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P O S U D E K   
    

oponenta rigorózní práce Mgr. Michaly  Mašínové na téma 
 

„Lesní a honební právo v českých zemích do roku 1938“ 
(rozsah celkem 151 stran, 142 bez příloh a povinných dodatků) 

 
 

  Na počátku třetího tisíciletí našeho letopočtu je v kulturních zemích 

světa soustavně obracena pozornost státních orgánů i nestátních organizací a 

významných osobností vědeckého případně politického života ke sledování 

stavu přírodního bohatství Země. Poznatky o ubývání vegetace způsobeném 

mnohotvárnou lidskou činností vyvolávají více nebo méně efektivní právní 

opatření států k ochraně vegetace, na prvém místě lesních komplexů. Lesní 

právo, které si zvolila Mgr. Mašínová jako hlavní téma posuzované práce, je 

aktuálním příspěvkem k právní problematice ochrany životního prostředí 

v českých zemích. Přirozeným způsobem se hospodaření v lesních porostech 

prolíná s myslivostí, tedy péčí o lesní zvěř a její užívání pro potřeby obyvatel. 

 Lesní a honební právo autorka sleduje ve vývoji partikulárních právních 

předpisů starších etap feudalismu a poté v moderní právní úpravě od II. poloviny 

19. století. Samostatnou, kratší kapitolou připomíná hluboký zásah do vlastnictví 

pozemkového majetku, který přinesla pozemková reforma po vzniku republiky. 

Její pozitiva autorka spatřuje z ekonomického pohledu ve větší využitelnosti 

zabraných lesů pro domácí dřevařský a příbuzný průmysl a pružnější možnosti 

pro ochranná opatření v lesním hospodářství. 

 Zajímavou a méně frekventovanou otázkou spadající do ochrany 

životního prostředí a péče o lesy i pokrok v lesním hospodářství je pasáž o 

odborném lesnickém školství v moderní době. 

 Autorka správně zvolila pro svou práci právněhistorický přístup. 

V částech textu o péči a ochraně lesů sleduje strukturu a činnost vyšších a 

nižších článků státního aparátu, ve starších obdobích historie podává přehled 
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ústředních, knížecích, resp. královských úřadů a jejich kompetenci v lesnictví. 

Podobně přibližuje lesní správu pozemkových vrchností. Počínaje od nejstaršího 

údobí hledá nejdříve tehdy jen roztříštěné doklady dobové péče o lesy a jejich 

ochranu, v pojednání o dalších staletích analyzuje podrobná legislativní díla 

vyšší odborné úrovně, např. Lesní řád Marie Terezie, nebo Lesní zákon z roku 

1852. 

 Ve stejných vývojových fázích jako ochranu a péči o lesy zkoumá i 

honební právo. Hojně čerpá ze starší i nové myslivecké literatury, čtivý text 

osvěžuje kulisou přírodních podmínek a charakteristikou vegetace na území 

Čech a Moravy. 

 Velké úsilí vynaložila na shromáždění a rozbor právních norem, které buď 

v širších souvislostech nebo později jako speciální předpisy regulovaly 

ekonomické otázky ochranu lesů i zvěře v nich žijící. 

 Cíl práce – zobrazit vývoj právní regulace chování lidí k lesní vegetaci i 

v péči o lovnou lesní zvěř v českých zemích autorka splnila. Využila svoji 

právnickou erudici ke shromáždění a rozboru vybraných pramenů, prostudovala 

řadu titulů odborné historické literatury právnické, lesnické i myslivecké a 

předložila solidní přehled studované tématiky. 

 Doporučuji obhajobu, u které Mgr. Mašínová  může ústně shrnout  

institut loveckého (honebního) regálu. Píše o něm například na počátku 

rigorózního spisu na str 6.  Dále může připomenout právní úpravu ochrany lesní 

půdy v novodobých předpisech rakouských a ČSR.  

 

V Praze dne 24. ledna 2011 

 

      Doc.JUDr. Ladislav  SOUKUP, CSc. 

        oponent  

 


