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.
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