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Úvod
V dnešní době, kdy vzrůstá počet obyvatel měst i jejich velikost a mnoho lidí tráví
většinu svého pracovního dne uvnitř budov, mnoho lidí hledá ve svém volnu jiné prostředí.
Tímto prostředím jim často bývá příroda mimo města. Člověk byl s přírodou v kontaktu od
pradávna a postupně ji více a více utvářel k obrazu svému. Čím více tento vliv sílí, tím více je
třeba poskytovat ochranu těm částem přírody, kde je vliv člověka minimální, i těm, které člověk
intenzivně využívá. Příroda je totiž nedílnou součástí našeho životního prostředí, a jelikož v
životním prostředí sotva lze izolovat jednu složku tak, aby neměla vliv na ty ostatní, jedná se o
něco, co vyžaduje zásah státu.
Jak jsem již zmínila, mnoho lidí tráví rádo svůj čas v přírodě. Jedná se i o můj případ,
vztah k přírodě jsem si budovala od dětství, tím, že jsem bydlela jen pár stovek metrů od kraje
Jizerských hor a často jsme tam chodili s rodiči, později i se školní družinou. Větší vliv ale měl
na můj vztah k přírodě skauting, do kterého jsem se dostala ve třetí třídě a postupně jím prošla až
na pozici skautské vedoucí, takže již deset let naopak předávám vztah k přírodě dalším dětem.
Často jsem tak narazila na situaci, kdy mi nebylo úplně jasné, zda tím, co dělám, neporušuji
nějaký právní předpis a chyběl mi nějaký komplexní výklad toho, co je na kterém místě v
pořádku, a co ne. Postupně se tak zrodil nápad vytvořit práci, která by právě toto shrnutí
poskytovala.
Cílem této práce je popsat deskriptivní metodou platnou právní úpravu postihující různé
situace, na které mohou narazit osoby při pohybu a pobytu v české přírodě. Práce by tak mohla
sloužit všem, kteří v přírodě chtějí trávit svůj čas a rádi by to dělali v souladu se zákonem, ale
brání jim v tom množství zákonů, ve kterých je třeba hledat jednotlivé části právní úpravy. Práce
je zaměřena na pohyb a pobyt fyzických osob, jako jednotlivců či malých neformálních skupin,
není cílem práce do hloubky řešit organizovaný pohyb, ani masové komerční či nekomerční akce
určené veřejnosti. Tento pohyb a pobyt osob v přírodě je pak zkoumán z právního hlediska
ochrany přírody a práv a povinností jednotlivců souvisejících s touto ochranou. Práce se tedy
nevěnuje komerčním hlediskům, ani například ochraně zdraví osob.
V úvodu práce se věnuji definici základních pojmů a ústavním východiskům. Následně se
jsou řešeny některé záležitosti platné všude při pohybu v přírodě, tedy značení v terénu s jeho
významem a problematika pobytu osob v přírodě přes noc, hlavně z hlediska vymezení pojmů
„táboření“ a „bivakování“. Dále je práce členěna do kapitol podle typu pozemků (lesní pozemky,
zemědělské pozemky, vodní plochy, jeskyně), na kterých se osoby pohybují, protože toto členění
5

je poměrně přehledné při použití přímo v terénu. V těchto kapitolách jsou vždy zmíněny zákonné
limity pro chování osob na daném typu pozemku, a dále rozvedeny i případné pojmy, u kterých
může dojít k nejasnostem ve výkladu. Samostatná kapitola řeší zvláště chráněná území. Dále je
zmíněn právní rámec ochrany zvířat a rostlin, včetně doporučení jak se k nim chovat v různých
situacích. Na konec je věnována kapitola vybraným sankcím, které by mohly hrozit při pohybu a
pobytu v přírodě, a stručně jsou také nastíněny možnosti udělování těchto sankcí veřejnými
strážemi.
Práce také upozorňuje na vybrané pojmy, kterým chybí legální definice a zmiňuje možné
aspekty, jak se k nim přistupuje v praxi.
Práce vychází z právního stavu ke dni 30.8.2018.

6

1. Vymezení pojmů příroda, pohyb, pobyt, osoba
Pro účely této práce je nutné upřesnit vybrané stěžejní pojmy, které budou používány v
celé práci. Některé pojmy nemají v současném českém právu jednoznačnou definici, v
takovémto případě je zvolená definice platná pro tuto práci a nečiní si nároky býti definicí
zákonnou, či takovou, se kterou je nutno obecně a bezvýhradně souhlasit.
Pojem „osoba“ je pojmem, který upravuje zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále
jen občanský zákoník). Osoby jsou v něm děleny na osoby fyzické a osoby právnické.
Fyzická osobou je každý člověk, protože „má vrozená, již samotným rozumem a citem
poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu.“1
Právnickou osobu definuje občanský zákoník takto: „Právnická osoba je organizovaný
útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.
Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se
slučují s její právní povahou.“2
Bude-li hovořeno v této práci o osobách, myslí se tím lidé, tedy osoby fyzické, nikoli
právnické. Hovořeno tedy bude o pohybu a pobytu fyzických osob v přírodě.
Pojem „příroda“ je termín, se kterým české právo běžně pracuje, avšak chybí jeho
zákonná definice. Ani v zákoně, který se přímo jmenuje zákon o ochraně přírody a krajiny
(zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též ZOPK) a který definuje mnoho
pojmů s touto ochranou souvisejících, včetně pojmu krajina, definice pojmu příroda není.
Definice tohoto pojmu chybí i v jiných zákonech. Stejskal pak uvádí, že absence definice tohoto
pojmu je běžná i u jiných středoevropských zemí a stejně tak v mezinárodním právu. Zde
zaznamenal jediný případ, a to v oblasti soft law „a sice v rezoluci OSN z konference OSN o
životním prostředí člověka (Stockholm 1972), podle které je příroda „reálný svět, který nás
obklopuje, na jehož vzniku neměl člověk podíl, ale je na něm existenčně závislý.“ 3 Dále ovšem
poznamenává, že se jednalo „jen o environmentálně-politické definice, bez přímého právního
významu.“4

1

§ 19 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 20 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2
3

STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2012, s. 26. ISBN 978-80-87146-65-1.
4
Tamtéž.
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Jako možné důvody uvádí Pekárek to, že se jedná o pojem „natolik vžitý a obecně běžně
užívaný, že se prakticky nikdo nad jeho obsahem blíže nezamýšlí“ 5, či i to, že zákonodárce „si s
vymezením obsahu pojmu „příroda“ nevěděl rady“6.
Dále ovšem Pekárek dovozuje, že zákonný obsah pojmu příroda lze dovodit z definice
toho, „co zákon rozumí „ochranou přírody a krajiny“. Rozumí se jím zákonem vymezená „péče
státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich
společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické
systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny“- § 2 odst. 1 uvedeného
zákona. A právě z výčtu objektů, o něž zákon ukládá pečovat a tím současně i chránit vedle státu
i všem fyzickým i právnickým osobám, lze dovodit, co je obsahem pojmu „příroda“.“7
Wikipedie definuje přírodu takto: „Příroda znamená v nejužším významu slova volně
žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru,
či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.“8 Zde je patrný pokus o
odlišení dvou možných interpretací pojmů příroda a to právě v její užší a širší definici, kdy v
širší definici do ní spadá celý hmotný svět, tedy včetně například měst.
Další definici nabízí internetový slovník pojmů Co je to?, který se snaží shromažďovat
definice ze všech možných oborů, definuje přírodu takto: „Příroda je označení pro hmotný svět,
který nebyl vytvořen člověkem. Je tvořena přírodninami a dělí se na přírodu živou a neživou.
Živou přírodu tvoří organizmy, tedy bakterie, houby, rostliny a živočichové. Neživá příroda je
tvořena neživými přírodninami, mezi které patří slunce, voda, vzduch půda, minerály a
horniny.“9
Je tedy patrno, že definice slova příroda je určitým oříškem i pro jiné obory než právo.
Tato práce se zabývá pohybem a pobytem osob v přírodě, jakožto prostoru mimo intravilán,
pozemky veřejné zeleně a parky10. Dalo by se vyjít z laického rčení „vyrazit do přírody“, tedy
5

Příroda jako objekt právní ochrany. In: DÁVID, Radovan, David SEHNÁLEK a Jiří VALDHANS. Dny práva –
2010 – Days of Law. Brno: CD ROM: Tribun EU, s.r.o, 2010, s. 1929. ISBN 978-80-210-5305-2.
6
Tamtéž.
7
Tamtéž, s. 1930.
8
Příroda. Wikipeide [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%Adroda.
9
Příroda. Co je to? [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: http://cojeto.superia.cz/priroda/priroda.php.
10
„Zastavěnou částí obce (intravilán) se rozumí území, které ke dni účinnosti zákona je souvisle zastavěno nebo
jinak technicky upraveno pro potřeby obce (sídliště). Do zastavěného území obce se zahrnují i pozemky, které jsou
zemědělskou půdou, nevytváří však se zemědělským půdním fondem souvislý celek (jsou od něho odděleny souvislou
zástavbou nebo zabíhají do zastavěné části a jsou tvarově i rozlohově nevhodné k zemědělskému obhospodařování
mechanizačními prostředky).“ Vymezení zastavěného území. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. [cit. 201808-01]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/002a569f-b27c-425c-a50e-a805277b2d1f/Metodicke-doporuceni.
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mimo civilizaci do lesů, luk a strání. Z hlediska druhu pozemku tvoří přírodu nejčastěji
zemědělské a lesní pozemky, případně vodní plochy, specifický právní režim pak platí pro určité
přírodní útvary (např. jeskyně) či území se zvláštním režimem (zvláště chráněná území).
„Pohyb“ je též pojmem, který nemá právní definici, ač je používán v mnoha zákonech.
Zprvu vypadá jeho vymezení poměrně jasně, slovo pohyb pochází od slovesa pohybovat se, tedy
přesunovat, tj. měnit své místo na místo jiné. Nicméně, pokud vyjdeme z právních pojmů, jako je
například volný pohyb zboží, tak náhle docházíme k tomu, že se zde stále jedná o pohyb, i když
například vozidlo, které zboží převáží, zastaví na povinnou pauzu. Stejně tak by bylo absurdní
argumentovat, že pes, který sedí bez vodítka v parku, kde je zakázán volný pohyb psů, se
nehýbe, tedy zákon neporušuje. Z tohoto všeho lze vyvodit, že ač pohyb je spojen s akcí, nemusí
ta akce probíhat neustále, o pohyb se bude jednat i při jejím krátkém přerušení, přičemž míra této
krátkosti je závislá na charakteru pohybu.
Je tedy těžké definovat, kde končí pohyb a začíná pobyt. Pokud chodec zastaví při chůzi a
následně se ihned rozejde, jistě půjde ještě stále o pohyb. Otázkou je, zda jde o pohyb, když si
zaváže tkaničku, nebo sundá batoh a napije se z lahve a pak jde dál? A je pohybem i to, když si
dá přestávku na svačinu, s úmyslem poté pokračovat dál?
Stejný problém nastává s definicí „pobytu“. Opět se jedná o termín, který zákon používá
bez definice. Definovány jsou pouze pojmy „trvalý pobyt“ a „přechodný pobyt“. Jejich
vymezení ale nelze pro účely práce použít a to ani analogicky, protože mají zcela jiný obsah.
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. 11 Přechodný pobyt
se pak týká některých cizinců pobývajících na našem území.12
Je ovšem nutno vymezit tyto dva pojmy pro tuto práci. Ve snaze definovat tyto pojmy je
vhodné hledat v zákoně alespoň nějakou vzdálenou analogii pohybu a pobytu. Jedna z možných
je v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde se rozlišuje mezi
zákazem zastavení a zákazem stání. Zákaz zastavení znamená „uvedení vozidla do klidu, kromě
případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící
kolona vozidel apod.“13 Zákaz stání pak „uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba
nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k
neprodlenému naložení a vyložení nákladu.“14 Stání vozidla lze vykládat podobně jako pobyt
11

§ 10 odst. 1 zákon č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech.

12

Viz. zákon č. 326/1999Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.
Vyhláška č.294/2015 Sb. vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
14
Tamtéž.
13
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vozidla na jednom místě, protože se jedná o delší dobu, než je doba popsaná zákazem stání. Pro
účely této práce podobně definuji pohyb, tzn. jako přemisťování včetně přestávek, pokud tyto
přestávky nepřekročí dobu nutnou pro krátké občerstvení či uvedení do pořádku svého oblečení,
obutí či výstroje, tedy cca patnáct minut.
Pobytem je míněno delší setrvání na jednom místě obvykle déle než na výše zmíněnou
krátkou přestávku. Zvláštním typem pobytu pak bude pobyt přes noc.

10

2. Ústavní východiska pohybu a pobytu osob v přírodě
Východiska možností a omezení pohybu a pobytu osob v přírodě lze nalézt již v zákoně
č. 1/1993 Sb., Ústavy (dále jen Ústava). Na prvním místě pak stojí zásada legální licence, tedy
čl. 2 odst. 4 Ústavy (resp. čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), podle něhož „každý
občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.“15. LZPS pak rozšiřuje toto právo nejen na občana, ale na každého. Pohyb a pobyt
osob v přírodě je tedy povolen všude, kde není zákonem zakázán. Je tedy třeba hledat, kde je
pobyt a pohyb osob v přírodě zakázán a jaké k tomu vedou důvody.
Tyto důvody můžeme rozdělit pro účely této práce na důvody mající za cíl ochranu
přírody a krajiny a na důvody ostatní. Svobodu pohybu a pobytu osob najdeme garantovanou ve
čl. 14 odst. 1 a 3 LZPS takto: „Svoboda pohybu a pobytu je zaručena… Tyto svobody mohou být
omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku,
ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu
ochrany přírody.“16
Z hlediska ochrany přírody se jedná o snahu zachovat přírodu a její bohatství, která
vychází už z preambule Ústavy, kde se píše o odhodlání „společně střežit a rozvíjet zděděné
přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,“ 17. Jedná se o ustanovení, které „je
adresováno celé občanské společnosti.“18 Tento postoj se znovu objevuje též v článku 7 Ústavy,
podle něhož „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství,“ 19 a
právě toto dbaní o šetrné využívání přírody je často důvodem omezení či vyloučení pohybu a
pobytu osob na vybraných územích. V českém právním řádu je tak činěno například zákonem o
ochraně přírody a krajiny a lesním zákonem. Listina dále stanoví obecnou povinnost, podle níž
„při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje,
druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“ 20 I pokud tedy
osoba využívá své volnosti pohybu a pobytu, tak si musí vždy počínat tak, aby neohrožovala či
nepoškozovala přírodu na daném místě nad zákonem stanovenou míru.
Je celkem nasnadě, že mezi dalšími důvody, proč omezit pohyb a pobyt osob v přírodě,
bude velkou roli hrát další právo zakotvené v Listině, a to právo vlastnické, jehož „výkon nesmí
15

Čl.2 odst.4. zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Čl. 14 odst.1,3 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
17
Preambule zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
18
STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Cit. dílo. 143.
19
Čl. 7 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
20
Čl.35 odst.3 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
16
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poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ 21 Jistě si
lze představit situace, kdy by možnost každého chodit kdekoli mohla ohrožovat přírodu, a to i v
případě pouhé chůze po daném pozemku, například takovém, kde dochází ke zvýšené erozi půdy
a vlastník teprve podniká kroky k jejímu omezení.
Mezi další důvody omezení svobody pohybu a pobytu osob patří již zmíněná bezpečnost
státu, udržení veřejného pořádku a ochrana zdraví. Důležité je připomenout, že tyto svobody
mohou být omezeny pouze na základě zákona.

21

Čl.11 odst.3 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
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3. Značení oblastí s omezením pohybu a pobytu
Z důvodu zvýšení ochrany přírody je v určitých oblastech omezen pohyb nebo pobyt
osob. Tato kapitola bude věnována základnímu značení platnému pro různé typy těchto oblastí.
Základní značení řeší vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech, zásadách péče a podkladech k
vyznačování, evidenci a označování chráněných území. Odlišně jsou značena místa, kde je
omezen pohyb a pobyt osob, v terénu a odlišně na cestách.
Pro pohyb v terénu je zásadní tzv. pruhové označení. Jedná se o univerzální typ značení
používaný pro všechna zvláště chráněná území, či jejich části, na kterých je zakázán pohyb
mimo cesty. Značení se umisťuje na hraniční sloupky, stromy, popřípadě jiná vhodná místa a to v
takové vzdálenosti, aby bylo během dne vidět od jednoho značení k druhému. Značení se sestává
ze dvou červených pruhů, širokých 5 cm, mezi kterými je opět 5 cm mezera. Horní pruh je celý,
sahá kolem celého obvodu. Spodní pruh celý není, je jen na té části objektu, která už je mimo
chráněné území.22 Viz příloha obrázek č. 1.
V praxi to znamená, že pokud se díváme z území, kde je dovolen vstup mimo cesty do
území, kde je zakázán, tak vidíme na stromě pod sebou dva pruhy. Pokud naopak stojíme v
území, kde se smí pohybovat pouze po cestách, tak vidíme na stromě pruh pouze jeden. Důvod
tohoto uspořádání je nasnadě, je důležitější, aby vstup do více chráněné oblasti byl výrazněji
značen než výstup z ní. Přírodě totiž méně uškodí přehlédnutí toho, že osoba je už v oblasti, kde
se může pohybovat mimo cesty, než naopak.
Tento typ značení se nepoužívá, pokud je chráněna pouze budova, její část nebo
podprahové důlní dílo.23
K označení zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí,
památných stromů, smluvně chráněných území a smluvně chráněných stromů se používá tabulí s
textem označujícím o jakou chráněnou věc nebo území se jedná. Velkoplošná zvláště chráněná
území, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky mají na tabuli též velký státní znak
České republiky, přírodní rezervace, přírodní památky a památné stromy pak malý státní znak
České republiky.24
22

§ 17 vyhlášky č. 45/2018 Sb. o plánech, zásadách péče a podkladech k vyznačování, evidenci a označování
chráněných území.
23
Tamtéž.
24
§ 16 odst. 4,5,9 vyhlášky č. 45/2018 Sb. o plánech, zásadách péče a podkladech k vyznačování, evidenci a
označování chráněných území.
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Tyto tabule nalezneme hlavně na cestách, z důvodu, že po cestách se předpokládá vyšší
pohyb osob než terénem. Cílem tabulí je upozornit návštěvníky, že vstupují do území, které má
zvýšenou ochranu přírody, nebo se dívají na více chráněný objekt, a tudíž zde platí přísnější
pravidla a zákazy než jinde.
Tabulí s textem je též označeno klidové území národního parku, kde musí být z důvodu
potřeby opravdu velmi vysoké míry ochrany vždy doplněna i tzv. informační tabule, tedy tabule
„s textem obsahujícím informace o podmínkách pohybu osob v klidovém území.“25
Kromě již zmíněných mohou být někde cedule zakazující přímo vstup na konkrétní místo
či omezující jej na určitou dobu nebo podmínky, které je třeba respektovat. Zde je třeba jednat
podle konkrétních informací v daném místě. Jedná se například o cedule označující ochranu
vodního zdroje, více v kapitole a pohybu a pobytu na vodách.
Zejména v lesích se též lze setkat s vyznačením území, na které je zákaz vstupu,
například z důvodu těžby. Obvykle se užívá červenobílá páska, na cestách doplněná informací o
zákazu vstupu a jeho důvodu.
Respektovat je nutno také dopravní značky, zvýšenou pozornost pak věnovat těm
zákazovým.

25

§ 16 odst. 1 vyhlášky č. 45/2018 Sb. o plánech, zásadách péče a podkladech k vyznačování, evidenci a označování
chráněných území.
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4. Pobyt v přírodě přes noc – problematika táboření, nocování, bivakování
4.1. Pobyt osob v přírodě přes noc
V Čechách se návrat k přírodě a oceňování její krásy datuje již k romantismu. Silněji se
projevuje návrat do přírody spojený s přenocováním od počátku 20. století. V roce 1912 se v ČR
koná první skautský tábor, v roce 1918 je založena první trampská osada. Únik do přírody je pak
populární i mezi lety 1948 – 1989. Postupně tak zde vznikla silná tradice trávení především
volného času v přírodě, a to nejen přes den, ale i v noci a s přenocováním. Tato tendence si tak
vyžádala také právní úpravu.
Existuje mnoho pojmů, které se mohou s pobytem v přírodě přes noc pojit, ať již
táboření, kempování, stanování, nocování, bivakování, přespávání apod. V českém právním řádu
najdeme však pouze dva z nich, a to táboření a nocování. Limitem obou těchto pojmů je však to,
že nemají oficiální právní výklad.
Pojem táboření nalezneme v ZOPK, a to v kontextu základních ochranných podmínek
národních parků26, chráněných krajinných oblastí27, národních přírodních rezervací a povinností
v ochranných pásmech zvláště chráněných území28 a dále ohledně pravomocí Agentury a správ
národních parků29. Dále se pak objevuje v lesním zákoně v kontextu zákazů při vstupu do lesa 30 a
v části věnované přestupkům31.
Pojem táboření se tak objevuje zpravidla jako činnost zakázaná, tedy zákaz tábořit, či
zákaz táboření na určitých místech, dále pak nalezneme oprávnění vyhradit místo pro táboření,
například „Agentura a správy národních parků… vydávají souhlasy k vyhrazení míst k
táboření.“32 Jak již bylo zmíněno, ačkoli je táboření v mnoha případech činnost zakázaná, chybí
přesné definování tohoto pojmu a tedy upřesnění toho, co je vlastně zakázáno.
K pojmu táboření existuje stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí (dále jen
MŽP) v rámci stanovisek k ZOPK. MŽP se k problematice vyjádřilo takto:
„Věc: Dotaz na pojem „tábořit“

26

§ 16 odst. 1, písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
§ 26 odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
28
§ 37 odst. 3, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
29
§ 78 odst.3, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
30
§ 20 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.
31
§ 53 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.
32
§ 78 odst.3, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
27

15

Tábořením ve smyslu § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j) zákona
ČNR č. 114/1992 Sb., se rozumí souhrn různých činností umožňujících vícedenní pobyt v přírodě
spojený s přenocováním, a to obvykle ve stanech (stavění stanů, příprava stravy, hygiena,
likvidace odpadků atd.). Táboření mimo místo vyhrazené orgánem ochrany přírody v národních
parcích, chráněných krajinných oblastech a národních přírodních reservacích je zakázáno
zákonem. Rovněž zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, stanoví
v § 20 odst. 1 písm. k) mimo jiné zákaz tábořit v lesích mimo vyhrazená místa.“33
Táboření je tak definováno jako souhrn činností. Klíčové charakteristiky jsou
vícedennost, pobyt v přírodě a přenocování. Následuje demonstrativní výčet těchto souvisejících
činností – stavba stanů, příprava stravy, hygiena, likvidace odpadků. Jednodenní pobyt by tak
nebyl tábořením, a to ani v případě, že by docházelo ke stavbě stanů, přípravě stravy atd. Stejně
tak by tábořením nebyl vícedenní pobyt, kdy by ale nedocházelo na místě k přenocování.
Miko v Komentáři k ZOPK definuje táboření následovně: „Pod pojmem táboření se
rozumí setrvávání osob na jednom místě mimo budovy s pomocí přístřešků jakéhokoliv druhu,
např. stanu. V praxi se za táboření považuje zejména přebývání na jednom místě v přírodě přes
noc (nocování).“34
V této definici je tedy klíčové setrvávání na jednom místě v přístřešcích. . Při srovnání s
předchozí definicí zde chybí vícedennost a požadavek přenocování. Miko pak nebere na zřetel
činnosti, k nimž při tomto setrvávání dochází. V praxi pak vidí pod pojmem táboření totéž, co
pod pojmem nocování, který vymezuje jako přebývání na jednom místě v přírodě přes noc, bez
ohledu na to, zda je toto přebývání spojeno s přespáváním či nikoli.
Dalším možným zdrojem významu pojmu táboření mohou být slovníky. Slovník spisovné
češtiny pro školu a veřejnost vykládá táboření jako „přechodné pobývání v přírodě pod
stanem“35, Oxfordský slovník naučný pak jako „living in a tent, etc. on holiday/vacation.“ 36 Oba
tedy považují za zásadní pro táboření stan či něco obdobného.
33

AUTORSKÝ KOLEKTIV; Soubor stanovisek k ochraně přírody a krajiny v letech 1992-2005; Ministerstvo
životního prostředí. [online] [cit. 2018-05-07]. Dostupné z
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/39330BDCA0DF416FC1257081001AAEDB/
$file/planeta7_soubor_stranovisek_korektura1.pdf
34
MIKO, Ladislav a a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007,
Beckovy texty zákonů s komentářem. s. 138 ISBN 978-80-7179-585-8.
35
KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. opravené vydání. Praha: Academia,
2010, s. 441.
36
Definition of camping noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford Learner's
Dictionaries [online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné z:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/camping?q=camping.
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Je zřejmé, že určit, co již je tábořením a co něčím jiným, je velmi obtížné nejen pro laika.
Komentář, slovníky či stanoviska MŽP nejsou totiž právně závazné, a tak zůstává výklad tohoto
pojmu na posouzení příslušného orgánu v praxi. Tato nejasnost ovšem vede k nejistotě při snaze
osob neporušovat tento zákaz.
Druhým pojmem, který upravuje náš právní řád, je pojem nocování, přesněji tedy pojem
nocovat. Opět se jedná o formu zákazu, konkrétně v ZOPK v § 16 odst. 1: „Na celém území
Národního parku České Švýcarsko je zakázáno… nocovat v přírodě mimo místa vyhrazená
orgánem ochrany přírody opatřením obecné povahy,“37 který je zopakovaný v návštěvním řádu
daného parku. Dále se pak s tímto pojmem můžeme setkat ve vyhlášce Ministerstva dopravy č.
223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, kde se řeší
možnost překročit hladinu akustického tlaku, „pokud během provozu na plavidle nikdo
nenocuje.“38
Pojem nocování se zdá z hlediska výkladu jasnější než pojem táboření. Za nocování lze s
jistotou označit trávení času na určitém místě přes noc. Z vyhlášky o způsobilosti plavidel k
provozu na vnitrozemských vodních cestách by pak plynulo, že tento noční pobyt by měl být
spojený s odpočinkem či spánkem, jelikož na lodi někdo bude s jistotou i v noci a přesto tam
nemusí nocovat. Není zde již podmínka jakéhokoli stanu, přístřešku, počtu osob či vícedennosti,
která činí tento pojem laikovi uchopitelnější, než je pojem táboření.
Při snaze o výklad těchto pojmů je nutné se také zamyslet nad tím, jaký byl nejspíše účel
zákonodárce. Vzhledem k tomu, že se tyto pojmy objevují v ZOPK, jehož cílem je právě ochrana
přírody a krajiny, je nanejvýš pravděpodobné, že zákonodárce mínil omezit činnosti spojené s
pobytem v přírodě, které by ji mohly poškodit. Toto se uplatní hlavně u hledání hranice mezi
tábořením a nocováním v případech, že táboření je zakázáno a o nocování zákon nehovoří.
Vzhledem k pravidlu, že co není zakázáno, je dovoleno, lze usuzovat, že je-li někde zakázáno
táboření a nikoli nocování, je zde nocování dovoleno. Nocování je pak míněno ve smyslu
odpočinku nebo spánku přes noc bez přístřešků a dalších s tábořením souvisejících činností.
4.2. Pojem bivakování – Kauza Martin Hyťha
Dalším pojmem, který se objevil v souvislosti s pobytem v přírodě přes noc, je pojem
bivakování. Tento pojem není ukotven v zákonu, ale týká se kauzy pana Martina Hyťhy, který
žádal povolení právě „bivakování“ v CHKO a NP.
37

§ 16a odst.1, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Kap. 17.02.1, písm. a) vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních
cestách.
38
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Pan Hyťha je ekologický aktivista, který žádal v říjnu roku 2007 vládu o výjimku ve
smyslu § 43 ZOPK ze zákazu tábořit mimo vyhrazená místa v CHKO a NP pro svoji osobu na
dobu deseti let. V prosinci 2007 po doporučení MŽP vláda žádost usnesením č. 1399 zamítla. V
únoru 2008 pan Hyťha podal správní žalobu proti vládě, o které rozhodoval v červnu 2010
Městský soud v Praze (č.j. 7 Ca 19/2008 - 33), který usnesení vlády zrušil pro
nepřezkoumatelnost. Rozhodnutí totiž nebylo vydáno v souladu s podmínkami správního řádu,
trpělo právní vadami, hlavně absencí odůvodnění a bylo tak nezákonné. Rozhodnutí tak bylo
zrušeno a vráceno k dalšímu řízení. Nejedná se tedy o případ, kdy by bylo panu Hyťhovi
vyhověno ohledně možnosti bivakování, ale o skutečnost, že rozhodnutí nemohlo být platné pro
nepřekonatelné právní vady. Od roku 2011 se pak ve věci vyjadřovaly jednotlivé správy CHKO,
na které mezitím přešla možnost rozhodovat o výjimce ze zákazu táboření, které řízení o výjimce
zastavily, protože žádost byla bezpředmětná39. Činnost pana Hyťhy totiž nespadá pod pojem
táboření, tudíž není zakázána. V návaznosti na to se v návštěvních řádech nově můžeme setkat
přímo se zákazem bivakování.
Pan Hyťha ve své původní žádosti žádal výjimku ze zákazu táboření, kterou odůvodňuje
tím, že je milovníkem přírody a rád by se pohyboval po dobu více dnů na území CHKO či NP,
tudíž tam potřebuje přespávat. Problém vidí také v tom, že v daných oblastech místa pro táboření
často chybí, takže nemá možnost toto vykonávat, aniž by porušoval zákon. Ve své žádosti o
výjimku také specifikoval podmínky svého táboření tak, že nebude rozdělávat oheň, zabere max.
5 m², nepoškodí přírodu, nevyhodí žádné odpadky a na stejném místě zůstane jen po dobu jedné
noci. Toto pak nazývá volným přespáváním čili bivakováním. Za těchto podmínek pak neviděl
pan Hyťha důvod, aby mu výjimka nebyla udělena, neboť nepoškodí přírodu více než divoké
zvíře a rozhodně nesrovnatelně méně než třeba motocyklové závody, které se v daném místě
konají.40
Protože v průběhu procesu přešla rozhodovací pravomoc z vlády ČR na správy
jednotlivých CHKO, zažádal si pan Hyťha o výjimku přímo u nich. Jednou z dotčených správ
byla i správa CHKO Poodří, která správní řízení o výjimce ze zákazu táboření zastavila pro
bezpředmětnost.41 Pan Hyťha správu žádal o výjimku pro činnost, kterou opět definoval jako
39

Děti Země: Tisková zpráva dětí Země. Děti Země [online]. Česká republika, 2011 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z:
http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2280397.
40
Jak stát chrání přírodu: Dálnici povolil, bivak nikoli. Aktualne.cz [online]. Česká republika, 2011 [cit. 2018-0507].
Dostupné
z:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-stat-chrani-prirodu-dalnici-povolil-bivaknikoli/r~i:article:693893/?redirected=1525629807.
41
Usnesení správy CHKO Poodří ze dne 10. ledna 2011. Detizeme.cz [online]. Česká republika, 2011 [cit. 2018-0507]. Dostupné z: http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2280397.
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„volné přespání (bivak), a to pouze pro jeho osobu, bez rozdělávání ohně, plochy bivaku do 5
m², přespání max. jednu noc, bez produkce odpadu.“42 Podle správy CHKO Poodří se tak „jedná
o volné přespání pod širým nebem, bez použití stanu nebo jakéhokoli přístřešku, např. celty,
stanu bez podložky atd.“43 Řízení správa zastavila s odůvodněním, že činnost, kterou požaduje,
tedy volné přespání (bivak), není činností spadající pod zákaz táboření uvedený v § 26 odst. 1
písm. b) ZOPK. Vzhledem k tomu, že tedy volné přespání (bivak) není tábořením, je možno je
vykonávat bez povolení. Správa CHKO Poodří to odůvodnila tím, že „pojmem táboření se
rozumí setrvávání osob na jednom místě s pomocí přístřešku jakéhokoli druhu, např. stanu… J.
Prchalová, Zákon o ochraně přírody a NATURA 2000, Linde, Praha 2010 definuje táboření jako
„… souhrn různých činností umožňujících vícedenní pobyt v přírodě spojený s přenocováním a
to obvykle ve stanech (stavění stanu, příprava stravy, likvidace odpadu atd.).“ Obdobně i
usnesení MŽP č.j. 78808/ENV/10, 3023/620 ze dne 18.11. 2010, kterým MŽP postupuje věc k
vyřízení správám CHKO a NP vykládá pojem táboření jakožto „souhrn různých činností
umožňujících pobyt spojený s možností přenocování, a to obvykle ve stanech nebo jiných
přístřešcích (např. celty, stany bez podložky apod.)“. Stejný dokument přitom připouští, že
tábořením ve smyslu ZOPK není „přespávání pod širákem“. Správa CHKO tedy došla k závěru,
že volné přespání pod širým nebem (bivak) definované žadatelem nespadá pod termín táboření a
tudíž předmět žádosti žadatele není zákonem zakázán.“44
Podobně rozhodovaly i správy dalších CHKO, jelikož žádosti o tuto výjimku byly
koordinované, tudíž i správy CHKO společně konzultovaly rozhodování o nich. Často ovšem
upozorňovaly, že je třeba zohlednit místa, kde nebude možné ani takto bivakovat, typicky
národní přírodní rezervace , kde je zakázán pohyb mimo cesty. K celé problematice se vyjádřil i
Pavel Pešout, náměstek ředitele AOPK ČR: „Samozřejmě nic nebrání tomu, aby turisté v CHKO
spali pod širákem. Tito lidé si přírody většinou váží a nijak ji nepoškozují. Zároveň je ale potřeba
i pro takový pobyt v přírodě vhodně zvolit místo, aby například nedošlo k rušení hnízdících
ptáků.“45
Klíčovým výsledkem této kauzy je, že v místech, kde je zakázáno tábořit, je možné
přespávat volně pod širým nebem, neboli bivakovat, jelikož tato činnost není tábořením. Přesto
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Bivakovat v chráněné krajinné oblasti? Ano, ale jen někde. Ochranaprirody.cz [online]. Česká republika [cit. 201805-07]. Dostupné z: http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/bivakovat-v-chranene-krajinneoblasti-ano-ale-jen-nekde/
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může dojít časem ke změně této rozhodovací praxe, protože pojem bivakování ani táboření nemá
stále legální definici.
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5. Pohyb a pobyt osob v lese
5.1. Vymezení pojmu les
Pro vymezení možností a limitů pohybu osob v lese je nutno nejprve vymezit pojem les
jako takový.
Dle zákona č. 289/1995 Sb. lesní zákon je les vymezen jako: „lesní porosty s jejich
prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa.“ 46 Tyto funkce lesa chápe lesní zákon jako
„přínosy, podmíněné existencí lesa.“47 a dělí je na produkční a mimoprodukční48. Pod produkční
funkcí se chápe funkce hospodářská, tedy hlavně těžba dřeva. Složitější je to s funkcí
mimoprodukční. Zde je uveden pouze příkladný výčet, a to ve vyhlášce o zpracování oblastních
plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů; mimoprodukční funkce lesa jsou zde
definovány jako funkce vodoochranná, půdoochranná, rekreační, reprodukční ochrany přírody
apod.49
Lesní porosty jsou dále definovány jako „stromy a keře lesních dřevin, které v daných
podmínkách plní funkci lesa.“50 Důležité ovšem je, že lesem jsou nejen pozemky s těmito lesními
porosty, ale i „plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a
nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně
odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1
tohoto zákona (dále jen "lesní pozemky").“51 Také sem mohou patřit další pozemky, pokud tak
nařídí orgán správy lesů. Jedná se o „zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy,
pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich
příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského
půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (dále jen "jiné
pozemky").“52
Z porovnání definice lesa podle lesního zákona a definice lesa laické, například z
Wikipedie, která definuje les jako „území hustě porostlé stromy“53 je patrné, že definice lesa
podle lesního zákona je širší. Obvyklá představa lesa jako území hustě porostlého stromy tedy v
46

§ 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.
§ 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.
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§ 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.
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§ 1 odst. 5, písm. a) vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení
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základu odpovídá definici zákonodárce (les jako lesní porosty s jejich prostředím a pozemky).
Nicméně jsou možné případy, kdy se osoba může nacházet v lese, ačkoli si myslí, že je mimo les,
protože kolem například nejsou žádné stromy. Stejně tak může nastat případ, kdy se osoba bude
nacházet v místě, kde je větší množství stromů, a přesto nebude v lese. Přesné vymezení lesních
pozemků tak přímo v přírodě nemusí být poznatelné a je třeba k němu použít například údajů z
katastru nemovitostí.
5.2. Vstup osob do lesa a povinnosti osob pohybujících se v něm
První povinnost, kterou stanoví zákon každému, je v § 11 odst. 1 lesního zákona
stanovena jako: „Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování
lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.“ 54 Jedná se o generální povinnost,
která platí pro všechny bez ohledu na jejich vztah k lesu. Les je podle ZOPK významný krajinný
prvek55 a jako takový si zaslouží velkou míru pozornosti při jeho ochranně. V lese může stačit
malá nepozornost například při manipulaci s něčím, co je schopno zapálit oheň, a může dojít ke
škodám, které se budou nahrazovat desítky let. Proto je povinnost vystříhat se chování, které by
mohlo les poškodit, stanovena každému. Tato povinnost se přitom nevztahuje pouze na ty, kdo
jsou v lese, ale i na ty, kteří se nacházejí mimo les a jejichž chování by mohlo les poškodit.
Příkladem může být například rozdělávání většího ohně mimo les, který by nebyl dostatečně
zabezpečen a mohl by se do lesa rozšířit.
Vstup do lesa je povolen každému, dle §19 lesního zákona totiž: „Každý má právo
vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na
zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů
vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.“56 Na rozdíl od jiných druhů pozemků v
soukromém vlastnictví fyzických osob nemůže vlastník lesa, ani pokud je jím fyzická osoba,
zakázat vstup do svého lesa.
Za pokyn podle §19 lesního zákona tak nemůže být pokládáno vyžádání, aby osoba
opustila les vlastníka.
Vstup do lesa se realizuje na vlastní nebezpečí, nicméně dle judikatury soudů má i tak
vlastník lesa určitou odpovědnost za škodu, která vznikne návštěvníkům jeho lesa na majetku
nebo zdraví. Vlastník lesa za takovou škodu odpovídá v případě, že k ní došlo v důsledku
54
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porušení občanského zákoníku, konkrétně obecné preventivní povinnosti.57 Od vlastníka lesa se
tak očekává, že bude preventivně odstraňovat z lesa možné hrozby, zejména se bude jednat o
těžbu poškozených stromů, nebo na hrozbu alespoň vhodným způsobem upozorní, například
cedulemi varujícími před možným pádem stromů. Měl by tak činit hlavně v místech, kde lze
očekávat zvýšený pohyb osob, například na turistických stezkách a cyklotrasách. Na tuto
odpovědnost vlastníka se však nelze spoléhat a je třeba, aby každý, kdo do lesa vstupuje, tak
činil uvědoměle a počítal s možnými riziky.
Při pohybu v lese je nutno dodržovat další zákonná omezení, která jsou stanovena v § 20
lesního zákona takto:
(1) V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět
oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na
saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená
místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka
lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa.“58
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Tyto zákazy můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na zákazy, které platí pro osoby v lese
vždy, a na zákazy, ze kterých je možné si vyjednat od vlastníka lesa výjimku. Vlastník lesa může
jeho návštěvníkům udělit výjimku „ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k)“59.
Vzhledem k tomu, že zákon neuvádí, jakým způsobem musí být tato výjimka udělena, mělo by
postačit jakékoli, i ústní vyjádření vlastníka lesa.
Zákazy výše uvedené mají vést k lepší ochraně a zachování lesa, popřípadě k ochraně
osob, které do něj vstupují.
Čtyři zákazy také omezují pohyb osob v lese. Dva omezují pohyb všech osob, jedná se o
zákaz vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví a zákaz
vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. Zbylé dva pak omezují pohyb
osob pouze, pokud se daná osoba pohybuje specifickým způsobem. Jedná se o zákaz vjezdu a
stání s motorovými vozidly a dále o omezení pohybu osob na koni, kole, lyžích nebo saních
pouze na pohyb po lesních cestách a vyznačených trasách.
Zákaz vstupu do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, má za cíl
ochránit návštěvníka lesa i ostatní osoby před zraněním nebo majetkovou újmou. Podle
rozhodnutí Nejvyššího soudu však musí být takovéto místo jasně rozpoznatelné, například
označením cedulemi.60 I tak se s ohledem na to, že vstup do lesa je na vlastní nebezpečí,
vyžaduje určitá ostražitost i od návštěvníka lesa, zejména v případě, že se pohybuje mimo cestu.
Ohledně oplocených míst je to pro vlastníka lesa jiné než pro vlastníka jiného pozemku.
Vlastník lesa má totiž zákonem zakázáno si svůj les svévolně oplotit. Lesní zákon v § 32
výslovně vlastníkovi lesa zakazuje „oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem
omezení obecného užívání lesa (§ 19 odst. 1); to se netýká lesních školek, oplocení zřízeného k
ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor nebo farmových chovů zvěře.“61 Možnost
volného pohybu osob v lese tak zde má přednost před vlastnickým právem vlastníka lesa. Na
stavbu oplocení lesní školky nebo oplocení sloužícího k ochraně před škodami zvěře pak není
potřeba souhlas ani povolení stavebního úřadu. Dána jsou jen omezení, které musí oplocení
splňovat, a to, že musí být bez podezdívky a nesmí přerušovat turisticky značenou trasu nebo
omezovat provoz na pozemní komunikaci.62
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Jako jeden z problematických zákazů souvisejících s pohybem osob v lese se ukázal
zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly.63 Rozpor není v případě, že auto stojí nebo jede v
lese mimo cestu, zde je zákaz jasný a bezrozporný. Problém nastává, pokud jede auto lesem po
cestě. Vyvstává otázka, zda se na takovouto situaci vztahuje zákaz jezdit a stát v lese s
motorovými vozidly. Předně je potřeba definovat, které cesty jsou lesem a které jsou pozemní
komunikací. Pro pozemní komunikace totiž platí podle § 19 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních
komunikacích (dále jen zákon o pozemních komunikacích) to, že je každý může používat
„bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, (dále jen "obecné užívání"),
pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis jinak.“64. Za obvyklý
účel používání pozemní komunikace lze s jistotou považovat vjíždění na ni motorovým vozidlem
a případné státní motorovým vozidlem na ní. Pozemní komunikace definuje zákon o pozemních
komunikacích takto: „Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými
vozidly

a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho

bezpečnosti.“65 Dále tento zákon rozděluje pozemní komunikace na dálnice, silnice, místní
komunikace a účelové komunikace.
Účelová pozemní komunikace, je pak definována tímto zákonem jako „pozemní
komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto
nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k
obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“66
Do této definice mohou spadat i mnohé lesní cesty. V lese tedy existují lesní cesty, pro
které platí zákaz vjezdu a stání motorových vozidel a lesní cesty, kterou jsou zároveň účelovými
pozemními komunikacemi, na kterých tento zákaz neplatí. V praxi pak dochází k problémům s
určením, o který typ cesty se jedná.
Základem při rozporu je to, že lesní zákon nikde nedefinuje, co to je lesní cesta, pouze
uvádí, jak bylo zmíněno již výše, že součástí lesa jsou nezpevněné lesní cesty, pokud nejsou širší
než 4 m a také, že jimi ale mohou být i zpevněné lesní cesty, pokud tak nařídil orgán státní
správy lesů. Dále pak ne každá zpevněná cesta naplňuje znaky účelové pozemní komunikace.67
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V praxi tedy není na první pohled vůbec jasné, zda určitá cesta v lese je jeho součástí, a
tudíž se na vjezd na ni vztahuje zákaz, či zda je pozemní komunikací, bez toho, aby byla
součástí lesa, a je tedy možno na ni bez problémů vjet. Zákonodárce se sice pokusil tuto situaci
po několika soudních sporech udělat jasnější přidáním věty: „Úprava nebo omezení veřejného
přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena.“68,
nicméně tím to vyřešil pouze pro případ sporů, kdy je možno zkoumat, zda je daná cesta vedena
jako součást lesa, či nikoli. Nepomohl tím zjednodušení rozhodování na místě přímo v terénu.
Jedná se samozřejmě o případy, kdy cesta není opatřena dopravní značkou. Právě toto opatření
sporných cest dopravní značkou doporučuje jako praktickou radu například Mgr. Petr Dvořák v
časopise Lesnická práce.69
V terénu lze tedy usuzovat, že pokud je cesta nezpevněná, není širší než 4 m, tak se jedná
s největší pravděpodobností o lesní cestu, tudíž součást lesa, a platí na ni zákaz vjezdu i státní
motorových vozidel. U menších zpevněných cest, které nejsou opatřeny dopravní značkou, pak
zůstává situace v terénu nepřehledná.
Dalším omezením pohybu osob v lese může být zákaz vstupu do lesa, který vydá orgán
státní správy lesů nebo formou nařízení také obec s rozšířenou působností podle § 19 odst. 3
lesního zákona. Zákaz může být vydán na dobu nejvýše tří měsíců a to pouze z důvodu ochrany
lesa nebo bezpečnosti a zdraví občanů.70 V praxi bývá tento zákaz vydáván hlavně při kalamitách
kůrovce, či po zhoršených povětrnostních podmínkách, obvykle v případech, kdy je
pravděpodobné, že v lese došlo k většímu počtu poškození stromů a je třeba dát vlastníkovi lesa
čas, aby uvedl les do stavu, kdy není pro procházející osoby značně nebezpečný. Je-li to nutné,
může být platnost tohoto zákazu prodloužena až o další tři měsíce.
V praxi je tento způsob zákazu vstupu do lesa poměrně hojně využíván. Mezi mediálně
známé patří například zákaz vstupu do lesů na Šumavě z důvodu kůrovcové kalamity či po
orkánu Kyrill z roku 2007, v současné době bylo více zákazů vstupu do lesů v souvislosti s
následky orkánu Herwart, který byl jen o něco málo méně ničivý než již zmíněný Kyrill.
V základu je tedy možný pěší pohyb osob v lese kromě výše uvedených i mimo cesty či v
noci. Další omezení se týkají lesů zvláštního určení a úpravy pohybu osob ve „vojenských
lesích.“71
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Jako „vojenské lesy“ lesní zákon označuje lesy, „které jsou nebytné pro potřeby obrany
státu.“72 Jedná se o lesy na území vojenských újezdů. Pro tyto lesy platí dle zákona č. 222/1999
Sb. o zajišťování obrany České republiky (dále jen zákon o zajišťování obrany ČR) zákaz vstupu
bez povolení. Jedná se tedy o další případ výjimky z obecné možnosti vstupu všech osob do lesů
na území České republiky. V rámci jednotlivých újezdů se nicméně liší míra tohoto zákazu.
Zcela a pro celý újezd platí pouze ve vojenském újezdu Březina. V ostatních újezdech jsou
určité výjimky, kdy je vstup veřejnosti umožněn. Ve vojenském újezdu Hradiště se jedná o
červenou turistickou trasu, která vede na jeho západním okraji u řeky Ohře. Vojenský újezd
Boletice pak má v okrajových částech několik přístupných částí a zajímavostí tady jsou dvě
trasy, které jsou přístupné veřejnosti pouze o víkendu a o svátcích. Vojenský újezd Libava má
taktéž jednu trasu přístupnou pouze o víkendu. Toto jsou ojedinělé případy, kdy je možnost
vstupu do lesa závislá na dni v týdnu.
5.2.1. Organizované nebo hromadné akce v lese

Z důvodu vybalancování požadavku na uchování volného přístupu do lesů, který je na
našem území historicky zakotvený, a naopak snahy o ochranu přírody a krajiny, jejímž
významným prvkem beze sporu lesy jsou, zákonodárce stanovil omezení v tom, že každá
organizovaná nebo hromadná sportovní akce musí být oznámena orgánu státní správy lesů
alespoň 30 dní předem a ten následně může stanovit podmínky pro konání této akce. 73 Zřejmým
cílem zákonodárce tedy bylo posílit ochranu lesa, který může být právě při takovéto akci snadno
poškozen. Pro praxi je však toto opatření poněkud nedostatečné, protože orgán státní správy lesů
má na vydání rozhodnutí pouze 15 dní a „pravomoc stanovit podmínky pro konání akce je spíše
iluzorní, protože o jejich stanovení je orgán státní správy lesů povinen rozhodovat ve správním
řízení a pro vydání rozhodnutí je 15 denní lhůta naprosto nedostatečná.“74 Při pořádání takovéto
akce či účasti na ní, pak platí všechny zákazy podle § 20 lesního zákona. Těžko si lze představit,
jak například hromadná akce dodržuje zákaz rušení ticha a klidu v lese, je tedy vhodné se před
organizováním takovéto akce spojit s majitelem lesa a dohodnout se na výjimce z tohoto a
případně i dalších zákazů.
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5.3. Práva a povinnosti vlastníka lesa související s pohybem osob v jeho lese
Lesní zákon stanoví vlastníkovi lesa poměrně rozsáhlé množství povinností, které
souvisejí s pohybem osob v jeho lese, oproti spíše menšímu počtu oprávnění, které vlastník lesa
může vůči těmto osobám uplatnit.
Za práva vlastníka lesa pak můžeme považovat to, že neumožní jiným osobám výjimku
ze zákazů vyjmenovaných v § 19 odstavci 1 písm. a) až k) lesního zákona. Dále pak dává tento
zákon možnost vlastníkovi lesa udílet pokyny osobám, které se v jeho lese pohybují. Není ale
dále specifikováno, o jaké pokyny se může jednat. Logicky lze dovodit, že nelze takovýmto
pokynem zcela vykázat osobu z lesa. Nicméně požadovat, aby se přesunula na jiné místo v lese,
pokud pro to má vlastník rozumný důvod, by jistě mělo být možné. Dále pak lze mezi práva
vlastníka lesa zařadit možnost požádat o omezení vstupu do lesa, ovšem pouze ze zákonem
stanovených důvodů, které již byly zmíněny výše, a též okrajové právo navrhovat zrušení lesní
stráže orgánu státní správy lesů.75
Jak již bylo zmíněno, rozsah povinností má vlastník lesa značně širší. V prvé řadě musí
strpět pohyb osob ve svém lese a nemůže je vykázat, jedná se „veřejnoprávní omezení
vlastnického práva a lze jej považovat i za věcné břemeno ze zákona.“ 76 Vlastník lesa se nemůže
vyjma zákonem vyjmenovaných důvodů této povinnosti zprostit. Dokonce musí s možností
vstupu osob do svého lesa počítat a je povinen udržovat les, alespoň v místech, kde jím vedou
cesty a tedy se dá pohyb osob po nich očekávat. Vlastník by měl pravidelně kontrolovat porost
kolem míst, kde se v jeho lese dá očekávat větší pohyb osob a starat se, aby zde nehrozil
například pád stromů. Je též povinen zabezpečit a vyznačit místa, kde dochází k těžbě či
zpracování dřeva a mohlo by tak dojít k úrazu či usmrcení osob, pokud těžbu sám provádí. V
případě, že by toto neudělal a došlo ke zranění či smrti osob, tak mu hrozí trestněprávní postih,
navzdory skutečnosti, že osoby vstupují do lesa na vlastní nebezpečí. Takto judikoval i Nejvyšší
soud v usnesení 4 Tdo 1310/2014 v případu, kde se řešilo úmrtí člověka následkem pádu stromu.
Návštěvník lesa přišel po nepoužívané cestě přímo do místa těžby stromů, místo těžby nebylo ze
strany této cesty označeno. Tam na něj padl pokácený strom a návštěvník na následky zranění
takto způsobených zemřel. Nejvyšší soud potvrdil, že v tomto případě nelze aplikovat pouze
ustanovení § 19 lesního zákona o tom, že vstup do lesa je ne vlastní nebezpečí, a § 20, že je
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zakázáno vstupovat do míst, kde probíhá těžba, ale potvrdil povinnost toto místo dostatečně
zabezpečit.77
5.4. Pobyt osob v lese
Lesní zákon se nijak nevyjadřuje k délce, po kterou by se mohla osoba v lese zdržovat,
tudíž z hlediska časového pobyt osob v lese nijak neomezuje. Pokud tedy osoba dodržuje zákazy
stanovené zákonem, může v lese pobývat v podstatě po neomezenou dobu.
Pro pobyt v lese platí stejné zákazy jako pro pohyb v něm, nicméně některé z těchto
zákazů nabývají významu hlavně při pobytu v lese. Jedná se zejména o zákaz znečišťovat les
odpady a odpadky, zákaz tábořit mimo vyhrazená místa a zákaz rozdělávat nebo udržovat
otevřené ohně, který pak platí i mimo les, až do vzdálenosti 50 m od lesa. Zákaz znečišťovat les
odpady a odpadky se vztahuje i na vlastníka lesa, ostatní zákazy pak ne.
Problematická bude opět definice otevřeného ohně. Jelikož zákonodárce nehovoří o ohni
obecně, ale o otevřeném ohni, lze usuzovat, že měl na mysli existenci ještě i jiného druhu ohně,
jakéhosi „uzavřeného“ ohně, ovšem chybí jakákoli definice toho, co by mohlo být tím otevřeným
ohněm a co tím uzavřeným.
Komentář k lesnímu zákonu definuje oheň spolu s otevřeným ohněm takto: "Za oheň
jsou považovány plameny vzniklé v důsledku oxidace hořlavého materiálu. Otevřeným ohněm
pak oheň, kde není zabráněno styku plamenů s okolním prostředím - kdy tedy může dojít k
rozšíření ohně na okolní prostředí. Je lhostejné, zda je oheň ohněm otevřeným po celou dobu
hoření (ohniště) nebo jen po určitý krátký časový úsek (po dobu přikládání do zahradního grilu s
dvířky či poklopem)."78
Otázkou je, co je zabránění styku plamenů s okolním prostředím, protože za prostředí lze
zcela jistě považovat i vzduch a bez kontaktu se vzduchem žádný oheň hořet nebude. Jistě
nebude sporu v tom, že otevřeným ohněm je oheň hořící přímo na zemi v ohništi, dále ale již
bude situace méně přehledná. Bude otevřeným ohněm i oheň na vařiči, který je v přímém
kontaktu pouze se vzduchem? Takovýto oheň nepovažuje za otevřený oheň například Zpravodaj
CHKO Beskydy z roku 2012, který stanoví: „Za otevřený oheň se nepovažují turistické vařiče
s regulovatelným plamenem.“79 Nicméně část definice, že není zabráněno styku s okolním
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prostředím, takovéto vařiče splňují. Situace je tedy opět nejasná. Navíc vyjádření pro CHKO
Beskydy nemusí platit jinde, zvláště když současná úprava ZOPK již pro CHKO hovoří ne o
zákazu otevřených ohňů, ale ohňů obecně.
Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D z AOPK pak konstatuje, že „Na AOPK ČR držíme výklad, že
oheň je otevřený tehdy, když topeniště (tj. plocha, na níž dochází k hoření) je v přímém styku s
terénem a plamen není ničím oddělen od okolního prostředí (měla by být eliminována možnost
odletu uhlíků či jisker). Lucerna a petrolejka se stínidlem tedy otevřeným ohněm nejsou, vařič by
měl mít nějaký kryt kolem plamenů, samotná svíčka je otevřeným ohněm, pokud nejde o
"hřbitovní", tedy uzavřenou v kalíšku.“80
Situace tedy bude potřeba vždy řešit s ohledem na konkrétní podmínky a pravděpodobně
i zajistit prokazatelné splnění toho, aby od daného ohně nemohlo něco být poškozeno nebo začít
hořet. Rozdílně se také asi bude dívat například lesní stráž na vařič položený na kamenech a
vařič položený na lesní trávě.
Ze zákazu táboření a ohňů může vlastník lesa povolit výjimku. 81 Jakým způsobem má být
tato výjimka povolena, není stanoveno. Snadno lze ale dovodit, že případná ústní výjimka se
špatně prokazuje, vhodnější je tedy její písemná forma, kde postačí, aby bylo jasné, kdo, komu a
co povoluje, popřípadě za jakých podmínek (časových, daných počasím, počtem osob, místem v
lese apod.).
Ohledně pobytu přes noc je tedy zakázáno pouze táboření, jiný způsob nocování,
například v autě, které je zaparkované na dovoleném místě, či bivakování je zcela v pořádku.
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6. Pohyb a pobyt osob na zemědělských pozemcích
Při pohybu a pobytu v přírodě lidé nejčastěji hovoří o tom, že byli v lese, na louce, na
poli, na cestě nebo u vody či ve vodě. Tato podkapitola bude pojednávat o pozemcích, které si
laik představí pod slovem pole či louka. Tedy bychom je mohli laicky vymezit jako pohyb a
pobyt v přírodě mimo les a vodu. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen
katastrální zákon) pak člení pozemky „podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady,
ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a
ostatní plochy. Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty jsou
zemědělskými pozemky.“82 Tato kapitola bude věnována pohybu a pobytu osob na zemědělských
pozemcích, které se nachází mimo zastavěná území.
6.1. Pohyb osob na zemědělských pozemcích
Vstup na zemědělské pozemky je realizací přístupu lidí do krajiny. ZOPK pak stanovuje
právo volného průchodu přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce či právnické osoby
takto: „každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo
jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li
do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné
oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.“ 83 Toto právo
se ovšem vztahuje pouze na pozemky, které vlastní nebo má v nájmu stát, obec či právnická
osoba. Nevztahuje se tak na pozemky ve vlastnictví fyzických osob. Tato dualita se pak v praxi
může stát velmi problematickou, protože stojí-li člověk lidově řečeno na kraji louky, tak asi
těžko pozná, zda patří státu nebo fyzické osobě, tzn. zda přes ni může libovolně přejít, či nikoli.
Hovoří se zde o právu průchodu, což je pojem, který opět není zákonem definován.
Nicméně v zákoně není ani zakázáno si během průchodu udělat přestávku vyplněnou jinou
činností. Této problematice se bude dále podrobněji věnovat v části o pobytu osob na
zemědělských pozemcích.
6.1.1. Pohyb osob na zemědělských pozemcích ve vlastnictví soukromých osob

Jak již bylo zmíněno, pozemků ve vlastnictví soukromých osob se netýká právo
průchodu, přesto je možné se na takovémto pozemku pohybovat, pokud přes něj vedou veřejně
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přístupné stezky a pěšiny. „Přístup do krajiny je tak zajištěn především prostřednictvím veřejně
přístupné cestní sítě.“84
Rozsah této cestní sítě pak podléhá kontrole státu, který tak hlídá, aby se zřizováním či
rušením cest co nejméně narušovala příroda a její bohatství. Dle ZOPK takto: „Veřejně přístupné
účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území není dovoleno zřizovat nebo rušit bez
souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Obce vedou přehled o veřejně přístupných
účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti.“85
Tato cestní síť je tvořena různými typy pozemních komunikací (dálnice, silnice, místní
komunikace a účelové komunikace), které, jak již bylo zmíněno v kapitole pohyb osob v lese,
jsou určeny k použití vozidly a chodci, a dále pak stezkami, pěšinami a lesními cestami. 86 V
rámci obecného užívání se po nich může pohybovat každý, pokud přitom dodržuje omezení daná
zákonem o pozemních komunikacích či zvláštními předpisy. Dále se uživatel musí přizpůsobit
„stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.“87
Je nutné ještě upozornit, že v případě dálnic, silnic a místních komunikací se pak nejedná
o zemědělské pozemky, ale o silniční pozemky.
Výše byla zmíněna možnost omezit obecné užívání pozemních komunikací. Jedním ze
zákonů omezujících toto obecné užívání je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, dále jen zákon o silničním provozu. Není účelem této práce podrobně rozebírat
pravidla silničního provozu, proto zde bude zmíněn pouze okrajově. Z obecného užívání jsou
pak v případě dálnice vyjmuti chodci a cyklisté, kterým je vstup na dálnici a silnici pro motorová
vozidla zapovězen. Dle zákona si tak nelze v praxi zkrátit cestu ani přechodem přes ně.
Dalším omezením týkajícím se zemědělských pozemků je možnost „upravit nebo omezit
veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných
zájmů … vlastníka.“88 Pravomoc k tomu má příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou
působností, který tak činí po projednání s Policií České republiky a na žádost vlastníka. V praxi
lze takovéto omezení obvykle poznat podle umístěné dopravní značky zákaz či omezení vstupu
či vjezdu.
Dále pak je z veřejného přístupu vyloučena účelová pozemní komunikace v uzavřeném
prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele tohoto místa. Její
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přístupnost si pak stanoví vlastník či provozovatel sám a může z ní přístup i zcela vyloučit či ho
nějak omezit.89
Při vstupu na pozemní komunikace se pak každý musí přizpůsobit tomu, v jakém jsou
stavu a mít to na zřeteli.90 Nejedná se sice jako v případě lesa o vstup na vlastní nebezpečí,
nicméně i tak zákon vyžaduje, aby se procházející osoba chovala tak, aby se přizpůsobila stavu
pozemní komunikace. Nelze totiž u každé pozemní komunikace neustále zodpovídat za její stav
například při každé změně počasí.
Další povinnosti plynou ze ZOPK, jedná se o obecnou povinnost chovat se tak, aby
nebyla ohrožena ničí bezpečnost a zároveň přizpůsobovat své chování stavu okolní přírody,
konkrétně: „Každý je povinen při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních
komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech,
tábořištích a v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo
bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto
pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým. Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na
majetku, zdraví nebo životě, vzniklé jiným osobám působením přírodních sil nebo vlastním
zaviněním těchto osob.“91 Zákonodárce zde rozšiřuje tuto povinnost i na místa, která jsou určena
pro zastavení se či pobyt osob v přírodě. Dále se zde objevuje i vymezení škod, za které
neodpovídají majitelé pozemků. A contrario tedy majitelé pozemků odpovídají za škody, které
ale vzniknou procházejícím osobám bez jejich vlastního zavinění, či bez působení přírodních sil.
Mohlo by se jednat například o škody vzniklé například nedostatečně upevněným dřevem
vlastníka pozemku, které by spadlo na někoho na veřejně přístupné cestě, která tímto pozemkem
prochází.
Konečně další možností, jak se pohybovat na zemědělských pozemcích soukromých osob
je mít k tomu souhlas majitele takového pozemku. Tento souhlas sice postačí v ústní podobě,
nicméně pro případ budoucího sporu nebo nějaké újmy nezaviněné pohybující se osobou či
přírodními podmínkami je vhodnější si jej opatřit v písemné podobě.
6.1.2. Pohyb osob na zemědělských pozemcích ve vlastnictví či nájmu jiných než soukromých osob

Jak již bylo zmíněno, pokud je zemědělský pozemek ve vlastnictví státu, obce nebo
právnické osoby, má každý právo průchodu přes něj. Toto právo je dokonce jeho vlastník
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povinen ze zákona zajistit: pokud svůj pozemek oplotí či ohradí, „musí vlastník či nájemce
zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě
pozemku.“92 V praxi se tak děje nejčastěji zřízením branky.
Právo průchodu má však svá omezení, nevztahuje se „na zastavěné či stavební pozemky,
dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda,
louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy
nebo při pastvě dobytka.“93 V současné době byly pojmy pole a pastviny nahrazeny jedním
pojmem - trvalý trávní porost. V praxi se tedy nedá na právo průchodu odvolat, pokud na
pozemku vidíme zvířata, či je jasné, že na něm dochází k jejich chovu (například podle zřízených
napajedel), či přes pole, pokud je zde úroda, která by tímto mohla být poškozena. Toto se netýká
již zmíněných veřejně přístupných komunikací, na které je přístup zaručen, jak je popsáno
podrobněji výše.
Stejně tak platí zmíněná povinnost přizpůsobit své jednání stavu těchto pozemků a počítat
s tím, že vlastníci nedopovídají za škody, které na nich osobám vzniknou, pokud je jejich vznik
podmíněn přírodními silami či zaviněním poškozených osob.
Specifickým případem pak jsou již zmíněné vojenské újezdy. Sem je vstup osob bez
speciálního povolení zakázán, a to na celé území bez ohledu na typ pozemků. Zde tedy neplatí
právo volného průchodu krajinou. Tyto „vojenské újezdy (vojenské výcvikové prostory, cvičiště,
etc.) byly do doby společenských změn na konci 80. let minulého století pro ochranářské
smrtelníky do značené míry terry inkognita, pro ekologické laiky synonymem zkázy, protože kam
noha vojáka… Dnes je notoricky známo, že je tomu naopak.“ 94 Tato změna postoje k ochraně
přírody a krajiny s zákazem vstupu osob na jejich území, tak v současnosti výrazně posilují
ochranu přírody a krajiny ve vojenských újezdech.
6.2. Pobyt osob na zemědělských pozemcích
Při pobytu osob na zemědělských pozemcích opět platí dvojí režim, odlišný pro pozemky
v soukromém vlastnictví a pro pozemky ve vlastnictví nebo nájmu státu, obce nebo jiné
právnické osoby.
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Pro oba typy pozemků ovšem platí zákaz rozdělávání ohňů podle lesního zákona,
konkrétně „rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa.“95 Problematika toho, co je otevřený oheň, byla podrobněji řešena v kapitole Pobyt
osob v lesích. Ačkoli lesní zákon umožňuje majiteli lesa udělit výjimku ze zákazu rozdělávání
ohně v lese, tak mu neumožňuje udělit výjimku ze zákazu rozdělávání ohňů do vzdálenosti 50 m
od lesa. V této vzdálenosti tak nemůže rozdělávat otevřený oheň dle zákona ani majitel na svém
pozemku.
V příloze k této práci je zpracován příklad toho, jak vypadá tento zákaz spolu se zákazem
rozdělávání ohňů v praxi na vybraných katastrálních územích Osečany a Velběhy. Je zde pro
zajímavost vidět, jaká část území je tímto zákazem postižena.
U pozemků v soukromém vlastnictví není zákonná opora pro pohyb osob, tím spíše není
možné, aby na nich osoby jen tak pobývaly. Jediným místem, kde je takovýto pobyt možný, je
přímo na cestě, stejně jako v případě pohybu.. Pro pobyt mimo cestu je tedy nutné sjednat si
povolení od majitele pozemku. Zde je vhodné klást důraz na to, co všechno se povoluje, zda jen
průchod, nebo i pobyt, jak je to s pobytem přes noc a za jakých okolností je možno jej realizovat.
Opět je vhodná písmenná forma, kvůli lepší dokazatelnosti při případných pozdějších sporech.
Naprosto běžné jsou v případě delších pobytů, zvláště pak různých druhů táboření, smlouvy dle
občanského práva.
V případě pozemků ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo právnické osoby je situace
jiná. Zákon stanoví právo na volný průchod, přičemž opět nedefinuje, co je průchodem. Vzniká
tedy problém, co se dá jako průchod definovat a co nikoli. Pokud se osoba přestane pohybovat,
je to již mimo právo na volný průchod? Pokud by osoba strávila na místě noc (například ve
stanu) je to ještě v souladu s právem na volný průchod? Mgr. Ondřej Vítek, PhD. Z AOPK je
toho názoru, že „časové omezení zde není, ale jde o "průchod". Cokoli jiného než chůze je tedy
více či méně sporné, i když důvodová zpráva svědčí o tom, že tím byl myšlen i průjezd na kole.
Pro argumentaci lze použít srovnání dopadu takové jiné aktivity (např. sednutí a posvačení) s
dopadem chůze na vegetaci a půdní povrch daného pozemku, ale jinak je vždy lepší se předem
dohodnout se zástupcem vlastníka. Postavení stanu už je podle mého názoru za hranicí této
definice. V NP, CHKO a NPR je táboření výslovně zakázáno zákonem 114/92 (§ 16, 26, 29),
může být zakázáno i v jiných kategoriích v bližších ochranných podmínkách. Na svém pozemku
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si tedy mimo tato území můžete dělat co chcete, na cizích pozemcích musíte respektovat
vlastnické právo a tedy zájmy vlastníka, příp. nájemce a dalších.“96
Tedy se opět jedná o oblast, kde je nejednoznačné, kdy již dochází k zakázané činnosti a
kdy nikoli.

96

Odpověď Mgr. Vítka ze dne 27.8.2018 na dotaz autorky práce prostřednictvím emailové korespondence ze dne
26.8.2018.

36

7. Pohyb a pobyt osob na vodách
7.1. Pohyb osob na povrchových vodách a v jejich okolí
Jedním z typických rysů české krajiny je i velké množství povrchových vod, tedy potoků,
řek, rybníků, jezer atd. Při pohybu v přírodě je tak tedy otázkou času, kdy osoba narazí na
nějakou povrchovou vodu. Pro ochranu přírody a krajiny je voda naprosto zásadní, protože při
jejím nedostatku či plošné kontaminaci hrozí změna i celého krajinného rázu. Problematiku vody
upravuje samostatný zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (dále jen vodní
zákon), který také hned v prvním paragrafu vymezuje jako jeden z účelů vodního zákona ochranu
povrchové a pozemní vody a ochranu vodních a suchozemských ekosystémů.97
Klíčové pro pohyb osob po povrchových vodách je to, že povrchové vody „nejsou
předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se
vyskytují.“98 Nelze tedy k nim vykonávat vlastnická práva, což se může týkat například
nemožnosti stanovovat ohledně nich nějaké zákazy někým jiným než státem, nebo složkami k
tomu zákonem zmocněnými.
Dále pak jsou povrchové vody předmětem obecného nakládání, každý tak může „na
vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody
nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického
zařízení.“99 Za jiné nakládání s povrchovými vodami je pak možno považovat i jejich užívání pro
rekreaci, tedy individuální koupání, bruslení apod.100 Je-li možno se v povrchových vodách
koupat, je jistě možno též jimi pouze procházet. Vlastníci pozemků, na kterých se nacházejí
koryta vodních toků tak musí „strpět průchod třetích osob po svých pozemcích.“ 101 I v případě,
že budou tyto povrchové vody soustředěny ve vodním díle, které je v soukromém vlastnictví
(například rybník), tak je toto obecné nakládání možné. Vyloučeno by bylo pouze v případě
výslovného zákazu rozhodnutím vodoprávního úřadu. I zde se ale jedná o pohyb v rybníce na
vlastní nebezpečí.

Zákonodárce totiž výslovně upozorňuje, že se obecné nakládání s

povrchovými vodami děje na vlastní nebezpečí, nelze tedy pak požadovat po vlastníkovi vodního
díla či správci vodních toků, aby byli odpovědní za případnou škodu. Naopak, pokud by osoba
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využívající svého práva obecného nakládání s povrchovými vodami způsobila škodu například
na vodním díle, je povinna ji nahradit.
Při tomto povrchovém nakládání je tudíž nutno se chovat k vodám citlivě, konkrétně „se
nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat
odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a porušovat
práva a právem chráněné zájmy jiných.“102
V základu se tedy lze pohybovat po vodních útvarech („útvar povrchové vody je
vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, například v jezeru, ve vodní nádrži, v
korytě vodního toku“)103 bez omezení, pokud při tomto pohybu není použito plavidlo. Vodní
zákon totiž speciálně zmiňuje v § 7 užívání povrchových vod k plavbě. Obecně ale není potřeba
žádného povolení vodoprávního úřadu pro provoz plavidel. Zákon pouze stanovuje omezení pro
určité typy plavidel, konkrétně se jedná o zákaz plavby plavidel se spalovacími motory v
ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně, na určitých místech určených pro chov ryb a další
omezení mohou být stanovena rozhodnutím vodoprávního úřadu či vyhláškou Ministerstva
dopravy. Lze se tedy po vodách pohybovat nejen použitím vlastního těla, ale i libovolného druhu
plavidla.
Kromě pohybu přímo vodním tokem je také možno se pohybovat podél vodního toku.
Vlastníci tzv. sousedících pozemků jsou povinni strpět „průchod osob s výjimkou pozemků v
zastavěném území a oplocených pozemků“104 do dané vzdálenosti od břehové čáry. Tato
vzdálenost je 6 metrů u drobných toků a 10 metrů u významných toků. 105 V terénu je tedy možné
jít nejenom vodou, ale i podél ní, bezpečně do vzdálenosti šesti metrů, aniž by procházející
osoba musela řešit, o jak velký tok se jedná.

7.1.1. Pohyb osob v ochranných pásmech vodních zdrojů

Jedním z důležitých aspektů ochrany vod je ochrana vody pitné a jejích zásob, které jsou
nezbytné pro zásobování obyvatelstva. Na celém území republiky jsou tedy vytvářena ochranná
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pásma vodních zdrojů, která jsou „základním institutem vodního zákona sloužícím k ochraně
vodních zdrojů.“106
Ochranná pásma vodních zdrojů se člení na dva stupně, ochranné pásmo I. stupně a
ochranné pásmo II. stupně.107 V obou dvou pásmech jsou zakázány činnosti, které by mohly
poškodit nebo i jen ohrozit jakost nebo vydatnost vodního zdroje. Konkrétní činnosti jsou vždy
vymezeny v opatření obecné povahy, kterým se stanovilo nebo změnilo toto ochranné pásmo.
Nadto zákon ještě stanoví obecný zákaz vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně.
Výjimku z něj mají vlastníci vodních děl a osoby oprávněné vodu z vodního zdroje odebírat. 108
Vodoprávní úřad sice může stanovit výjimky z tohoto zákazu vstupu a vjezdu, obecně lze ale
očekávat, že pokud osoba při pohybu v přírodě narazí na označení ochranného pásma I. stupně,
tak by do tohoto území neměla vstupovat, pokud není výslovně napsáno jinak.
Ochranná pásma se v terénu značí speciálními značkami, viz příloha, obrázky č. 2 a č. 3.
Pod touto značkou obvykle bývá umístěna tabulka s textem, kde jsou uvedeny požadavky
omezující činnost v příslušném pásmu, například: „Nepovolaným vstup zakázán.“, „Koupání
zakázáno.“ apod. Tato tabulka ale nemusí být vždy přítomna. V případě, že však existuje, tak je
nutno se informacemi na ní uvedenými řídit.

7.1.2. Koupání

Koupání patří mezi rekreační činnost, kterou se využívá právo na obecné nakládání s
povrchovými vodami. Již bylo zmíněno, že individuální koupání je možné prakticky na
jakémkoli vodním útvaru, pokud jej nezakazuje zákon, ale „některým vodním útvarům je vodním
zákonem poskytována z rozličných důvodů zvláštní, resp. zvýšená ochrana. Jedná se o povrchové
vody využívané ke koupání (§ 34 vodního zákona, viz rovněž Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti
vod ke koupání), které pro vyhovující jakost vody využívá ke koupání větší počet osob.“109
Povinnost sledovat kvalitu vody však mají pouze provozovatelé koupališť, případně je
pak kvalita vody sledována v tzv. koupacích oblastech a to krajskými hygienickými stanicemi,
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nicméně jinde, ani například v rybnících, které mají soukromého majitele, se kvalita vody
povinně nesleduje.
Lze ovšem očekávat, že lidé budou mít zájem se během teplých dní hlavně v létě koupat a
budou hledat vodu, která je nezávadná. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále
jen zákon o ochraně veřejného zdraví) tuto situaci řeší. Již bylo zmíněno, že na koupalištích za
stav vody, který neohrožuje zdraví, zodpovídá provozovatel koupaliště. Výše zmíněný zákon
však ukládá povinnost Ministerstvu zdravotnictví, aby ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí a Ministerstvem zemědělství vydávalo každý rok seznam, ve kterém jsou uvedena
přírodní koupaliště na povrchových vodách a další povrchové vody, kterou jsou již využívané ke
koupání, nebo lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet fyzických osob. Ze seznamu
jsou pak vyřazena místa, kde byl vydán orgánem ochrany veřejného zdraví trvalý zákaz
koupání.110 Tento seznam musí být sestavován každoročně a to do 31. března. Seznam lze
dohledat na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky111 spolu se seznamem aktuální
kvality vod, který je aktualizován každý týden.
Hlavní výhodou lokalit na seznamu uvedených je totiž to, že je na nich pravidelně
monitorována kvalita vody a právě i v případě míst ke koupání, která se nacházejí ve volné
přírodě a jsou přístupná i bez provozovatele. Každý si tak může ověřit, zda hygienická stanice
neoznačila vodu na daném místě za nevyhovující pro koupání. Kontrola vody je prováděna
krajskými hygienickými stanicemi, u koupališť s provozovatelem je pak prováděna právě
provozovatelem a to minimálně jedenkrát měsíčně. Výsledky pak může veřejnost sledovat na
stránce http://www.koupacivody.cz, kde je ve formě jednoduchých piktogramů naznačena kvalita
vody ve zkoumaných lokalitách včetně data, kdy byla voda naposledy zkoumána. Na stránky
odkazuje přímo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a stará se o něj Ústav
zdravotnických informací a statistiky ČR.

7.2. Pobyt osob na povrchových vodách
Z hlediska pobytu osob na povrchových vodách není větší rozdíl mezi pohybem osob
povrchovými vodami a pobytu na nich. Z čistě praktického hlediska je celkem pochopitelné, že
vzhledem k tomu, že je vstup do povrchové vody na vlastní nebezpečí, tak není řešeno, zda se
110
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zde někdo zdrží minimální dobu, nebo zde chce stát třeba přes noc. Zpravidla tedy platí
podmínky stejné jako při pohybu v povrchových vodách.
Specifické podmínky pak nastávají při použití plavidla, v této práci budou ovšem
nastíněny jen velmi stručně s ohledem na to, že není cílem práce zevrubněji řešit vnitrostátní
plavební podmínky. Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen zákon o plavbě)
vymezuje plavidlo „jako ovladatelné těleso určené k pohybu nebo stání na vodě, zejména za
účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení.“ 112 Důležitá je tedy ovladatelnost
tělesa, což může splňovat již například nafukovací člun.
Pro plavbu plavidly platí mnoho pravidel, které vyplývají hlavně ze zákona o plavbě a z
vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (dále jen pravidla plavebního
provozu). Tato pravidla platí pro každého, kdo se ocitne na vodní cestě, nejen pro vůdce plavidla.
Vodní cesta je „vodní tok nebo jiný útvar povrchové vody, na kterém lze provozovat plavidla.“113
Pro vybraná malá plavidla (do celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg, která
mají vlastní pohon nebo strojní pohon do výkonu 4 kW) platí, že je může vést kdokoli, kdo je
seznámen s technikou jejich vedení a právě pravidly plavebního provozu. Pokud nemají strojní
pohon, tak zde není ani věkové omezení, u strojního pohonu je pak hranice od 15 let věku.
Průkaz také není potřeba při půjčení motorové lodi z půjčovny (s omezenou rychlostí do
15 km/h). Půjčovna pak má povinnost poučit klienta o pravidlech plavebního provozu a o úseku,
na kterém se smí s lodí pohybovat (ten je u těchto plavidel omezen).
Pro plavbu po vodě je třeba respektovat tzv. signální znaky, které stanovují, jak má
plavidlo plout a co naopak nesmí. Jedná se o něco podobného, jako jsou dopravní značky na
souši.
Z hlediska pobytu osob na vodní cestě je důležité, že pravidla plavebního provozu dále
přesně upravují signalizaci plavidel v noci, a to rozdílně pro plavidlo stojící a plavidlo plující.
Dále upravují též signalizaci plavidel ve dne, která je opět rozdílná pro plavidlo stojící a plavidlo
plující a dále je pak samozřejmě odlišná podle druhu a velikosti plavidla.
Jak již bylo řečeno, cílem této práce není podrobně vyložit jednotlivá pravidla pro provoz
plavidel na vodních cestách. Osoby, které se tedy chtějí v přírodě pohybovat plavidly na vodní
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ploše nebo v nich na ní pobývat, se tedy musí seznámit s konkrétními právními předpisy
platnými pro jejich plavidlo a konkrétní vodní cestu.
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8. Pohyb a pobyt osob v jeskyních
Jeskyně odpradávna přitahovaly lidský rod. Zpočátku hlavně z důvodů praktických,
protože to byl prostor, který skýtal ochranu před živly, predátory a nepřáteli, později jako místa
nálezů různých rud, místa vězení či trestů, ale i místa náboženská. Za druhé světové války se pak
do nich ukrývala výroba. I současnosti je o jeskyně velký turistický zájem, jak dokládají statisíce
turistů, které ročně navštíví jen jeskyně v Moravském krasu.114
Jeskyně, zvláště krasové, jsou velmi citlivé na poškození, které je vzhledem k době, po
kterou vzniká například takový krápník, prakticky nenahraditelné. Přesto se ochrana jeskyní
datuje až do 20. století, do této doby, hlavně v 19. století, jich bylo mnoho poničeno hlavně z
důvodu lámání zmíněných krápníků, ať již za účelem obchodu nebo „jen“ na památku. Jeskyním
příliš neprospěla ani druhá světová válka, kdy do nich hlavně nacisté umisťovali válečnou
výrobu a mnoho jeskyní tak poničili. O to více jsou tak jeskyně chráněny v dnešní době. Cílem je
snaha zachovat je v současném stavu a umožnit jejich fungování s co nejmenším vlivem člověka.
ZOPK definuje jeskyně jako „podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil,
včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich.“115 Stejnou ochranu pak přiznává přírodním jevům
na povrchu, které s jeskyněmi souvisí (jako jsou krasové závrty, ponory a vývěry krasových vod
atd.).116

8.1. Pohyb osob v jeskyních
ZOPK zakazuje jeskyně ničit, poškozovat a upravovat, ale i dokonce měnit jakkoli jejich
dochovaný stav.117 Nezakazuje však obecně do nich vstupovat v případě, že návštěvník bude
respektovat výše zmíněné zákazy.
Zákaz nebo omezení vstupu se však může vztahovat na jeskyně, kde hrozí jejich
poškozování (zákon uvádí jako hlavní důvod tohoto poškozování nadměrnou návštěvnost).
Jeskyně s omezeným, či zakázaných vstupem lze v terénu snadno rozpoznat, protože je
povinnost tento zákaz nebo omezení vstupu vyznačit na všech přístupových cestách k jeskyni a
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zároveň i jinde v terénu. U jeskyně se tedy stačí řídit tím, zda bylo cestou k ní nebo u vchodu do
ní někde vyznačeno omezení vstupu. Pokud ne, je vstup do jeskyně možný.118
Zde je vhodné upozornit na to, že zákon zakazuje změnu dochovaného stavu jeskyně,
tedy není vhodné v jeskyni cokoli ponechávat nebo z ní naopak odnášet a rozhodně by v jeskyni
neměl být rozděláván oheň, pokud k tomu není místo orgánem ochrany přírody v ní přímo
vyhrazené. Zvláště oheň totiž může jeskyni poškodit, hlavně tím, že saze snadno obarvi strop
jeskyně. Nevhodné jsou též svíčky, ze kterých může kapat vosk.
K jeskyním je třeba přistupovat opatrně i z důvodu možného hnízdiště netopýrů, kteří
mohou být chráněni a je snadné je vyrušit a vyděsit hlukem či světlem. V případě větší kolonie,
pak mohou člověka i nechtěně poranit.
Dalším nebezpečím jeskyní může v případě, že jsou hlubší, být i nebezpečí udušení CO 2 ,
který je pro člověka špatně rozeznatelný. Jedná se o plyn, který nemá žádný zápach a je těžší než
vzduch. Příznaky dušení jím jsou u každého člověka jiné a také nemusí být vůbec žádné, mnoho
lidí popisovalo, že prostě najednou omdlelo. Nebezpečí může hrozit i v dobře větraných
jeskyních, je tedy dobré přistupovat k jeskyním s opatrností a nevydávat se příliš do jejich
hlubin.119

8.2. Pobyt osob v jeskyních
Jak již bylo zmíněno, právě jeskyně si člověk vybíral k pobytu již od pravěku, jakožto
místo, kde měl lepší ochranu než ve volné přírodě. I pobyt přes noc v jeskyni byl něčím naprosto
běžným, hlavně díky ochraně před nepřízní počasí. Stejně tak lákají jeskyně k pobytu různé
osoby i dnes.
Mezi pohybem v jeskyni a pobytem v jeskyni a to i přes noc není podle zákona žádný
rozdíl. Pokud tedy i případné přespání v jeskyni tuto jeskyni nijak neponičí, nepoškodí, nebo
nezmění její dochovaný stav, tak jej zákon nezakazuje.
Je tedy třeba pouze vyhodnotit, zda k něčemu takovému při přespání nedojde a podle
toho zvolit typ tohoto přespávání. Samozřejmostí je, že nebude možné rozdělávat v jeskyni oheň,
ani jej udržovat, protože to by mohlo stav jeskyně změnit. Stejně tak s ohledem na to, že jeskyně
118

§ 64 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
CÍLEK, Václav a Vladimír DANĚČEK. Oxid uhličitý v jeskyních a starých dolech. Česká speleologická
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může být nocovištěm nebo zimovištěm některých druhů živočichů je třeba jeskyni posoudit i
podle toho, aby nedošlo ke kolizi například se zvířetem, které zde má mláďata, nebo nebyla
rušena kolonie netopýrů. Obecně lze tedy říci, že je vhodné se v jeskyni zdržet hlasitých projevů.
Nutné je také respektovat, že do některých jeskyní je přístup zakázán, což by mělo být
vždy vyznačeno v terénu u dané jeskyně. Dále také mohou být jeskyně, ve kterých by přespávání
bylo možné, ale nacházejí se v místech, kde je z důvodu ochrany zakázán vstup mimo cesty. I ten
je tedy třeba respektovat.
Jinak by nic pobytu v jeskyni a to tedy i pobytu přes noc spojenému s přespáním nemělo
nic bránit. Dokonce se některé jeskyně využívají k přespání i v rámci turistických akcí,
příkladem může být zimní táboření ve Velké Cikánské jeskyni v únoru roku 2016.120
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9. Pohyb a pobyt osob v zvláště chráněných územích
Jedním ze způsobů, jak ochránit cennou přírodu a krajinu, je chránit ji formou
chráněného území, pro které platí přísnější pravidla než pro ostatní přírodu. Podle
Damohorského121 jsou první dokumenty na našem území týkající se ochrany lesů již Konradova
statuta z roku 1189 a Kniha Rožmberská z roku 1360, jejichž cílem je ale ochrana lesů coby
majetku vlastníka lesa proti krádežím dřeva.
Za počátek ochrany přírody a krajiny formou chráněných území, tak lze na našem území
považovat až období romantismu, tedy počátek 19. století, kdy se šlechta snaží o zachování
divoké přírody. Konkrétním datem pak je 28. srpen roku 1838, kdy se Jiří Augustin LanguevalBuquoy rozhodl na území svého panství Nové Hrady (konkrétně v oblasti Žofínského pralesa a
Hojné vody) vzdát hospodářského využití a zachovat je jako památník minulosti.122 V
následujících skoro dvou set letech se ochrana přírody v chráněných územích rozvíjela až do své
dnešní podoby. Díky tomu se dnes jedná o místa, kde se často podařilo docílit minimálního vlivu
člověka. Tato místa v současné době hojně lákají turisty, kteří chtějí obdivovat právě tuto
„divokou“ přírodu, stejnou, jakou chtěl zachovat již hrabě Jiří Augustin Langueval-Buquoy.
V současnosti je základ právní ochrany zvláště chráněných území upraven v třetí hlavě
ZOPK. Ta stanovuje celkem šest kategorií zvláště chráněných území a to národní parky,
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky a přírodní památky.123 Tato území pak bývají v praxi dělená ještě na maloplošná
(národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky) a
velkoplošná (národní parky, chráněné krajinné oblasti).124 Maloplošné chráněné území pak může
být i součástí toho velkoplošného, děje se tak „nepostačují-li ochranné podmínky velkoplošného
ZCHÚ k ochraně konkrétního území.“125 Dále pak ZOPK upravuje právě tyto ochranné
podmínky těchto jednotlivých druhů zvláště chráněných území.
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9.1. Pohyb osob v národních parcích
Na území České republiky existují v současné době čtyři národní parky, Národní park
České Švýcarsko, Krkonošský národní park, Národní park Podyjí a Národní park Šumava. Je
otázkou, zda k nim přibude v budoucnu i diskutovaný pátý Národní park Křivoklátsko. Národní
parky jsou „rozsáhlá území s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem
přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním či
mezinárodním měřítku z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího nebo osvětového.“ 126
Protože je hlavním cílem zachování ekologicky stabilních přirozených ekosystémů, případě
jejich obnova, je třeba stanovit řadu opatření, která toto umožní a která musí návštěvníci
národních parků respektovat. Základní ochranné podmínky jsou uvedeny pro všechny parky
jednotně v ZOPK, bližší ochranné podmínky jsou pak upraveny pro jednotlivé parky zvlášť v
tomtéž zákoně.
Základní ochranné podmínky tak upravují činnosti, které jsou na území národních parků
zakázány. Jedná se o různé typy činností, z nichž budou zmíněny pouze ty, které připadají v
úvahu při běžném pohybu osob v národním parku. Je tedy zakázáno: těžit nerosty, rašelinu nebo
slatinu, odstraňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku, uskutečňovat
záměrné rozšiřování geneticky nepůvodních rostlin, vypouštět živočichy (zde je výjimka, pokud
se jedná o vypuštění na základě schválených záchranných programů nebo vyléčených
záchranými stanicemi v místech, kde byli nalezeni), umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené
objekty, které směřují světelný tok nad vodorovnou rovinu procházející středem světelného
zdroje, provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku, nebo létat v rozporu s
podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle jiného právního předpisu
(zde je opět výjimka pro lety pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo
veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody).127
Výše zmíněné zákazy platí pro celé území národních parků, dále pak jsou ještě zákazy, co
se týkají území, které se nachází mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí. Jedná se
o tyto zákazy: odstraňovat svrchní vrstvu půdy, provádět geologické práce, sbírat nerosty,
rostliny nebo odchytávat živočichy (s výjimkou běžného obhospodařování pozemků, výzkumu
povoleného nebo organizovaného orgánem ochrany přírody, výkonu práva myslivosti, práva
rybářství nebo práva obecného užívání lesů podle jiného právního předpisu), vysévat nebo
126
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vysazovat rostliny mimo zahrady (to neplatí pro vysazování nebo vysévání stanovištně
původních dřevin nebo místních odrůd ovocných dřevin), používat biocidy mimo budovy,
odstraňovat odpady, které mají původ na území národního parku, mimo místa vyhrazená
orgánem ochrany přírody, odstraňovat z přirozených koryt vodních toků splaveniny nebo jiné
přirozeně vzniklé překážky (s výjimkou případů bezprostředního ohrožení života nebo zdraví
osob nebo hrozby vzniku značných škod na majetku), vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a
obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody
(zde opět s množstvím výjimek), jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a
místa vyhrazená orgánem ochrany přírody (opět s výjimkami), provozovat horolezecké sporty,
splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, pořádat nebo organizovat
sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody a
provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel.128
Dále ZOPK vymezuje bližší ochranné podmínky pro každý park zvlášť. Pro běžnou
osobu pohybující se na území národního parku by mohly být relevantní zákazy v Českém
Švýcarsku, kde je navíc zakázáno „zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů z jiných
důvodů, než je bezprostřední ohrožení lidského života či zdraví nebo bezprostředně hrozící škoda
na majetku značného rozsahu, používat hospodářských zvířat k tahu a jezdit na nich mimo
silnice a místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody a mimo zastavěná
území obcí je zakázáno volné pobíhání domácích zvířat.“ 129 Bližší ochranné podmínky v dalších
národních parcích se běžné osoby pohybující se na tomto území pravděpodobně týkat nebudou.
Jedná se totiž o zákazy orby a změn pozemků.
Pro pohyb osob v národních parcích jsou zásadní tzv. klidová území národních parků. Jak
již název napovídá, jedná se o zóny, kde je důležitá zvýšená míra klidu. Je zde omezen pohyb
osob právě „z důvodu umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek, které jsou
citlivé na nadměrný pohyb osob a zranitelné vlivem rušivých vlivů s ním spojených.“ 130 Na jejich
území je totiž možné se pohybovat pouze po cestách nebo trasách vyznačených orgánem ochrany
přírody, pohyb mimo ně ZOPK zakazuje. Zákon umožňuje, aby pohyb po těchto trasách nebo
cestách byl omezen časově, způsobem nebo rozsahem pohybu. V praxi je tedy možné najít cesty,
128
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po kterých je možné se pohybovat jen v určitou denní dobu, či určité dny v roce. Pro klidová
území se v terénu používá červené pruhové značení, dva pruhy pro označení směru, ze kterého se
do území vstupuje, jeden ze směru výstupu z území.
Národní park České Švýcarsko pak používá ještě pruhové značení modré barvy, které
značí, že se návštěvník nachází na jeho území (viz příloha obrázek č. 4). Označení pomocí pruhů
se týká prostor mimo cest, na cestách bývá doplněno značkami, které upozorňují, že se
návštěvník nalézá v první zóně návštěvního parku. Hranice národních parků pak jsou značeny
zelenými tabulemi s velkým státním znakem a nápisem „Národní park“ doplněným jeho
jménem (viz. příloha obrázek č.5).131
Národní parky mají území členěno do čtyř zón, podle toho, jaký je v nich stav
ekosystémů a cíle ochrany. Klidová zóna pak zpravidla bývá v první zóně národních parků.
Jednotlivé národní parky pak zveřejňují návštěvní řády, ve kterých jsou uvedeny
„Podmínky omezení a výčet turistických a rekreačních činností, které jsou na území národního
parku zakázány nebo omezeny právními předpisy, opatřeními obecné povahy nebo rozhodnutími
vydanými podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů“.132 Návštěvní řád se nemusí
týkat celého území parku, ale může se vztahovat i pouze na jeho část. Zajímavostí je, že se tak
děje ze zákona pouze elektronicky na internetových stránkách daného národního parku.133
Do března 2017 byly návštěvní řády opatřeními obecné povahy a tím byl „zabezpečen
jejich efektivní soudní přezkum.“134, ke kterému v praxi skutečně docházelo, a tak například
návštěvní řád Národního parku Šumava měl po takovémto přezkumu i část zrušenou. 135 Od
března 2017 mají návštěvní řády již pouze informativní povahu.
Z výše uvedeného by bylo možné očekávat, že v návštěvním řádu národního parku bude
uveden i souhrn omezení a zákazů vyplývajících se zákona, stejného názoru jsou i Härtel a
Benda: „Zcela nového významu nabývá návštěvní řád, který již nebude právním dokumentem,
nýbrž souhrnnou informací o regulacích, které vyplývají z jiných předpisů (zákonných i
podzákonných). Tím je umožněno, že návštěvní řád bude konečně plnit roli, kterou od něj
očekává návštěvník, tedy komplexní informaci o omezeních a pravidlech, kterými je třeba se v
131
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národním parku řídit.“136 Nicméně v praxi k tomuto ještě nedošlo. Ani jeden návštěvní řád
národního parku v ČR nevypisuje všechna zákonná omezení týkající se návštěvníků parku.
Blízko k tomu má návštěvní řád Národního parku Podyjí, který ale vychází z neplatné právní
úpravy.137 Je možné, že vzhledem ke změně zákona, která platí teprve rok, k tomuto ještě dojde.
V současnosti je tedy nutné se podívat i do ZOPK a dalších zákonů (zákon o lesích, zákon o
vodách atd.), aby návštěvník věděl, co smí a co ne. Některé národní parky toto svým návštěvníků
usnadňují tím, že zásadní ustanovení jednotlivých zákonů zveřejňují na svých stránkách.
V návštěvních řádech také nalezneme přesnější vymezení tras, po kterých je možno se v
parku pohybovat a případná časová či jiná omezení tohoto pohybu.
V případě návštěvy národního parku je tedy nutné si důkladně prostudovat jeho návštěvní
řád,hlavně z důvodu, že je možné, že některé dříve povolené trasy budou zakázány. Obecně lze
ale shrnout, že pohyb pěšky je možný všude, i mimo cesty, kromě prvních zón, kde bývá
umožněn jen po značených cestách. Na kole jej zákon sice zakazuje, ale národní parky zřizují na
svém území cyklotrasy, takže pohyb na kole je možný na těchto cyklotrasách, obdobně je to s
jízdou na koni, která je možná jen na speciálně značených trasách pro koně. Motorovými vozidly
se pak smí jezdit jen po silnicích a místních komunikacích, jinde dle podmínek daného
národního parku. Při specifičtějších činnostech už je třeba zkoumat, zda v daném národním
parku a v konkrétní lokalitě je možné je vykonávat. Obecně je zakázáno používání dnes poměrně
oblíbených bezpilotních létajících systémů, čili i tzv. dronů. Je to hlavně z důvodu ochrany
ptactva před rušením.

9.2. Pobyt osob v národních parcích
V případě pobytu osob v národních parcích je velmi výrazný rozdíl mezi pobytem a
pobytem přes noc.
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Běžný pobyt se v zásadě neliší od pohybu po národním parku. Rozdíl by se mohl
vyskytnout snad pouze v případě, kdy by se na časově omezenou cestu vyšlo v době, kdy je
přístupná a pobyt na ní se protáhl do doby, kdy již přístupná není. Tím, že zákon umožňuje, aby
„orgán ochrany přírody stanovit podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času pohybu na této
cestě nebo trase,“138 umožnuje, aby případně mohla být i omezena doba pobytu na nějakém
místě národního parku.
V klidových zónách parku je pak nutné, nezapomenout v případě pobytu na zákaz vstupu
mimo cestu, tedy je třeba trávit svůj čas při pobytu přímo na cestě. Navíc se ovšem pobytu
dotýkají některé zákazy. Jedná se o zákaz rozdělávání ohňů, pokud se nejedná o rozdělávání
ohně na místě k tomu vyhrazeném orgánem ochrany přírody a o zákaz táboření opět mimo takto
vyhrazená místa.139
Výraznější rozdíl mezi tím, co je zakázáno během pohybu a během pobytu, je pobyt přes
noc. Lze zde nalézt i výsledky reakcí na výše zmíněnou kauzu Martina Hyťhy, která upozornila
na nedostačené vymezení zákazů pobytu přes noc.
V základních ochranných podmínkách pro národní parky zůstal pojem „zákaz táboření“,
nepřibylo k němu ani přesnější vymezení. V bližších ochranných podmínkách některých NP je
však tento zákaz rozveden, například u Národního parku České Švýcarsko je výslovně zakázáno
nocování.“. Tam tedy již není prostor pro možnou diskuzi. Stanoveno je pouze jedno místo, a to
kemp Mezní louka, kde je možno jak tábořit, tak nocovat.140
Národní park Šumava pak umožňuje tábořit, a to včetně možnosti rozdělávat ohně v
zastavěném území obcí, pokud je dané místo označeno jako veřejné tábořiště. Tato úprava je tedy
oproti Národnímu parku České Švýcarsko mírnější. Dále poté vyhrazuje speciální místa, která
nazývá „nocoviště“. Ta popisuje jako místa, „která lze využít k přenocování pouze na jednu noc,
a to v době od 18:00 do 9:00 hodin bez rozdělávání ohňů.“ 141 Těchto nocovišť je celkem sedm –
Hůrka u Prášil, Poledník, Modrava, Bučina, Strážný, Nové Údolí, Pod Plešným jezerem. Na
všech pak platí stručný řád používání, kromě zákazu rozdělávání ohňů, možnosti pouze
jednorázového přespání a výše uvedeného časového omezení je to ještě povinnost odnést si s
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sebou veškerý odpad a příkaz dodržovat klid.142 Navíc, aby se co nejvíce zamezilo znečišťování
parku, jsou nocoviště vybavena chemickými WC. Výjimku na rozdělávání ohňů má Poledník,
protože je na něm krb. Z fotografií plyne, že nocování není omezeno na nocování bez přístřešku,
tedy stany apod. jsou zcela v pořádku.
Problematické ovšem je, že ačkoli jsou vymezena tato nocoviště, nikde není zákaz
nocovat mimo ně, pokud půjde o typ nocování, který není tábořením. Tedy již výše zmiňované
bivakování by tedy mělo jít provozovat ve stejných místech, jako pohyb osob. Nicméně je
pravděpodobné, že toto nebylo cílem správy NP Šumava, která pro přespávání vyhrazuje právě
nocoviště. Ovšem přímý zákaz chybí.
V Krkonošském národním parku pak platí jen základní zákaz táboření, nenajdeme zde na
rozdíl od Národního parku Šumava ani nocoviště. Správa Krkonošského národního parku to
odůvodňuje takto: „Na území Krkonošského národního parku není povoleno táboření.
Hřebenové partie jsou součástí 1. zóny KRNAP, tedy toho nejcennějšího co v Česku máme, kde
není možné chodit volným terénem mimo značené cesty. Při přenocování byste se tedy mohli
snadno dostat do konfliktu se zákonem. Po celých horách je ale dostatečně široká nabídka
ubytování v horských boudách, hotelech a penzionech za dostupné ceny, že není nutné přespávat
pod širým nebem.“143 Na jiném místě ovšem na dotaz ohledně umístění přístřešků k přenocování
na hřebenech odpovídá takto: „Správa KRNAP na několika místech postavila přístřešky před
nepřízní počasí. Ty ale nejsou primárně určeny k přenocování, nejsou k tomu vybaveny (toalety
apod.). Najdete je na Ručičkách, nad Krakonošovou snídaní, na Janouškově cestě, na rozcestí U
Čtyřech pánů, na Rovinkách, Svozu, Malé Martinovce, Krásné pláni, Klínovkách, Černém
potoce, Rejdišti, V Končinách, na Cestníku, Václaváku, Černého hoře, Rohu hranic, u
albeřického hraničního přechodu a pod Lesním hřebenem.“144 Správa Krkonošského národního
parku se zde velmi obratně vyhýbá upozornění na možnost, že ač je zakázáno táboření, tak
přespávání pod širákem, tedy vlastně bivakování, zakázáno není. Pouze jej nelze provozovat v 1.
zóně národního parku mimo cesty. Také zmiňuje, že přístřešky nejsou určeny primárně k
přespávání. Z toho lze usuzovat, že například v případě nouze (vinou třeba nečekaně špatného
počasí), by mělo být jejich použití pro nouzové přespání v pořádku.
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Pro Krkonošský národní park tedy platí, že s odvoláním na kauzu Hyťha je možno
bivakovat na stejných místech, na kterých je možno se pohybovat. Nicméně je očividné, že toto
nevidí Správa KRNAP ráda.
Národní park Podyjí to pak má vyřešeno poměrně jednoznačně. Na svém území kromě
táboření zakazuje i nocování, u kterého uvádí jak stanování, tak bivakování, jedná se tedy o
území, kde je pobyt přes noc vyloučen. Odůvodnění zní, že tyto činnosti spolu s rozděláváním
ohňů „jsou hrubým zásahem do přírodního prostředí národního parku a nejsou proto
povoleny.“145
Na území jednoho národního parku je tedy pobyt přes noc vyloučen zcela, v jednom
omezen na jedno místo a ve dvou dalších omezen přímo není, přestože v jednom jsou pro něj
navíc zřízena místa, kde je možné kromě bivakování nocovat i jinými způsoby, a v jednom se
jeho správa snaží, aby lidé nenocovali pod širákem, ale přespávali v budovách k tomu určených
(chaty, hotely apod.).
Pro pobyt v přírodě přes noc je třeba nezapomínat na základní pravidlo a to chovat se tak,
aby se příroda zbytečně neničila. Tomu by měl být uzpůsoben i výběr místa, zákon sice
nezakazuje na mnoha místech bivakovat, nicméně i tak je třeba dát pozor, aby tím člověk neničil
nejen chráněné rostliny, ale cokoli jiného. Tím spíše v národních parcích, kde je přírodu snazší
poškodit.

9.3. Pohyb osob v chráněných krajinných oblastech
Chráněných krajinných oblastí má ČR v současnosti celkem 26. ZOPK je definuje jako
„rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem,
významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným
zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.“146 Jedná se
obvykle o oblasti, kde již bývá vliv člověka patrnější.
V chráněných krajinných oblastech zákon výslovně připouští jejich rekreační využití,
ovšem zdůrazňuje, že pouze v případě, kdy nepoškozuje přírodní hodnoty těchto území.147
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Stejně jako u národních parků jsou ZOPK uvedeny jejich základní ochranné podmínky,
nicméně bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky, a to nařízením, případně byly
vyhlášeny jiným právním předpisem v době založení dané chráněné krajinné oblasti.
Pohybu osob v chráněných krajinných oblastech se mohou v základních ochranných
podmínkách týkat zejména tyto zákazy: „zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody, vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy
mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody (s
výjimkami), pořádat automobilové a motocyklové soutěže, měnit dochované přírodní prostředí v
rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné oblasti.“148 Protože se území
chráněných krajinných oblastí podobně jako území národních parků dělí na zóny, existují kromě
právě zmíněných zákazů, které jsou platné pro celé území i zákazy platné pro jednotlivé zóny,
pro první a druhou zónu je to dále zákaz „pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice,
místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.“ 149, pro zónu první
navíc ještě „těžit nerosty a humolity.“150 Ve srovnání s národními parky se jedná o výrazně nižší
počet omezení, který je dán tím, že v případě chráněných krajinných oblastí tvoří značnou
plochu jejich území místa výrazněji ovlivněná člověkem, kde tudíž ani dnes vliv člověka ochraně
místní přírody nevadí.
V prvních zónách může být opět vyhlášen zákaz vstupu nebo jeho omezení, obojí však
musí být vyznačeno na přístupových cestách i v terénu. 151 V praxi se tedy stačí řídit vyznačenou
informací na místě, že je do dané lokality vstup zakázán, nebo omezen. V případě omezení by
mělo být i zmíněno, o jaké omezení se jedná, příkladem je asi nejčastější omezení a to, že je
zakázán vstup mimo cesty.
Vyjma výše uvedených zákazů platí i zákazy podle jednotlivých typů krajiny, tedy podle
toho, zda se nacházíme v lese, mimo něj, či na vodě. Další zákazy také stanovují a upravují bližší
ochranné podmínky pro každou chráněnou krajinnou oblast zvlášť. Pro návštěvu té konkrétní je
pak třeba se podívat i do nich, byť mnohdy nestanovují nic navíc pro pohyb osob oproti
podmínkám základním.
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9.4. Pobyt osob v chráněných krajinných oblastech
Podobně jako v případě národních parků i v chráněných krajinných oblastech je jen málo
rozdílů mezi pohybem a pobytem v nich, dokud nedojde na pobyt přes noc. Oproti národním
parkům u chráněných krajinných oblastí chybí taková, kde by byl absolutní zákaz jakékoli formy
nocování.
Objevuje se zde již známý zákaz táboření a rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa.152
Takže zde opět platí, že bivakování by mělo být zcela bez problémů, pokud neporušuje jiný
zákaz (například zákaz rušení hnízdících ptáků). Důležité je tedy zamyslet se nad výběrem místa
k bivakování i z hlediska smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.
V praxi je také snadnější získat výjimku jak ze zákazu rozdělávání ohňů, tak ze zákazu
táboření. Mnoho například dětských oddílů tráví čas na táborech v chráněných krajinných
oblastech. Jednotlivé správy se tedy k těmto činnostem stavějí vesměs příznivě, pokud se jedná o
místa, kde toto skutečně nevadí ochraně přírody a krajiny. Navíc může být značně nepříjemné se
v noci dohadovat například se stráží přírody.

9.5. Pohyb osob v maloplošných zvláště chráněných územích
Maloplošná zvláště chráněná území se mohou nalézat i uvnitř národních parků a
chráněných krajinných oblastí. Pro takové území pak platí ta pravidla a zákazy, které poskytují
větší míru ochrany přírodě v něm. Tedy, pokud je na konkrétním maloplošném zvláště
chráněném území vstup mimo cesty povolen, ale nachází se v části národního parku, kde je
zakázán, pak je zakázán i zde.

9.5.1. Pohyb osob v národních přírodních rezervacích a v přírodních rezervacích

Národní přírodní rezervace a přírodní rezervace jsou maloplošná zvláště chráněná území,
která se mohou nalézat i uvnitř chráněných krajinných oblastí či národních parků. Je tomu tak
nejčastěji z důvodu potřeby větší ochrany daného území, než poskytuje v daném místě ochrana
národního parku nebo chráněné krajinné oblasti a z důvodů historických, kdy v dané lokalitě
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bylo maloplošné chráněné území vyhlášeno dříve, než se stala součástí území chráněného
velkoplošně.
Národní přírodní rezervaci definuje ZOPK jako „menší území mimořádných přírodních
hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy
významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku“153, přírodní rezervaci pak jako
„menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a
významných pro příslušnou geografickou oblast.“154
Rozdíl mezi národní přírodní rezervací a přírodní rezervací je dán hlavně v míře významu
a vzácnosti chráněných objektů a na to navázané základní míře ochrany poskytované přímo
zákonem, nicméně pomocí zákazů v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací bývá
často tento rozdíl setřen.
Podle vyhlášky č. 45/2018 Sb. jsou národní přírodní rezervace značeny tabulí s velkým
státním znakem České republiky s nápisem „Národní přírodní rezervace“ a názvem konkrétní
přírodní rezervace. U přírodních rezervací je pak použit pouze malý státní znak ČR a postačuje
nápis „Přírodní rezervace“, název již nebývá uveden.
Při pohybu v národních přírodních rezervacích je zakázán pohyb mimo cesty. Toto je v
terénu doplněno pruhovým značením červenými pruhy. Dále je zakázáno zde „těžit nerosty a
humolity, uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kolech mimo
silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, vjíždět motorovými
vozidly, kromě vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské
hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární
službu, sbírat či odchytávat rostliny a živočichy (pokud nejde o výkon práva rybářského a
mysliveckého se souhlasem orgánu ochrany přírody.“155 Samozřejmě zákon myslí i na úpravu
prostřednictvím bližších ochranných podmínek, takže je zakázáno „měnit dochované přírodní
prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany národní přírodní rezervace.“156
U přírodních rezervací je zákon mnohem stručnější, přímo zakazuje pouze používání
biocidů a sběr či odchyt živočichů kromě sběru lesních plodů a případně výkonu práva rybářství
153
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a myslivosti, kde tentokrát není třeba povolení orgánu ochrany přírody. Další věci mohou opět
stanovit bližší podmínky ochrany přírody. A zde nastává pro osobu pohybující se v přírodní
rezervaci složitější situace, protože každá přírodní rezervace má tyto podmínky jiné. Na
některých je zakázán pohyb mimo cesty, což lze ovšem, bohudíky, poznat přímo v přírodě podle
červeného pruhového značení. Ovšem s jinými zákazy to může být složitější. Pro přesné
prostudování bližších ochranných podmínek jednotlivých maloplošných chráněných území lze
tak použít přímo registr úředního seznamu ochrany přírody na internetových stránkách 157, kde se
lze dostat až k dokumentům upravujícím bližší ochranné podmínky konkrétních maloplošných
zvláště chráněných území.

9.5.2. Pohyb osob v národních přírodních památkách a v přírodních památkách

Dalším typem maloplošných zvláště chráněných území jsou národní přírodní památky a
přírodní památky. Národní přírodní památka je „přírodní útvar menší rozlohy, zejména
geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve
fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým
významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk“158, přírodní památka
je „přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště
vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním
ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou
činností člověk.“159
U přírodních památek a národních přírodních památek je ZOPK ještě stručnější, každé z
nich věnuje pouhé tři stručné paragrafy, z čehož pouze jediný obsahuje zákaz a to zákaz velmi
obecný – památku měnit nebo poškozovat či hospodářsky využívat tak, že by to k jejímu
poškození vedlo. Zbytek ponechává zákon bližším ochranným podmínkám. Je tedy
pravděpodobné, že zákonodárce považoval míru ochranu národních přírodních památek a
přírodních památek za nižší než v případě národních přírodních rezervací a přírodních rezervací,
proto formuloval přímo v zákoně jen tento jeden zákaz jich se týkající. Praxe ovšem dovodila v
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bližších ochranných podmínkách sbližování s mírou ochrany národních přírodních rezervací a
přírodních rezervací.
Z hlediska pohybu v nich je tedy třeba se chovat pouze tak, aby památka nebyla ničena či
poškozována, pokud neplyne z bližších ochranných podmínek něco jiného. Opět si je možné je
dohledat pro konkrétní místo.160

9.6. Pobyt osob v maloplošných zvláště chráněných územích
U maloplošných zvláště chráněných území opět nebývá rozdíl mezi pohybem a běžným
pobytem. Jen v národních přírodních rezervacích platí přímo ze ZOPK zákaz rozdělávání
ohňů.161
V případě pobytu přes noc ZOPK zakazuje táboření, a to pouze v národních přírodních
rezervacích.162 Ohledně ostatních maloplošných chráněných území se k pobytu přes noc nijak
nevyjadřuje a vše ponechává na jejich bližších ochranných podmínkách.
Existuje samozřejmě možnost si před návštěvou každého maloplošného zvláště
chráněného území prostudovat podrobně jeho bližší ochranné podmínky, ovšem nelze očekávat,
že toto bude činit v praxi každý. U některých z nich jsou doplněny cedule s výčtem zákazů,
nicméně není to povinné, tedy na to nelze spoléhat. Zvláště tedy v případu pobytu přes noc je
třeba se zamyslet nad významem maloplošných zvláště chráněných území a to, že to mají být
místa s vyšší ochranou. Většina z nich má skutečně „malou plochu“ tedy není větším problémem
z nich na noc odejít a nocovat mimo ně. V případě, že nevíme jistě, jaké jsou pro konkrétní
území stanoveny bližší ochranné podmínky, je to dokonce bezpečnější varianta nejen z hlediska
ochrany přírody a krajiny, ale právě i z hlediska právního.
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10. Chování k živočichům žijícím ve volné přírodě
Při pohybu i pobytu v přírodě je nemožné vyhnout se setkání s živočichy. Právě fauna je
nerozdělitelně svázána s florou, obě se neustále navzájem ovlivňují. Při pohybu a pobytu v
přírodě je tak třeba respektovat určitá pravidla na ochranu živočichů.
Základní míra ochrany je poskytována naprosto všem druhům živočichů bez rozdílu,
jedná se o ochranu před „zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl
vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích
schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.“ 163 Jedná
se tedy o ochranu každého druhu jako celku, případně jeho části (populace) významné pro daný
ekosystém. Nejedná se o ochranu jednotlivců, pokud nejsou na daném místě významní pro
ekosystém.
Zvýšená míra ochrany se poskytuje zvláště chráněným živočichům, a to všem jejich
vývojovým stadiím. Zde je ochrana poskytována i jejich sídlům a biotopům. Konkrétně se nesmí
zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je zakázáno je „chytat, chovat v zajetí, rušit,
zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová
stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat,
vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.“ 164 Výčet všech zvláště chráněných
živočichů upravený vyhláškou č. 395/1992 Sb., který lze nalézt například na stránkách
Ministerstva životního prostředí165, je poměrně rozsáhlý a patří tam i druhy, které mohou býti
překvapivé, například mravenec.
Vyšší ochranu také požívají všichni živí obratlovci, neboli zvířata, podle zákona č.
246/1992 Sb. zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (dále jen zákon o týrání
zvířat). Ochrana se poskytuje jak volně žijícím zvířatům, tak i zvířatům, o která se stará člověk.
Zvířata jsou chráněna z toho důvodu, že jsou to živí tvorové, kteří jsou schopni „pociťovat bolest
a utrpení“.166 Zákon poskytuje rozsáhlý a podrobný výčet činností, které jsou považovány za
týrání a tudíž zakázány, většina z nich by se dala shrnout zjednodušeně do zákazu působit zvířeti
bolest (s výjimkou nutnosti – například při útoku zvířete) a zakázáno je též bezdůvodné usmrcení
zvířete. Za bezdůvodné se považuje usmrcení zvířete, které nemá oporu v některém jiném
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právním předpisu, těmi jsou například zákon o myslivosti nebo zákon o rybářství. Oba zákony
přesněji definují podmínky, za kterých je možno lovit zvěř, potažmo ryby na našem území. Lov
zvěře ani ryb není v ČR možný bez povolení.

10.1. Chování ke zvěři
Další ochranu živočichů najdeme v zákoně č. 449/2001 Sb., zákon o myslivosti (dále jen
zákon o myslivosti). Tento se zabývá ochranou zvěře, kterou definuje jako „obnovitelné přírodní
bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v písmenech“167 a
podává její ucelený výčet:
„savci:

bobr evropský, kočka divoká, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk

euroasijský, vydra říční, daněk skvrnitý, jelen evropský, jelenec běloocasý, jezevec lesní, kamzík
horský, koza bezoárová, králík divoký, kuna lesní, kuna skalní, liška obecná, muflon, ondatra
pižmová, prase divoké, sika Dybowského, sika japonský, srnec obecný, tchoř tmavý, tchoř stepní
a zajíc polní
ptáci: čírka modrá, čírka obecná, havran polní, holub doupňák, jeřábek lesní, jestřáb
lesní, káně lesní, káně rousná, kopřivka obecná, kormorán velký, koroptev polní, krahujec
obecný, krkavec velký, křepelka polní, lžičák pestrý, moták pochop, poštolka obecná, racek
chechtavý, raroh velký, sluka lesní, sojka obecná, sokol stěhovavý, tetřev hlušec, tetřívek obecný,
volavka popelavá), výr velký, bažant královský, bažant obecný, hrdlička zahradní, holub hřivnáč,
husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, krocan divoký, lyska černá, orebice
horská, perlička obecná, polák chocholačka, polák velký, straka obecná, špaček obecný, vrána
obecná.168
Pro běžnou laickou osobu bude nejspíše obtížné znát a rozlišovat všechny tyto druhy
zvířat od jiných, pokud se tedy nechce zabývat jejich rozlišováním od jiných savců a ptáků,
může vycházet ze zjednodušení, že tato ochrana se týká ptáků a savců obecně. V takovémto
případě pak nehrozí porušení zákona, naopak bude ochrana ptáků a savců ještě vyšší, než jakou
zákon požaduje, což by v případě laického jedince v přírodě se pohybujícího, či vykonávajícího
pobyt, nemělo být na škodu.
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§ 2 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
§ 2 písm. c), d) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
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Jedním z cílů zákona o myslivosti je totiž právě ochrana zvěře jakožto důležité součásti
přírody, konkrétně „ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými
nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana
životních podmínek zvěře.“169 Toto vymezení je značně široké, dávající prostor dodatečnému
zpřesňování míry této ochrany.
Za základní povinnosti chování ke zvěři v přírodě lze označit tyto:
1) Generální povinnost platící pro každého: „Každý, kdo vstupuje se svou činností do
přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a
k poškozování jejích životních podmínek.“170
2) Zákaz plašit zvěř jakýmkoli způsobem.
3) Zákaz rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat.
4) Zákaz nechat v honitbě volně pobíhat domácí zvířata.
5) Zákaz provádět další činnosti záporně působící na život zvěře.
6) Zákaz poškozovat

nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování,

pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení.171
Již generální povinnost stanovuje základní rámec chování ke zvěři. Zásadní je zde slovo
zbytečné, při pohybu v přírodě se ne vždy jde vyhnout tomu, že omylem ohrozíme či dokonce
zraníme nějakou zvěř. Je ovšem na místě vyžadovat od osob v přírodě se nacházejících, aby se
tohoto snažily maximálně vyvarovat. Pro vyvarování se nutná informovanost dopředu a určitá
vnímavost na místě, tedy pozorovat své okolí a přemýšlet o tom, co vidím.
Příkladem špatné informovanosti může být například to, že lidé často považují kolouchy,
které najdou někde schované na kraji louky či pole, za matkou opuštěné a snaží se jim donést
krmení, či je dokonce vezmou a odnášejí do záchranných stanic. Tato mláďata však většinou
opuštěná nejsou, nicméně matka se jich vzdá poté, co na nich ucítí lidský pach.
U zákazů rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádění dalších záporně působících
činností na život zvěře jsou tyto zákazy zmírněny v případě, že se jedná o činnosti, které vznikají
při návštěvě honitby jakožto součásti krajiny. Je zde vidět, že si zákonodárce uvědomuje to, že
169
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zcela nerušit zvířata a zároveň se vyskytovat v krajině je v praxi nemožné. Navíc formulace další
záporně působící činnosti je natolik široká, že by se pod ní dalo subsumovat skoro cokoli, tedy
by se pohyb a pobyt v přírodě stával takřka nemožným.
Problematický se v praxi zdá být zákaz volného pobíhání zvířat v honitbě. Hlavním
limitem tohoto zákazu je to, že honitba ve volné přírodě není nijak vyznačena a je tedy obtížné
určit, zda se v ní již nacházíme či nikoli. Nicméně většina nezastavěné plochy v ČR je součástí
nějaké honitby172, pro praxi se tedy opět dá vycházet z toho, že ve volné přírodě není vhodné
nechávat volně pobíhat zvířata na místech, kde to není výslovně dovoleno, či kde to s jistotou
daná osoba nezná. Navíc i v případě, že by se nejednalo o místo, kde je některá honitba, tak je
snadné, aby volně pobíhající zvíře rušilo ostatní zvěř.
Zákaz poškozování a ničení slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a
lov zvěře a další myslivecká zařízení je možno považovat za poněkud nadbytečný, protože zákaz
ničení cizích věcí vyplývá již z občanského zákoníku. Nicméně zákonodárce patrně považoval za
důležité toto pravidlo zopakovat s upozorněním na hlavní věci, kterých se zde týká.
Pro pohyb a pobyt osob v přírodě lze tedy stručně vyvodit to, že je třeba se chovat
ohleduplně ke zvěři, snažit se ji zbytečně nerušit a rozhodně ji cíleně neplašit, dále pak v případě
že máme s sebou v přírodě domácí zvíře, tak mu preventivně neumožnit volné pobíhání mimo
místa speciálně k tomu vyčleněná.

10.2. Chování k ptactvu
Ptactvo je speciálně vyčleněným taxonem živočichů, kterému poskytuje vyšší ochranu
přímo ZOPK. Jedná o ptactvo volně žijící a tato ochrana souvisí s tím, že právě ptactvo patří
mezi živočichy s největší migrací a to nejen během let, ale i v průběhu jednoho roku a je tedy
potřeba mít ucelenější kompetenci v rámci alespoň EU. Změny v jednom státu totiž mohou
významně ovlivnit populaci stejného ptactva ve státech jiných.
U veškerého ptactva (až na výjimky, které může stanovit orgán ochrany přírody, v
současné době se jedná například o možnost střelby za stanovených podmínek do špačků, či lov
dle předpisů o myslivosti) je tedy zakázáno: „jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv
způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, sběr
172
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jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných, úmyslné vyrušování těchto ptáků,
zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou
zakázány.“173
Ohledně úmyslného vyrušování ptáků musí být toto vyrušování také do jisté míry
významné, pokud vyrušíme ptáka, který přiletěl a pochutnává si na naší svačině, tak to lze jen
stěží označit za významné vyrušování. Ohledně ptáků se tedy dle zákona vyplatí být na pozoru a
nejlépe se vyhnout fyzickému kontaktu s nimi. Jak je zmíněno, je zakázán i sběr vajec a to v
jakékoli míře, tedy není možný ani pro osobní potřebu.

10.3. Postup v případě nalezení zraněného či opuštěného zvířete
Jak již bylo zmíněno, tak při pohybu a pobytu v přírodě je běžný kontakt se zvířaty. Mezi
poměrně časté se řadí situace, kdy lidé naleznou zvíře, které je nějakým způsobem poraněno, ať
již díky činnosti predátora nebo díky činnosti lidské. Lidé také často nacházejí zvířata opuštěná.
Nejprve je potřeba zhodnotit situaci a to z hlediska nebezpečnosti a z hlediska toho, co se
fakticky stalo. Situace totiž může být při aktivním zásahu nebezpečná i pro zasahujícího. I malé
zvíře může být nejen agresivní, ale může přenášet nějakou chorobu. Je nutno vyhodnotit, zda
dané zvíře jsme schopni zvládnout sami, nebo budeme potřebovat odbornou pomoc.
Dále je třeba rozlišit, zda se jedná o zvíře opuštěné či zraněné. Podle toho se bude lišit i
další postup.
U opuštěného zvířete je třeba prozkoumat, zda je zvíře skutečně opuštěné a potřebuje naši
pomoc. To se nebude týkat dospělých jedinců, kteří by se o sebe měli již umět postarat sami a
nelze tedy v pravém slova smyslu ani hovořit o tom, že by byli opuštění. Je tedy nutno
prozkoumat, zda se jedná o mládě, nebo o dospělce. Toto je však třeba dělat z co největší možné
vzdálenosti a pouze pohledem. Při dotyku je totiž možné zvíře, ke kterému se třeba každý den
vrací jeho matka, bude odsouzeno k tomu, že se jej matka vzdá, protože z něj ucítí lidský pach.
Existují totiž druhy zvířat, které svá mláďata nechávají schovaná o samotě, protože je to pro ně
bezpečnější. Jedná se hlavně o mláďata zajíců a o srnčata. Mládě zajíce sedí prvních deset dní
tiše na místě a využívá toho, že nevydává pach, podle kterého by jej našli predátoři. Samice jej
pak přichází jednou denně krmit. U srnčat je podobné, jen matka je chodí kojit několikrát denně.
173
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Mladé srnče, které je kojené, tedy leží tiše na místě, schované někde v trávě. Oproti tomu
opuštěné srnče se chová jinak, zmateně pobíhá kolem a píská. 174 Klidně sedící či ležící srnčata a
zajíce tedy netřeba zachraňovat, naopak by jim to uškodilo. Důležité je se jich nedotýkat.
Jiným případem jsou veverčí, ježčí a kuní mláďata. Ta jsou vychovávána v hnízdech,
pokud je tedy nalezneme mimo hnízdo, tak potřebují lidskou pomoc. I ona v takových případech
zpravidla vřeští nebo pískají.175
Pokud je zvíře skutečně opuštěné, je na výběr ze tří možností dalšího postupu. Zvíře
můžeme „zachraňovat“ buď sami, nebo se dá spolehnout na odbornou pomoc. Zákon ale
nestanovuje povinnost se živočicha ujmout, třetí možností tedy je živočicha ponechat na místě
jeho osudu. Stejná pravidla, platí i pro zvířata zraněná.
V okamžiku, kdy se osoba živočicha ujme, jí však začnou plynout ze zákona povinnosti,
u běžných živočichů tedy „zajistí jeho nezbytné ošetření, nebo ho za tímto účelem předá
provozovateli záchranné stanice. Jde-li o živočicha dočasně neschopného přežít ve volné
přírodě, osoba, která se ho ujala, přijme opatření k zamezení takových tělesných změn nebo
změn chování, které by následně znemožnily jeho návrat do přírody a jeho zapojení do volně
žijící populace.“176 U zvlášť chráněných živočichů je to pak povinnost jej bezodkladně předat o
ošetření do záchranné stanice.177
Záchranné stanice doporučují při nálezu opuštěného zvířete nejprve zavolat právě
záchrannou stanici, protože zde jsou vyškolení lidé, kteří umí pomoci i takto na dálku s dalším
postupem.178

Kontakty

na

záchranné

stanice

jsou

k

nalezené

na

http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/. Pokud je třeba zasahovat neprodleně z důvodu
akutně hrozícího nebezpečí pro zvíře, je vhodné se zvířete co nejméně dotýkat, protože některé
druhy zvířat jsou na pach člověka vysoce citlivé a mohou pak mládě odvrhnout. Dobré je použít
pro opatrný přesun do bezpečí například dřevěné prkénko či kus kůry. Následně je vhodné
zavolat záchrannou stanici a domluvit se, zda zvíře budeme zachraňovat sami dle jejich instrukcí,
nebo si pro něj přijedou oni.
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V případě, že se jedná o zvíře hospodářské je možno se obrátit na obecní úřad, či policii
stejně tak v případě nálezu zatoulaného psa či kočky. U mrtvé nebo poraněné zvěře, pak lze
informovat i lesní správu nebo člena mysliveckého sdružení.179

179

Co dělat, když najdete poraněné zvíře. Nadace na ochranu zvířat [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z:
http://www.ochranazvirat.cz/530/czech/clanek/co-delat-kdyz-najdete-poranene-zvire.
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11. Chování k rostlinám ve volné přírodě
Při pohybu a pobytu v přírodě jsou lidé neustále v kontaktu s rostlinami v ní. Rostliny
jsou stejně jako živočichové nedílnou součástí přírodních ekosystémů, oproti živočichům ovšem
nemají jako jedinci možnost rychlého přesunu z místa na místo, a tak jsou v tomto směru ještě
zranitelnější než živočichové. I proto je ochrana planě rostoucích druhů rostlin jedna ze
základních věcí, kterým předkládá ZOPK právní rámec.
11.1. Obecná a zvláštní ochrana rostlin
ZOPK definuje planě rostoucí rostliny jako „jedince nebo kolonie rostlinných druhů
včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její
podzemní i nadzemní části.“180 Podobně jako u živočichů jsou některé rostliny zařazeny na
seznam zvláště chráněných rostlin.
Všem druhům rostlin je poskytována základní míra ochrany, jedná se o ochranu proti
činnostem, které by mohly vést k ohrožení těchto druhů „na bytí nebo k jejich degeneraci, k
narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému,
jehož jsou součástí.“181 Zakázáno je sbírat je, poškozovat a ničit způsobem, či v míře, která by
mohla vést k výše uvedenému. Pokud se ovšem nejedná o množství či míru způsobit takové
poškození, tak v základu není jejich sběr, poškozování či ničení omezeno. Nicméně je třeba
respektovat i další právní předpisy a respektovat soukromé vlastnictví.
Vyšší míra ochrany pak připadá vybraným rostlinám, které jsou vzácné, ohrožené nebo
kulturně či vědecky velmi významné. Jejich seznam stanovuje Ministerstvo životního
prostředí.182 Ochrana je u nich rozšířena i na mrtvé jedince druhu, jejich části a výrobky z nich. 183
Podle ZOPK jsou „chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech
vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat,
vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat,
dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.“184
Toto tedy znamená rozdělení rostlin na dvě velké skupiny, u těch s běžnou mírou ochrany
zpravidla nevadí poškození, či zničení několika jedinců, je si tedy z nich možno například natrhat
180
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182
A lze jej najít na stránkách Ministerstva životního prostředí zde: Zvláště chráněné druhy. Ministerstvo životního
prostředí [online]. [cit. 2018-08-29]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/zvlaste_chranene_druhy
183
§ 48 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
184
§ 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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kytici nebo pro svoji potřebu sbírat jejich plody. Oproti nim stojí početná skupina, u které je
stejná činnost porušením zákona. Nesmí se opomenout, že dle ZOPK patří mezi rostliny i houby,
z nichž některé také požívají tuto vyšší míru ochrany.
Pokud tedy máme v plánu v přírodě něco sbírat, je třeba předem danou rostlinu porovnat
se seznamem chráněných rostlin a být si jistí při jejím určování. Obecně lze tedy říci, že se
vyplatí sbírat jen rostliny, které známe a máme je porovnané s tímto seznamem.

11.2. Ochrana dřevin
ZOPK věnuje speciální pozor také ochraně dřevin rostoucích mimo les, které označuje
jako dřeviny. Jedná se o „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v
sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.“185 Všem těmto dřevinám patří základní
ochrana před ničením a poškozováním.186 Tato „právní úprava je od svého samého počátku
postavena na principu prevence, který ve vztahu k ochraně dřevin mimo les nalézá vyjádření v
§ 7 ZOPK, který se týká dřevin v případě, že se na ně nevztahuje přísnější ochrana.“ 187 Touto
přísnější ochranou je pak míněna ochrana památných stromů, nebo ochrana podle jiných zákonů.
Je třeba si též uvědomit, že dřeviny mají svého vlastníka, na kterého se vztahují jiná
pravidla než na ostatní osoby, které se pohybují v přírodě.
Speciální ochrana pak patří tzv. památným stromům. Jedná se o mimořádně významné
stromy, skupiny stromů nebo dokonce stromořadí. K zákazu ničení a poškozování, který platí, se
přidává i zákaz strom „rušit v přirozeném vývoji“188. Otázkou je, co bude tímto rušením. Ruší
strom například lezení po něm? Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D. z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR je spíše toho názoru, že ano. Každopádně je to tak v případě, že by k lezení bylo potřeba
lezecké vybavení nebo žebřík.189 Podle Ing. Libora Sedláčka, DiS. „rušení památných stromů v
jejich přirozeném vývoji znamená jakákoliv činnost, která by stromy mohla poškodit, zničit nebo
je negativně ovlivnit v jejich další existenci, pokud náhodou taková činnost nemá z nějakého
důvodu oprávněné opodstatnění (v samotném zájmu ochrany přírody nebo v jiném veřejném
zájmu, který jasně převažuje nad zájmy ochrany přírody - např. ochrana veřejného zdraví,
185
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majetku, bezpečnosti)....v takovém případě je ale možná jen na základě vyjímky ze zákazu
škodlivých činností udělené příslušným orgánem ochrany přírody, a to dle 56 zákona 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zároveň ale taková činnost, tedy "rušení stromu v přirozeném
vývoji" můžeme mít i paradoxně podobu pěstebního opatření......např. přirozený vývoj stromu by
byl rozpad tlakové vidlice infikované hnilobou, ale u cenného památného stromu je na místě
např. udělení výjimky (či rozhodnutí o souhlasu se zásahem do památného stromu) na hlubší
sesazení stromu a stabilizování kosterního větvení bezpečnostní vazbou, případně stabilizace do
podoby bezpečného a funkčního živého torza......tedy v zájmu ochrany přírody - udržení stromu
na stanovišti, prodloužení existence. V praxi je i veškeré zcela běžné ošetřování památných
stromů regulováno nutným souhlasem orgánu ochrany přírody, který památný strom vyhlásil.“
Kolem památných stromů je ochranné pásmo, které je má chránit před škodlivými vlivy
okolí, je v něm zakázána taková činnost, která může být pro památný strom škodlivá. 190 Toto
pásmo je buď vyznačeno, nebo je jeho velikost stanovena obecně v ZOPK.Jedná se o pásmo „ve
tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.“191
Památné stromy jsou označeny tabulí, na které je malý státní znak ČR a text „Památný
strom“, nebo „Památné stromy“. U stromů, které jsou chráněny smluvně, je doplněno slovo
smluvně, tedy „Smluvně chráněný památný strom“ nebo „Smluvně chráněné památné
stromy“.192
Při pohybu a pobytu v přírodě by ovšem osobám nemělo činit žádné problémy se vyhnout
jakékoli činnosti, která by mohla být pro památný strom škodlivá. Nejvhodnější je si památný
strom pouze prohlédnout a nevyužívat jej k jiným účelům.
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12. Vybrané sankce
Existují-li nějaké zákazy či příkazy, jejichž dodržování je nutné, je třeba mít nástroje,
které toto dodržování vynutí. Takto jsou třeba sankce i na úseku ochrany životního prostředí.
Podle míry společenské škodlivosti jsou to trestné činy či přestupky. Trestné činy jsou upraveny
souhrnně v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen trestní zákoník), přestupky jsou pak
obecně upraveny v zákoně č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nicméně
konkrétní přestupky jsou vymezeny v jednotlivých zákonech, týkajících se konkrétní
problematiky. „Nejde tedy o úpravu jakkoli kodifikovanou či obsaženou alespoň v jednom
právním předpisu“193, což výrazně snižuje přehlednost této právní úpravy.
Níže budou uvedeny vybrané trestné činy a přestupky, kterých by se mohla osoba v
přírodě se pohybující, či v ní uskutečňující pohyb, nejspíše dopustit.

12.1. Trestné činy
Trestné činy proti životnímu prostředí jsou upraveny v trestním zákoníku v hlavě VIII.
Některé trestné činy mají skutkovou podstatu podobnou s přestupky, nicméně zpravidla se jedná
o podobnou činnost, ve větším rozsahu, tudíž i vyšší míře společenské škodlivosti.
Při pohybu či pobytu v přírodě se může osoba dopustit nejspíše těchto trestných činů:
„§ 294a Poškození vodního zdroje
Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno
ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu vodního
zdroje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“194
Vodní zdroje jsou zásadní pro lidskou společnost, proto jim přináleží takto vysoká míra
ochrany. Trestá se zde i nedbalost, protože následek je natolik závažný, že je třeba motivovat lidi
k tomu, aby se mu snažili maximálně předcházet.
„§ 299 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími
rostlinami

193
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Praze: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006, s. 38. České právo a Evropská unie. ISBN 80-85889-70-6.
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(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody,
zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří
jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu a
spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí,
poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí,
zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha
nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.
§ 300 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími
rostlinami z nedbalosti
Kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že usmrtí, zničí, poškodí, odejme z
přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje
nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo
exemplář chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo jedince kriticky
ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením
nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci.“195
Vymírání druhů ve volné přírodě je jedním z palčivých ekologických témat. K ochraně
ohrožených druhů Českou republiku zavazují i mezinárodní předpisy. Asi nejznámější je CITES
(Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů), která je účinná
od roku 1975, a ke které se zavázala většina států světa. 196 Další regulace je pak formou nařízení
EU, které tuto oblast regulují ještě přísněji než CITES.
„§ 301 Poškození chráněných částí přírody
Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí
památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové
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části přírody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci.“197
Jedním z nejčastějších způsobů, jak může osoba zničit nebo poškodit výše uvedené
chráněné objekty je hrubá nedbalost při zacházení s ohněm, který se tak může rozšířit a snadno
způsobit opravdu velké škody. Proto je na místě skutečně maximální opatrnost při manipulaci s
ním a to i při takové na první pohled drobnosti, jako je kouření. Je to též jeden z důvodů, proč je
na tolika místech v přírodě kouření zakázáno.
„§ 302 Týrání zvířat
(1) Kdo týrá zvíře
a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti
přístupném,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
§ 303 Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je
povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt,
bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.“198
Z hlediska styku se zvířaty v přírodě je opravdu třeba vystříhat se činností, které by jim
mohly působit bolest.
V případě, že se osoba ujme zvířete, které je zraněné nebo opuštěné stává se pro ni toto
zvíře právě zvířetem, o nějž je se povinna z jiného důvodu starat a tedy jí může v případě, že by
své povinnosti hrubě zanedbala hrozit i tento trestní postih. Proto je třeba opravdu pečlivě
rozmyslet postup, než si člověk vezme zvíře do dočasné péče a nejlépe se poradit s odborníky,
jak bylo popsáno v podkapitole Postup v případě nalezení zraněného či opuštěného zvířete.
197
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„§ 304 Pytláctví
(1) Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe
nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě
nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci.“199
Ačkoli lov zvěře a ryb v přírodě zní velmi romanticky a vypadá to jako činnost, která k
pobytu v ní patří, tak je nutné brát v potaz, že se jedná o činnost zákonem regulovanou a je třeba
pro ni mít příslušné oprávnění. Děje se tak i z toho důvodu, že pokud by lov nebo rybolov
regulován nebyl, tak by velmi rychle hrozilo, že se v přírodě nebude zvěř a ryby vyskytovat
vůbec, nebo ve velmi malém množství.

„§ 306 Šíření nakažlivé nemoci zvířat
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření
nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících
zvířat, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci.
§ 307 Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření
nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin, bude potrestán odnětím svobody až na
jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“200
Chystá–li se někdo vyrazit do přírody, měl by tak učinit pouze, pokud ví, že je on i jeho
domácí zvířectvo a rostlinstvo v pořádku. Lze si snadno představit, jak někdo vyrazí do přírody
například s nemocným psem, který se zaběhne a díky němu dojde k nakažení jiných zvířat.
Stejně tak některé nemoci jsou přenosné nejen ze zvířat na člověka, ale i z člověka na zvířata.
Zdraví tedy není záhodno podceňovat.
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12.2. Přestupky
Porušením zákazů se může osoba dopustit také přestupku. Pokud není výslovně řečeno,
že se vyžaduje úmysl, postačuje pro spáchání přestupku nedbalost. Čím se osoba dopustí
přestupku, i sankce za něj jsou uvedeny v jednotlivých zákonech.
ZOPK člení přestupky do tří kategorií podle výše pokuty, kterou je možné za přestupek
uložit. Tato suma může být zvýšena až na dvojnásobek, pokud se jedná o přestupek spáchaný ve
zvláště chráněném území na zvláště chráněném živočichovi, rostlině, dřevině nebo památném
stromu. Výše maximální pokuty je odstupňována podle míry poškození přírody a krajiny.
Z přestupků s pokutou do 10 000,- Kč se fyzická osoba při pobytu či pohybu osob může
nejspíše dopustit přestupku tím, že „nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště
chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného strom; nedovoleně zasahuje
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin, zraňuje, chová bez povolení zvláště
chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje;
vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných
částí přírody; nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle §64; vysazuje či vysévá
uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené
a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody.“201
Z přestupků s pokutou do 20 000,- Kč se fyzická osoba při pobytu či pohybu osob může
nejspíše dopustit přestupku tím, že „zničí součást přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí
zařízení určená k ochraně, označení a vybavení zvláště chráněného území; zničí zvláště
chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn
nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí; usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou
být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo
způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá zvláště
chráněné živočichy; ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích
proti škůdcům, rostlinným chorobám, plevelům a při hygienických opatřeních; poškodí nebo bez
povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les; provádí škodlivý zásah do významného krajinného
prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody; poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást, nebo
porušuje jiné povinnosti stanovené k ochraně jeskyní podle §10; porušuje ustanovení
návštěvního řádu národního parku vydaného podle §19.“202
201
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Z přestupků s pokutou do 100 000,- Kč se fyzická osoba při pobytu či pohybu osob může
nejspíše dopustit přestupku tím, že „poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné
území či jeho část; usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu
nebo způsobí jeho úhyn zásahem do jeho životního prostředí; zničí zvláště chráněnou rostlinu
kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do jejího životního
prostředí; pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les;
nedovoleně sbírá nebo poškozuje zvláště chráněné nerosty; porušuje podmínky stanovené k
ochraně přechodně chráněných ploch (§13); neplní podmínky výjimky udělené podle § 43 a 56
nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57; závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek;
vykonává ve zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky
významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je
vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu.“203
Pokuty vymáhají správní úřady, které je uložily. Toto se netýká pokut uložených Českou
inspekcí životního prostředí, Agenturou pro ochranu přírody a krajiny a správami národních
parků a újezdními úřady, které si vymáhají pokuty sami.204
Pokuta ovšem nemusí být vždy uložena a to ani v případě, že je zcela naplněn konkrétní
přestupek. Pokud je společenská škodlivost nepatrná, může stačit například napomenutí, nebo
pouze upozornění na nezákonnost dané věci a k uložené pokuty nemusí vůbec dojít. 205 Stejně tak
lesní zákon dělí přestupky fyzických osob do několika kategorií podle výše pokuty, kterou je za
ně možné uložit.
Fyzická osoba se dopustí přestupku s maximální výší pokuty 5 000,- Kč tím, že „ruší klid
a ticho; hrabe stelivo; vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin; bez
povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet; sbírá lesní plody způsobem poškozujícím
les; táboří mimo vyhrazená místa; bez souhlasu vlastníka poruší zákaz vjezdu a stání motorovým
vozidlem; vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst; vstoupí do porostů, kde
se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví; jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na
koni, na lyžích a na saních.“206
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§ 87 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
§ 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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Více viz. JELÍNKOVÁ, Jitka a Svatava HAVELKOVÁ. Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. V
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Dále se fyzická osoba může dopustit přestupku s maximální výší pokuty až 15 000,- Kč
tím, že „naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene; bez
povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby (například chodníky,
oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních předpisů; těží nebo poškozuje stromy a keře
lesních dřeviny; nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně
nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty; koná bez oznámení orgánu státní správy lesů
organizované nebo hromadné sportovní akce; odhazuje odpady nebo odpadky; kouří.“207
V krajním případě by se fyzická osoba mohla dopustit i přestupků s pokutou až
100 000,- Kč. V tomto případě přichází v úvahu snad jen možnost, že

by fyzická osoba

způsobila vážnou škodu na lese a tím ohrozila funkce, které plní.208
Podle vodního zákona hrozí pokuta až 20 000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí
přestupku tím, že „nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy,
omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami; poruší zákaz vstupu a vjezdu
do ochranného pásma I. Stupně, nebo v ochranném pásmu I. a II. stupně poruší zákaz provádět
činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního
zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného
pásma.“209
Pokuta až 50 000,- Kč hrozí fyzické osobě pokud „vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy
nepůvodních, geneticky nevhodných nebo neprověřených populací přirozených druhů do vodního
toku nebo vodní nádrže.“210
Podle zákona o myslivosti hrozí pokuta až 10 000,- Kč fyzické osobě, pokud spáchá
přestupek tím, že: poruší zákaz plašit zvěř a rušit ji při hnízdění a kladení mláďat; zákaz či
omezení vstupu do honitby.211
Pokuta až 30 000,-Kč může být udělena v případě, kdy fyzická osoba poškozuje či ničí
slaniska, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení nebo
neoprávněně loví zvěř.212 V České republice je neoprávněným lovem zvěře jakýkoli její lov,
pokud osoba nemá platný lovecký lístek.
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§ 53 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.
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Fyzická osoba se kromě neoprávněného lovu zvěře může dopustit i neoprávněného lovu
ryb, na ten je totiž v ČR potřeba mít u sebe platný rybářský lístek. Za neoprávněný lov ryb „lze
uložit pokutu do 8 000,- Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku.“213

12.3. Veřejné stráže
Pokud se osoba při pohybu či pobytu v přírodě dopustí nějakého porušení právního
předpisu je celkem časté, že se setká s některou z veřejných stráží (dále veřejné stráže nebo i jen
stráže). Pod veřejné stráže v současné době spadá stráž ochrany přírody, lesní stráž, myslivecká
stráž a rybářská stráž. Původně existovala i vodní stráž (do roku 2001), která nebyla při tvorbě
nového vodního zákona do něj včleněna, protože se počítalo s brzkou právní úpravou jednotnou
pro všechny veřejné stráže.214 „Stráže nejsou orgány státní správy, jde o fyzické osoby, na které
byl výkon určité části státní správy delegován. Jsou tzv. nepřímými vykonavateli státní správy.“215
Úkolem všech stráží je přímo v terénu dbát na dodržování příslušného zákona, podle
kterého jsou zřízeny a tím přispívat k efektivnějšímu prosazování ochrany daného úseku přírody.
Příručka pro stráž přírody vydaná s podporou Ministerstva životního prostředí popisuje
stráž přírody takto: „Zjednodušeně řečeno - stráž přírody, strážci, jsou lidé, kteří se v terénu - v
lesích, na lukách, horách, u rybníků či jeskyní, v rezervacích, chráněných krajinných oblastech,
národních parcích, snaží přispět k naplňování a dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny.
Tím, že se TAM pohybují s otevřenýma očima, rukama ochotnýma pomoci nebo naopak zakročit.
A vedle bystrého úsudku jsou vybaveni potřebnými znalostmi, díky kterým si s případným
problém dokáží na místě poradit. Tím totiž splní jedno ze svých "nepsaných" poslání - být nejen
prodlouženou rukou zákona, ale i stát v první linii, být tím "ochranářem", kterého lidé potkávají,
který s nimi, na rozdíl od poněkud neosobních úřadů, mluví.“216
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§ 30 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů.
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Veřejné stráže mají podle trestního zákoníku postavení úřední osoby (v okamžiku, kdy
vykonávají povinnosti jim svěřené).217 V praxi mají všechny stráže nárok na to zjistit totožnost
osoby (teda její jméno, příjmení, datum narození a adresu pobytu), pokud totožnost zjistit nejde,
či osoba odmítá spolupracovat, tak ji mohou bezodkladně předvést policejnímu orgánu. Také
mohou požadovat součinnost Policie ČR nebo obecní policie, pokud sami nemohou splnit své
povinnosti.
Posledním oprávněním je možnost udělit za přestupky příkaz na místě. Každá stráž je
oprávněna udělovat příkaz na místě pouze za přestupky, které byly spáchány podle zákona, podle
kterého je ustanovena. Tudíž například lesní stráž nemůže dát příkaz na místě osobě, která
porušuje ustanovení podle ZOPK. Takové rozhodnutí by pak bylo nicotné.218 Kromě lesní stráže,
která to k výkonu své funkce díky obecnému užívání lesů nepotřebuje, též mohou ostatní stráže
vstupovat v souvislosti s plněním svých povinností.
Stráž přírody může navíc pozastavit rušivou činnost (pokud dochází k bezprostřednímu
ohrožení vybraných zájmů chráněných zákonem).219
Myslivecká stráž může ještě požadovat doklady související se zbraněmi či lovem,
zastavovat v honitbě dopravní prostředky a prohlížet je včetně zavazadel (pokud je podezření, že
obsahují neoprávněné získanou zvěř), odjímat věci související s lovem (neoprávněnou zbraň,
výstroj, psa a fretku), a usmrcovat určitá zvířata, včetně psů, koček a zdivočelých hospodářských
zvířat. U usmrcování psů, koček a zdivočelých hospodářských zvířat se pak tato zvířata musí
nalézat v honitbě ve vzdálenosti 200 m od nejbližší nemovitosti určené k bydlení (nebo pokud je
oplocena, tak od jejího oplocení). Psi navíc musí ještě pronásledovat zvěř a být mimo vliv svého
vedoucího. Při pohybu a pobytu v přírodě se psem je tedy třeba s tímto ustanovením počítat a
hlídat svého psa, aby nedošlo k tomu, že se zaběhne a bude, byť v souladu se zákonem,
zastřelen.220
Rybářská stráž může kontrolovat lovící osoby a jejich vybavení, loď, zařízení na
uchování ryb a úlovky. V případě podezření z přestupku pak i zadržet úlovek a rybářské náčiní, a
pokud porušila povinnosti podle rybářského zákona, tak i povolenku k lovu.221
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Po strážcích je možno požadovat, aby nosili služební odznak a prokázali se průkazem
stráže. Stráž může, jak již bylo zmíněno, uložit příkaz na místě. Ten má dvě formy, napomenutí a
pokutu. Podstatou je, že při příkazu na místě platí „právní domněnka obsažená v § 150 odst. 5
SpŘ: „je-li účastník přítomen a plně uznává důvody vydání příkazu, považuje se stav věci za
prokázaný.“222 Tato domněnka je v praxi velmi podstatná, protože pokud osoba souhlasí s
vydáním příkazu na místě, tak i když například pokutu nezaplatí rovnou, tak již nemá možnost se
proti němu později pomocí správního řízení odvolat. Pokud tedy stráž uloží osobě pomocí
příkazu na místě pokutu, existují dvě možnosti. Buď s pokutou souhlasit a vzdát se možnosti
změnit názor i v budoucnu, nebo nesouhlasit, a pak tedy nedojde k vydání příkazu na místě a
celá věc bude projednána ve správním řízení. Za okamžik souhlasu se považuje podepsání
příkazového bloku. Pokuta může být uložena v maximální výši 10 000,- Kč, v případě
mladistvého do 2 500,- Kč.223
Dle zákona by mělo být řešeno i napomenutí příkazem na místě. I zde by tedy mělo dojít
k podpisu příkazu na místě, který je dokladem udělení této sankce a souhlasu osoby, které byla
udělala s ní. Což tedy v praxi může být poměrně administrativně náročné. Nabízí se tedy další
možnost, kterou zákon sice vysloveně nezmiňuje, nicméně vychází z toho, že mohou být situace,
kdy je důvodná pochybnost o společenské škodlivosti daného přestupku a pak by mělo být v
pořádku řešit situace pouze domluvou.224
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Závěr
Lidé asi nikdy nepřestanou vyrážet do přírody a je tedy třeba vytvářet právní úpravu,
která bude kompromisem mezi touto lidskou touhou a ochranou přírody jako takové. Zároveň je
nezbytné, aby se tato právní úprava dodržovala, případně aby bylo její dodržování vynucováno,
jinak neplní svůj účel. Cílem této práce bylo poskytnout přehled této právní úpravy, při kterém
jsem narazila i na její nedostatky.
Za hlavní nedostatky současné právní úpravy pohybu a pobytu osob v přírodě považuji
její roztříštěnost do různých zákonů, dále pak chybějící legislativní vymezení pojmů, s nimiž tyto
zákony pracují, dvojí režim u zemědělských pozemků a konečně absenci jednotícího zákona pro
veřejné stráže.
Poměrně velké množství rozličných právních předpisů, které pohyb a pobyt osob v
přírodě upravují, vytvářejí z této problematiky něco pro laika značně nepřehledného. Díky tomu
v praxi běžně dochází k porušování těchto předpisů, ke kterému nemusí nutně docházet ze zlé
vůle nebo neochoty se s předpisy seznámit, ale z prostého nenalezení zakazujícího ustanovení.
Toto pak ještě více posiluje absence legálního výkladu hlavně pojmů příroda, lesní cesta,
průchod, otevřený oheň a oheň a přes určité objasnění judikaturou i pojmů táboření, bivakování a
nocování.
Zvláště v případě pobytu v přírodě přes noc je situace složitá. Na jedné straně stojí zájem
na ochraně přírody a krajiny, na straně druhé pak touha lidí trávit v ní svůj čas, a to i přes noc.
Díky kauze Martina Hyťhy tak došlo alespoň k příkladu možné rozhodovací praxe soudů
ohledně přespávání v přírodě, navíc na to zareagovaly správy různých zvláště chráněných území.
V těch, kde je to nutné, lépe vymezily zákazy. Místo zákazu táboření tak zakázaly nocování
úplně. Toto se mi jeví jako vhodné řešení (ačkoli i nocování by potřebovalo definici v některém
zákoně), přesto bych doporučila zřídit nocoviště v každém národním parku u nás. Omezí se tím
přespávání lidí na území národních parků „načerno“.
Zákonodárce by také měl definovat pojem táboření a ujasnit situaci ohledně táboření na
zemědělských pozemcích, které na rozdíl od táboření v lese není zakázáno, ani výslovně
dovoleno. Proti sobě tak stojí dva aspekty. Prvním je to, že zákonodárce vysloveně umožňuje
průchod přes zemědělské pozemky ve vlastnictví či nájmu státu nebo právnických osob, z čehož
lze usuzovat, že bylo jeho cílem umožnit pouze průchod, nikoli táboření na nich. Druhým
aspektem je právo činit, co zákon nezakazuje, a zákon táboření na těchto pozemcích nezakazuje.
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Kontroverzní je též rozdílná úprava průchodu přes zemědělské pozemky, kde záleží na
tom, kdo je vlastníkem pozemku. Vzniká zde skoro jakýsi dvojí přístup k vlastnictví, jeden typ
vlastníků (fyzické osoby) jsou privilegováni oproti ostatní vlastníkům pozemků stejného druhu.
V praxi může být pro člověka velmi náročné zjistit, na jakém pozemku se nachází, a to i v
případě použití moderních navigačních prostředků. Dále považuji za nepřiměřené očekávat, že si
každý bude hledat na katastru nemovitostí, komu patří který pozemek, aby zjistil, zda přes něj
smí projít i mimo cestu, nebo ne. Navíc problematiku činí obtížnějším to, že je třeba zjišťovat,
kdo má případně pozemky v nájmu. Zde bych doporučila právní úpravu sjednotit, konkrétně
zachovat právo volného průchodu krajinou, a to bez rozdílu majitele pozemku. Pokud
zákonodárce považuje za zásadní, aby měly fyzické osoby možnost nenechat nikoho přes své
pozemky procházet, tak ať takové pozemky oplotí, či na nich ve vzdálenosti dohledu od sebe
navzájem vyznačí, že se jedná o soukromý pozemek, kam je vstup zakázán. Z hlediska ochrany
přírody jsou veškeré zemědělské pozemky již chráněné, a pokud jde jen o průchod po nich, tak
člověk pozemku neublíží více než větší zvířata.
Sjednocení úpravy by dle mého názoru prospělo i veřejným strážím, navíc k němu již
zákonodárce původně směřoval. Jelikož jedním z hlavních cílů všech stráží je ochrana přírody,
tak by v praxi mohlo pomoci neomezovat je pouze zákonem, podle kterého jsou zřízeny.
Nemohly by tak vznikat kuriózní situace, kdy stráž ochrany přírody nemůže dát pokutu tomu,
kdo v zvláště chráněném území porušuje ticho v lese reprodukcí hlasité hudby, protože tuto
pokutu by mu mohla udělit pouze lesní stráž. Jedná se případ, kdy je zjevné, že účel – ochrana
přírody – je mařen byrokratickými překážkami. Navíc v očekávání tohoto společného zákona
nebyla novým vodním zákonem již ustanovena vodní stráž.
I přes výše zmíněné nedostatky je třeba respektovat platnou právní úpravu, která
umožňuje pohyb a pobyt osob v české přírodě takto: osoby se mohou pohybovat volně v lesích,
na vodách a na cestách. Při pohybu na vodách plavidlem je třeba zjistit si předpisy pro dané
plavidlo. Některé vody jsou z pohybu osob vyloučeny, což je v terénu vyznačeno zákazovou
cedulí.
Přes zemědělské pozemky je možný průchod i mimo cesty, pokud tyto pozemky vlastní
nebo má v nájmu stát nebo právnická osoba a pokud se na nich nepase dobytek. Průchod osob
také nesmí poškodit půdu ani to, co na ní roste. Zvláštní pravidla platí pro jeskyně, národní
parky, chráněné krajinné oblasti a maloplošná zvláště chráněné území. Zde je třeba se řídit
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pokyny pro konkrétní území. Například je-li někde cedule se zákazem vstupu, je nutno ji
respektovat (což platí obecně). Stejně to platí pro pruhové značení na stromech, kdy se za
stromem, na kterém vidíme dva pruhy, nachází oblast, kde je zakázán vstup mimo cesty.
Pobyt osob v přírodě je zpravidla možný za stejných podmínek jako pohyb v ní. Pobyt v
přírodě přes noc je složitější díky nejasnému vymezení významu jednotlivých pojmů.
Obecně zakázáno je tábořit v lesích (majitel může udělit výjimku), národních parcích,
chráněných krajinných oblastech a národních přírodních rezervacích. Nicméně tento zákaz platí i
ve většině přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek, z hlediska
dodržování právních předpisů je tedy lepší netábořit ani v nich. Navíc obvykle se nejedná o tak
velká území, aby nešlo odejít mimo ně, což je rozhodně pro ochranu přírody a krajiny lepší
řešení. Na zemědělských pozemcích ve vlastnictví soukromých osob je možné tábořit jen s
dovolením vlastníka. Na ostatních zemědělských pozemcích není situace jasná. Za táboření se
pak považují hlavně situace s použitím stanu či přístřešku a vícedenním pobytem na daném
místě.
Jiná situace je s bivakováním. Na některých místech, hlavně v národních parcích (České
Švýcarsko a Podyjí), je zakázáno nejen tábořit, ale i nocovat, tedy i bivakovat. Jinak je ale v
místech, kde je zakázáno pouze tábořit, bivakování možné. Judikatura vidí pod bivakováním
pobyt osoby v přírodě přes noc s přespáním, při kterém nestaví žádný přístřešek. Bivakování by
tedy nemělo vadit v lesích, v chráněných krajinných oblastech (v pořádku je však pouze v
místech, kam je možný vstup) i maloplošných zvláště chráněných územích (zde ale apeluji na to
spíše se mu vyhnout, protože snadno dojde k porušení jiných předpisů, například zákazu rušení
zvěře).
Při pohybu a pobytu v přírodě je třeba se chovat určitým způsobem k živočichům a
rostlinám, stručně je možné to shrnout tak, že je vhodné sbírat jen ty rostliny (mezi ně zákon
řadí i houby), které známe a máme ověřeno, že nejsou zvláště chráněné. Sbírat je pak pouze v
takovém množství, aby to neohrožovalo jejich druh. U zvířat pak platí je zbytečně nezabíjet,
netýrat a nerušit. Lov zvěře a ryb bez povolení je u nás zakázán. V případě nálezu zraněného
nebo opuštěného zvířete je nutné nejprve vyhodnotit nebezpečnost situace pro sebe. Následně se
u opuštěného zvířete přesvědčit, zda je skutečně opuštěné, aby nešlo o zvíře, o které matka
pečuje. Pro vhodný další postup je dobré zavolat na záchrannou stanici a nechat si poradit.
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Při setkání s některou veřejnou stráží (lesní stráž, stráž ochrany přírody, myslivecká stráž
a rybářská stráž) mají osoby respektovat jejich postavení úřední osoby. Stráže mohou zjišťovat
totožnost osob a udílet příkazem na místě pokutu nebo napomenutí. Pokud je příkaz na místě
osobou podepsán, není možné se proti němu již v budoucnu bránit. Pokud s ním tedy osoba
nesouhlasí, tak ho nepodepisuje a věc se bude řešit ve správním řízení.
V případě nejasností by bylo vhodné, kdyby se každý řídil tím, že účelem ochrany
přírody je právě ochrana přírody. Váhám-li, zda ně nějakém místě bivakovat, je dobré se
zamyslet nad tím, zda tím mohu přírodě nějak uškodit. A to nejen přírodě neživé a rostlinám, ale
i živočichům. Pokud bude dostatečný počet lidí přemýšlet při pohybu a pobytu v přírodě, jak
skloubit své zájmy s její ochranou, tak nebude třeba zpřísňovat zákonnou úpravu.
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Příloha č.1 - obrazový materiál
Obrázek č. 1

Obrázek vymezuje hranice území se zákazem vstupu mimo cesty, vlevo je území, kam je vstup
zakázán, vpravo pak je naopak vstup mimo cesty povolen.
Zdroj: Pruhové značení. In: Česká asociace geocachingu [online]. [cit. 2018-08-29]. Dostupné z:
http://www.cageo.cz/wp-content/uploads/2012/03/pruhy.jpg [cit. 29. 8. 2017].

Obrázek č. 2

Technická norma pro značení ochranných pásem zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou.
Dostupné z: Ochrana vodních zdrojů. In: Technické normy [online]. [cit. 2018-08-29]. Dostupné
z:

http://www.technicke-normy-csn.cz/inc/nahled_normy.php?norma=753102-csn-75-

3102&kat=31251
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Obrázek č. 3

Příklad použití v terénu značky ochranného pásma vodního zdroje.
Zdroj:

Ochranné

pásmo.

In: Enviregion [online].

[cit.

2018-08-29].

Dostupné

z:

http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/2st/data/images/voda_pic/ochranne-pasmo.jpg

Obrázek č. 4

Modrý pruh, který značí v terénu hranici Národního parku České Švýcarsko.
Zdroj: Hranice NP České Švýcarsko. In: Oficiální webové stránky NP České Švýcarsko a CHKO
Labské pískovce [online]. [cit. 2018-08-29]. Dostupné z:
http://www.npcs.cz/sites/default/files/user_files/pro_navstevniky_i_mistni/Navstevni_rad/Hrani
ce%20NP_pruhy.jpg
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Obrázek č. 5

Tabule národního parku používaná u vstupů do něj na cestách.
zdroj: Hranice NP cedule. In: Národní park České Švýcarsko [online]. [cit. 2018-08-29].
Dostupné z: http://www.npcs.cz/sites/default/files/user_files/pro_navstevniky_i_mistni/
Navstevni_rad/ Hranice_NP_cedule.jpg

Obrázek č. 6

Tabule označující „památný strom“.
zdroj:

Památný

strom.

In: Rocoplaya [online].

[cit.

2018-08-29].

Dostupné

z:

http://1.bp.blogspot.com/70qjibBVgpk/T6QMvIBuTlI/AAAAAAAAFgU/tX5HvxSYUvk/s1600/013_pamatny_strom.jpg
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Příloha č 2 Míra zalesnění v ČR

92

Příloha č. 3 Pozemky se zákazem rozdělávání ohně na příkladu okolí Osečan
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Právní aspekty pohybu a pobytu osob v přírodě
Abstrakt
Tato práce se zabývá právním rámcem pohybu a pobytu fyzických osob v přírodě, tzn.
mimo zastavěná území. Řešený právní rámec je aktuální k 30.8. 2018
Práce popisuje právní možnosti a limity pro chování fyzických osob, které se v přírodě
pohybují nebo v ní pobývají. Tento rámec je popisován v kontextu ochrany přírody a krajiny.
Práce se nejprve stručně věnuje obecnému vymezení jednotlivých pojmů příroda, osoba,
pohyb a pobyt. Řešená problematika je strukturována do kapitol podle jednotlivých typů území,
řeší tedy pohyb a pobyt v lese, na zemědělských pozemcích, na vodě a v jeskyních. Dále jsou
zmíněna specifika pro zvláště chráněná území a věci obecné platnosti, tedy právní rámec
upravující vztah k rostlinám a živočichům, pobyt v přírodě přes noc, zejména problematiku
táboření a bivakování v české přírodě, a samostatná kapitola je věnována i sankcím, které hrozí
osobám porušujícím právní předpisy upravující pohyb a pobyt osob. Pro snazší orientaci osob
přímo v terénu je popsáno značení, které se v něm užívá spolu s jeho významem. Speciální
kapitola je také věnována pobytu osob v přírodě přes noc, kde je řešena zejména problematika
výkladu pojmů táboření, nocování a bivakování v kontextu kauzy Martina Hyťhy.
Práce je přínosná hlavně tím, že shrnuje na jednom místě roztříštěnou právní
problematiku pohybu a pobytu osob v přírodě. Práce též poskytuje praktické typy, které mohou
sloužit jako vodítko, jak se zachovat přímo v terénu, a to i v případě, kdy situace na místě není
přímo jasná a bylo by potřeba ji složitě analyzovat, aby nedošlo k vybočení z právního rámce.
Dále práce upozorňuje na nejasnosti v pojmech týkajících se pobytu a pohybu osob v přírodě,
které nejsou legálně definovány a u vybraných, například pojmy táboření, bivakování, přináší
jejich výklad a aplikaci v rozhodovací praxi.
Práce může být použitelná pro kohokoli, kdo se chce při pohybu či pobytu v přírodě
vyvarovat porušení právní předpisů, či si jen udělat jasno v tom, co je dovoleno a co není. Dále
může sloužit každému, kdo se zajímá o ochranu české přírody a krajiny. Také může sloužit jako
inspirace při tvorbě nové právní úpravy.

Klíčová slova: fyzická osoba, pobyt, pohyb, právní úprava, příroda
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Legal aspects of movement and stay of person in wild nature
Abstract
The thesis deals with the legal framework of movement and stay of an individual in wild
nature, that is to say outside developed land areas. The legal framework used is effective on 30 th
August 2018.
The thesis describes the legal aspects and limits of an individual’s behaviour in wild
nature in the context of nature and landscape protection.
The first part of the thesis focuses on the general definition of the key concepts. A
definition of wild nature, an individual, movement and stay is given. The following part is
divided into chapters according to the kind of area in question, namely movement and stay in the
forest, in agricultural areas, on water and in caves. A chapter is dedicated to particularities of
specially protected areas. Two chapters of the thesis deal with the legal framework regarding
plants and animals. Another chapter deals with staying in wild nature overnight, particularly with
regard to camping or bivouacking in the Czech Republic. Penalties that may be imposed on
individuals violating regulations concerning movement and stay in wild nature are also
mentioned. Description and interpretation of signs used is given for the sake of better orientation
in the field. A special section is dedicated to overnight stays in wild nature with focus on the
interpretation and distinction between camping, overnight stay and bivouacking in the context of
Martin Hyťha’s case.
The main contribution of the thesis lies in the fact that it summarizes in one place a rather
fragmented legal framework of movement and stay of individuals in wild nature. It also features
practical tips that can be used as guidelines in the field, especially in such cases when the
situation is unclear and would otherwise require a detailed analysis in order to comply with the
law. Furthermore, the thesis points out ambiguities in concepts regarding movement and stay in
nature that have not yet been defined. For selected concepts, camping and bivouacking for
example, the interpretation and application in judicial proceedings is given.
The thesis is intended for anybody who wishes to avoid violating the law during his or
her movement or stay in nature. It provides clarification of what is and what is not allowed and
information about nature and landscape protection in the Czech Republic. It might also serve as
an inspiration for creating a new legal regulation.
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