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Signatárske krajiny a European Community (Európske spoločenstvo) 

1. Si uvedomujú vzájomnú previazanosť medzi ľudskou spoločnosťou a lesmi ako aj 
skutočnosť, že sociálne a kultúrne aspekty trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa 
odrážajú vo vzhľade krajiny, v charaktere historicky významných lokalít a pamiatok ako 
aj v umení a chápaní tradičných hodnôt, pri formovaní jazyka, zručnostiach a tradičných 
výrobných postupoch súvisiacich so spracovaním nielen dreva ale aj ostatných lesných 
produktov.  

2. Si uvedomujú, že sociálne a kultúrne hodnoty sa s vývojom spoločnosti menia a uznávajú, 
že globalizácia a urbanizácia lesníctvo významnou mierou ovplyvňujú.  

3. Akceptujú rozhodnutia UNFF a CBD týkajúce sa sociálnych a kultúrnych aspektov trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov ako aj prácu ktorú v tejto oblasti odviedli experti 
UNESCO.  

4. Smerujú k ďalšej podpore verejnej informovanosti a zvyšovaniu verejného povedomia v 
oblasti sociálnych a kultúrnych aspektov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, 
ktoré predstavujú významný prínos k zvyšovaniu všeobecnej vzdelanostnej úrovne, 
prispievajú k formovaniu pohľadu na rekreačnú funkciu lesov a životné prostredie ako 
celok, prispievajú k rozvoju vidieka a majú vplyv aj na ekonomickú situáciu spoločnosti.  

Signatárske krajiny a European Community (Európske spoločenstvo) sa zaväzujú: 

5. Venovať pozornosť sociálnym a kultúrnym aspektom trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov v rámci ich národných lesníckych programov a iných s LH 
súvisiacich stratégií.  

6. Podporovať identifikáciu, interpretáciu a informovanosť o sociálnych a kultúrnych 
aspektoch trvalo udržateľného obhospodarovania lesov okrem iného aj vytvorením 
priestoru pre danú problematiku v rámci rôznych vzdelávacích programov a programov 
na rozvoj vidieka.  

7. Zabezpečiť dodržiavanie zákonných vlastníckych práv ako aj práv týkajúcich sa prenájmu 
pozemkov a to nielen s ohľadom na jednotlivých vlastníkov lesov ale aj miestne komunity 
a pôvodných obyvateľov území pri zohľadňovaní ich ekonomických záujmov ako aj ich 
sociálnych potrieb a kultúrnych hodnôt. Zabezpečiť aby ich pozemky boli využívané v 
súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a v súlade s platnou 
národnou legislatívou.  



8. Zachovať a ďalej rozvíjať nielen materiálne (napr. využívanie dreva v architektúre, liečivé 
rastliny používané v medicíne) ale aj nemateriálne (napr. rekreácia, zdravie, všeobecné 
blaho spoločnosti) sociálne a kultúrne hodnoty a prínosy trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov.  

9. Zachovať a zvýšiť príťažlivosť krajiny okrem iného aj cestou podpory a ochrany 
tradičných prvkov kultúrnej krajiny; zvýšiť verejné povedomie o význame tradične 
používaných metód a postupov využívaných pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní 
lesov pre zachovanie pôvodného stavu krajiny, ochranu biologickej diverzity a ochranu 
krajiny proti nepredvídanému pôsobeniu prírodných živlov.  

10. Identifikovať, hodnotiť a podporovať ochranu a obhospodarovanie historicky a kultúrne 
významných lesných objektov a lokalít alebo objektov a lokalít s lesom súvisiacich a to v 
spolupráci s príslušnými inštitúciami.  

11. Podporovať multi-disciplinárny výskum zaoberajúci sa problematikou sociálnych a 
kultúrnych aspektov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v celkovom kontexte 
trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti, zahrňujúc význam a úlohu tradičných metód a 
postupov obhospodarovania lesov.  

 

Zoznam použitých anglických skratiek: 

UNFF - United Nations Forum on Forests - Fórum OSN o lesoch 
CBD - Convention on Biological Diversity - Dohovor o biologickej diverzite 
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation  

 


