
Opravdu se stavební úřady mají stát orgánem státní správy lesů?

Podle návrhů nového stavebního zákona ano! Česká krajina dostává v posledních desetiletích hodně 
zabrat. Unifikace hospodaření a na ni navazující dramatický úbytek biodiverzity, postupná ztráta 
schopnosti vstřebávat a udržovat vodu, razantní nárůst zpevněných ploch, rozšiřování staveb do 
volné krajiny a zvyšující se tlak na rekreační „přizpůsobení přírody“ lidským potřebám se podepisují i 
na dosud relativně nejstabilnějším (a přesto silně poškozeném) segmentu krajiny – lesích. Jedním 
z mála pozitiv poslední doby je administrativně zachytitelný nárůst plochy lesů – často dokládaný jako 
příklad společenské péče o ně. To ale nic nevypovídá o jejich kvalitě, dlouhodobé udržitelnosti a 
zejména distribuci těchto přírůstků na území republiky. Za posledních 150 let došlo k poměrně 
značnému „vymístění“ lesů z nížin a okolí lidských sídel, kde jsou nejvíc přínosné, do okrajových 
příhraničních zón, nemálo lesů bylo založeno na půdách sice hospodářsky hůře využitelných, ale 
biologicky či funkčně cenných. 

Dosud byla ochrana lesů legislativně celkem slušně zakotvena jak lesním zákonem, tak i dalšími 
předpisy, a vyjádřena i případným „odpustkem“ (poplatkem za odnětí z PUPFL). Nutnost a velikost 
záboru lesa pro jiné účely, umísťování staveb v lese a jeho jiná dotčení posuzovaly specializované 
orgány státní správy lesů již na úrovni ORP, tedy s dostatečnou erudicí, místní znalostí a dostatečně 
nezávislé. I v této konstelaci dochází k erozi jak lesních ploch jejich postupným vyjímáním z lesa (ani 
poplatky nejsou v  případech lukrativních lokalit problémem), tak i stále častějším „výjimkováním“ 
z ochranného pásma lesa.

Stavební úřady nově posílené novelizovaným stavebním zákonem budou mít ale jiné priority, než 
současná úřední struktura: zejména odstraňovat byrokratické a další překážky k úspěšné a rychlé 
realizaci staveb. Tento proces trvá u nás opravdu delší dobu než jinde. Je ovšem zcela na místě 
vyjádřit obavu z toho, aby se překážka v podobě lesa v místě budoucí stavby neodstraňovala ve 
jménu „vyšších zájmů“ příliš snadno rychlým pohybem razítka. 

Společnost nás jako lesníky ve svých lesopolitických dokumentech nabádá k zachování a ochraně lesů 
a jejich prostředí, proto se změnami, které přináší tato novela stavebního zákona, souhlasit 
nemůžeme.

Za Pro Silva Bohemica Milan Hron, předseda spolku, v Brně 5. 5. 2021


