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EDITORIAL

Vážené čtenářky a čtenáři,
v uplynulých týdnech řada z nás při každé příle-
žitosti prchala na svá oblíbená místa do přírody. 
Tentokrát nejenom za sledováním jarního roz-
květu a rození nového života, ale také abychom 
si odpočinuli od stresu z vylekané společnosti. 
Snad již brzy ale budeme mít možnost se vrátit 
i ke kulturním hodnotám ve veřejném prostoru 
a budeme mít ideální možnost popřemýšlet 
nad vztahem ochranářů a kolegů zabývajících 
se památkovou péčí a také možnostmi naší 
spolupráce.
Vy, kdo chcete takové přemítání opřít o sku-
tečně zasvěcené informace, máte skvělou mož-
nost začít pročtením tohoto čísla časopisu Fóra 
ochrany přírody. Historii vazeb obou oborů pou-
tavě popisují Tomáš Rothröckl společně s Věrou 
Kučovou. Ve spolupráci ochrany přírody a péče 
o kulturní památky hraje klíčovou roli AOPK 
ČR, proto rozhodně stojí za přečtení přehledný 
příspěvek od Pavla Pešouta. 
Pravidla určující limity, aby se z naší kulturní 
krajiny nestalo místo nevábné a nepřívětivé 
pro přírodu, obsahuje zejména stavební právo, 
pochopitelně ruku v ruce s právem na ochranu 
životního prostředí. Své zkušenosti s uplatňo-
váním stavebního zákona popsal Jaroslav Ober-
majer a doplnil je o vlastní návrh na urychlení 
a zjednodušení povolování staveb, které by ne-
bylo v rozporu se zájmy ochrany přírody a kraji-
ny. Jakým způsobem by rekodifikace stavebního 
práva mohla a měla ovlivnit zákon o ochraně 
přírody a krajiny potom popisuje, jak je dnes 
populární říkat – „z první linie“, Petr Havel.
V čísle sice najdete o něco méně článků než 
obvykle, ale o to větší poděkování patří všem 
autorům za to, že i v této době našli čas a po-
dělili se s námi o své znalosti, zkušenosti a po-
znatky. Jako vždy ale pro ně bude největší od-
měnou hojné čtení jejich článků. Pevně věřím, že 
k němu nebude docházet jen mezi čtyřmi zdmi 
domácí karantény, ale mnohem více třeba při 
čekání na večerní koncert kuněk u romantického 
rybníku nebo ve frontě na vstup do některého 
z památkově chráněných objektů.
Pěkné čtení!

Jan Dušek

K článku Pavla Pešouta na str. 10: Dramaticky utvářená krajina s hlubokými 
údolími řeky Teplé a Bečovského potoka, s významným hradem a poddan-
ským městským celkem ve svém centru a množstvím stop působení člověka 
kontinuálně po mnoho staletí, je chráněna jako Krajinná památková zóna 
Bečovsko a zároveň je součástí CHKO Slavkovský les, 2005. Foto K. Kuča
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