (Cervus nippon dybowski), 
sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec 
obecný (Capreolus capreolus), tchoř tmavý 
(Mustela putorius), tchoř stepní (Mustela 
eversmanni) a zajíc polní (Lepus europaeus),

Myslivost v současném pojetí
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• ptáci: bažant královský (Syrmaticus reevesii), 
bažant obecný (Phasianus colchicus), hrdlič-
ka zahradní (Streptopelia decaocto), holub 
hřivnáč (Columba palumbus), husa běločelá 
(Anser albifrons), husa polní (Anser faba-
lis), husa velká (Anser anser), kachna divoká 
(Anas platyrhynchos), krocan divoký (Mele-
agris gallopavo), lyska černá (Fulica atra), 
orebice horská (Alecto-ris graeca), perlička 
obecná (Numida meleagris), polák chocho-
lačka (Aythya fuligula), polák velký (Aythya 
ferina), straka obecná (Pica pica), špaček 
obecný (Sturnus vulgaris), vrána obecná 
(Corvus corone).

Z tohoto výčtu druhů zvěře vyplývá, že myslivec 
může lovit zvěř, uvedenou v bodě B). To jsou 
známé druhy zvěře, jako např. zvěř jelení, srnčí, 
liška, divoké prase, bažant, atd.

Co se týká druhů zvěře, uvedených pod písme-
nem A), jako např. rys, vlk, tetřívek, dravci, to 
jsou druhy zvěře, které se lovit nesmí, pokud 
k lovu nebylo uděleno povolení orgánem ochra-
ny přírody. Když se v médiích objeví informace 
o odlovu těchto druhů, jedná se ve většině pří-
padů o nelegální lov.

Ostatní druhy živočichů, které nejsou v zákoně 
o myslivosti uvedeny, nejsou zvěří, nevztahuje 
se na ně zákon o myslivosti a myslivci nejsou 
oprávněni takové zvíře odlovit. Jako příklad lze 
uvést prase domácí, koně, ovce, apod., ale třeba 
i zubr evropský. Specifické postavení mají mýval 
severní, psík mývalovitý, norek americký a nutrie 
říční, kteří nepatří mezi zvěř. Jedná se o zavleče-
né druhy zvěře, které jsou v přírodě nežádoucí. 
K jejich lovu je oprávněna myslivecká stráž, popř. 
myslivecký hospodář.

Chov zvěře ve farmovém chovu:

Ve farmových chovech je chována zvěř, např. 
zvěř jelení, dančí, mufloní. Z pohledu zákona 
o myslivosti se v tomto případě nejedná o zvěř, 
ale o hospodářské zvíře. Vztahují se na ni vete-
rinární předpisy, jako by se jednalo např. o chov 
hovězího dobytka. Tedy podmínky ustájení, na-
pájení, usmrcení. Myslivec není oprávněn tuto 
zvěř usmrtit loveckou zbraní. Je zakázáno zvířata 
z farmového chovu vypouštět do volné přírody 
a naopak nechat volný vstup zvěře z volné příro-
dy do farmového chovu.

Srnec v lýčí

Myslivost v současném pojetí
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OCHRANA ZVĚŘE

S lovem zvěře souvisí také její ochrana, což zá-
kon o myslivosti specifikuje jako ochranu před 
nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými 
nemocemi, před škodlivými zásahy lidí, před vol-
ně pobíhajícími domácími zvířaty, zajištění klidu. 
Tato povinnost se vztahuje na myslivce, vlastníky 
pozemků, vlastníky domácích a hospodářských 
zvířat. Jsou stanoveny doby lovu zvěře a zakáza-
né způsoby lovu. Pro uplatnění této ochrany zvě-
ře ustanovují orgány státní správy myslivosti tzv. 
mysliveckou stráž, která se prokazuje průkazem 
a odznakem. Myslivecká stráž má rozšířenější 
práva a povinnosti oproti ostatním myslivcům, 
a to ve vztahu k lovu zvěře, lovu zavlečených 
druhů zvěře, lovu např. zdivočelých hospodář-
ských zvířat, lovu koček a psů, atd.

V médiích se občas objeví informace o zastřelení 
psa nebo kočky myslivcem. Možná Vám vyvstala 
otázka, jak je to s jejich lovem? Na tuto situaci 
zákon o myslivosti pamatuje.

a) Myslivec (myslivecká stráž) může usmrtit koč-
ku, která se potuluje krajinou, ale jen za pod-
mínek, že je ve vzdálenosti větší než 200 m od 
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud 
je tato nemovitost umístěna na oploceném po-
zemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. 
Proč tomu tak je? Je to z toho důvodu, že kočka 

je predátorem, který neloví jen „myši doma v ko-
moře“, ale jako velmi šikovná šelma loví ptáky 
a drobné savce, často se jedná o mláďata drobné 
zvěře.

b) Jak je to s usmrcením psa? Zákon o myslivosti 
ukládá 3 podmínky (musí být splněny současně), 
za kterých lze psa usmrtit:

• pes je mimo vliv svého vedoucího ve vzdá-
lenosti větší než 200 m od nejbližší nemo-
vitosti sloužící k bydlení; pokud je tato ne-
movitost umístěna na oploceném pozemku, 
počítá se vzdálenost od jeho oplocení,

• pronásleduje zvěř,
• toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčác-

kých a loveckých plemen, na psy slepecké, 
zdravotnické, záchranářské a služební.

Důvodem je, že pes je od přírody lovec. Zvěř je 
přirozeně plachá. Pokud cítí nebezpečí, snaží se 
uniknout. A to bez ohledu na velikost psa. Pokud 
se pes pohybuje u svého pána a neodbíhá do 
okolního prostředí, je vše v pořádku. Zvěř zpra-
vidla možné nebezpečí zpozoruje a v poklidu 
odejde do bezpečné vzdálenosti a hledá vhodné 
místo, kam opět zalehne. Problém je však se psy, 
kteří při procházce proběhají celý les. Majitel psa 
je spokojen, protože se pes vyběhal, ale ten při 
nekontrolovaném pobíhání po okolí zvěř plaší, 
ta je nucena ve spěchu a stresu utíkat. V jarním 

Bažant
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období, kdy jsou na svět přiváděna mláďata, je 
to pro ně mnohdy vyčerpávající únik, který může 
nastávat několikrát za den, podle toho, jak je 
okolí často navštěvováno pejskaři. Takové mlá-
dě (i zvěř dospělá) mnohdy umírá vyčerpáním 
a stresem. Asi nejproblematičtějším obdobím 
je zima, kdy na zemi leží vrstva sněhu. Zvěř se 
při úniku boří do sněhu a spotřebuje mnoho 
energie, kterou pak potřebuje získat zpět, např. 
z výhonků větví nebo kůry stromů v místě, kde 
se schovává. Tím dochází ke zvýšeným škodám 
na lesích a zemědělských plodinách. Pokud zvěř 
nezíská z potravy dostatek energie zpět, dochází 
k úhynu.

Myslivci se snaží zvěři nabízet přes zimní období 
v krmelcích krmivo, jako je seno, letnina, obilo-
viny, okopaniny a sůl. Pro vyšší úživnost prostře-
dí zakládají myslivci políčka pro zvěř, na kterých 
pěstují pro zvěř atraktivní plodiny, např. různé 
směsky travin, obilovin, topinambury, aby měla 
v zimě zvěř kde získat tak potřebnou energii. Za-
jištění klidu v přírodě a dostatku potravy je zá-
kladem pro zdravou populaci zvěře. Přesto i zvěř 
trpí různými nemocemi.

Myslivost v současném pojetí
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Graf 13 – Toulavý pes - odlov v Libereckém kraji (v kusech)

Myslivost v současném pojetí

Graf 12 – Toulavá kočka - odlov v Libereckém kraji (v kusech)

Myslivecké zařízení (kazatelna).
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NEMOCI ZVĚŘE PŘENOSNÉ
NA ČLOVĚKA
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NEMOCI ZVĚŘE PŘENOSNÉ NA ČLOVĚKA

VZTEKLINA

Vzteklina je velmi nebezpečné onemocnění, 
které způsobuje akutní encefalitidu, tedy zánět 
mozkové tkáně. Virus vztekliny se přenáší sli-
nami, tedy v praxi nejčastěji pokousáním nebo 
poškrábáním. Přenašeči jsou teplokrevní živoči-
chové, např. liška, pes, kočka, jezevec a netopýři.

Nemoc se projevuje změnami chování, zvýšenou 
dráždivostí a agresivitou. Jakmile nemoc pro-
pukne, končí téměř vždy smrtelně. Vzteklina se 
vyskytuje téměř na celém světě a lidské záznamy 
o její existenci jsou starší než 5000 let. V ČR bylo 
v roce 1953 zavedeno povinné očkování domá-
cích psů a od roku 1989 do roku 2009 probíhala 
2× ročně i orální vakcinace lišek. Díky tomu byl 
posledním výskytem vztekliny v Česku doku-
mentovaný případ v dubnu 2002 u lišky v okrese 
Trutnov, od roku 2004 byla Česká republika pro-
hlášena za zemi vztekliny prostou. V roce 2017 
byl zaznamenán výskyt v Polsku.

Příznaky jsou podobné projevům běžné chřipky 
(bolest hlavy, únava, zvýšená teplota, nechuť 
k jídlu, nevolnost či bolest svalů). V oblasti zasa-
žené rány dochází k brnění či škubání. Problémy 
se postupně stupňují, dochází ke zvýšení agrese, 
svalovým křečím, ochrnutím různých částí těla, 

depresím, přecitlivělostí na ostré světlo, silné 
tvorbě slin (tvoří se pěna u úst), dýchacím po-
tížím, atd.

Nemoc je prakticky neléčitelná. Je nutné po po-
kousání neznámým zvířetem urychleně vyhledat 
lékařskou pomoc. Provádí se očkování.

Prevence:
• Vyhýbat se podezřelým zvířatům.
• Hlídat děti, aby nehladily či nekrmily cizí 

zvířata.
• Pokud dojde ke kousnutí, zajít k lékaři.
• Odchycení zvířete, které nás pokousalo 

a jeho vyšetření (veterinární lékař, Policie 
ČR, hasiči).

Pokud někde v přírodě potkáte lišku, která ne-
bude plachá, zpozorněte! Může se jednat o ne-
mocného jedince a je pro Vás potencionálně ne-
bezpečná. Vždy mějte na paměti, že zvěř je od 
přírody plachá a přímému styku s člověkem se 
vyhýbá.

Nemoci zvěře přenosné na člověka

Není účelem této publikace seznámit čtenáře se všemi nemocemi, kterými zvěř může trpět. Uvede-
me jen příkladem ty, které jsou nebezpečné pro člověka.

Jezevec
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SVALOVEC STOČENÝ 
TRICHINELLA SPIRALIS (TRICHINELÓZA)

Trichinelóza je nemoc způsobená svalovcem 
stočeným. Jedná se o parazitickou hlístici, jejímž 
hostitelem jsou savci (včetně člověka) a ptáci. 
U člověka jde o nebezpečné onemocnění, k na-
kažení dochází konzumací syrového nebo polo-
syrového masa (nedostatečně tepelně uprave-
ného).

Nejčastějšími mezihostiteli jsou potkani, jejichž 
konzumací se nakazí divoká nebo domácí pra-
sata, případně šelmy. Konzumací nedostatečně 
tepelně upraveného masa z infikovaného prase-
te svalovcem se může nakazit i člověk.

Definitivní hostitel se nakazí pozřením syrového 
nebo nedostatečně tepelně upraveného masa 
obsahujícího živé, infekční larvy. Po natrávení 
v žaludku hostitele se larvy uvolní, přecházejí do 
tenkého střeva, kde do 2–6 dní pohlavně dospí-
vají. Po kopulaci se samice zavrtávají do střevní 
sliznice, kde vyprodukují 200–1600 larev. Samice 
žijí ve střevě 4–6 týdnů. Vylíhnuté larvy poté pro-
nikají do lymfatické soustavy a dále do krve, kte-
rá je roznese po celém těle. Larvy narušují svaly, 
rostou a postupně se opouzdří (vytvoří ochranný 
obal-kapsulu). Kapsuly jsou oválného až citróno-
vitého tvaru. Takto opouzdřené larvy v kapsule 
jsou životaschopné, respektive infekceschopné 
až 10 let (u lidí až 30 let). Další jedinec se nakazí 
pozřením svaloviny s opouzdřenými larvami. Pří-
znakem jsou bolesti břicha a průjmové onemoc-
nění. V této fázi se lze ještě vyléčit. Ve fázi, kdy 
migrují larvy, dochází k otokům obličeje, ztížené-
mu dýchání, projevům chřipky, je onemocnění 
obtížně léčitelné.

Myslivec je povinen z každého uloveného kusu 
prasete divokého odebrat vzorek k vyšetření. 
Vzorek se odebírá zejména z bránice, žvýkacího 
svalu nebo jazyka, kde jsou larvy nejčastěji loka-
lizovány.

Aby nedocházelo k možnému přenosu této ne-
moci, musí myslivci dodržovat veterinární před-
pisy. Z tohoto důvodu byli někteří myslivci pro-
školeni a přezkoušeni ve veterinární vědě a jsou 
oprávněni veškerou ulovenou zvěř zkontrolovat. 
Říká se jim tzv. prohlížitelé zvěřiny. Proškolení 
a přezkoušení provádí Veterinární a farmaceu-
tická univerzita v Brně.

Prevence:
• konzumace dostatečně tepelně upraveného 

masa (minimálně 70 ˚C po dobu 10 minut 
v jádru masa).

Nemoci zvěře přenosné na člověka

Prase divoké
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CO VŠECHNO MUSÍ
MYSLIVCI ZNÁT A PROVÁDĚT
VE FUNKCI PROHLÍŽITEL ZVĚŘINY
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CO VŠECHNO MUSÍ MYSLIVCI ZNÁT A PROVÁDĚT
VE FUNKCI PROHLÍŽITEL ZVĚŘINY

Veškerou ulovenou zvěř určenou pro přímý pro-
dej musí prohlédnout speciálně proškolená oso-
ba (tzv. prohlížitel zvěřiny), která posoudí, jestli 
u zvěře došlo k nějakým změnám na vnitřních 
orgánech a jestli jsou patrné příznaky onemoc-
nění. Hlavním důvodem pro zavedení tohoto 
systému bylo zlepšení kontroly zdravotního sta-
vu ulovené zvěře a zvýšení hygieny zvěřiny, jako 
základního předpokladu pro umožnění lokálního 
prodeje zvěřiny, tedy od uživatelů honiteb přímo 
ke konečným spotřebitelům nebo do gastrono-
mie. Funkce prohlížitelů zvěřiny vychází z usta-
novení příslušných nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES), kde je mimo jiné uvedeno, že 
osoby lovící volně žijící zvěř s cílem uvádět ji na 
trh k lidské spotřebě, musí mít dostatečné zna-
losti z patologie, ze zpracování volně žijící zvěře 
a masa (zvěřiny) po lovu a z manipulace s ním, 
aby mohli provést vyšetření na místě.

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 
(VFU Brno) byla z tohoto důvodu pověřena školit 
jednotlivé myslivce po celé ČR. Účastníkům ško-
lení jsou vysvětleny např. definice hygieny po-

travin ve vztahu ke zvěřině, mikrobiologie, ana-
tomie a fyziologie, lovecké metody a umístění 
zásahu, vyšetření před lovem, vyvržení spárkaté 
zvěře, vyšetření ulovené zvěře a význam pro-
školené osoby pro mysliveckou praxi. Po úspěš-
ně vykonané zkoušce formou písemného testu, 
každý absolvent obdrží Osvědčení o odborné 
způsobilosti k vyšetření těla ulovené volně žijící 
zvěře, evidovaný průkaz proškolené osoby a ra-
zítko s evidenčním číslem.

Toto osvědčení musí mít alespoň jedna osoba 
v honitbě, tzv. proškolená osoba, pokud je zvěř 
dále distribuována. Touto osobou je zpravidla 
myslivecký hospodář nebo myslivecká stráž. 
Myslivecký hospodář je jmenován orgánem stát-
ní správy myslivosti pro každou honitbu a to bez 
ohledu na to, kdo v honitbě uplatňuje „výkon 
práva myslivosti“. Navíc ve většině mysliveckých 
spolků je praktikována zvyklost, že každý lovec 
předkládá mysliveckému hospodáři ulovenou 
zvěř k posouzení úlovku z pohledu nejen zvele-
bování chovu daného druhu zvěře, ale také z dů-
vodu kontroly uloveného kusu.

Co všechno musí myslivec znát a provádět ve funkci prohlížitel zvěřiny

Ukončení lovu jelení zvěře.
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JAK SE MŮŽE ZVĚŘINA DOSTAT 
K VÁM NA STŮL, TEDY
KE KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI?
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JAK SE MŮŽE ZVĚŘINA DOSTAT K VÁM NA STŮL, 
TEDY KE KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI?

Základní podmínka se týká ulovených divokých 
prasat. Každý kus uloveného prasete divokého 
musí být vyšetřen veterinární správou z důvodu 
vyloučení přítomnosti onemocnění trichinelózy. 
Pokud by byla přítomnost této nemoci prokázá-
na, musí být tento kus prasete divokého zlikvi-
dován podle veterinárních předpisů a nesmí se 
dostat ke konzumaci. Eliminuje se tak šíření této 
smrtelné nemoci a potenciální nakažení koneč-
ného spotřebitele.

JAKÉ JSOU CESTY MANIPULACE SE ZVĚŘÍ?

Prodej vždy realizuje uživatel honitby, což po-
skytuje přesnou evidenci o způsobu nakládání 
s ulovenou zvěří a jejím prodeji.

1. Myslivec uloví zvěř, ať je to jelen, srnec, muf-
lon, atd. Pokud jí bude spotřebovávat doma 
ve své domácnosti, nemusí být prohlédnuta. 
Pokud by ulovil prase divoké, vždy musí být 
vyšetřeno veterinární správou před konzu-
mací. Tuto zvěř myslivec konzumuje na své 
riziko. Zvěřina nesmí být myslivcem dále da-
rována či prodávána třetí osobě, např. sou-
sedům, kamarádům, kolegům v práci, atd.

2. Myslivec uloví zvěř a uživatel honitby ji chce 
prodat. Prodat lze pouze celý kus v kůži 
nebo peří. Sami doma si pak zvěř stahujete 
a zpracováváte. Nemůže Vám být prodán již 
rozporcovaný kus. Tento kus musí být pro-
hlédnut prohlížitelem zvěřiny, a pokud bylo 
uloveno prase divoké, opět musí být před 

konzumací vyšetřeno veterinární správou. 
Součástí prodaného kusu je vyplněný Lístek 
o původu zvěře a zvěř má na zadním běhu 
žlutou plombu.

3. Další možností je prodej celého kusu zvěře 
v kůži nebo peří z maloobchodní prodejny, 
přičemž zvěř je z území kraje. Spotřebitel si 
kus stahuje a zpracovává sám. Opět platí, že 
kus zvěře musí být prohlédnut prohlížitelem 
zvěřiny a pokud bylo uloveno prase divoké, 
vyšetřeno veterinární správou.

4. Častou formou prodeje zvěřiny jsou malo-
obchodní zařízení (restaurace) a zvěřinové 
závody. Jedná se většinou o potravinářské 
podniky, které dodávají zvěřinu konečnému 
spotřebiteli rozporcovanou nebo ze zvěřiny 
vyrábí další výrobky. Zvěřina může pocházet 
i z okolních krajů. Opět platí, že kus zvěře 
musí být prohlédnut prohlížitelem zvěřiny 
a pokud bylo uloveno prase divoké, musí být 
vyšetřeno veterinární správou.

ZVĚŘINA V RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Pokud chtějí v restauraci zpracovávat zvěřinu 
v kůži a peří, kterou koupí od myslivců, musí být 
registrováni veterinární správou. Předpokladem 
registrace jsou např. oddělené prostory pro ma-
nipulaci s nestaženou zvěří, její stahování, roz-
porcování. Pokud tuto registraci nemají, nejsou 
oprávněni celý kus zvěře koupit a manipulovat 
s ním v prostorách restaurace.

Prohlédnutá zvěřina je označena tímto štítkem

Jak se může zvěřina dostat k vám na stůl, tedy ke konečnému spotřebiteli?
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EVIDENCE A KONTROLA ULOVENÉ ZVĚŘE  
A NAKLÁDÁNÍ S NÍ

Uživatel honitby je povinen vést evidenci o ulo-
vené zvěři a nakládání s ní. Při prodeji ulovené 
zvěře musí být zvěř řádně označena plombou 
a doprovázena lístkem o původu zvěře. Cílem 
této kontroly je ochrana proti neoprávněnému 
lovu (pytláctví). Současně je tak splněn požada-
vek EU na kontrolu zvěřiny, což zabezpečuje výše 
uvedený systém prohlížitelů zvěřiny a veterinár-
ní vyšetření zvěře.

Zvěř musí být prohlédnuta prohlížitelem zvě-
řiny (je v každé honitbě). V případě podezření  
z nákazy se odlovený kus předá k veterinárnímu 
vyšetření.

Při prodeji odloveného prasete divokého musí 
být kus vždy vyšetřen veterinární správou s ne-
gativním výsledkem na trichinelózu (uživatel ho-
nitby obdrží protokol o laboratorním vyšetření 
většinou do 1 – 2 dnů). Teprve poté může být 
tento kus prasete divokého dále distribuován. 
Vedením evidence je v honitbě pověřen mysli-
vecký hospodář.

Myslivci jsou jedni z těch, kteří jsou přivoláni 
k dopravní nehodě, při které došlo ke středu mo-
torového vozidla ze zvěří. Policie ČR má ve větši-
ně případů kontakty na místní myslivce, kteří se 
postarají o likvidaci této zvěře v souladu s veteri-
nárními předpisy. Pokud se jedná o zvěř zužitko-
vatelnou, musí jí také připevnit plombu a vyplnit 
lístek o původu zvěře. Je vhodné konstatovat, že 
likvidaci poraněné zvěře provádí zdarma. Za tuto 
činnost jim stát nedává žádné kompenzace, vše 
dělají za své finanční prostředky a v jakoukoliv 
denní či noční dobu. To samé provádí i při výsky-
tu uhynulé zvěře.

Lístek o původu zvěře

Jak se může zvěřina dostat k vám na stůl, tedy ke konečnému spotřebiteli?

Plomba k označení ulovené zvěře
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PRÁVO MYSLIVOSTI
V ČESKÉ REPUBLICE
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PRÁVO MYSLIVOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

Podle zákona o myslivosti je právo myslivosti 
spjato s vlastnictvím pozemků. Vznikají honit-
by, jejichž minimální výměra musí být 500 ha 
(u obor 50 ha). Honitba je prostor, ve kterém lze 
vykonávat právo myslivosti. Aby mohla honitba 
vzniknout, musí vlastník, který vlastní minimál-
ně 500 ha souvislých honebních pozemků, po-
žádat u orgánu státní správy myslivosti o uznání 
honitby, vzniká tzv. honitba vlastní. Tímto vlast-
níkem může být v současné době fyzická osoba 
nebo právnická osoba (např. Lesy ČR, s.p.). Dru-
hou možností je situace, kdy se více vlastníků 
honebních pozemků sdruží do tzv. honebního 
společenstva a dají dohromady minimálně 500 
ha souvislých honebních pozemků, vzniká tzv. 
honitba společenstevní.

Pokud orgán státní správy myslivosti (v tomto 
případě obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností, jichž je v Libereckém kraji 10 – Česká Lípa, 
Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, 
Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod) 
neshledá důvody k odepření uznání honitby, 
v prvním případě uzná vlastní honitbu, v dru-
hém případě společenstevní honitbu. V přípa-
dě společenstevní honitby ještě zaregistruje tzv. 
Honební společenstvo, jehož členy mohou být 
právě jen jednotliví vlastníci honebních pozem-
ků, kteří vlastní honební pozemky v uznané ho-
nitbě – v obou případech se jedná o tzv. držitele 
honitby. Je na držiteli honitby, zda-li bude právo 
myslivosti vykonávat sám nebo honitbu prona-
jme.

KDO SI MŮŽE PODLE ZÁKONA O MYSLIVOSTI 
HONITBU OD DRŽITELE HONITBY 
PRONAJMOUT?

Pronajmout lze honitbu jen:
a) české fyzické osobě, která má platný český 

lovecký lístek,
b) mysliveckému spolku, za účelem nájmu ho-

nitby, jehož nejméně 3 členové splňují pod-
mínku uvedenou v písmenu a),

c) české právnické osobě, která na pozemcích 
v těchto honitbách zemědělsky nebo les-
nicky hospodaří nebo která má myslivost 
uvedenu v předmětu své činnosti a jejíž sta-
tutární orgán nebo alespoň jeden jeho člen 
nebo odpovědný zástupce splňuje podmín-
ku uvedenou v písmenu a).

Právo myslivosti v České republice
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Tabulka 9 - Přehled druhů honiteb v Libereckém kraji a ČR
Liberecký kraj Česká republika

CELKEM honiteb 212 5 815
z toho vlastních honiteb 75 1 565
z toho společenstevních honiteb 137 4 250
ve vlastní režii 20 808
pronajaté 192 5 007

Graf 14 – Vlastnictví honiteb v Libereckém kraji

Tabulka 10 - Výměra honiteb v roce 2016 v Libereckém kraji a ČR (v hektarech)
Liberecký kraj Česká republika

CELKEM honebních pozemků 237 773 6 887 969
zemědělská půda 116 436 3 900 660
lesní půda 108 591 2 593 427
vodní plocha 2 634 99 052
ostatní pozemky 10 112 294 830

Graf 15 – Výměry honiteb v Libereckém kraji (v hektarech)

Právo myslivosti v České republice
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MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ
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MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ

Uživatel honitby a držitel honitby řeší myslivec-
ké hospodaření (plánování) mezi sebou. Je na 
jejich vzájemné dohodě, jak bude konečný plán 
vypadat. Pokud nedojde k dohodě, rozhoduje 
o mysliveckém hospodaření orgán státní správy 
myslivosti.

Myslivecké hospodaření vychází ze zákona 
o myslivosti a prováděcích právních předpisů.

Myslivecké plány jsou:
• Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (např. 

jelení zvěř, srnčí zvěř, dančí zvěř, zvěř prase-
te divokého).

• Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (např. 
zajíc, bažant).

• Plán péče o zvěř.
• Plán společných lovů (ten je zasílán součas-

ně na Policii ČR, která provádí kontroly drže-
ní loveckých zbraní).

• Plán počtu loveckých psů.

Při plánování vychází uživatel honitby z každo-
ročního sčítání zvěře, škod způsobených zvěří na 
zemědělských a lesních pozemcích, stavu pro-
středí v honitbě a také podle průběžného měsíč-
ního hlášení odlovu zvěře. Pro každou honitbu 
jsou stanoveny jakostní třídy honitby (úživnost 
prostředí), minimální stavy zvěře, normova-
né stavy zvěře, poměr pohlaví mezi samicemi 
a samci, koeficient očekávaného přírůstku (kolik 
lze očekávat narozených mláďat). Plán je zpraco-
váván pro zvěř normovanou (nejvýše přípustný 
jarní stav zvěře).

Zpracované plány uživatelem honitby a odsou-
hlasené držitelem honitby jsou předány orgánu 
státní správy myslivosti, který na základě těchto 
plánů vydává uživateli honitby plomby a lístky 
o původu zvěře. V průběhu mysliveckého roku 
vydává rozhodnutí o povolení odstřelu zvěře 
a sleduje stavy zvěře.

 

Myslivecké hospodaření

Myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře.
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JAK SE STÁT MYSLIVCEM?

K tomu, aby se z Vás stal myslivec, je nutné složit 
zkoušku z myslivosti. K provedení zkoušek pově-
řuje Ministerstvo zemědělství různé organizace. 
Jsou to především školy, kde je povinným vyučo-
vaným předmětem myslivost nebo okresní mys-
livecké spolky.

Zkoušce předchází roční praxe v honitbě, teo-
retická příprava formou přednášek, účast na 
kynologických, střeleckých a jiných akcí. Samot-
ná zkouška je ústní a skládá se ze 7 předmětů 
– myslivecké dějiny a tradice; právní předpisy; 
zoologie; péče o zvěř; kynologie a nemoci zvě-
ře; lovectví a zbraně. Zkouška probíhá před de-
vítičlennou komisí. Pokud zkoušku adept úspěš-
ně složí, obdrží osvědčení o vykonané zkoušce. 
Osvědčení je nutné pro vydání loveckého lístku. 
V průběhu myslivecké činnosti je pak přijímán 
mezi myslivce.

Po absolvování základní zkoušky se může mysli-
vec dále vzdělávat a vykonat náročnější zkoušku 
pro mysliveckého hospodáře. Myslivecký hospo-
dář vypracovává plány mysliveckého hospodaře-
ní, kontroluje a eviduje ulovenou zvěř, zajišťuje 
organizaci lovů v honitbě, zpracovává statistický 
výkaz, eviduje vydané povolenky k lovu, atd.

Speciální zkoušky jsou: vyšší odborné myslivecké 
zkoušky, zkoušky sokolnické, zkoušky myslivecké 
stráže a zkoušky kynologické (loveckých psů).

Myslivecké dovednosti a znalosti se předáva-
ly z generace na generaci. V 19. století začaly 
vznikat lesnické školy, na kterých byla myslivost 
povinným předmětem. V současné době lze stu-
dovat na České zemědělské univerzitě v Praze 
obor – Provoz a řízení myslivosti.

V Libereckém kraji je myslivecké vzdělání zajiš-
ťováno na Střední hospodářské a lesnické škole 
ve Frýdlantu a jednotlivými Okresními myslivec-
kými spolky Českomoravské myslivecké jedno-
ty, z.s. v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci 
a Semilech.

V Libereckém kraji jsou školy, které mají sou-
vislost s myslivostí, ale také s ochranou přírody 
a zemědělstvím:
1. Střední odborná škola a střední odborné uči-

liště, Česká Lípa, www.skolalipa.cz, obor – 
Ekologie a životní prostředí, Zemědělec, Ze-
mědělské práce, Dřevařská výroba, Lesnické 
práce

2. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střed-
ní odborná škola, s.r.o. (soukromý subjekt), 
www.skolakaterinky.cz, obor – Dřevařská 
a nábytkářská výroba

3. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýd-
lant, www.sshlfrydlant.cz, obor – Ekologie 
a životní prostředí, Veterinářství, Země-
dělec – Farmář, Zahradník, Opravář země-
dělských strojů, Lesní mechanizátor, Zpra-
covatel dřeva. Na této škole je myslivost 
vyučována jako volitelný předmět.

4. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jize-
rou, www.iss-vysokenj.cz, obor – Opravář 
lesnických strojů

MYSLIVECKÉ TRADICE A ZVYKY

K myslivosti patří neodmyslitelně různé tradice 
a zvyky. Vytvářely se již ve středověku a mnohé 
z nich jsou používány v současné době. Mysli-
vecké zvyky a tradice v našem pojetí neexistují 
ve všech státech stejně. V mnohých státech se 
jedná pouze o lov a žádné zvyky či tradice ne-
mají.

Myslivost byla v roce 2011 zapsána do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční a lidové kultury 
České republiky. O rok dříve, v roce 2010, bylo na 
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO 
zapsáno sokolnictví. Jedná se bezesporu o dvě 
významné události, neboť se na myslivost a so-
kolnictví hledí s vyšší vážností a je oceněna práce 
všech zainteresovaných subjektů, kteří se těmito 
činnostmi zabývají.

Tradice a zvyky lze definovat jako soubor lovec-
kých ceremoniálů a jiných mysliveckých obřadů, 
které se předávají z generace na generaci a mají 
morálně – výchovný a praktický význam.

Měsíc myslivosti – červen

Myslivecký pozdrav – Lovu Zdar. Nejznámější 
patroni jsou sv. Hubert a sv. Diana.

Myslivecké oblečení – důraz je kladen na pří-
rodní barvy (zelená, hnědá), základy byly polo-
ženy již od středověku. Nešvarem dnešní doby 
je nošení tzv. maskáčů, což do české myslivosti 
nepatří.

Myslivecká mluva – utvářela se od prvopočátku, 
odlišovala se postupně od běžně používaných 

Jak se stát myslivcem?
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výrazů, myslivci ji používají na různé části těl zví-
řat, popisy životních projevů, způsoby lovu, lo-
veckou kynologii, např. krev = barva, uši = slechy, 
nohy = běhy.

Myslivecká etika – základem jsou morální zá-
sady, správné chování ve vztahu ke společnos-
ti, mysliveckým kolegům, zvěři. Lze použít rčení 
„Kdo je dobrým myslivcem, je i dobrým člově-
kem.“ ˝Lze uvést např. pravidla při lovu zvěře, 
vhodné způsoby lovu, vzdání pocty ulovené  
zvěři.
• I když zákon o myslivosti toto nezakazuje, 

myslivec nevystřelí např. na panáčkujícího 
zajíce nebo na bažanta, pokud neletí.

• Dnes se neloví z důvodu obživy, ale myslivci 
usmrcují jedince nemocné, slabé, nevhodné 
do chovu. Pokud je potřeba ulovit nemoc-
nou srnu se špatně vyvinutým srnčetem, 
nejdříve se uloví srnče, které by bez matky 
s jistotou uhynulo.

• Někdy se objeví genetická anomálie, kdy 
v tlupě klasicky zbarvené zvěře je bílý kus. 
Podle pověry by myslivec neměl takový kus 
odlovit, neboť mu to přinese neštěstí v živo-
tě.

Lovecké signály a troubení – nejpoužívanější je 
lesní roh či borlice, které se používají při doro-
zumívání z důvodu zlepšení organizace a bez-
pečnosti lovu (mobilní telefony nebo vysílačky 
jsou moderní přístroje používané až v současné 
době) a při různých slavnostních fanfárách (ha-
lali) – univerzální hlahol na počest ulovené zvě-
ře; dále se používají při přijímání mezi myslivce, 
pasování na lovce, při honech, slavnostech, po-
hřbech.

Zálomky – jedná se o značky, které označují 
např. místo kde stála zvěř v okamžiku výstřelu; 
ukazují směr odskoku zvěře po výstřelu; označují 
stanoviště lovce.

Úlomky – ulomená větévka ze stromu, předává 
se lovci po ulovení zvěře, ten si jí dává na pravou 

stranu klobouku; ulovené zvěři se položí na mís-
to vstupu střely.

Pocta ulovené zvěři – po každém společném 
lovu (rozdělením na tzv. leče) se provádí výlož 
a na konci celého lovu se provádí výřad. Ulovená 
zvěř se pokládá na zem na pravý bok, kolem se 
rozmístí chvojí, zapálí ohně a rozestaví účastníci 
lovu. U individuálního lovu se provádí tzv. „stráž 
u zhaslého kusu“. Je to chvíle, kdy lovec zůstává 
u zhaslé zvěře, znovu v duchu prožívá lov. Nikdy 
na zvěř nesedáme či neklekáme. Myslivec má 
k ulovené zvěři úctu.

První kule, poslední brok – pravidlo, které urču-
je lovce při více zásazích. Na společném lovu pla-
tí zásada, kdo první smrtelně zasáhl zvěř, náleží 
jemu. Při lovech na drobnou zvěř (např. bažant) 
náleží zvěř lovci, který střílel jako poslední a po 
jehož ráně zvěř zhasla.

Lovecké právo – je trofej a jedlé vnitřnosti – ja-
zyk, srdce, plíce, slezina, ledviny. Podle tradic pa-
tří lovci (zvěřina patří uživateli honitby).

Pasování na lovce – provádí se po ulovení prv-
ního kusu zvěře (např. zvěř jelení, zvěř prasete 
divokého, liška, atd.), kdy si lovec poklekne na 
pravé koleno a loveckým tesákem a pasovací for-
mulí je pasován.

Přijímání mezi myslivce – jedná se o tradici, kdy 
se z absolventa myslivecké zkoušky stane mys-
livec. Tento slavnostní ceremoniál se provádí 
ustáleným způsobem, kdy se při něm používá 
lovecký tesák a průpovídka:
1. První úder k připomínce mysliveckých mra-

vů platí, vždy a všude musíš je i nadále za-
chovávat!

2. Druhý dávám k poctě české myslivosti, chraň 
ji vždy s pevnou bedlivostí!

3. Třetí vedu jménem mysliveckých druhů 
„S přáním – myslivosti zdar – buď vítán v na-
šem kruhu!“

Jak se stát myslivcem?

Lovecké troubení. Přijímání mezi myslivce.
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CO MUSÍ MÍT MYSLIVEC U SEBE, 
KDYŽ JDE LOVIT
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CO MUSÍ MÍT MYSLIVEC U SEBE, KDYŽ JDE LOVIT

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, po-
volenku k lovu a potvrzení o povinném pojiště-
ní; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz 
zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evi-
denční kartu. Tyto doklady je povinen ten, kdo 
loví zvěř, předložit na požádání orgánu Policie 
ČR, orgánu státní správy myslivosti, myslivecké-
mu hospodáři a myslivecké stráži příslušné ho-
nitby.

KDE JEDNOTLIVÉ DOKLADY ZÍSKÁ?

Povolenka k lovu – vydá Vám ji uživatel honitby.

Lovecký lístek – po úspěšném vykonání zkoušky 
z myslivosti Vám orgán státní správy myslivosti, 
v jejímž obvodu máte trvalý pobyt, vydá lovecký 
lístek. Pro české občany se vydává na 1 den, 5 
dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok, nebo na dobu ne-
určitou. Pro cizince je to stejné, kromě lístku na 
dobu neurčitou. Vydává se také pro posluchače 
odborných škol, na kterých je myslivost povin-
ným vyučovacím předmětem (po dobu studia). 
Vystavení loveckého lístku je zpoplatněno.

Pojištění – pokud jste členem Českomoravské 
myslivecké jednoty, z.s., je pojištění součástí 
členského příspěvku; pokud nejste členem, mu-
síte si pojištění zajistit u pojišťovny za podmínek, 
které stanovuje zákon o myslivosti.

Zbrojní průkaz a průkaz zbraně – vydává Poli-
cie ČR, zbrojní průkaz sk. C – pro lovecké účely. 
K myslivecké činnosti lze používat pouze lovec-
kou zbraň (dlouhá palná zbraň kulová, broková 
nebo kombinovaná, určená k loveckým účelům). 
Zkoušky, registrace atd. jsou v gesci pouze Poli-
cie ČR. V současné době není podle české legis-
lativy legální použít k odlovu zvěře luk.

Sokolnictví a lov pomocí dravce – zkoušku ze so-
kolnictví lze složit u Českomoravské myslivecké 
jednoty, z.s. Předchází tomu vykonání základní 
myslivecké zkoušky z myslivosti. Krajský úřad vy-
dává sokolníkovi rozhodnutí o povolení využití 
dravce k sokolnickému využití. Sokolníci se sdru-
žují v Klubu sokolníků při Českomoravské mysli-
vecké jednotě, z.s.

Co musí mít myslivec u sebe, když jde lovit

Povolenka k lovu Lovecký lístek
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JAK CHÁPAT V DNEŠNÍ DOBĚ
LOVECTVÍ
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JAK CHÁPAT V DNEŠNÍ DOBĚ LOVECTVÍ

Lovectví je samostatným předmětem při sklá-
dání zkoušky z myslivosti. Jedná se o předmět 
zaměřený na získání znalostí a dovedností pro 
praxi, který v sobě zahrnuje pochopení smyslu 
lovu jako součásti myslivosti a naučení se jeho 
správnému a efektivnímu provádění. K lovectví 
patří problematika správného prvotního ošetře-
ní ulovené zvěře a zacházení se zvěřinou (masem 
z ulovené zvěře). S tím souvisí potřeba znát zá-
kladní projevy onemocnění zvěře a orientovat se 
ve veterinárních předpisech, aby bylo zajištěno, 
že se na jídelní stůl, a to i pro veřejné stravování, 
dostane jen kvalitní zvěřina.

Lov samotný provází lidstvo od prvopočátku, kdy 
sloužil k „pouhému“ zajištění potravy bez další-
ho smyslu. Vývoj společnosti zapříčinil, že se ne-
jen přístup k němu, ale i jeho provádění v čase 
výrazně měnilo. V současné době je lov nedílnou 
součástí výkonu práva myslivosti a je tedy jed-
nou z vykonávaných činností ve vztahu k volně 
žijící zvěři. Je nutné vnímat ho jako nástroj k udr-
žení odpovídající skladby a početnosti populací 
volně žijící zvěře. Pomocí něho se také zabezpe-
čuje, aby byla v populaci jen zvěř zdravá a v dob-
ré tělesné kondici. Lovem je v podstatě nahra-
zována přirozenost ve vývoji populací volně žijící 
zvěře, která by v lidmi nenarušeném prostředí 
probíhala samovolně. Přirozenost ve vývoji po-
pulací zvěře je silně narušena lidskou aktivitou. 
Negativně se projevují různé vlivy, mezi které pa-
tří například nedostatek klidu v přírodě, úbytek 
vhodného prostředí a naopak nadbytek dostup-
né potravy způsobený lidskou aktivitou a mono-
kulturní zemědělskou výrobou zaměřující se na 
produkci energetických plodin (kukuřice, řepka). 
Tyto a další vlivy se na zvěři projevují různě. Ně-
kterým druhům zvěře vyhovují a pomáhají k ná-
růstu jejich početnosti (prase divoké, jelenovití, 
liška obecná, kuna skalní, jezevec lesní), jiným 

naopak nevyhovují a způsobují snižování jejich 
početnosti, které může vést až k jejich úplnému 
lokálnímu vymizení (koroptev polní, tetřevovi-
tí, zajíc polní). Lov je tak v některých případech 
jediným nástrojem, kterým lze působit proti ne-
gativním následkům plynoucích z neúměrného 
zvyšování početnosti některých populací zvěře. 
Výrazná nerovnováha může vést až k ohrožení 
rozmanitosti životního prostředí jako celku. Ne-
rovnováha se neprojevuje jen na populacích ji-
ných druhů zvěře, ale také na ostatních živočiších 
a rostlinách vyskytující se v přírodě. Prospěšnost 
řízeného lovu tedy přesahuje rámec myslivosti. 
Lov je tedy aktivitou podporující ochranu životní 
prostředí jako celku.

Etický přístup k lovu v souladu se zásadami 
chovu zvěře je zabezpečen úpravou v právních 
předpisech. Zákonem a vyhláškou jsou stano-
veny doby lovu zohledňující životní potřeby 
jednotlivých druhů zvěře, které lze lovit. V tzv. 
„době hájení“ jsou u jednotlivých druhů zvěře 
zohledněna období březosti samic, snůšky vajec, 
kladení a líhnutí mláďat, odchování mláďat, atd. 
Omezeny jsou i způsoby, jakými lze lov provádět. 
Ne všechny druhy zvěře je možné lovit stejným 
způsobem, stejnou zbraní, atd. Smyslem zákon-
ných omezení je zabezpečit efektivitu lovu, a to 
proto, aby zvěř nebyla vystavena neúměrnému 
loveckému tlaku, nebyla zbytečně stresována 
a aby při lovu netrpěla. Takto pevně stanovená 
pravidla jsou navíc provázána se zásadami chovu 
zvěře směřujícími ke zkvalitnění a udržení vitál-
ních populací zvěře. Zvěř se proto loví v předem 
plánovaných počtech, věkové a pohlavní struk-
tuře, a to s ohledem na podmínky životního pro-
středí, ve kterém žije. Na dlouhodobě udržitelný 
přístup k lovu chované zvěře v honitbách dohlíží 
orgán státní správy myslivosti.

Jak chápat v dnešní době lovectví
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K lovu jsou využívána různá zařízení, se kterými 
se může setkat každý návštěvník přírody. Jedná 
se například o všudypřítomné kazatelny, ať už 
kryté nebo otevřené, které jsou postavené zpra-
vidla na okrajích lesa. Tyto stavby slouží přede-
vším k pozorování zvěře, které vždy samotnému 
lovu předchází. Z chovatelského hlediska je nut-
né mít o zvěři přehled, aby bylo možné zodpo-
vědně vybrat k lovu vhodného jedince. Odhad-
nout věk živého jedince zvěře na základě jeho 
fyzické vyzrálosti, projevů chování, postavení ve 
skupině, atd. je důležitou dovedností myslivce. 
Mezi další běžně používaná lovecká zařízení pa-
tří například různá odchytová zařízení, sklopce, 
fotopasti, napajedla a další.

Jak chápat v dnešní době lovectví

Z popsaného je zřejmé, že lov v pojetí myslivosti 
není žádnou neřízenou zábavou jednotlivce, ale 
že se jedná o zákonem vymezenou odbornou 
činnost, vyžadující po myslivci mnoho znalostí 
a dovedností, které musí být propojeny s jeho 
vytrvalostí a zodpovědným přístupem. O to víc 
je smutné, když některé lidi vede jejich nevzdě-
lanost a bezohlednost vůči přírodě a všemu ve 
svém okolí k ničení mysliveckých zařízení. Tito 
lidé bohužel prokazují, že nejen o myslivosti 
a lovu, ale ani o přírodě jako celku, vůbec nic neví. 
Ničením těchto zařízení se nejen dopouštějí pro-
tizákonného jednání, které je ze zákona postih-
nutelné, ale navíc, což si sami ani neuvědomují, 
svým jednání znemožňují vykonávat myslivcům 
činnosti prospívající životnímu prostředí. Ničení 
všech mysliveckých zařízení by proto mělo být 
všemi rozumnými lidmi odsuzováno.
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JAK JE TO S LOVEM V ČESKÉ
REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ
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JAK JE TO S LOVEM V ČESKÉ REPUBLICE 
A V ZAHRANIČÍ

Žijeme v krásné a na zvěř bohaté zemi. Bylo to 
tak za našich otců i dědů a pradědů. Zvykli jsme 
si na to a tak si myslíme, že je to něco samozřej-
mého, obyčejného a že to nezasluhuje zvláštní 
pozornosti. Teprve při návštěvě ciziny zjistíme, 
že tak bohaté revíry na zvěř jako u nás, jsou jen 
málokde, spíše výjimečně. Obhájit naše stavy 
zvěře a naše historií prověřené hospodaření se 
zvěří před naší českou veřejností bývá čím dál 
více složitější. Vysvětlit, že myslivost je stejně 
důležitá jako chov včel či ryb, se nám často ne-
daří. Ochranářské spolky usilující o to, aby zvířa-
ta nebyla lovena a příroda zůstala nezměněna, 
jsou z pohledu městského člověka pochopitelné, 
ale je to pohled velice jednostranný. Nelze vidět 
jen to, že myslivec nosí pušku a střílí zvěř. Zapo-
míná se na to, že kdyby u nás nebylo po staletí 
se zvěří myslivecky hospodařeno, dávno by zde 
volně nežili jeleni, daňci, divočáci, siky a srnčí 
zvěř. Ne všichni chápou, že myslivci nikdy zvěř 
nevybíjejí, že se jí snaží chovat a odlov je jen ja-
kýsi „desátek“. Myslivost není jen střeleckou zá-
bavou několika vyvolených. Myslivci si vše musí 
zaplatit a tvrdě odpracovat, nic nemají zadarmo. 
Naopak, na myslivcích profituje mnoho firem, ať 
již co se týče výroby a prodeje zbraní a střeliva, 
mysliveckého oblečení a mysliveckých potřeb. 
Myslivci dodávají na trh spoustu kvalitní ekolo-
gické zvěřiny.

A pokud některá zvěř z přírody mizí, není to vina 
myslivců, ale příčiny musíme hledat jinde. Péče 
o zvěř a její chov je u nás budována po staletí 
předchozími generacemi, stejně tak jako chov 
ryb. Jediný rozdíl je v tom, že zvěř žije na souši, 
kde je nutno počítat s tím, že tam současně pro-
bíhá lesnická a zemědělská činnost, kdežto vody, 
kromě chovu ryb, jinak využívány nejsou.

U nás nikdy nebylo nutné kvůli záchraně zvěře 
zřizovat chráněná území a národní parky tak, 
jako je to jinde ve světě a kde je mimo tato úze-
mí zvěř vybíjena. U nás je celá země krásným 
přírodním parkem živých zvířat. Kdysi šlechtic 
Johannes Seilern-Aspang řekl, že jeho maminka, 
která žila léta na Moravě, mu připodobňovala 
České země ke svátečnímu koláči. Okrajek – to 
jsou pohraniční hory s kdysi neprostupnými lesy 
chránící ten nádherný tvarohový, makový a povi-
dlový střed, což jsou ty naše úrodné nížiny a pře-
krásné pahorkatiny. Konfigurace terénu, půdní 
podmínky, klima a vegetace jsou pro chov zvě-
ře v naší oblasti rozhodujícími faktory. A proto, 

i přes husté zalidnění, patří naše vlast k lovecky 
nejzajímavějším a nejproduktivnějším zemím 
Evropy. Současný ráz naší krajiny, a tím i našich 
honiteb, byl vytvořen zemědělskou a lesnickou 
výrobou poměrně nedávno.

Nová doba přinesla s sebou i rozšíření lovu pro 
trofej. Je to specialita evropských lovců, zděděná 
po urozených zvycích šlechty, která převzala ten-
to zvyk z Anglie. Naše honitby a naše myslivost 
umožňuje lov trofejové zvěře prakticky každému 
lovci. Trofeje srnců, daňků, muflonů, jelenů sika, 
kňourů a ostatní zvěře zdobí příbytky většiny 
myslivců. Největší lovné zvíře naší dnešní mys-
livosti je rozhodně jelen. Tato, kdysi pouze krá-
lovská zvěř, je dnes dostupná prakticky každému 
českému myslivci.

V České republice máme dlouholetou tradici 
chovu zvěře v oborách. Ulovit v oboře silného, 
trofejového jelena není problém a není to ani 
časově náročné, ale pro mnoho lovců neakcep-
tovatelné. Vypravují se raději na lov jelenů do za-
hraničí. Je to časově náročnější, mnohdy i fyzic-
ky náročné. Ale to je lov. Pro mnohé lovce je také 
důležité poznat, jak jsou myslivost a lov provo-
zovány jinde, chtějí poznat jiné lokality, jiné lidi. 
Přitom však zjistí, že jen málokde je chov zvěře 
na takové úrovni jako u nás, o počtech zvěře 
a mysliveckých tradicích ani nemluvě.

Slovensko bylo cílem lovců jelenů již za bývalé 
Československé republiky mezi světovými válka-
mi. V současnosti, v důsledku rozsáhlého odles-
nění vznikly holiny, které jsou rájem jelení zvěře. 
Ulovit dobrou jelení trofej tak není, při troše tr-
pělivosti a námaze, problém. Lov na Slovensku 
má i tu výhodu, že mnoho lovců tam má dlouho-
leté kamarády a není zde jazyková bariéra, men-
talita je podobná a myslivecké zvyky a tradice 
také.

Zajímavé jeleny lze ulovit i v Polsku. Polákům 
rozumíme již méně, ale myslivost je v Polsku na 
vysoké úrovni. Vozí se odtud silné trofeje. Díky 
maloplošnému zemědělskému hospodaření, je 
v Polsku i poměrně dost drobné zvěře a dobré 
stavy kvalitní zvěře srnčí.

Opravdu silní jeleni jsou v některých částech 
Ruska a Běloruska. Ulovíte tam jelena opravdu 
silného, máte trofej, máte na co vzpomínat. Ale 
myslivecké tradice tam neočekávejte. Rusové 

Jak je to s lovem v České republice a v zahraničí
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loví pro maso, trofej jim nic neříká. Ale s lovem 
budete spokojeni stejně tak jako s místními bod-
rými a pohostinnými lovci.

Tradiční loveckou destinací na lov jelenů, ale 
i daňků a srnců je Maďarsko. Myslivecká turis-
tika je v Maďarsku podporovaná a je na vysoké 
úrovni. Kvalitní revíry, profesionální lovecký do-
provod, nadstandardní ubytování a strava. Má-
lokdo z lovců si však uvědomí, že sami maďarští 
lovci si moc trofejové zvěře, na rozdíl od nás, 
neuloví. Jejich cílem je prodat co nejvíce trofejí 
a tím uhradit náklady spojené s provozem jejich 
revírů a hlavně vysoké škody zemědělcům, které 
někdy až neúnosné stavy zvěře napáchají.

Ten, kdo chce zažít opravdový lov, tak jako za 
časů profesora Komárka, ten jede do Rumunska. 
Rozsáhlé komplexy lesa, těžko přístupné lokality, 
vysokohorské pastviny, bezvadní lidé – horalo-
vé. Pravoslavné náboženství a kláštery. Medvědi 
a vlci, občas je k vidění rys, divoká kočka, tet-
řev a silný kňour. Jelenů málo a mimo říje není 
prakticky šance je ulovit. Panenská příroda snad 
taková, jak si panenskou přírodu představují 
naši ochránci přírody. Zvěře málo a ve srovná-

Jak je to s lovem v České republice a v zahraničí

ní s námi téměř žádná. Lov náročný na čas a fy-
zickou kondici. Lovíte s průvodcem, který často 
ani není lesník, či myslivec. Ale je jediný, kdo se 
v karpatských lesích bezpečně vyzná a kdo je 
schopen jelena najít a lovci ho ukázat. Průvodce 
nemá často ponětí, jak je jelen starý, jak těžké 
paroží nosí či kolika bodové paroží to je. Lovec 
se musí rozhodnout sám, zda vystřelit nebo ne. 
Rozhodování to není jednoduché a často je to je-
diná šance za celou dobu lovu.

Současná česká myslivost se potýká s mnohými 
problémy. Některé jsou řešitelné lehce, u jiných 
to trvá déle. Ale tak tomu bylo i v minulosti. Jed-
no je však jisté. Žijeme v době, kdy stavy zvěře 
jsou patrně nejvyšší, jaké zde byly, jsme dosta-
tečně bohatí, abychom si myslivost jako poměr-
ně drahého koníčka mohli dovolit. Ulovit ročně 
větší množství zvěře, i trofejové, je pro mnoho 
lovců samozřejmostí. Lze si proto jen přát, aby 
to tak vydrželo i nadále. A vzhledem k tomu, že 
myslivost byla zapsána na seznam nehmotného 
kulturního dědictví České republiky, je povinnos-
tí nás, myslivců, ono nehmotné dědictví české 
myslivosti nejen ochránit, ale i dále rozvíjet.
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MYSLIVECKÁ STATISTIKA

Myslivecká statistika je zajišťována již od 60. let 
20. století. V současné době uživatelé honiteb 
vyplňují tzv. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o ho-
nitbě, stavu a lovu zvěře za příslušný myslivecký 
rok (od 1. 4. – 31. 3. ), kam se zapisují základ-
ní údaje o honitbě, obhospodařování honiteb, 
početní stavy psů s loveckou upotřebitelností, 
počet držitelů platných loveckých lístků, normo-
vané a minimální stavy zvěře, výsledky myslivec-
kého hospodaření, výskyt dalších druhů zvěře 
a jejich lov. Tento výkaz podléhá statistickému 
zjišťování a řídí se zákonem o státní statistické 
službě. Myslivecké údaje si můžete prohléd-
nout na stránkách Českého statistického úřadu 
- www.czso.cz.

Z myslivecké statistiky lze získat údaje o vývoji 
početních stavů zvěře, jejich lovu, výskytu ostat-
ních druhů zvěře, a to v několikaleté řadě. Orgán 
státní správy myslivosti má přehled o úrovni hos-
podaření se zvěří v jednotlivých honitbách.

Podle základních údajů myslivecké statistiky za 
rok 2016 je v Libereckém kraji:

• 237.773 ha honební plochy, na které je uzna-
ných 212 honiteb, z toho 75 vlastních a 137 
společenstevních (5 obor o výměře 209 ha, 
1 samostatná bažantnice o výměře 85 ha, 3 
bažantnice (část honitby) o výměře 655 ha).

• průměrná výměra všech 212 honiteb v LK je 
1.121 ha.

Jednotlivé údaje o normovaných stavech zvěře, 
sčítaných jarních kmenových stavech, pláno-
vaném lovu a skutečném lovu spolu s úhynem, 
jsou pro přehlednost uvedeny v grafech od roku 
1995 do roku 2005, v rozmezí po 5ti letech.

Největší vypovídací hodnotu má údaj o odlovu 
zvěře. Nejmenší pak sčítaný stav, neboť zvěř 
v terénu nelze spočítat zcela přesně. Minimální 
a normované stavy zvěře se stanoví podle zá-
kona o myslivosti. Plánový odlov se vypočítává 
mimo jiné ze sčítaných stavů. Vzhledem k uve-
denému a k migraci zvěře se hodnoty uvedené  
v myslivecké statistice mohou od reality lišit.

V posledních letech se zvyšuje odlov zvěře jelení, 
dančí a mufloní nad plánovaný lov. Sčítané sta-
vy mnohokrát převyšují stavy normované. V ČR 
bylo v roce 2016 odloveno přes 26.000 ks jelení 
zvěře, z toho v LK přes 1.500 ks. U dančí zvěře 
bylo v ČR v roce 2016 odloveno přes 20.000 ks, 
z toho v LK přes 400 ks. U mufloní zvěře bylo 
v ČR v roce 2016 odloveno přes 9.500 ks, z toho 
v LK přes 300 ks. Vývoj v Libereckém kraji je zná-
zorněn v grafech.

Graf 16 – Jelení zvěř (v kusech)

Myslivecká statistika
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Graf 17 – Dančí zvěř (v kusech)

Graf 18 – Mufloní zvěř

Graf 19 – Srnčí zvěř (v kusech)

Myslivecká statistika

Naopak u srnčí zvěře dochází k pozvolnému snížení odlovu. V roce 2016 bylo v ČR odloveno přes 
100.000 ks zvěře srnčí, z toho v LK přes 4.000 ks (+ úhyn ve výši 1.733 ks). V grafu je znázorněn vývoj 
v Libereckém kraji.
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Nárůst odlovu za sledované období je nejvyšší u černé zvěře. Plánovaný odlov a skutečný odlov čer-
né zvěře stále rostou. V Libereckém kraji za rok 2016 bylo uloveno přes 5.000 ks zvěře. V celé České 
republice to bylo přes 160.000 ks zvěře.

Graf 20 – Černá zvěř (v kusech)

Odlov zvěře bažantí je ovlivněn chovem v bažantnicích, které jsou na chov bažantů zaměřeny. Mimo 
bažantnice je odlov bažantů minimální. V ČR za rok 2016 bylo odloveno přes 471.000 ks, z toho v LK 
přes 13.000 ks. Graf znázorňuje vývoj v Libereckém kraji. U zaječí zvěře se za sledované období odlov 
razantně snížil. V roce 2016 bylo v ČR odloveno přes 32.000 ks zvěře zaječí, z toho v LK přes 150 ks. 
Graf znázorňuje vývoj v Libereckém kraji.

Graf 21 – Bažantí zvěř (v kusech)

Myslivecká statistika
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Graf 22 – Zaječí zvěř (v kusech)

Ke zlepšení vývoje početních stavů zvěře, zachování či zlepšení kvality přispívají tzv. oblasti chovu 
zvěře. Záleží na držitelích honiteb, zda předloží krajskému úřadu návrh na zřízení oblasti chovu zvě-
ře. Krajský úřad si je vědom důležitosti oblastí chovu, kdy lze výrazně ovlivnit kvalitu druhu zvěře ve 
vymezené oblasti chovu.

• Krajský úřad vyhlásil v průběhu roku 2006 oblast chovu zvěře tetřívka obecného, která byla 
vyhlášena na základě návrhu držitele honiteb Krajského inspektorátu Liberec, Lesy ČR, s.p. Tato 
oblast chovu tetřívka obecného se nachází na území honiteb Lesní správy Frýdlant a Lesní sprá-
vy Jablonec nad Nisou. Její výměra se pohybuje na cca 22 000 ha (viz text dále v publikaci).

• V průběhu roku 2008 byla vyhlášena další oblast pro koroptev polní pod názvem Zbynská strou-
ha, která byla vyhlášena na základě návrhů držitelů honiteb Honebního společenstva Štědrá, 
Pozemkového fondu ČR Česká Lípa a Městských lesů Doksy, s.r.o. o celkové výměře 3 409 ha.

• Třetí oblastí chovu zvěře je oblast koroptve polní pod názvem Studenec, která byla vyhlášena 
v roce 2012 na základě návrhu Honebního společenstva Studenec a zahrnuje jedinou honitbu 
Studenec.

Stavy některých druhů zvěře nelze z hlediska myslivecké statistiky objektivně zhodnotit. Je to např. 
liška obecná (sčítaný stav 2.938 ks, lov 2.614 ks a pomocí norníků – speciálně vycvičených psů - 47 
ks), jezevec lesní (sčítaný stav 1.840 ks, lov 197 ks), kuna lesní a skalní (sčítaný stav 3.224 ks a lov 364 
ks), holub hřivnáč (sčítaný stav 6.274 ks, lov 386 ks), straka obecná (sčítaný stav 5.699 ks, lov 399 ks), 
vrána obecná (sčítaný stav 1.522 ks, lov 50 ks), tchoř tmavý a světlý (sčítaný stav 411 ks, lov 0 ks), 
hrdlička zahradní (sčítaný stav 3.059 ks, lov 14 ks), špaček obecný (sčítaný stav 14.139 ks, lov 0 ks).

Graf 23 – Liška (v kusech)

Myslivecká statistika
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Graf 24 – Jezevec (v kusech)

Dalšími druhy, u kterých jsou uvedeny početní stavy: vydra říční (sčítaný stav 100 ks), krkavec velký 
(sčítaný stav 2.407 ks), výr velký (sčítaný stav 336 ks), sluka lesní (sčítaný stav 1.643 ks), tetřívek 
obecný (sčítaný stav 59 ks), sojka obecná (sčítaný stav 7.420 ks). Ojediněle se zde vyskytl rys ostrovid 
v počtu 6 ks.

Graf 25 – Vydra (v kusech)

Graf 26 – Krkavec (v kusech)

Myslivecká statistika
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Graf 27 – Sojka (v kusech)

Druhy zvěře, na jejichž lov musí být uděleno povolení: kormorán velký (sčítaný stav 426 ks, lov 9 ks – 
na žádost rybářů) či volavka popelavá (sčítaný stav 1.081 ks, lov 2 ks – na žádost rybářů).

Graf 28 – Kormorán (v kusech)

Graf 29 – Volavka (v kusech)

Myslivecká statistika



92

V roce 2014 byl uveden první výskyt 1 ks vlka, v roce 2016 již 2 ks. Podle dostupných informací 
byl v národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala nedaleko města Doksy fotopastí vyfocen vlk. 
Potvrdil se tak jeho návrat do severních Čech po více než 100 letech. Přišel pravděpodobně z ně-
mecko-polského pomezí, z oblasti Lužice, kde by podle odhadů mělo žít v několika smečkách více 
než 100 jedinců. V současné době se zde vyskytuje minimálně 1 smečka. Vlci jsou problémem pro 
chovatele ovcí. Došlo k několika napadením. Kompenzace za usmrcené ovce vyplácí chovatelům 
ovcí stát, protože je vlk chráněným druhem. V Libereckém kraji bylo za rok 2015 vyplaceno cca 6.000 
Kč, za rok 2016 cca 35.000 Kč a za rok 2017 vyplaceno cca 74.000 Kč a nárokováno ještě cca 45.000 
Kč. Celkem za 3 roky přes 50 kusů usmrcených ovcí. Vlk loví také zvěř, nejčastěji zvěř mufloní (srov. 
článek k oboře Ralsko).

Dále je zde uveden lov dalších druhů živočichů, kteří nejsou zvěří, jedná se o druhy zavlečené a v naší 
přírodě nežádoucí, např. mýval severní 6 ks, psík mývalovitý 212 ks, norek americký 6 ks a nutrie říč-
ní 11 ks.

Graf 30 – Psík mývalovitý (v kusech)

Graf 31 – Norek americký (v kusech)

Myslivecká statistika
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K MYSLIVOSTI PATŘÍ NEODMYSLITELNĚ LOVECKÝ PES

Člověk a pes, aneb myslivec bez psa je poloviční myslivec.

NĚCO Z HISTORIE

Jak jistě všichni vědí, pes vznikl domestikací vlka 
a jeho následným šlechtěním s ohledem na růz-
né využití pro potřeby člověka. První plemena 
psů sloužila pro obranu rodin, jejich majetku 
a lov velké a nebezpečné zvěře. Ve většině pří-
padů to byla plemena typu mastif, tj. těžcí, silní, 
nebojácní a ostří psi, kteří později sloužili i jako 
bojoví psi ve válkách.

S rozvojem lidské společnosti, úbytkem velké ne-
bezpečné zvěře a zlepšováním loveckých pomů-
cek, se šlechtění psů podřídilo novým podmín-
kám a začala se vytvářet nová plemena, která 
splňovala požadavky lovců. Jako jedni z prvních 
vznikli psi pro lov škodné srstnaté zvěře v podze-
mí, která byla zdrojem kvalitní kožešiny využíva-
né pro šití oblečení. O výskytu těchto psů, kteří 
se podobali jezevčíkům, existují prokazatelné 
nálezy, pocházející z dob více než 4000 let před 
naším letopočtem.

Drobná zvěř se lovila ve většině případů lapá-
ním do sítí. Spárkatá zvěř byla lovena především 
lukem nebo kuší a po zásahu často odcházela 
zraněná na velké vzdálenosti. K jejímu naleze-
ní – dosledování sloužili barváři, kteří byli vycvi-
čeni pro práci na stopě. Mezi barváře patří dnes 
používaný bavorský barvář a hanoverský barvář. 
Pro lov lišek, zajíců i spárkaté zvěře v rozsáhlých 
horských honitbách byli vyšlechtěni honiči, kte-
ří se vyznačují dostatečnou vytrvalostí, ostros-
tí, samostatností a dobrou orientací v terénu. 
Dnešním typickým představitelem je slovenský 
kopov, alpský brakýř jezevčíkovitý a beagle.

S rozvojem palných zbraní a rozšířením lovu 
drobné zvěře právě pomocí těchto zbraní, do-
šlo k rozšíření plemen slídičů. Tito psi byli urče-
ni pro vyhánění drobné zvěře z houštin, rákosí 
a křovisek, odkud ji hlasitě vyháněli na střelce. 
Dnes mezi nejznámější zástupce této skupiny 
patří anglický kokršpaněl, anglický špringršpaněl 
a velššpringršpaněl spolu s křepelákem. V pol-
ních honitbách se pro lov drobné zvěře také 
úspěšně používali ohaři všech rázů.

Počátek intenzivního rozvoje myslivecké kyno-
logie sahá do doby Karla IV. a vyvrcholil v 19. 
století. Největší rozmach byl zaznamenán v An-
glii, ale ani naše země nezůstala pozadu. Za Ra-
kouska-Uherska vzniklo několik spolků zabývají-

cích se loveckou kynologií, z nichž pak po roce 
1918 vznikla Československá myslivecká jednota 
a Československá kynologická unie. V této době 
měl největší zásluhy o rozvoj myslivecké kyno-
logie a chovu psů zejména Karel Podhajský, Ri-
chard Knoll, František Houska, Milena Štěrbová 
a další.

Ačkoliv byla kynologie po druhé světové válce 
řízena různými organizacemi, zůstala myslivecká 
kynologie vždy svá a spadala pod ČSMJ (Česko-
slovenská myslivecká jednota) a ČMS (Českomo-
ravský svaz) až do roku 1990. Vzhledem k tomu, 
že FCI (Mezinárodní kynologická organizace) 
požadovala od členů, aby nepodnikali, muselo 
nutně dojít ke změnám v organizaci kynologie 
u nás. Všechny kynologické organizace vytvořily 
Českomoravskou kynologickou unii, která se sta-
la řádným členem FCI a jejímiž členy jsou všech-
ny kynologické organizace fungující u nás. Lovec-
kými psy se zabývá Českomoravská kynologická 
jednota, členy jsou jednotlivé chovatelské kluby 
loveckých plemen.

MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE V LIBERECKÉM KRAJI

Krajina je v Libereckém kraji rozmanitá a sahá 
od nížin až po horské oblasti. Drobná zvěř (za-
jíc, bažant) se v hojném množství vyskytovala do 
poloviny 70. let 20. století. Srnčí zvěř byla nejen 
ve smíšených honitbách, ale i v honitbách les-
ních. Jelení zvěř se chovala v jeleních chovatel-
ských oblastech, odkud se postupně rozšířila i do 
smíšených honiteb. Od širokého spektra zvěře se 
odvíjela i myslivecká kynologie a v každé honit-
bě jsme tak našli dostatek ohařů pro lov drob-
né zvěře, slídičů pro vyhánění drobné zvěře ve 
smíšených a lesních honitbách, i dostatek psů 
schopných pracovat při dosledech či norování. 
Bohužel od počátku 80. let 20. století došlo k ra-
pidnímu poklesu stavů drobné zvěře, nárůstu 
zvěře černé, ostatní zvěře spárkaté a predátorů. 
Zákonitě se tak změnily i počty a složení lovec-
kých psů. Myslivci se začali zajímat především 
o spárkatou zvěř a chov drobné zvěře byl odsu-
nut na druhou kolej.

I přes tyto změny se však našli příznivci myslivec-
ké kynologie, kteří navzdory obtížím pokračovali 
v rozvoji a propagaci chovu a výcviku loveckých 
psů. Zde je nutno zmínit dnes již zemřelého 
Aloise Formánka, který byl význačný chovatel 
a cvičitel německých krátkosrstých ohařů, jehož 

K myslivosti patří neodmyslitelně lovecký pes
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důstojným pokračovatelem je jeho vnuk Jiří For-
mánek, a Jaroslava Beneše propagátora chovu 
anglických ohařů. Mezi současné osobnosti mys-
livecké kynologie patří Karel Fajfr, chovatel dlou-
hosrstých ohařů, MVDr. Josef Nosek, chovatel 
retrívrů, Pavel Bejček a Jan Novotný, chovatelé 
barvářů, Josef Šlechta a Jiří Bradáč, propagátoři 
a chovatelé honičů. Josef Hejlek, Pavel Prokorát 
a Pavel Kondruš patří mezi významné chovatele 
a cvičitele norníků a Milan Řezníček spolu s Jo-
sefem Ždárským patří mezi propagátory slídičů. 
Většina z uvedených chovatelů a cvičitelů jsou 
zároveň rozhodčími pro zkoušky z výkonu lovec-
kých psů.

Kynologické komise všech okresních myslivec-
kých spolků jsou jedny z nejaktivnějších a po-
skytují servis pro všechny myslivce zabývající 
se kynologií. V jednotlivých okresech je ročně 
předváděno na zkouškách kolem 50 psů. Chov 
některých plemen loveckých psů se stal v sou-
časné době i módou mezi nemysliveckou veřej-
ností, což přináší velké nebezpečí pro jednotlivá 
plemena. Tito chovatelé stupňují požadavky na 
snížení kvality práce loveckého psa s hlavním 
zřetelem na produkci štěňat a získávání finanč-
ních prostředků. Pokud se pokouší psy nějakým 
způsobem lovecky cvičit, často se dostávají do 
střetů s uživateli honiteb, protože mnohdy ne-
chávají psy volně běhat a cvičí v honitbě bez 
souhlasu, čímž samozřejmě porušují i příslušné 
právní předpisy. Na módní oblibu již doplatili vel-
šteriéři, maďarští ohaři, výmarští ohaři, kokršpa-
nělé, retrívři a v minulosti baseti.

I přes výše uvedené potíže se v kraji zachovaly 
díky zaníceným chovatelům a výcvikářům sluš-
né stavy ohařů, jak kontinentálních, tak anglic-
kých, kteří jsou využívání i v sokolnictví. Ohař má 
i v dnešní době nezastupitelné místo při výkonu 
práva myslivosti. Je to všestranný pes, kterého 
lze využít nejen při lovu drobné zvěře a kachen, 
ale v případě nutnosti i při dosledu spárkaté zvě-
ře. Majitelé dokáží tyto psy výborně připravit na 
všechny druhy zkoušek a soutěží, kde sklízejí vel-
mi dobré výsledky, např. memoriál Karla Podhaj-
ského, Františka Vojtěcha a dalších.

Na rozdíl od stavu ohařů, jejichž stavy poklesly, 
se zvýšily stavy tzv. malých plemen psů. Tito psi 
jsou v některých případech schopni zastoupit 
ohaře, a tak se stali velmi oblíbenými. Značná 
část myslivců si pořídila jezevčíky a vycvičila je 
v norování, protože došlo ke zvýšení stavu lišek, 
které bylo nutno tlumit, aby se zachránily zbytky 
drobné zvěře a v práci na barvě, kde zastali bar-
váře. Rovněž došlo ke zvýšení počtu teriérů a to 
zejména velšteriérů a jagteriérů, kteří mohou 

vykonávat práci nejen jezevčíků, ale při dobrém 
výcviku jsou schopni pracovat jako honiči i přiná-
šet bažanta.

Do skupiny malých plemen lze započítat i pleme-
na slídičů a retrívrů, kteří se hodí do smíšených 
honiteb, kde plně zastanou práci ohařů, honičů 
i barvářů. Retrívři bohužel doplatili podobně 
jako welšteriéři na módu a stali se z nich z velké 
části společenští psi bez využití v myslivecké pra-
xi, případně pracují v oboru canisterapie nebo 
jako vodící psi.

Se zvyšujícími stavy černé zvěře se zároveň zvýši-
la poptávka po psech dostatečně ostrých a nebo-
jácných, kteří by byli schopni černou zvěř vyhnat 
z leče na střelce nebo ji zastavit. Tyto požadavky 
splňují především honiči. Z počátku tuto práci 
zastávali jagdterieří, welšteriéři či hrubosrstí fox-
teriéři i jezevčíci. Dnes je to slovenský kopov, alp-
ský brakýř a v poslední době také štýrský brakýř, 
kteří byli od počátku šlechtěni a využívání k lovu 
černé zvěře, lišek a zajíců v lesních honitbách. 
Jejich výhodou je dostatečná ostrost, dobrá 
orientace v terénu a nezájem o pronásledování 
lišek do nor. Okresní myslivecký spolek Liberec 
má velmi dobrou spolupráci s klubem chovate-
lů alpského brakýře jezevčíkovitého (ABJ) a pra-
videlně jsou zde konány zkoušky honičů, které 
vyvrcholily uspořádáním soutěže o pohár Gusta-
va Kořínka, který je jedním z předních chovatelů 
a propagátorů ABJ.

S nárůstem počtů velké spárkaté zvěře se zvýšil 
i zájem po plemenech barvářů, kteří hrají neza-
stupitelnou roli při lovu a dosledu zejména jelení 
zvěře. Jejich výcvik je však složitý, a tak se jim vě-
nují opravdoví znalci a milovníci tohoto plemene 
a znalci jelení zvěře.

Lovecky použitelní psi s odpovídajícími zkouš-
kami a dobrým výcvikem, jsou neocenitelnými 
pomocníky myslivců. Dohledáním drobné zvěře 
nebo dosledováním spárkaté zvěře zabraňují 
jejímu trápení v případě postřelení a zachraňují 
velkou část kvalitní zvěřiny, která by jinak přišla 
nazmar. Důležitou roli hrají v ochraně zvěře při 
sklizni pícnin jejím vyháněním z těchto ohrože-
ných ploch.

Lidé, kteří si chtějí pořídit psa loveckého pleme-
ne, by si měli uvědomit, že lovecký pes je pes 
pracovní a ne všichni jsou schopni plnit jeho ná-
roky na pohyb a práci. Pes, který nemá dosta-
tek fyzické a mentální práce, pak trpí a nepřináší 
radost ani svému majiteli. Jeho lovecké pudy, 
které u něj propuknou v nejméně vhodnou chvíli 
i tehdy, když není lovecky veden, se mohou stát 
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zdrojem velkých nepříjemností a mnohdy i fi-
nančních nákladů. Výjimku snad tvoří plemena 
retrívrů, kteří se hodí ke canisterapii, jako vodicí 
a asistenční psi, a některá plemena teriérů, kteří 
jsou vhodní pro sportovní disciplínu agility. Po-
řízení psa a jeho držení není krátkodobou zále-
žitostí, a tak každý, kdo o psovi uvažuje, by měl 
zvážit svoje možnosti ve všech ohledech. Mys-
livci na rozdíl od laické veřejnosti znají požadav-
ky jednotlivých loveckých plemen i úskalí jejich 
chovu a výcviku a podle toho volí i plemena tak, 
aby byla schopna výkonu práva myslivosti. Musí 
tak činit i s ohledem na právní předpisy, které 
přímo určují kolik a jaké psy musí uživatel držet 
v honitbě.

Myslivec a pes patří po celé generace nerozluč-
ně k sobě a jsou si kamarády až do konce jed-
noho z nich. Pes slouží svému pánovi nejen při 
lovu, ale i ochraně mláďat při sklizni pícnin, jako 
jeho ochránce a hlídač majetku.

POČTY PSŮ PODLE MYSLIVECKÉ STATISTIKY

Tabulka 11: Počty psů podle myslivecké statisti-
ky za rok 2016 ve srovnání s Českou republikou:

Liberecký kraj Česká republika
ohaři 284 10 898
barváři 78 2 416
honiči 59 1 964
slídiči 131 2 900
teriéři 216 6 170
jezevčíci 266 6 637
severští 0 73
CELKEM 1 034 31 058

Podle zákona o myslivosti jsou myslivci povinni 
mít pro každou honitbu stanovený počet lovecky 
upotřebitelných psů, aby byla zajištěna dohle-
dávka či dosled postřelené zvěře.

K myslivosti patří neodmyslitelně lovecký pes

Alpský brakýř

Anglický špringršpaněl přináší bažanta

Německý krátkosrstý ohař při přinášení srstnaté

Anglický ohař jak pomocník sokolníka

Hrubosrstý jezevčík
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STÁTNÍ SPRÁVA MYSLIVOSTI

Státní správa na úseku myslivosti je zajišťována 
přes obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
krajské úřady a ministerstva. Ústředním orgá-
nem státní správy myslivosti v České republice 
je Ministerstvo zemědělství. Na území národních 
parků je to Ministerstvo životního prostředí. Na 
území krajů jsou to krajské úřady v přenesené 
působnosti. Na území obcí to jsou obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností.

Ministerstvo zemědělství rozhoduje ve věcech:
1. opatření k zachování druhů zvěře,
2. dovozu, vývozu a vypouštění druhů zvěře,
3. řídí výkon státní správy myslivosti,
4. organizuje a řídí myslivecký výzkum a podílí 

se na vzdělávání v myslivosti,
5. vypracovává koncepce rozvoje myslivosti,
6. účastní se na mezinárodní spolupráci, pro-

gramech a projektech,
7. ustavuje ústřední hodnotitelskou komisi tro-

fejí a pověřuje některou mysliveckou orga-
nizaci vedením evidence význačných trofejí,

8. pověřuje právnické osoby prováděním zkou-
šek pro myslivecké hospodáře, sokolnických 
zkoušek, zkoušek loveckých psů a zkoušek 
z myslivosti,

9. pověřuje celostátně působící myslivecké or-
ganizace pořádáním výstav,

10. podporuje finančními příspěvky myslivecké 
činnosti.

Krajský úřad rozhoduje ve věcech:
1. souhlas s chovem zvěře v zajetí,
2. vymezení oblastí pro chov zvěře,
3. prohlášení pozemků za nehonební,
4. povolení použití dravců jako loveckých,
5. poskytování finančních příspěvků,
6. určuje termíny sčítání zvěře,
7. zpracovává statistická hlášení o myslivosti,
8. podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysli-

veckém výzkumu,
9. spolupracuje s občanskými sdruženími, kte-

ré působí v myslivosti, a ostatní veřejností.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností roz-
hoduje ve věcech:
1. uznávání honiteb,
2. registrace honebních společenstev,
3. jmenování a odvolání mysliveckých hospo-

dářů a myslivecké stráže,
4. povolení odlovu zvěře,
5. kontrola mysliveckého plánování,
6. výdej plomb a lístků o původu zvěře,
7. povolení zakázaných způsobů lovu.

V této souvislosti je vhodné čtenáře upozornit 
na některá omezení a zákazy, které uvádí zákon 
o myslivosti a za které hrozí pokuta:
• je zakázáno plašit zvěř
• je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení 

mláďat
• je zakázáno ničit myslivecká zařízení, slanis-

ka, napajedla.

Orgán státní správy myslivosti má právo v době 
hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo pro-
vádění lovů nařídit omezení či zákaz vstupu do 
honitby, omezení jízdy koňmi a tažnými psy, či 
sportovních nebo zájmových činností. V Liberec-
kém kraji tohoto práva nebylo ze strany orgánů 
státní správy myslivosti zatím využito.

Státní správa myslivosti

Odznak státní správy myslivosti
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ORGANIZACE, KTERÉ MAJÍ VZTAH K MYSLIVOSTI
V LIBERECKÉM KRAJI

VOJENSKÉ LESY A STATKY, S.P.

Ralsko – krajina zubrů, vlků, muflonů i výjimeč-
né populace spárkaté zvěře

Bývalý vojenský újezd Ralsko se rozprostírá 
v unikátní přírodní lokalitě mezi hradem Bezděz 
a Ještědským hřebenem. Lokalitu o rozloze pře-
sahující 28 tisíc hektarů spravuje státní podnik 
Vojenské lesy a statky (VLS). Vedle lesnictví a ry-
bářství hospodaří divize VLS se sídlem v Mimoni 
také na vlastní účet v sedmi honitbách. Unikát-
ní podmínky Ralska, které sloužilo po desetiletí 
v minulém století jako vojenský výcvikový pro-
stor, díky čemuž se mu vyhnul okolní intenzivní 
civilizační rozvoj, se promítá i do výkonu mysli-
vosti v lokalitě. Na území s hustotou osídlení, jež 
je ve srovnání se standardem středoevropského 
prostoru mimořádně nízká, zvěř disponuje stále 
svými přirozenými instinkty. Podmínky v Ralsku 
umožnily návrat vlků, kteří se zde v minulých le-
tech opět trvale usadili, také realizaci české části 
výjimečného mezinárodního programu, jehož 
snahou je navrátit do volné přírody největšího 
obratlovce kontinentu – zubra evropského.

Honitby VLS ČR, s.p., divize Mimoň:

Honitba Ralsko je největší ze sedmi honiteb 
o rozloze 21 461 ha, je tvořena dominantně les-
ními porosty, ale i plochami bývalých střelnic, 
zemědělskými pozemky a vodními plochami. 
Nachází se mezi obcemi Mimoň, Stráž pod Ral-
skem, Mnichovo Hradiště a Doksy. V honitbě je 
normován chov geneticky i trofejově velmi kva-
litní jelení zvěře v počtu 210 ks. Populace daňka 
evropského chovaného v počtu 256 kusů dosa-
huje průměrné trofejové kvality, zajímavostí je 
výskyt tmavé (černé) formy tohoto druhu (cca 
15%) a občasné bílé formy v počtu několika kusů 
ročně. Stav muflona je silně poznamenán preda-
cí vlka a v současné době se v honitbě vyskytuje 
pouze několik málo jedinců. Dalšími chovanými 
druhy je srnec obecný (257 ks) a prase divoké 
(98 ks). U prasete divokého je snaha o co největ-
ší redukci lovem a odchytem z důvodu omezení 
škod na především zemědělských pozemcích, 
které se nacházejí v honitbě a nejbližším okolí.

Obora Židlov, druhá největší obora v ČR o výmě-
ře 3 794 ha vznikla v roce 2000. Srdcem obory, 
které obklopují lesní porosty, je bývalá tanková 
střelnice Židlov. Chová se zde velmi kvalitní po-

pulace jelena lesního, která je odborným mys-
liveckým hospodařením neustále zlepšována. 
Dále je zde chován muflon a zubr evropský, do-
plňkovou zvěří je daněk evropský, srnec obec-
ný a prase divoké. Instinkty zde chované zvěře 
odpovídají díky rozloze obory chování zvěře ve 
volné honitbě. Vstup do obory je omezen v době 
kladení mláďat, období končící zimy, kdy je zvěř 
velmi citlivá na vyrušování u krmelišť, a v době 
hlavní lovecké sezóny.

Obora Velký Dub o výměře 534 ha se rozkládá 
v těsném sousedství Máchova jezera. Její velice 
členitý a lovecky náročný terén je domovem kva-
litní populace daňka evropského a muflona. Vy-
skytují se zde překrásné bukové porosty doplně-
né skalnatými výchozy pro fyzicky zdatné lovce. 
Vstup do obory je zakázán celoročně.

Honitba Chlum o výměře 958 ha je nejseverněji 
umístěnou honitbou divize. Nachází se nedaleko 
Nového Města pod Smrkem v nadmořské výšce 
cca 400 m. V této honitbě se vyskytuje přede-
vším zvěř srnčí a výjimkou nejsou ani trofejově 
kvalitní úlovky jelenů.

V bývalém vojenském prostoru Milovice neda-
leko Benátek nad Jizerou (na území Středočes-
kého kraje) obhospodařuje divize další tři honit-
by Mladá (4 695 ha), Stará Boleslav (1 061 ha) 
a Vlkava (652 ha). Ve všech těchto honitbách se 
v poměrně vysokém počtu vyskytuje černá zvěř, 
normována je zvěř srnčí a trofejově nadprů-
měrná populace muflona. Divize zde organizuje 
společné lovy na černou zvěř, které jsou počtem 
ulovených kusů vysoko nad celostátním průmě-
rem.

Chov zubrů v oboře Židlov

Zubří stádo ve složení čtyři krávy a jeden býk 
bylo dovezeno do obory Židlov 15. ledna 2011. 
Zvěř byla z transportních beden vypuštěna pří-
mo do aklimatizační obůrky vybudované pro 
tento účel. Samice jménem Karvina (rok naro-
zení 2004), Kaszelanka (2005), Kartinka (2007) 
a Kahunka (2009) pocházejí z Bělověžského ná-
rodního parku a byly získány odchytem z volné 
přírody. Samec Porto (2007) byl dovezen z ge-
neračního chovu z Kampinovského národního 
parku.

Organizace, které mají vztah k myslivosti v Libereckém kraji
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Zvířata se velmi rychle přizpůsobila místním 
podmínkám. Během jarního období se dostala 
do výborné kondice. V létě roku 2011 se narodi-
la první 3 telata. Zvířata se nechovají agresivně, 
výjimkou bývá pouze období říje, které probíhá 
v měsíci říjnu. Krávy se před porodem uchýlí do 
ústraní a tele přivedou ke stádu přibližně týden 
po narození.

Přikrmováni jsou především v zimních měsících 
senem a senáží (cca 20 kg/ks/den), dužnatými 
krmivy (5 kg/ks/den) a v podzimních měsících 
jim je pro zlepšení kondice předkládána směs 
ovsa a kukuřice.

V zimním období zubři navštěvují náhodně ně-
kolik krmelišť a pohybují se po celé ploše obory 
Židlov. Oproti předpokladům, že budou setrvá-
vat na pastevních plochách se stádo v jarních 
a letních měsících zdržuje převážně v lesních 
porostech, kde si vystačí se spásáním podrostní 
vegetace a na volné plochy vychází především 
v noci.

K dalšímu přírůstku stáda došlo v roce 2012 již 
po vypuštění zvířat do velké obory. Koncem srp-
na se narodil býček Jeroným a teprve koncem 
listopadu se za poměrně velikých mrazů (- 10 
až -15 stupňů) narodila kravička, která dostala 
jméno Jezova. Zajímavostí je, že i toto tele bez 
problémů přežilo díky péči celého stáda.

Přírůstek v dalších letech:
• 2013 - 3 telata (Jeliman, Jeremias a Jerabi-

na), porod těchto mláďat proběhl v rozmezí 
jednoho týdne – synchronizovalo se období 
říje

• 2014 - pět telat, z toho tři kravičky (Jerketka, 
Jednicka, Jela) a dva býčci (Jeden, Jesper). 
Zároveň však při porodu uhynula jedna 
z mladých krav, která se již na Židlově naro-
dila (Jezova)

• 2015 - 4 telata samičího pohlaví a koncem 
měsíce října ještě jedno mládě, býček

• 2016 - tři telata samičího pohlaví a 1 býček
• 2017 – tři telata v květnu, je očekáván další 

přírůstek od mladých samic.

Pro vysvětlení, jakým způsobem jsou zubři po-
jmenováváni, je důležité vědět, že chovu zubra 
v oboře Židlov byla přiřazena počáteční písmena 
JE a ta musí být ve jménech dodržena.

V roce 2014 na jaře byl nejstarší zubří krávě Kar-
viné připevněn GPS obojek pro telemetrické sle-
dování pohybu a některých dalších aktivitových 
dat. Díky tomuto zařízení je možné stádo nepře-
tržitě sledovat.

Cílem chovu zubra evropského v oboře Židlov je 
chov maximálně 30 kusů geneticky a zdravotně 
kvalitních jedinců.

Zubři

Organizace, které mají vztah k myslivosti v Libereckém kraji
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Lesy České republiky jsou největším vlastníkem 
honebních pozemků v kraji. Mají uznáno 60 
vlastních honiteb (z celkových 212 honiteb na 
území Libereckého kraje) a jejich pozemky jsou 
přičleněny ve většině společenstevních honiteb. 
Jednou ze zajímavých aktivit Lesů ČR je podpora 
tetřívka obecného v Jizerských horách.

Podpora tetřívka obecného v Jizerských horách

Tetřívek patří mezi zvěř, která je v současné době 
chráněna. Jeho výskyt se na území Libereckého 
kraje pohybuje pod 100 ks. Pokles početnosti te-
třívka obecného, který postihuje od počátku 20. 
století prakticky celou kontinentální Evropu, se 
nevyhnul ani Jizerským horám. V první polovi-
ně minulého století se zde tetřívek neomezoval 
pouze na četná rašeliniště náhorní plošiny, ale 
osídloval i otevřená podhůří. V 50. a 60. letech 
postupně došlo k velké intenzifikaci zemědělské 
výroby. Meliorací pozemků tetřívek ztratil dobré 
životní podmínky a současně extrémně narůstal 
i tlak rekreace.

Koncem šedesátých let 20. století byly jizersko-
horské lesy na pohled relativně v pořádku a ni-
kdo neočekával zkázu, která nastala v osmdesá-
tých letech vlivem kouřových imisí. Na rozpad 
lesních ekosystémů a masivní odlesnění náhorní 
plošiny tetřívek rychle zareagoval. Na vzniklých 
holinách postupně našel vhodný biotop a jeho 
početnost se neustále zvyšovala. Ale čas běžel 
dál.

Počátkem 90. let skončila hlavní vlna masivního 
zalesňování náhorní plošiny Jizerských hor. Na 
otevřených plochách měl tetřívek dostatečný 
přehled a nacházel zde klid i bohatou potrav-

ní nabídku. Přestože celoroční návštěvnost hor 
stoupala, turistický ruch se omezoval převážně 
na hustou síť cest. Mimořádnému zájmu turistů 
se těšila také četná jizerskohorská rašeliniště. Na 
kalamitních holinách však zůstával klid.

Tento, pro tetřívka příznivý stav, však netrval 
dlouho. Mladé lesní kultury po celých horách 
rychle odrostly a staly se nepřehlednými. Po-
slední hromadná tetřívčí tokaniště se postupně 
zapojila hustými smrkovými mlazinami a tok jed-
notlivých ptáků se přesunul na přehledné komu-
nikace i průseky. Zde jsou stále ptáci více rušeni 
turistikou i lesnickým provozem. Na světlinách 
i v bylinném patru starších smrkových porostů se 
rozrůstá brusnice borůvka, pravidelné letní inva-
ze sběračů plodů problém jen prohlubují.

Doslova před očima se nám mění krajina vrcho-
lových partií hor. Husté smrkové mlaziny snižují 
tetřívkům potravní nabídku, místa k toku i vhod-
né prostředí pro odchov kuřat.

V oblasti se zásadním způsobem měnily bioto-
py i klidové podmínky. Za zlomový lze považovat 
rok 1993. Od tohoto roku početnost ptáků kaž-
doročně klesá, v posledních dvou letech (2015 
a 2016) velmi dramaticky. Můžeme předpoklá-
dat, že v Jizerských horách (jaro 2017) přežívá 
maximálně 50 až 60 ptáků. Přitom zde v roce 
1993 žilo odhadem 200 až 230 jedinců.

Vlastní projekt podpory tetřívka

Po praktických zkušenostech získaných při re-
alizaci prvních sekundárních biotopů v údolí 
Bílé Desné a na Zeleném vrchu byl na Krajském 
ředitelství Lesů ČR, s. p. v Liberci v roce 2013 
zpracován a předložen projekt „Tvorba a údržba 
sekundárních biotopů tetřívka obecného (Tet-
rao tetrix) v Jizerských horách“, který byl přijat 
k realizaci v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, oblast 6. 2. Podpora biodiverzity. Pro-
jekt řeší tvorbu a údržbu sekundárních přírod-
ních stanovišť pro tetřívka obecného jako silně 
ohroženého druhu a současně i cílového druhu 

Graf 32 – Tetřívek (v kusech)

Organizace, které mají vztah k myslivosti v Libereckém kraji
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Ptačí oblasti Jizerské hory v rámci soustavy Na-
tura 2000.

Projekt zahrnuje 12 tetřívčích center na dvou 
lesních správách (LS Jablonec nad Nisou, LS 
Frýdlant v Čechách). Na každém z nich byla vy-
tvořena druhotná bezlesí na ploškách 0,2 až 3,0 
ha. Vytvořená bezlesí jsou propojena biokorido-
ry o jednotné šíři 15 m. Z důvodu citlivého pří-
stupu k horské krajině a jejímu rázu byly pone-
chány skupiny solitérních stromů. Každé tetřívčí 
centrum má rozvolněné okraje, kdy vzájemná 
vzdálenost (spon) ponechaných stromů po zása-
hu je minimálně 5 m. Tak si i do budoucna podr-
ží vertikální zápoj (hluboké zavětvení) stromů na 
okrajích bezlesí. Do oplocenek a individuálních 
ochran se vysadily odrostky jeřábu a břízy.

Realizací projektu se vytvořila mozaika vhodných 
sekundárních biotopů pro tetřívka obecného 
v oblastech současného výskytu, tedy v nejklid-
nějších částech Jizerských hor. Tyto plochy zlepší 
možnost přežití tetřívka i ostatních ptačích dru-
hů (bramborníček, linduška, sluka) v turisticky 
extrémně navštěvovaném pohoří a zároveň zvýší 
biodiverzitu lesního stanoviště. Očekáváme zde 
vyšší druhovou pestrost hmyzu i bylinného pa-
tra.

Organizace, které mají vztah k myslivosti v Libereckém kraji

Tetřívčí centrum Sedlo Holubníku (červenec 2012)

Tetřívčí centrum Sedlo Holubníku (září 2015). Nově vytvořená bezlesí vytvářejí mozaiku biotopů a vhodně fragmentují rychle se zapojující 
smrkové porosty

Svým rozsahem je projekt poměrně ambiciózní. 
Celkem bylo odlesněno 47 ha mlazin a v jejich 
bezprostředním okolí následně proředěno dal-
ších 42 ha. Vzniklo tak 42 drobných bezlesí v mo-
zaice propojených patnáctimetrovými biokori-
dory. Na volných plochách bylo vysazeno 5 000 
ks jeřábů a 3 700 ks bříz. Terénní úpravy zemním 
strojem zahrnují plochu přes 4 ha. V rámci tetřív-
čích center bylo také vytvořeno 20 nových tůněk 
o velikosti cca 25 – 35 m2 s pozvolnými břehy pro 
snazší migraci obojživelníků a hloubkou do 1 m. 
Celkové náklady realizace projektu převyšují 3,8 
milionů Kč.

Rozvolněné okraje odlesněné plochy vytváře-
jí postupný přechod od zapojeného porostu 
k bezlesí. Stanoviště s řidším hluboce zavětve-
ným stromovým porostem jsou vhodná přede-
vším v době hnízdění, výchovy kuřat i jako úkryt 
v zimním období. Koridory zlepší podmínky pro 
migraci tetřívka i ostatních obratlovců a bezob-
ratlých. Výsadby dřevin zvýší ptákům potravní 
nabídku (na podzim jeřabiny, v zimě jehnědy bří-
zy i pupeny jeřábu) i druhovou pestrost lesních 
porostů. Pomístní stržení drnu na minerál zajis-
tí oteplení stanoviště i širší druhovou diverzitu 
a potravní nabídku (dvoukřídlý hmyz, mravenci 
a další druhy). Věříme, že stejně zafungují i drob-
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SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU

Součástí krkonošské fauny je pochopitelně také 
zvěř – péče o ní je nedílnou složkou lesnického 
managementu na území národního parku, za-
bezpečovaného Správou KRNAP.

Hlavními druhy lovné zvěře jsou jelen lesní, sr-
nec obecný a prase divoké. Hlavním úkolem 
krkonošských lesníků na poli myslivosti je vy-
tvoření rovnováhy mezi počty zvěře (a věkovou 
a sociální strukturou populací) a jejím přírodním 
prostředím. To je nezbytné pro omezení škod 
působených zvěří na lesních porostech. Z tohoto 
pohledu je v Krkonoších rozhodujícím druhem, 
jehož početní stavy musí být sledovány a redu-
kovány, jelen lesní. Škody jelení zvěří působené 
v Krkonoších se omezují převážně jen na letní 
období – v zimě je jelení zvěř podchycena v pře-
zimovacích obůrkách, které v dnešní době tvoří 
soustavu, schopnou zachytit zvěř prakticky z ce-
lého území národního parku (a částečně i z pol-
ské strany pohoří). V obůrkách v závislosti na 
průběhu zimy (hlavně výšce sněhové pokrývky) 
přezimuje a je přikrmováno asi 90 % jelení zvěře. 
Přezimovací obůrky, zřizované na odlehlejších 
místech s omezením pohybu veřejnosti, kromě 
funkce ochrany lesa, také zajišťují dostatečný 
klid pro zvěř v náročném období. Počty jelení 
zvěře se při jarním sčítání pohybují pravidelně 
kolem 500 kusů, odlov pak bývá asi 300 kusů.

Na území Krkonošského národního parku Sprá-
va KRNAP hospodaří ve třech honitbách – Pra-
meny Mumlavy, Prameny Labe a Prameny Úpy 
s celkovou výměrou 33 152 ha, tři malé cizí ho-
nitby se nacházejí ve východních Krkonoších; 
v ochranném pásmu se pak nacházejí menší ho-
nitby místních mysliveckých sdružení. Na části 
KRNAP územně spadající do Libereckého kraje je 
myslivecké hospodaření vykonáváno v honitbě 
Prameny Mumlavy s rozlohou 9 876 ha. V roce 
2017 zde bylo při sčítání zvěře na územních pra-
covištích Harrachov a Rezek zjištěno 171 ks je-
lení zvěře a 263 ks srnčí zvěře, plán lovu pak byl 
128 a 42 kusů. Jelen evropský

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) se 
sídlem v Brandýse nad Labem, www.uhul.cz., 
je organizační složkou státu, zřízenou Minister-
stvem zemědělství České republiky. ÚHÚL půso-
bí jako odborná organizace Ministerstva země-
dělství pro oblast lesnictví a myslivosti.

Působnost ústavu je celorepubliková. Největším 
úkolem je provádění Národní inventarizace lesů, 
jejíž druhý cyklus právě probíhá, včetně terén-
ních měření a vyhodnocení výsledků.

ÚHÚL je dále pověřenou osobou podle zákona 
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh a podle zákona č. 149/2003 Sb., 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin. Vede centrální databázi s informacemi 
o lesích ČR, lesním hospodářství a myslivosti.

Na internetových stránkách ÚHÚL najdete sekci 
Portál myslivosti, ve které čtenáři najdou infor-
mace z oblasti myslivosti, např.:
• Historie a tradice myslivosti.
• Co je to myslivost.
• Chov zvěře, zoologie, biologie zvěře, lovec-

tví, střelectví, doby lovu.
• Kynologie (lovečtí psi).
• Myslivecká kvalifikace.
• Státní dotace a nedotační podpora myslivos-

ti.
• Myslivecká statistika vedená od roku 1966.
• Legislativa.
• Mapová aplikace HONITBY ČR, kde lze vyhle-

dat honitby na území České republiky.
• Odkazy na jednotlivé úřady nebo myslivecké 

organizace.

Organizace, které mají vztah k myslivosti v Libereckém kraji

né vodní plochy. Veškeré činnosti byly ukončeny 
v prosinci roku 2015. Tento projekt je konkrét-
ním příspěvkem lesníků nejen k podpoře silně 
ohroženého tetřívka, ale i celkovému zvýšení bi-
odiverzity náhorní plošiny Jizerských hor.

Dramatický úbytek početnosti tetřívka i zásadní 
změna biotopů v Jizerských horách jen potvrzují, 
že bez aktivního a trvalého managementu hor-
ské krajiny tetřívek z našich severních pohranič-
ních hor zřejmě nenávratně zmizí.
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OKRESNÍ MYSLIVECKÉ SPOLKY ČESKOMORAV-
SKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, Z.S.

V Libereckém kraji jsou 4 okresní myslivecké 
spolky:
• Okresní myslivecký spolek Česká Lípa – 

www.omsceskalipa.cz
• Okresní myslivecký spolek Jablonec nad 

Nisou – www.myslivost.cz/omsjablonec
• Okresní myslivecký spolek Liberec –  

www.myslivost.cz/omsliberec
• Okresní myslivecký spolek Semily –  

www.myslivost.cz/oms/semily

Smyslem těchto spolků je práce a servis pro 
členskou základnu, komunikace se státními 
institucemi a hlavně propagace a rozvoj mys-
livosti. V činnosti spolku jsou praktické doved-
nosti, např. pomoc při získávání dotací na kul-
turní akce, pachové ohradníky a práce s dětmi 
a mládeží v kroužcích. Spolky pořádají kurzy pro 
zkoušky z myslivosti k získání loveckého lístku, 
zkoušky mysliveckých hospodářů, dále spolupo-
řádají kurzy pro prohlížitele zvěřiny, školení na 
hodnocení trofejí, střelecké akce, svody a zkouš-
ky loveckých psů. V každém spolku jsou tématic-
ky zaměřené komise např. myslivecká, střelecká, 
kulturně výchovná, kynologická, ekonomická.

Každoročně jsou pořádány jednotlivými Okres-
ními mysliveckými spolky Chovatelské přehlídky 
trofejí, kde uživatelé honiteb vystavují trofeje 
ulovené zvěře. Účelem těchto akcí je ohodnoce-
ní lovu zvěře, její chovná kvalita. Součástí těch-
to akcí jsou svody loveckých psů, akce pro děti 
a mládež, se zaměřením na myslivost a lesnictví.

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – www.
cmmj.cz pořádá každoročně soutěž Zlatá srnčí 
trofej.

Soutěž Zlatá srnčí trofej

Soutěž Zlatá srnčí trofej je určena pro děti z pří-
rodovědných kroužků, kteřé mají zájem o mys-
livost, přírodu a její ochranu. Je zaměřena na 
znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, mysli-
vosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace 
v přírodě atd. Soutěž se koná již mnoho let. Obě-
taví uživatelé honiteb, kteří se střídají v pořádá-
ní, propůjčují pro potřeby soutěže své klubovny, 
prostranství a části honiteb. Koncem května 
nebo začátkem června se koná okresní kolo 
soutěže a vítězové jedné či dvou kategorií jsou 
pak vysláni do národního kola soutěže, které je 
zpravidla spojeno s dvoutýdenním táborem. Na 
soutěž přispívá OMS 50 % částkou, zbytek hradí 
rodiče. Soutěž Zlatá srnčí trofej

Organizace, které mají vztah k myslivosti v Libereckém kraji

Pořádání okresního kola je náročné. Pořadatelé 
i vedoucí kroužků zde odvedou mnoho obětavé 
práce, která časově výrazně přesahuje samotné 
trvání soutěže, protože organizaci, přípravu ste-
zek a zajištění sponzorů, je třeba dělat v před-
stihu.

Znalosti dětí se hodnotí v teoretické části písem-
ným testem mysliveckých znalostí a praktické 
části pak na stanovištích naučné stezky, kde jsou 
připraveny úkoly např. z botaniky, kynologie, 
dendrologie, myslivecké mluvy, tradic a jejich 
zvyků, zoologie a trofeje zvěře, stop a pobyto-
vých znamení, zbraní a střeliva, střelby ze vzdu-
chovky. Zajímavá v poslední době pro děti je 
i střelba z luku.

To vše je třeba připravit, zajistit schopné zkou-
šející a také zajistit ceny pro všechny děti, nejen 
pro vítěze. Vždy si říkáme, že ze všech dětí, které 
chodí do mysliveckých kroužků nebo se účastní 
soutěže Zlatá srnčí trofej, byly jen 2 děti, z kte-
rých budou dobří myslivci, stojí za to se jim vě-
novat.

V další kapitole jsou uvedeny některé aktivity 
pro veřejnost se zaměřením na myslivost.
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AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
SE ZAMĚŘENÍM NA MYSLIVOST
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Budoucí generace myslivců

Myslivci uskutečňují mnoho aktivit ve vztahu  
k dětem, mládeži a nemyslivecké veřejnosti.

V Libereckém kraji:
• Jednou z aktivit byla již výše uvedená soutěž 

„Zlatá srnčí trofej“, která se koná ve všech 
okresních mysliveckých spolcích a je ukon-
čena národním kolem.

• Krajský úřad pořádá každoročně ve spolu-
práci s Českomoravskou mysliveckou jedno-
tou, z.s. „Mysliveckou konferenci“, aby tak 
přispěl k odbornému rozvoji široké myslivec-
ké i nemyslivecké veřejnosti a umožnil řešit 
aktuální problematiku na úseku myslivosti. 
Konference tradičně nabízí řadu užitečných 
informací, odborných poznatků a praktic-
kých zkušeností, které mohou být využity 
při řádném mysliveckém hospodaření v ho-
nitbách na území Libereckého kraje. Vždy je 
vydáván sborník referátů, který je k dispozici 
na internetových stránkách krajského úřadu.

• Okresní myslivecké spolky na svých interne-
tových stránkách aktuálně uvádí své akce.

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST SE ZAMĚŘENÍM 
NA MYSLIVOST

S celorepublikovou působností:
• Českomoravská myslivecká jednota, z.s. po-

řádá výtvarnou a literární soutěž pro děti a 
mládež  pod názvem „ Mé toulky za zvěří“.

• Každoročně se pořádá myslivecká výstava 
v Lysé nad Labem „NATURA VIVA“.

• Českomoravská myslivecká jednota, z.s. po-
řádá soutěž „Honitba roku“, která slouží jako 
ocenění aktivit směřující ke zlepšení život-
ního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitel-
nému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré 
praxe mezi mysliveckou a nemysliveckou ve-
řejnost.

• Časopis Svět myslivosti www.lesprace.cz.
• Časopis Myslivost www.myslivost.cz.

• Ochrana zvěře při sklizni a sečích www.se-
nocec.czu.cz.

• Stop sečení srnčat www.stopsecenisrncat.cz
• Evidence sražení zvěře na silnicích a železni-

cích www.srazenazcer.cz.

Lovu Zdar!

Aktivity pro veřejnost se zaměřením na myslivost
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