HAJNÝ JE LESA PÁN? BEJVÁVALO.
Zákon o lesích č. 289 z r. 1995, v § 1 v rámci definování svého účelu, jmenuje významy lesa:
Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako
národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho
funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
Předchozí lesní zákon č. 61 z r. 1977 charakterizuje význam lesů takto:
Lesy jsou jedním z největších bohatství naší vlasti, jsou jednou ze základních složek životního
prostředí a poskytují trvalý zdroj dřeva pro národní hospodářství.
Autoři sesterského zemědělského zákona č. 334 z r. 1992 o ochraně zemědělského půdního
fondu hned zkraje vypočítávají významy zemědělského půdního fondu:
Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním
prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.
Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti,
kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.
Významy lesní/zemědělské půdy dle pořadí, v jakém je zmiňují základní zákony o půdě
dle zákona
o lesích z r. 1995

1. místo
národní
bohatství
o ochraně ZPF z r. 1992 přírodní
bohatství
o lesích z r. 1977 (už
bohatství vlasti
neplatný)

2. místo
složka životního
prostředí
zemědělská
produkce
složka životního
prostředí

3. místo
4. místo
plnění všech
trvale udržitelné
funcí
hospodaření
složka životního
prostředí
zdroj dřeva

Obecně úvodní deklarace definuje ducha zákona (smysl, účel, vodítko). Co tedy z těchto
preambulí vyplývá? Všechny tři zákony vnímají půdu prvořadě jako bohatství (národní, přírodní,
vlasti). To je pochopitelné a nesporné. Zde není o čem diskutovat. Principiální a pro praxi
zajímavá diskuse začíná na pořadí druhém a dalších. Zajímavé je např. čtení uvedených
preambulí z pohledu hierarchie profesí, které se o půdu starají. Pokud za význam dosadíme
profesi, vyjde následující pořadí.
Hierarchie profesí, které odpovídají (odpovídaly) za lesní a zemědělskou půdu
o lesích z r. 1995

ochránce životního
prostředí

o ochraně ZPF z r.
1992
o lesích z r. 1977 (už
neplatný)

zootechnik a agronom
ochránce životního
prostředí

správci funcí lesa rovnocenně lesník hospodařící
(v praxi lesník, vodohospodář, podle principů trvale
ochráce životního prostředí, ...) udržitelného
hospodaření
ochránce životního prostředí
lesník coby dodavatel dřeva

Co z uvedených preambulí plyne?
1. Zatímco agronom nebo zootechnik je dnes polností pán, lesník pán lesa není.
2. Zatímco do r. 1995 bylo hlavní rolí lesníka dodávat dříví, dnes je to správa všech funkcí
lesa a trvale udržitelné hospodaření. Zde vznikl rozpor. Lesníci jsou placeni zejména z
produkce dříví. Jiné významnější zdroje vlastníci lesů, zaměstnavatelé lesníků, nemají.
Společnost však, slovy lesního zákona, o produkci dříví nestojí. Přinejmenším se to
v lesním zákoně (na rozdíl od zemědělského zákona) stydí vyslovit. Za činnosti, které
požaduje, však neplatí. Schizofrenní. Pokrytecké.

