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STANDARD PRO ROZŠÍŘENÍ MODELOVÉHO LESA 
ČESKÁ REPUBLIKA 

 
Standard pro rozšíření Modelového lesa Česká republika vznikl jako 
strategický a rozvojový dokument napomáhající správnému a formálnímu 
fungování Modelového lesa Česká republika ve věci přijímání nových členů.  

 

Žadatelé musí naplňovat veškeré principy a cíle Modelového lesa Česká 
republika a Mezinárodní sítě modelových lesů. Žadatel bude moci předložit 
svoji žádost na základě doporučení jednoho ze společníků Společnosti 
Modelový les Česká republika a to v případě, že bude splňovat předepsaná 
kritéria.  
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STANDARD PRO ROZŠÍŘENÍ MODELOVÉHO LESA ČESKÁ REPUBLIKA 

 

1. Úvod 

 
Modelový les Česká republika (dále jen „ML ČR“), jako subjekt zapojený do 
Mezinárodní sítě modelových lesů;  vychází z následujících hlavních principů a cílů: 
	

a) Partnerství: Modelový les je neutrální fórum přístupné pro všechny zástupce 
dotčených subjektů v krajině, reprezentující různé hodnoty a zájmy z různých sektorů 
společnosti pracujících na společné vizi.  
 
b) Krajina: Modelový les je geograficky vymezené území zahrnující různorodé 
ekosystémy, řízení a držby půdy. Krajina modelového lesa odráží rozmanité zájmy a 
hodnoty všech zúčastněných stran. 
 
c) Udržitelnost: Hospodaření v modelovém lese podporuje trvale udržitelné 
hospodaření s přírodními zdroji a to v rámci spravedlivého rozdělení hospodářských 
a sociálních výhod získaných z přírodních zdrojů.  
 
d) Řízení:  Řízení přírodních zdrojů je postaveno na rovnocennosti a vyváženosti 
třech základních principů: ekonomického, ekologického a sociálního. Řízení 
modelového lesa je založeno na participační, transparentní, spolehlivé a odpovědné 
spolupráci zúčastněných stran s porozuměním a konsenzem. Modelový les je fórum 
pro řešení konfliktů a rozhodování, respektuje zájmy a hodnoty všech zúčastněných, 
přičemž kdokoliv může vyjádřit svůj názor a ovlivnit rozhodování. 
 
e) Program aktivit: Činnosti prováděné v modelovém lese reflektují potřeby a 
hodnoty zúčastněných stran. Činnosti jsou odrazem efektivního a strategického 
plánování, zavádí nové a inovativní postupy a myšlenky v trvale udržitelném 
hospodaření s přírodními zdroji s využitím vědeckých i tradičních poznatků. 
 
f) Šíření znalostí a budování kapacit: Modelový les buduje kapacity nejen na 
místní úrovni mezi zúčastněnými stranami, ale podporuje budování národních 
kapacit, tak aby zúčastnění byli zapojeni do systému udržitelného hospodaření 
s přírodními zdroji založeného na spolupráci a dále šířili výsledky a osvětu 
prostřednictvím sítě. Výměna zkušeností a znalostí a spolupráce na projektech 
probíhá intenzivně mezi modelovými lesy. Modelový les sdílí své úspěchy a poučení 
na místní, národní i mezinárodni úrovni a zároveň na těchto úrovních produkuje 
činnosti zaměřené na posílení celé sítě modelových lesů. Modelový les podporuje a 
aktivně se účastní školení a vzdělávání nejen široké veřejnosti, ale také mládeže i 
odborných kapacit. 
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2. Základní standardy pro rozšiřování Modelového lesa ČR 

2.1 Kandidát na začlenění do Modelového lesa ČR musí být doporučen některým ze 
společníků Společnosti ML ČR. 

2.2 Uchazeč o začlenění do Modelového lesa ČR se musí zavázat plnit hlavní 
principy a cíle ML ČR.  

2.3 Kritéria pro uchazeče pro začlenění do ML ČR: 
a)  žádající subjekt, musí mít ve své působnosti geograficky vymezené území v ČR 

spravované dle principů udržitelného hospodaření, přednostně lesnický park, 
nebo biosférickou rezervaci  

b) rozloha území musí být dostatečná k tomu, aby mohly být uplatňovány funkce 
ML jakožto vzorového objektu udržitelného hospodaření 

c) na území musí být pro koordinaci aktivit uplatňován participační management, 
v němž budou zahrnuti zástupci různých zájmových skupin vč. samospráv atd. 

2.4 Přistoupení nového člena – společníka ke Společnosti ML ČR - je možné pouze 
se souhlasem všech stávajících společníků. Nový společník musí bezvýhradně 
přistoupit ke Smlouvě o společnosti Modelový les ČR, nebude-li výslovně dohodnuto 
se všemi stávajícími společníky jinak. 


