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ABSTRAKT 

 

Cykloturistika je v současnosti jedním z nejoblíbenějších sportů, a zvláště chráněná 

území jsou pro cykloturisty častým cílem. V této práci jsou popsány problémy, které mohou 

nastat při nadměrném turistickém využití dané oblasti, nedodržováním pravidel vycházejících 

ze zákonů nebo omezení vydaných správami daných chráněných oblastí. Největší dopady má 

cykloturistika na okolní vegetaci, půdu, vodní prostředí a živočichy, kteří se pohybují v 

blízkosti stezek. 

V práci jsou také rozebrány právní nástroje regulace cykloturistiky. Tento rozbor byl 

proveden pro 4 evropské země, pro Českou republiku, Slovensko, Německo a Rakousko. 

Nástroje regulace jsou zde porovnány. Nejpřísnějšími regulacemi se musí řídit cyklisté v 

rakouských zvláště chráněných územích, následuje Německo a Slovensko. V nejmenší míře 

jsou cykloturisté omezováni na území České republiky. 

V praktické části je zkoumáno poškození přírody v souvislosti s cykloturistikou. Na 

cyklostezkách v 9 zvláště chráněných územích byly náhodně vybrány úseky, na kterých byla 

posuzována senzitivita. Mezi faktory senzitivity byly zařazeny přítomnost vodního tělesa, lesa, 

turisticky atraktivního místa, dále velikost převýšení a geologické podloží. Na úsecích se 

zvýšenou senzitivitou bylo provedeno terénní pozorování.  Z celkového počtu 73 senzitivních 

úseků bylo poškození pozorováno pouze na 14 z nich. Celková plocha poškození na 

senzitivních úsecích ve všech zkoumaných zvláště chráněných územích byla odhadnuta na 24 

m2. Nejvýznamnějšími příčinami poškození byly vlivy počasí a nepřizpůsobení jízdy stavu 

cyklostezky. 
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ABSTRACT 

 

Cyclotourism is one of the most popular recreational activities nowadays, and specially 

protected areas are often chosen as a preferred destination. This thesis covers the issues that can 

arise from excessive tourist use of the area, or by not complying with the rules set by the law, 

or by an administration of the protected area. Cyclotourism has a considerate impact on the 

environment. The most affected components are vegetation, soil, aquatic ecosystems, and 

animals located near trails.  

Regulatory instruments of cyclotourism in specially protected areas are analysed and 

compared in this thesis. This analysis has covered four European countries, the Czech Republic, 

Slovakia, Germany, and Austria. The lowest level of restrictions was found to be present in the 

Czech Republic, the highest on the other hand in Austria. 

The degradation of the environment caused by cyclotourism is examined in the practical 

section of this thesis. On cycling routes in 9 specially protected areas, segments were randomly 

selected for sensitivity assessment... Indicators of sensitivity were: presence of a water body, 

forest, tourist attraction , elevation change level, and geological subsoil. Segments with 

increased sensitivity were visited and evaluated.  Out of total of 73 segments with increased 

sensitivity, degradation was observed in only 14 of them. The total area of observed degradation 

in all surveyed spatial protected areas was estimated at 24 m2.  The main causes of the 

degradation were weather effects and not adapting driving to conditions of the cycling trail. 
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1 ÚVOD 

V dnešní uspěchané době velké množství lidí hledá útěk od každodenního pracovního 

shonu a vytížení. Nalézají ho často v pobytu v přírodě nebo ve sportovním vyžití. Cykloturistika 

je jednou z možností, která spojuje obě tyto činnosti. Tato aerobní aktivita nejen že pozitivně 

ovlivňuje naše duševní zdraví, ale také to tělesné. Jsou prokázány pozitivní účinky na funkci 

mozku, imunitní systém, a dokonce snižuje riziko cukrovky (Rasmussen a kol., 2016). Výhodou 

je její nízkonákladovost. K provozování cykloturistiky je zapotřebí ve většině případů pouze 

počáteční investice při koupi jízdního kola. V neposlední řadě se jedná o sport šetrný k 

životnímu prostředí z pohledu uvolňování emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících 

látek, jako jsou například oxidy dusíku nebo VOC do ovzduší. 

Cyklistika, potažmo cykloturistika, je jednou z nejoblíbenějších volnočasových 

a rekreačních aktivit v České republice, věnuje se jí každým rokem větší množství lidí. Tento 

trend je patrný i z rostoucí poptávky po silničních nebo horských kolech.   

O oblíbenosti této aktivity také svědčí fakt, že každým rokem na našem území přibude 

přibližně 200 kilometrů cyklostezek a cyklotras. Jedná se o naši nejrychleji se rozvíjející 

pozemní komunikační síť. V roce 2017 bylo překročeno celkové množství 37 000 vyznačených 

kilometrů tras (Cafourek, 2019). Trasy jsou vyznačovány napříč celým státem a samozřejmě 

zasahují i do turisticky a přírodně velmi atraktivních oblastí, které spadají pod ochranu správ 

jednotlivých chráněných území. Atraktivita těchto oblastí je dána specifickým geologickým 

reliéfem, malebností krajiny, dostatkem vhodné infrastruktury a zázemím pro sport a rekreaci, 

roli hraje i vzdálenost od větších měst. Problém nastává, když často rozlohou menší území jsou 

navštěvována kontinuálně enormním množstvím turistů bez šance na regeneraci. Tisíce 

návštěvníků se soustředí na nejvyhlášenější lokality, místo toho, aby navštívily sice méně rušné, 

zato o nic méně atraktivní alternativy. Větší množství turistů je na jednu stranu pro chráněné 

oblasti žádoucí, návštěvníci přinášejí finance do regionu, které mohou být použity pro lepší péči 

o oblast, na druhou stranu je tento fakt vykoupen tím, že je zapotřebí budovat nové zázemí pro 

návštěvníky, což nemusí vždy odpovídat záměru ochrany přírody v dané oblasti. 

Kromě klasické cykloturistiky, míněno jízda na silničních či trekových kolech nebo 

elektrokolech, je stále oblíbenější cykloturistika na horských kolech a horských elektrokolech. 

Tato kola nabízí z pravidla adrenalinovější zážitky náročnějším sportovcům. 

 Horská kola se od běžných jízdních kol liší mimo jiné širšími pneumatikami, které mají 

zpravidla hlubší vzorek, jsou tím pádem mnohem více abrazivní a uchycuje se v nich větší 

množství bahna. 



11 
 

Některým náročným cyklistům často nestačí vyznačené stezky a trasy, vytvoří si proto 

svoje vlastní, které jsou většinou nelegální a k tomuto využití nepřizpůsobené. Tímto chováním 

ohrožují nejen prostředí, ve kterém sportují, ale především své zdraví. Nejčastějšími 

poraněními vzniklých při jízdě v náročném terénu jsou odřeniny, fraktury, dislokace a 

podvrtnutí (Kronisch a kol., 1996). Podle autorů Beckera a Morodera (2017) jsou nejčastějšími 

příčinami nehod ztráta kontroly nad kolem, přejezd přes nadměrné množství kořenů, kamenů a 

nezpevněný nebo kluzký povrch.  

Tato práce upozorňuje na škody a problémy, které způsobují neukáznění cyklisté, 

především ti na horských kolech. V důsledku nepřiměřené jízdy po nezpevněném povrchu může 

docházet ke ztrátě vegetace nebo změně jejího složení, obnažování kořenů, zhutnění půdy, erozi 

podkladu, tvorbě bahnitých úseků (Marion & Wimpley, 2007). 

Podpora cestovního ruchu a cykloturistiky je bezpochyby na místě, ale je také v určité 

míře nutná právní regulace, aby nedocházelo k degradaci důležitých ekosystémů. Nástroji 

regulace cykloturistiky ve zvláště chráněných územích se zabývá tato diplomová práce. Jsou 

zde porovnány právní úpravy cykloturistiky ve zvláště chráněných územích v České republice 

a dalších vybraných evropských zemích. Pro tuto práci bylo zvoleno Slovensko, Rakousko a 

Německo, a to z důvodu podobnosti právního systému. Je zde rovněž zkoumána míra jejich 

dodržování. Právní předpisy, není-li uvedeno jinak, jsou citovány dle stavu platného 

k 1. 7. 2021. 
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1.1 Cíle práce a hypotézy 

Cílem této diplomové práce je komparativní studie nástrojů regulace cykloturistiky 

ve zvláště chráněných územích v České republice a dalších vybraných evropských zemích. Tato 

práce se zaměřuje na tři sousední země našeho státu: Slovensko, Rakousko 

a Německo.  Záměrem je vzájemné porovnání jednotlivých opatření a vyvození jejich 

efektivnosti. V této práci jsou shrnuty problémy, se kterými se potýkají ochránci přírody, které 

vedou k nutnosti regulace cykloturistiky ve zvláště chráněných územích a k jejich legislativním 

úpravám v průřezu právních řádů všech zkoumaných zemí. Hlavním cílem tedy je zhodnotit 

efektivnost opatření na různých úrovních. Tato efektivita je zkoumána v praktické části této 

práce, kdy jsou vybrané oblasti zvláště chráněných území podrobeny analýze místních poměrů 

a jsou zde zkoumány dopady dodržování nebo naopak nedodržování opatření. 

Dalším cílem je návrh optimální podoby regulace cykloturistiky pro konkrétní chráněné 

území, kde bylo zaznamenáno významné poškození na stezkách, nebo v jejich okolí. Pro tuto 

práci byla zvolena CHKO Český ráj, a to hned z několika důvodů. Jedná se o velmi oblíbené 

místo mezi turisty obecně a cykloturisty obzvláště. Tato oblast má z části pískovcové podloží a 

je tedy náchylnější k poškození. Nachází se zde i větší množství cyklostezek a cyklotras 

navazujících na neoznačené nebo nezpevněné cesty. 

Pro tuto práci byly zvoleny čtyři hlavní hypotézy:  

Hypotézy 

•     H1: Čím větší je senzitivita území, tím více je regulace [vjezdu cyklistů] místně   

specifická. 

•       H2: Čím větší je senzitivita území, tím je regulace [vjezdu cyklistů] přísnější. 

•       H3: Čím větší je atraktivita území, tím je regulace [vjezdu cyklistů] přísnější. 

•       H4: Míra dodržování omezení [vjezdu cyklistů] je vyšší v německy mluvících zemích. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Dopad cykloturistiky na životní prostředí 

Ač je cykloturistika považována za lidskému zdraví velmi prospěšný sport, její vztah 

k životnímu prostředí není vždy pozitivní. Se stále větším zájmem o toto sportovní vyžití 

se zvyšují i technické požadavky na vybavení, které cyklistům rozšiřuje možnosti, kam vyrazit. 

S tím také souvisí i rozšíření možností zásahů do přírody (Lathrop, 2003).  Podle řady studií, 

např. autorů Mariona a Wimpeyho (2007), Newsomea a Daviesové (2009) a  Pickeringové a 

kol. (2010), jsou největší dopady zaznamenány ve čtyřech složkách životního prostředí. Jsou to 

dopady na vegetaci, kdy často dochází k jejímu úbytku nebo změně jejího složení, na půdu a 

tím související erozi a v neposlední řadě dopad na vodní režim a faunu v okolí cyklotras 

a cyklostezek.  V následujících odstavcích budou jednotlivé dopady na krajinu rozebrány do 

většího detailu. 

 

2.1.1 Dopad na vegetaci 

 K ovlivňování vegetace v souvislosti s cykloturistikou dochází hned v několika 

případech. Poškození je pozorováno na listech, stoncích i kořenech rostlin. Největší zásah 

vzniká při stavbě a údržbě jednotlivých tras a stezek, kdy je zapotřebí zpevnit podložní materiál. 

Je tedy nutné odstranění svrchní vrstvy rostlinného pokryvu nebo dřeviny bránící ve výstavbě. 

Tyto zásahy mění světelné poměry a někdy i vodní režim, mohou tudíž zapříčinit změnu 

druhového složení. Při těchto zásazích je důležité vyvarovat se oblastem s výskytem důležitých 

druhů rostlin, které by mohly být vázané na specifické podmínky daného místa. Je tedy více 

než vhodné vyvarovat se zbytečně velkým zásahům a maximálně zohlednit přírodní poměry na 

daném stanovišti.  

Podle výzkumu Pickeringové a kol. (2011) patří mezi nejvíce znatelné dopady změna 

výšky vegetace, kdy bylo zaznamenáno značné snížení už po 25 přejezdech horským kolem po 

výzkumné ploše. Po 500 přejezdech byla průměrná výška redukována na třetinu oproti 

kontrolní ploše. Vliv byl zaznamenán i na celkovém pokryvu vegetace a jejím složení.  

Ztráta nebo změna druhového složení souvisí s množstvím přejezdů, čím větší je 

intenzita přejezdů, tím je pozorována větší změna v rostlinném pokryvu (Thurston a Reader, 

2001).  

Změna druhového složení může mít i pozitivní dopad na okolí. Rostliny rezistentní 

k sešlapu nahradí rostliny původní. Vznikne tak odolnější podklad, který redukuje ztráty 

erodované půdy větrem nebo splachem vody.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479711002817#bib26
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479711002817#bib28
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479711002817#bib28
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Kořenový systém těchto rostlin také stabilizuje půdu proti odnosu. Je ale důležité, aby tímto 

způsobem nenastala introdukce invazního druhu, což by znamenalo budoucí problém pro 

správce daných území (Marion a Wimpey, 2007).  

 

2.1.2 Dopad na půdu 

 Cykloturistika samozřejmě ovlivňuje i půdu, na které jsou vyznačeny trasy a stezky. 

První ovlivnění ve spojitosti s cykloturistikou nastává při tvorbě cyklostezek, kdy je odstraněna 

svrchní organická hmota a následující půdní vrstvy jsou kompaktovány tak, aby byla 

zabezpečena stabilita a odolnost stezky při jejím budoucím užívání.  

Během konstrukce stezek, jak je zmíněno výše, dochází nevyhnutelně ke ztrátě 

vegetace. K její ztrátě však dochází také během častého průjezdu cyklistů po zarostlých 

plochách. To má za následek odkrytí půdního podkladu. Podle autorů Thurstona a Readera 

(2001) při intenzivním průjezdu cyklistů dochází k odkrytí více než 50 % původně zarostlé 

plochy.  

Mimo odkrytí půdy dochází také ke zhutňování půdy. Ve studii Martina a kol. (2018) 

byly porovnány účinky přejezdu kol s různě širokými pneumatikami. Z výzkumu vyplývá, že 

výraznější kompaktace půdy a poškození vegetace nastaly při jízdě na cyklokrosových kolech 

s užšími pneumatikami na rozdíl od horských kol s pneumatikami širšími. Tato kola mají duše 

v pneumatikách více nahuštěné a působí na podklad menší plochou než horská kola. Zvýšená 

kompaktace půdy má svá pozitiva i negativa. Za pozitivum se dá považovat její větší odolnost 

vůči erozi a odnosu materiálu, je tak vhodnější pro častější využívání. Negativem je fakt, že 

tato půda je mnohem hustší a méně propustná pro vodu. Voda se méně vsakuje a je tím pádem 

podporován její odtok po povrchu, bere s sebou uvolněný materiál a přenáší ho na nežádoucí 

místa, kde může tvořit bahnitá jezírka (Marion a Wimpey, 2007). Na kvalitu povrchu stezky 

mají vliv i přírodní podmínky v daném místě, pokud se stezka nachází ve vlhčí oblasti, je zde 

větší riziko nežádoucí degradace a rozšíření stezky (Evju a kol., 2021). 

 Horská kola na druhou stranu způsobila větší škody z podhledu zvýšení eroze. Tento 

fakt souvisí s větším a hlubším vzorkem na pneumatikách (Martin a kol., 2018). Díky 

abrazivnějším pneumatikám dochází ke zvýšení půdní eroze, jsou odhalovány kořeny a 

kameny, které jsou za normálních okolností pod povrchem. Vzniká tak nerovný a mnohem 

nebezpečnější povrch pro všechny návštěvníky (Marion a Olive, 2006). 



15 
 

Problém s hrubým vzorkem nastává i tehdy, pokud se v něm usazuje materiál nasbíraný 

během jízdy. Může totiž obsahovat různé spory a semena, která tak rozšiřuje do míst, kde nejsou 

původní ani žádoucí. 

 

2.1.3  Dopad na vodní prostředí 

 Cykloturisté vodní prostředí neovlivňují často, nicméně jsou zaznamenány instance, kdy 

došlo v jejich souvislosti k disturbanci. Vodní plochy jsou častým výletním cílem, je tedy nutné 

věnovat konstrukci a údržbě stezek v jejich okolí maximální pozornost.  Mezi problémy patří 

tvorba sedimentu a jeho následný splach do vodního tělesa; introdukce živin, patogenních 

organismů nebo změna odtoku povrchové vody (Marion a Wimpey, 2007). Většině problémů 

vzniklých v souvislosti s cykloturisty je možné se vyhnout. Podle studie autorů Wilsona a 

Seneye (1994) cyklisté vytvoří zanedbatelně méně sedimentu během sta přejezdů než 

motocyklisté, kteří se na jeho tvorbě podílí největším podílem. Efekt je ještě více umocněn za 

mokrého povrchu stezky (Weaver a Dale, 1978). Erodovaný materiál, který se splachem 

dostane do vody, zvyšuje její turbiditu. Toto narušení může ovlivnit mnohé organismy žijící v 

daném vodním prostředí (Fritz a kol., 1993). Mezi zasažené živočichy patří například ryby, 

které kladou svá vajíčka na dno, větší množství sedimentu je může zasypat, a tak snížit 

úspěšnost jejich rozmnožování. Zasažení jsou i bezobratlí, kteří slouží jako potrava pro další 

vodní živočichy. Sediment může také obsahovat mnohé nutrienty, které mohou dopomoci k 

rozšíření řas, které spotřebovávají rozpuštěný kyslík ve vodě při jejich rozkladu (Marion a 

Wimpey, 2007). 

 Kromě živin se v poměrně malém množství do vodního prostředí dostávají patogenní 

organismy, jako je například Giardia spp. Introdukce je způsobena nesprávnou likvidací 

lidských výměšků, které se dostanou do vodního tělesa (Marion a Wimpey,2007; Cooke a Xia, 

2020).  

 Z hydrologického hlediska je nezbytné při konstrukci stezek brát v potaz možnou 

přítomnost pramenů a míst, kde prosakuje podzemní voda na povrch. Při porušení by mohlo 

dojít k nezvratné změně přírodních podmínek v dané lokalitě. Voda, jejíž původní tok byl 

změněn stavbou stezky, často protéká po jejích okrajích a podporuje erozi a nežádoucí 

bahnitost. Tímto způsobem se voda přemístí na jiné stanoviště, kde dojde ke změně 

ekologických poměrů (Marion a Wimpey, 2007). 

  

https://bioone.org/journals/natural-areas-journal/volume-40/issue-2/043.040.0209/Impacts-of-Land-Based-Recreation-on-Water-Quality/10.3375/043.040.0209.full#bibr46
https://bioone.org/journals/natural-areas-journal/volume-40/issue-2/043.040.0209/Impacts-of-Land-Based-Recreation-on-Water-Quality/10.3375/043.040.0209.full#bibr46
https://bioone.org/journals/natural-areas-journal/volume-40/issue-2/043.040.0209/Impacts-of-Land-Based-Recreation-on-Water-Quality/10.3375/043.040.0209.full#bibr45
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2.1.4 Dopad na faunu 

 Stejně jako ostatní složky životního prostředí ovlivňuje větší pohyb cykloturistů 

samozřejmě i živočichy nacházející se v blízkosti stezek. Stezka působí jako bariéra, která je 

pro drobnější živočichy často nepřekročitelná. Vedením stezky dochází k fragmentaci habitatů 

jednotlivých živočichů (Donaldson a Bennett, 2004). Většina dopadů na živočichy je 

limitována na plochu stezky, k disturbancím ale dochází i ve větší vzdálenosti od okraje stezky 

(Marion a Wimpey, 2007; Tyser a Worley, 1992).  

Chování cykloturistů může mít jak vábivé, tak odpuzující účinky na živočichy. Turisté 

s oblibou krmí volně žijící živočichy. Nejen že tato potrava je pro ně velmi nevhodná, ale 

zvířata si také zvyknou spojovat turisty s přísunem potravy a při dalších střetnutích už nejsou 

tak obezřetní. Po turistech zůstávají v přírodě zbytky potravin, ať už v koších na odpadky, nebo 

volně pohozené na zemi, ke kterým se živočichové snadno dostanou. Zbytky jídla mohou být 

ještě částečně zabalené v plastových obalech, a mohou tak způsobit velké problémy daným 

jedincům.  

Mezi odpuzující účinky lze zařadit přesun živočichů dále od stezek. Ruch na stezkách 

nebo nerespektování a vyjíždění mimo vyznačené hranice je pro ně natolik rušivé, že opustí svá 

stanoviště. Opuštění stanoviště může být jen krátkodobé, kdy je na útěk vynaložena velká část 

energie v souvislosti se stresem, po uklidnění situace se vrátí zpět (Cassirer a kol. 1992). Toto 

nastává při jednorázových disturbancích, jako je na příklad přejezd cyklisty mimo stezku. 

Pokud by ale tato vyrušení nastávala příliš často, mohlo by dojít k permanentnímu opuštění 

stanoviště. To může mít za následek například redukci populace mnohých ptačích druhů kvůli 

trvalému opuštění hnízda s ptáčaty (Knight a Cole, 1995). Podle studie Millera a kol. (1998) je 

zaznamenáno v blízkosti stezek obecně nižší druhové složení než ve vzdálenějších místech. 

V blízkosti stezek byla také pozorována větší hnízdní predace než dále od nich. 

Dalšími dotčenými skupinami živočichů jsou malí savci, plazi. Problémem je rychlá 

a poměrně tichá jízda cyklistů, na kterou živočichové nestihnou zareagovat. Pro plazy je typické 

jejich vyhřívání na prosluněných plochách, na těchto místech jim od cykloturistů hrozí největší 

nebezpečí, protože přejetí kolem mívá pro živočichy fatální následky (Burgin a Hardiman, 

2012). Malí savci jsou ovlivňováni spíše z pohledu změny struktur složek jejich habitatu, jako 

je například výška a komplexnost podrostu, výška vrstvy opadu nebo přítomnost ležícího 

mrtvého dřeva. Všechny tyto složky mohou být modifikovány při tvorbě tras pro horská kola a 

s tím související infrastruktury v podobě překážek (Knight a Fox, 2000; Burgin a Hardiman, 

2012).  
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2.2 Nástroje regulace cykloturistiky ve zvláště chráněných územích 

 V následujících oddílech jsou popsány nástroje regulace cykloturistiky ve zvláště 

chráněných územích (ZCHÚ) ve čtyřech evropských zemích. Jedná se o Českou republiku, 

Slovensko, Německo a Rakousko. Právní předpisy, není-li uvedeno jinak, jsou citovány 

dle stavu platného k datu 1.7.2021. 

2.2.1 ČESKÁ REPUBLIKA 

V České republice se cyklistika, potažmo cykloturistika řadí mezi nejoblíbenější sporty 

a každým rokem získává další příznivce. Pro zachování stavu přírodního prostředí je na místě 

tuto činnost v jisté míře regulovat. Pravidla pro cyklisty jsou specifická podle toho, na jakém 

území chtějí cyklisté sportovat. Jiná pravidla platí například na pozemních komunikacích, na 

pozemcích plnících funkci lesa nebo v zákonem chráněných územích.  

Právní úprava cykloturistiky v České republice je zakotvena zejména v zákoně číslo 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK). Další 

regulační nástroje jsou uvedeny v zákonech číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních 

komunikacích), ve stavebním zákoně (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

a v lesním zákoně (zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Právní regulace 

specifické pro jednotlivá ZCHÚ jsou vydávány v podobě nařízení vlády, nařízení kraje, 

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) nebo vyhlášek Ministerstva 

životního prostředí České republiky. 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje pravidla pro pohyb cyklistů 

na pozemních komunikacích. Pozemní komunikací se podle § 2 zákona č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů rozumí dopravní cesta určená k využití 

silničními a jinými vozidly a chodci. Pozemní komunikace jsou v ČR rozděleny do čtyř 

kategorií. Jedná se o dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Z § 57 odst. 1 

zákona o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že je-li pro cyklisty vyhrazen zvláštní 

prostor pro jejich pohyb, ať už v podobě jízdního pruhu, nebo cyklistické stezky, jsou cyklisté 

povinni těchto vyhrazených prostor využít. Tato regulace má sloužit ke zvýšení bezpečnosti 

na pozemních komunikacích a snížit riziko kontaktu cyklistů s motorovými vozidly. Pokud není 

cyklostezka zřízena nebo je nesjízdná, můžou cyklisté ke své jízdě použít pravého okraje 

vozovky. Pro maximalizaci bezpečnosti pro všechny účastníky provozu jsou cyklisté povinni 

na silnicích jezdit za sebou.  
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Toto pravidlo neplatí v cyklistické zóně, kde se cyklisté mohou pohybovat po celé šířce 

vozovky a mohou jezdit vedle sebe. Tato zóna musí být na jejím začátku i konci řádně označena. 

V rámci vlastní bezpečnosti cyklisté nesmí jezdit bez držení řídítek, držet se za jízdy jiného 

vozidla, vést za jízdy další kolo, vozík, psa a ani žádná jiná zvířata. Rovněž je zakázáno převážet 

předměty, které by ztěžovaly ovladatelnost kola nebo ohrožovaly další účastníky provozu. 

Ve stavebním zákoně jsou stanoveny podmínky pro umisťování cyklistických stezek. 

Podle § 18 odst. 5 zákona mohou být cyklostezky realizovány v nezastavěném území, pokud to 

územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu nevylučuje. Cyklostezka musí být 

v souladu s charakterem daného území a musí zlepšovat jeho podmínky využití pro rekreaci a 

podporu cestovního ruchu. 

Základní pilíř ochrany přírody a krajiny v České republice je položen již v ústavním 

zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně je tak 

učiněno v článku 7, kde se stát zavazuje k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k ochraně 

přírodního bohatství na území České republiky. Tyto závazky jsou naplňovány dalšími zákony 

a předpisy. 

Stěžejním právním předpisem pro regulaci cykloturistiky v přírodně hodnotných 

územích je zákon o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Tímto zákonem jsou v § 14 a 

následujících definována ZCHÚ. 

Zvláště chráněná území jsou podle § 14 ZOPK oblasti s velkým přírodovědeckým nebo 

estetickým významem. V České republice jsou tyto oblasti rozděleny podle jejich rozlohy 

a významu do následujících kategorií. ZCHÚ v České republice jsou dělena na velkoplošná 

zvláště chráněná území (VZCHÚ), mezi která spadají: 

a) národní parky (NP) a 

b) chráněné krajinné oblasti (CHKO). 

Druhou kategorií jsou maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), do kterých patří: 

a) národní přírodní rezervace (NPR), 

b) přírodní rezervace (PR), 

c) národní přírodní památky (NPP) a 

d) přírodní památky (PP). 
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Je zde také upravena regulace pohybu cykloturistů v těchto územích. § 16 odst. 2 písm. 

m) ZOPK zakazuje cyklistům v NP mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí 

vyjíždět na kole mimo silnice, místní komunikace nebo místa vyhrazená orgánem ochrany 

přírody. Cyklisté se tedy na území NP nesmí pohybovat po jakýchkoli účelových cestách, ale 

pouze po těch vyznačených orgánem ochrany přírody, resp. s jeho souhlasem. 

Cykloturistika jako taková není v CHKO zákonem výslovně omezena. Pokud se však 

CHKO nachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa, platí pro cyklisty pravidla 

vycházející z lesního zákona. Dále je nutné brát v potaz přítomnost NPR, které se na území 

CHKO mohou vyskytovat, platí zde přísnější podmínky pro jízdu cykloturistů. V § 26 odst. 3 

písm. c) ZOPK je upraveno pořádání cyklistických soutěží. Mimo silnice, místní komunikace 

a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody jsou v prvních a druhých zónách 

CHKO soutěže na jízdních kolech zakázané.  

Pro jízdu na kole platí na území NPR přísnější režim. Je zde stejně jako v NP na celém 

území NPR mimo jiné činnosti zakázána jízda na kolech mimo silnice, místní komunikace a 

místa vyhrazená orgánem ochrany přírody (§ 29 písm. f) ZOPK). 

K omezování cykloturistů na silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem 

přírody dochází ve snaze usměrnit pohyb cyklistů na oficiální trasy a stezky, kde větší množství 

cykloturistů neznamená pro okolní prostředí významnou zátěž. 

 V ostatních maloplošných ZCHÚ, jimiž jsou PR, NPP a PP, není cykloturistika omezena 

přímo zákonem. Vztahují se na ně však pravidla vycházející z lesního zákona a ze zřizovacích 

předpisů jednotlivých ZCHÚ, ve kterých jsou stanoveny bližší ochranné podmínky. 

 Pokud nastane riziko poškození území v NP, NPR, NPP a v prvních zónách CHKO 

z důvodu nadměrné návštěvnosti, je podle § 64 odst. 1 ZOPK orgán ochrany přírody po řádném 

projednání s dotčenými obcemi oprávněn opatřením obecné povahy omezit nebo přímo zakázat 

přístup do těchto chráněných území nebo jejich částí. Tato omezení nebo zákazy musí být řádně 

označeny v terénu, jak na všech přístupových cestách, tak i na jiných vhodných místech 

v chráněném území.  

Nejde-li však o NP, CHKO, NPR, NPP a ochranná pásma těchto území nebo o vojenské 

újezdy, má pravomoc omezení nebo zákaz vstupu podle § 64 ZOPK vydávat ve svém správním 

obvodu krajský úřad (§ 77a odst. 4 písm. r) ZOPK). 
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 Na regulaci cyklistických soutěží se také podílí Agentura ochrany přírody a krajiny 

České republiky (AOPK ČR). Podle § 78 odst. 3 písm. d) ZOPK vydávají AOPK ČR a 

jednotlivé správy NP v obvodu své působnosti souhlas k vyhrazení míst pro konání soutěží na 

území chráněných oblastí. Další pravomocí AOPK ČR podle § 78 odst. 3 písm. l) ZOPK je 

vydávání opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64 ZOPK. 

 Kontrolu dodržování pravidel chování návštěvníků a předpisů v ZCHÚ mimo jiné 

zabezpečují strážci přírody. Mezi jejich pravomoci v souvislosti s cykloturistikou patří podle § 

81 odst. 7 písm. a) ZOPK zjišťování totožnosti osob, které se dopouští porušování předpisů na 

ochranu přírody. Se zadrženými osobami jsou oprávněni podle písm. b) projednat na místě 

přestupky vycházející ze ZOPK. 

Pokud by strážce přírody přistihl osobu při porušování právních předpisů, je oprávněn 

na základě ustanovení písm. d) téhož odstavce tuto osobu zadržet za účelem zjištění totožnosti 

a předat ji orgánu Policie ČR, kdy zadržené osoby musí uposlechnout. § 81 odst. 8 ZOPK 

opravňuje strážce přírody k pozastavení rušivé činnosti, které je svědkem, pokud by hrozilo 

ohrožení zájmů ochrany přírody. O svém zásahu je povinen informovat příslušné orgány 

ochrany přírody. 

Přestupkům, kterých se můžou cykloturisté dopustit, se věnuje § 87 odst. 1 ZOPK. Jedná 

se podle písm. a) o působení nedovolených změn nebo narušení dochovaného stavu přírody 

v ZCHÚ. Přestupku podle písm. f) se dopustí zakázanou činností v ochranném pásmu, které je 

primárně určeno k ochraně zvláště chráněných částí přírody. Přestupku se podle písm. h) 

dopustí fyzická osoba nedodržením omezení nebo zákazu vstupu vyhlášeným podle § 64 

ZOPK.  

 Přestupkem se podle § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK v souvislosti s cykloturistikou dá 

rozumět i provozování činnosti, která je zakázána, nebo se jedná o činnost provozovanou bez 

nutného souhlasu orgánu ochrany přírody v ZCHÚ, označeném smluvně chráněném území, 

evropsky významné lokalitě (EVL) nebo ptačích oblastech (PO). 
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Regulace cykloturistiky konkrétních ZCHÚ 

Právní regulace vázané ke konkrétním CHKO jsou uplatňovány pomocí vydávaných 

nařízení vlády, ve kterých jsou specifikovány bližší ochranné podmínky jednotlivých 

vyhlašovaných oblastí. Cykloturistika je zde dotčena tak, že je zde povoleno vyznačovat 

cyklistické trasy pouze se souhlasem správy daného území. Souhlas správy je také nutný pro 

provozování cyklistiky mimo pozemní komunikace a místa k tomu určená (§ 5 odst. 1 písm. g) 

nařízení vlády č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje CHKO Český ráj). Bližší ochranné 

podmínky v NP a jejich ochranných pásmech jsou stanoveny v § 16 ZOPK, pro NPR a NPP 

jsou tyto podmínky stanoveny vyhláškou Ministerstva životního prostředí (MŽP), pro PP a PR 

mimo území CHKO jsou vyhlašovány nařízením kraje. Pokud se nachází na území CHKO, jsou 

bližší ochranné podmínky stanoveny AOPK ČR. 

Dalším právním dokumentem upravujícím cykloturistiku na území našeho státu je lesní 

zákon s číslem 289/1995 Sb. V naprosté většině případů se ZCHÚ nachází na pozemcích 

určených k plnění funkce lesa. Pro svoji atraktivitu tudy často prochází značené i neznačené 

trasy a stezky pro cykloturisty. Lesní ekosystémy jsou domovem pro velké množství 

živočišných a rostlinných druhů. Tyto druhy jsou mnohdy předmětem ochrany v daném území, 

je tedy nutné určitým způsobem regulovat chování a pohyb cykloturistů.   

Podle § 19 odst. 1 lesního zákona má do lesních porostů právo vstupovat každý na svou 

vlastní odpovědnost. Je ale nutné, aby nedocházelo k poškozování a porušování lesních 

ekosystémů.  

K těmto činnostem bohužel dochází v souvislosti s neukázněným chováním návštěvníků 

lesa. Způsob, jakým by se měli lidé v lesích chovat, je přiblížen v § 19 odst. 2 lesního zákona, 

návštěvníci musí zohlednit při svých činnostech stav přírodního prostředí a zvýšit svoji 

opatrnost. Tyto zásady je nutné dodržovat nejen v samotném lesním prostoru, ale i při využívání 

účelových komunikací, vyznačených stezek, pěšin, tras a odpočinkových míst. Kvalita a 

sjízdnost lesních stezek je často ovlivňována meteorologickými podmínkami. Po dešti může 

být povrch bahnitý a nestabilní a při nepřiměřené rychlosti jízdy by mohlo dojít k tvorbě rýh, 

podpoře eroze a odnosu materiálu; především se zvyšuje riziko nehody cyklisty.  

Pokud by podmínky v lese nesplňovaly požadavky pro bezpečný pohyb lidí nebo by 

existovalo riziko vážného poškození lesa, je podle § 19 odst. 4 lesního zákona orgán státní 

správy lesů oprávněn vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení nebo zákazu vstupu 
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do lesa. Tato doba je omezena na maximálně 3 měsíce, může se však po splnění podmínek pro 

vydání vydat i opakovaně. 

 V lesích jsou činnosti a pohyb návštěvníků, v případě této práce cykloturistů, upraveny 

v § 20 odst. 1 lesního zákona. Jsou zde uvedeny činnosti, kterým se musí návštěvníci vyvarovat. 

Na území lesa je zakázáno v písm. a) rušit klid a ticho. Pro mnohé lesní druhy je klid a ticho 

zásadní a jejich časté rušení může mít negativní následky na jejich reprodukční schopnosti nebo 

na změnu stanoviště v rámci lesa. 

  V písm. b) je zakázáno provádění terénních úprav v lese a s tím spojeným narušováním 

půdního krytu. Toto omezení se vztahuje na stavění nelegálních tras pro terénní cyklisty, kdy 

dochází k tvorbě překážek a změně původního profilu. 

Jak je již zmíněno výše, je orgán státní správy lesů oprávněn omezit nebo přímo zakázat 

vstup do lesa nebo jeho části. Podle písm. h) je vstup do oplocených nebo zakázaných míst 

návštěvníkům odepřen. Návštěvníci jsou povinni tento zákaz respektovat. Cykloturisté jsou 

dále omezeni v písm. j), kdy jim je zakázán pohyb mimo lesní cesty, které nejsou tímto 

zákonem blíže definované, a vyznačené trasy. Toto opatření má zabránit pohybu cykloturistů v 

místech, kde by mohlo dojít k významnému poškození prostředí. Písm. o) zakazuje odhazování 

odpadků a znečišťování lesa odpady. S větším množstvím návštěvníků se shromáždí i větší 

množství odpadu, který do lesa přinesou. 

 Lesní zákon také upravuje v § 20 odst. 5 lesního zákona podmínky konání 

organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese. Tyto akce lze konat pouze na 

základě oznámení orgánu státní správy lesů. Toto oznámení musí obsahovat všechny 

náležitosti, podle kterých jsou vyvozovány podmínky, za kterých se daná akce bude moct konat. 

V České republice stále stoupá obliba cykloturistiky a přibývá tak množství lidí 

v přírodě, na trasách a cyklostezkách. Zvyšuje se však také množství konfliktů vyvolaných mezi 

cyklisty a dalšími návštěvníky přírody. Nejčastěji jimi jsou chodci, řidiči motorových vozidel 

nebo orgány ochrany přírody nebo lesa. Hlavními příčinami problémů jsou jízda na kole na 

území, kde je to zakázáno, nebo neohleduplné chování na stezkách, jak ze strany cyklistů, tak 

ze strany ostatních účastníků.  

O minimalizaci těchto konfliktů se snaží Česká mountainbiková asociace (ČeMBA), 

která podepsala s AOPK ČR v roce 2010 dohodu o spolupráci. ČeMBA propaguje dodržování 

tzv. Desatera terénního cyklisty. 
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 Jedná se o kodex, kterým by se cyklisté měli řídit, aby zbytečně nedocházelo ke 

konfliktům a kolizím. Mezi pravidla vycházející z tohoto desatera patří povinnost dodržovat 

zákony, které nějakým způsobem upravují chování cyklistů v přírodě. Cyklisté se v přírodě smí 

pohybovat pouze po oficiálně schválených cestách. Je také nežádoucí, aby po svém pobytu v 

přírodě zanechávali jakékoliv stopy, ať už se jedná o narušení povrchu cesty, nově vytvořené 

stezky nebo odhozené odpadky. V terénu nelze bez svolení vlastníka žádným způsobem 

upravovat cesty, po kterých chce cyklista jet. V přírodě není cyklista nikdy sám, musí být 

ohleduplný k rostlinám, zvířatům, cizímu majetku a také dalším uživatelům stezek. Pro tyto 

účely musí mít cyklista kolo plně pod kontrolou, aby dokázal včas zpomalit nebo zastavit. 

V zájmu vlastní bezpečnosti by měli cyklisté nosit při jízdě terénem bezpečnostní helmu a vozit 

s sebou vhodné vybavení. V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že lesní porost není pouhá 

simulace nebo závodní trať, ale důležitý biotop pro mnoho rostlinných a živočišných druhů a 

je zde potřeba se chovat v souladu s okolním prostředím (cemba.cz, 2021). 
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2.2.2 SLOVENSKO 

Cykloturistika ve slovenských ZCHÚ je regulována především na základě zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (dále jen zákon 

o ochrane prírody a krajiny), zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (dále jen zákon 

o lesoch). Omezení cykloturistů vztahující se ke konkrétnímu chráněnému území jsou uvedena 

v jednotlivých návštěvních řádech a vyhláškách, kterými se chráněná území vyhlašují. 

 Základní ustanovení pro ochranu přírody jsou uvedena v Ústave Slovenskej republiky 

(Ústavní zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). 

Stát se zavazuje mimo jiné k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k ochraně životního 

prostředí. Každá osoba musí ochraňovat své životní prostředí a kulturní dědictví. Zároveň je 

zde každému zakázáno ohrožovat nebo poškozovat životní prostředí, kulturní památky nebo 

přírodní zdroje nad míru stanovenou zákonem.  

Pohyb cykloturistů na pozemních komunikacích je na Slovensku převážně upravován 

v zákoně 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 

Pravidla vycházející z tohoto zákona jsou velmi podobná pravidlům, kterými se musí 

řídit cyklisté v ČR. Rozdíl nastává například při toleranci hladiny alkoholu v krvi, zatímco v ČR 

je požití alkoholu před jízdou na kole zakázáno, na Slovensku je tolerováno požití alkoholu, 

pokud jeho množství v těle nepřesáhne hodnotu 0,24 mg etanolu na litr vydechnutého vzduchu 

při dechové zkoušce přístrojem. Toto platí jak pro jízdu na kole v obci, tak i na cyklostezce. 

Dalším rozdílem je jízda po chodnících, která je na Slovensku povolena pouze dětem do 10 let. 

V ČR lze jezdit po chodnících v cyklistických zónách, je-li to na daném místě povoleno. 

 Zákon, který v největší míře reguluje pohyb cykloturistů v ZCHÚ na slovenském území, 

je zákon číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V tomto zákoně je stejně jako 

v českém ZOPK definována územní ochrana přírody a krajiny a stupně ochrany v jednotlivých 

kategoriích ZCHÚ. Je zde také upravena všeobecná ochrana rostlin a živočichů a preventivní 

nebo nápravné opatření správců ochrany přírody. Všeobecná ochrana rostlin a živočichů je 

upravena v § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny a je ve velké míře srovnatelná se všeobecnou 

ochranou druhů v ČR. Nesmí zde docházet k jejich vlastnímu ničení, ani k poškozování 

biotopů, na které jsou vázány.  
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Činnosti, kterými by k tomuto mohlo docházet, mohou být omezeny nebo zakázány orgánem 

ochrany přírody. Za tyto činnosti v souvislosti s cykloturistikou je možné považovat jízdu 

nepřiměřenou rychlostí, při které nejsou cyklisté schopni kontrolovat svou jízdu na kole, mimo 

vyznačené trasy a stezky nebo nelegální budování těchto tras. V případě omezení či zákazu 

činnosti platí toto nařízení do té doby, dokud nedojde k odstranění nedostatků dané činnosti, 

které by mohly znamenat degradaci přírodního prostředí nebo které ji již v minulosti způsobily 

(§ 8 odst. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny).  

Narozdíl od české úpravy je zde upraven dopad stavby liniových prvků, například 

cyklostezky, na životaschopnost populace živočichů v jejich přirozeném areálu. Tato stavba by 

mohla působit jako migrační bariéra pro mnohé druhy. Z tohoto zákona plyne pro osobu 

zodpovědnou za stavbu povinnost využít řešení k zabezpečení původní migrační průchodnosti, 

ať už v podobě stavebních konstrukcí, nebo jiných technických zařízení. Tyto opatření realizuje 

a stará se o jejich funkčnost odpovědná osoba na své vlastní náklady (§ 4 odst. 6 zákona o 

ochrane prírody a krajiny).  

 § 11 odst. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny ustanovuje územní ochranu v podobě 

chráněných území a jejich stupně ochrany.  

Slovenská ZCHÚ jsou v § 17 zákona o ochrane prírody a krajiny dělena do celkem 11 

kategorií. Jedná se o: 

a) chráněné krajinné oblasti (CHKO), 

b) národní parky (NP), 

c) přírodní parky (PřP), 

d) chráněné areály (ChA),  

e) přírodní rezervace (PR),  

f) národní přírodní rezervace (NPR),  

g) přírodní památky (PP), 

h) národní přírodní památky (NPP),  

i) chráněné krajinné prvky (ChKP),  

j) chráněné ptačí území (ChPÚ) a 

k) obecná chráněná území (OChÚ). 

Odlišně od ČR je zde pro účely územní ochrany zavedeno pět stupňů ochrany. S 

rostoucím stupněm ochrany se zvětšuje i rozsah omezení z nich plynoucích.  
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Na území celého Slovenska podle § 12 platí první stupeň ochrany, tedy všeobecná 

ochrana přírody a krajiny, pokud není pro konkrétní oblast stanoven vyšší ochranný stupeň.  

 Na území, které spadá do druhého stupně ochrany, se váží na rozdíl od prvního stupně 

mnohá omezení.  Na těchto územích je v souvislosti s cykloturistikou podle § 13 odst. 1 písm. 

b) zákona o ochrane prírody a krajiny zakázána jízda na kole a dalších dopravních prostředcích 

na pozemcích v nezastavěném území mimo dálnice, cesty, místní komunikace, účelové 

komunikace a značené cyklotrasy. 

 Mnoho činností provozovaných v území s druhým stupněm ochrany vyžaduje podle 

odst. 2 souhlas orgánu ochrany přírody. Podle písm. i) je nutný souhlas k budování a značení 

turistických tras, cyklotras nebo mototras.  

Souhlas je také vyžadován podle bodu k) k pořádání veřejných sportovních akcí, jako 

i jiných veřejně přístupných společenských akcí konaných mimo zastavěné území nebo mimo 

sportovní a rekreační areály, které jsou na tyto události přizpůsobeny. Pokud však bylo místo 

pro konání sportovní akce vyhrazeno orgánem ochrany přírody, souhlas není vyžadován (§ 13 

odst. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny). 

 Druhý stupeň podle § 18 odst. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny platí typicky pro 

území chráněných krajinných oblastí, pokud v zákoně o ochrane prírody a krajiny není řečeno 

jinak. 

V územích spadajících do třetího stupně ochrany platí z pohledu cykloturistiky přísnější 

pravidla. Na základě § 14 odst. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázáno jezdit 

na kole a dalších dopravních prostředcích na pozemcích mimo zastavěné území mimo dálnice, 

cesty, místní komunikace a značené cyklotrasy. Účelové komunikace tak je možné využívat jen 

tehdy, pokud jsou zároveň značenými cyklotrasami. 

V třetím stupni ochrany je již podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a 

krajiny zakázána organizace veřejných sportovních akcí, stejně jako jiných veřejně přístupných 

akcí. 

Souhlas orgánu přírody je nutné získat podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona o ochrane 

prírody a krajiny pro vykonávání činností v souvislosti s cykloturistikou uvedených v § 13 odst. 

2 písm. i), kdy se jedná o souhlas s budováním a značením turistických tras a cyklotras. 

 Třetí stupeň ochrany, pokud není zákonem o ochrane prírody a krajiny řečeno jinak, 

platí v národních parcích (§ 19 odst. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny). 
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 Omezení v NP je upraveno také v § 19 odst. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny, kdy je orgán 

ochrany přírody oprávněn omezit rozsah, způsob dopravy nebo také vstup návštěvníků do parku 

nebo jeho části, pokud je to v zájmu ochrany přírody a krajiny. 

Režim návštěvníků v NP je mimo jiné regulován podle § 20 odst. 1 zákona o ochrane 

prírody a krajiny v návštěvním řádu NP, který je spolu s ochranným pásmem NP vydáván 

vyhláškou orgánu ochrany přírody. V tomto dokumentu jsou hlavním sdělením podrobnosti 

o povinnostech návštěvníků NP. Je zde taktéž upravena doprava po NP a jeho kulturně-

výchovné využívání. NP se často skládají z několika různých částí, je tedy možné vydávat 

návštěvní řád pro samostatné části.  

Ve čtvrtém stupni ochrany platí všechny zákazy platné v předchozích stupních ochrany 

(§ 15 odst. 1 zákona písm. a) o ochrane prírody a krajiny). Na území, ve kterém platí čtvrtý 

stupeň ochrany, je také podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny v 

souvislosti s cykloturistikou nutný souhlas se stejnými činnostmi, jako tomu bylo v předešlých 

stupních ochrany. 

 V územích v nejvyšším, tedy pátém stupni ochrany, jsou pravidla nejpřísnější. Podle § 

16 odst. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny je zde zakázáno vše, co již bylo zmíněno 

v předcházejících stupních. Bod c) zakazuje narušování vegetačního a půdního krytu. V 

neposlední řadě je v bodě f) zakázáno rušit klid a ticho v chráněných územích. 

  Pro vstup do přírody na Slovensku platí stejná pravidla jako v ČR. § 57 odst. 1 zákona 

o ochrane prírody a krajiny se zabývá právem veřejnosti na vstup do přírody, toto zahrnuje 

samozřejmě i cykloturisty. Právo na vstup na tyto přírodní pozemky má každý, ale jen v tom 

případě, že jeho činností nevzniká škoda na majetku nebo není ohroženo zdraví jiné osoby. 

Návštěvníci také musí respektovat podmínky ochrany přírody a krajiny, které jsou v dané 

oblasti uloženy.   

 Právo na vstup ovšem neplatí všude. Nevztahuje se například na zastavěné pozemky, 

zahrady, sady nebo lesní školky. Dále se právo na vstup nevztahuje na ornou půdu, luční porosty 

a paseky v časovém rozmezí, kdy by mohlo dojít k degradaci porostů nebo půdy nebo když se 

na těchto plochách pase dobytek (§ 57 odst. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny). 

 V případě, vyskytují-li se v přírodním prostředí známky poškození způsobené 

nadměrným množstvím návštěvníků, jsou orgán ochrany přírody, jím pověřená organizace 

ochrany přírody nebo vlastník daného soukromého CHÚ oprávněni podle § 58 odst. 1 zákona 
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o ochrane prírody a krajiny za účelem regulace využívání CHÚ nebo jeho části vybírat poplatky 

za vjezd nebo vstup do chráněné oblasti nebo její části. Finanční prostředky získané tímto 

způsobem musí být použity na péči o dané území. 

 Kontrolou dodržování pravidel v ZCHÚ jsou pověřeni stejně jako v ČR stráže přírody. 

Strážci mají srovnatelné pravomoci, které je opravňují k minimalizaci negativních následků 

na přírodní prostředí. Pokud osoba podezřelá z nezákonné činnosti nespolupracuje, mohou ji 

strážci předat policejnímu sboru. Pro účely dokumentace stavu přírody a krajiny a záznamu 

o nezákonné činnosti mají strážci přírody k dispozici prostředky na pořízení fotodokumentace, 

videodokumentace nebo zvukových záznamů. Strážce přírody má také právo ukládat a vybírat 

blokové pokuty od osoby, která se dopustila přestupku (§ 75 odst. 1 písm. b) zákona o ochrane 

prírody a krajiny). § 92 odst. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny udává výši blokové pokuty, 

která může být uložena. Podle tohoto zákona je možné uložit blokovou pokutu do výše 300 eur.  

Návštěvníci jsou povinni strážce přírody respektovat a podřídit se jeho výzvám, 

pokynům a požadavkům (§ 75 odst. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny). 

 Porušováním pravidel v ZCHÚ se návštěvníci dopouští přestupků (§ 92 odst. 1 zákona 

o ochrane prírody a krajiny). Za přestupek se považuje podle písm. c) provádění činnosti 

v chráněném území bez souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny. Jedná se mimo jiné 

o vyznačování turistických tras a cyklostezek a pořádání sportovních akcí podle §13 v územích, 

kde platí druhý stupeň ochrany; jízda na kole mimo komunikace v nezastavěném území, pro 

které platí třetí stupeň ochrany podle § 14 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Dále se na základě písm. d) dopouští osoby přestupku při provádění zakázané činnosti, 

jako je jízda mimo určené komunikace v nezastavěném území spadajícím do druhého stupně 

ochrany podle § 13 odst. 1 nebo pořádání sportovních soutěží podle § 14 odst. 1 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. Tyto činnosti jsou přestupky i na základě § 15 odst. 1 a § 16 odst. 1 

zákona o ochrane prírody a krajiny.  

Přestupku se také podle písm. e) dopouští osoby nerespektující zákaz vyhlášený 

orgánem ochrany přírody v § 4 odst. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Přestupkem je také porušení pravidel uvedených v návštěvnickém řádu NP podle § 20 

zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Dále přestupky podle bodu n) páchají osoby, které neplní povinnosti podle § 4 odst. 6 

zákona o ochrane prírody a krajiny, kdy není zabezpečena vhodná migrační trasa pro živočichy.  
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Přestupku se podle bodu w) dopouští ty osoby, které nerespektují omezení, které bylo 

vyhlášeno v NP nebo jeho části v zájmu ochrany přírody a krajiny podle § 19 odst. 5 zákona 

o ochrane prírody a krajiny. 

Orgán ochrany přírody je na rozdíl od ČR podle § 92 odst. 6 zákona o ochrane prírody 

a krajiny oprávněn ukládat osobě povinnost k napravení následků jejího protiprávního konání, 

za které jim byla uložena pokuta. Tuto nápravu je nutné vykonat ve stanovené lhůtě, pokud tak 

nenastane, může orgán ochrany přírody a krajiny viníkovi vypsat další pokutu, která se může 

rovnat až dvojnásobku pokuty původní. 

Regulace cykloturistiky v konkrétních ZCHÚ 

V ptačích oblastech jsou podle vyhlášek, kterými se dané oblasti vyhlašují, zakázány 

činnosti, které by mohly mít nepříznivý vliv na předměty ochrany dané ptačí oblasti. Jednou 

ze zakázaných činností je pořádání sportovních, turistických nebo jiných veřejnosti přístupných 

aktivit v časovém rozmezí od 1. března do 30. června v dané části ptačího území. V tomto 

časovém rozmezí je taktéž zakázána stavba turistických chodníků a cyklotras (vyhláška č. 

434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy). 

Návštěvnický řád NP nabádá návštěvníky k ohleduplnosti vůči jejich prostředí na celém 

území parku, aby se zamezilo zbytečnému poškozování jak neživých, tak živých částí přírody. 

Cykloturistům je na území NP povolena jízda pouze na pozemních komunikacích, které jsou 

v souladu se zákonem, cyklotrasách a vyhrazených účelových cestách. Ochranná pásma NP 

spadají do nižšího, tedy druhého stupně ochrany, cyklisté zde mohou svoje trasy vést i po 

účelových cestách, narozdíl od území NP (npmalafatra.sopsr.sk, 2021).  

V zákoně č. 326/2005 Z. z. o lesoch jsou v § 31 odst. 1 vyčteny činnosti, které jsou 

na lesních pozemcích zakázané v souvislosti s cykloturistikou.  Je zde stejně jako v ČR 

zakázána jízda na kole mimo lesní cesty nebo trasy, ale s tím rozdílem, že slovenský zákon o 

lesoch má blíže definovanou podobu lesní cesty. Jedná se podle technické normy STN 73 6108 

„o pozemní komunikaci s minimální šířkou čtyři metry“. Tato regulace by měla zamezit vstupu 

cykloturistů do volného prostoru lesa. Aby se minimalizoval dopad na živočichy žijící v tomto 

biotopu, je v lesích také mimo jiné zakázáno rušit ticho a klid. Pokud by došlo k porušení těchto 

zákazů, dopouští se návštěvníci správních přestupků (§ 63 odst. 1 zákona o lesoch). 
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2.2.3 NĚMECKO 

Obecná pravidla pro pohyb v přírodě jsou pro všechny spolkové země uvedena 

ve federálním zákoně o ochraně přírody z 29. 7. 2009, ve znění pozdějších předpisů 

(Bundesnaturschutzgesetz, dále jen BNatSchG) a federálním zákoně o lesích z 2. 5. 1975, ve 

znění pozdějších předpisů (Bundeswaldgesetz, dále jen BWaldG). Další regulace cykloturistiky 

je uvedena v právních předpisech vydávaných jednotlivými spolkovými zeměmi. Pro účely této 

diplomové práce je zpracována právní úprava ve spolkových zemích Bavorsko a Sasko, jako 

nejbližších sousedů České republiky. 

 BNatSchG udává obecná pravidla pro ochranu přírody a krajiny v Německu. Jedná se 

o základní pravidla, která tvoří rámec pro další úpravy jednotlivých spolkových zemí.   

Německo je velmi rozsáhlá a rozmanitá země, nachází se tu nepřeberné množství 

biotopů, které je třeba chránit pro budoucí generace. Tyto biotopy spadají do územní ochrany 

v podobě chráněných území.  

Tato chráněná území jsou podle § 20 BNatSchG v Německu členěna do celkem 8 

kategorií, které lze podobně jako v ČR rozdělit na velkoplošná a maloplošná. 

 Mezi VZCHÚ patří: 

a) národní park (NP), 

b) biosférická rezervace (BR), 

c) přírodní park (NaturP). 

Mezi MZCHÚ patří: 

a) chráněné přírodní území (NSG), 

b) chráněné krajinné území (LSG), 

c) chráněné krajinné prvky (gLB), 

d) národní přírodní monument (NNM), 

e) přírodní památka (ND). 

Ochrana částí přírody a krajiny je vyhlašována zákonem, nařízením nebo statutem (§ 22 

BnatSchG).  

V těchto předpisech je definován předmět ochrany, jeho účel, požadavky a omezení 

v podobě zákazů nutných k dosažení účelu ochrany. Podle jednotlivých účelů ochrany je možné 

rozdělit chráněná území do zón s různým stupněm ochrany.  



31 
 

V případech chráněných územích, jako jsou přírodní rezervace (§ 23 odst. 2 BNatSchG), 

chráněná území (§ 26 odst. 2 BNatSchG), přírodní památky (§ 28 odst. 2 BnatSchG) a chráněné 

krajinné prvky (§ 29 odst. 2 BNatSchG), ale i v ostatních ZCHÚ jsou za účelem ochrany, 

obnovy nebo rozvoje zakázány všechny činnosti, které by mohly znamenat zničení, poškození 

nebo změnu charakteru daného území. Za tuto činnost se dá považovat i nadměrné množství 

cykloturistů a jejich neukázněná jízda. 

Vstup do volné přírody za účelem rekreace je podle § 59 odst. 1 BNatSchG povolen 

každému. Vstup na lesní pozemky se řídí federálním lesním zákonem (BwaldG) a lesními 

zákony jednotlivých spolkových zemí (§ 59 odst. 2 BnatSchG). Je možné upravit podmínky 

vstupu do lesa a jeho využití. 

V § 62 BNatSchG se spolková vláda a jednotlivé spolkové země zavazují v přiměřeném 

rozsahu zpřístupnit pozemky, které jsou pro své přírodní vlastnosti vhodné pro rekreaci, nebo 

je díky těmto pozemkům umožněn nebo usnadněn přístup k rekreačním oblastem pro širokou 

veřejnost. Toto platí pouze, jsou-li zachovány cíle ochrany přírody a krajiny. 

 Federální lesní zákon (BWaldG) v § 14 odst. 1 povoluje všem vstup do lesů za účelem 

rekreačního využití, samozřejmě vždy na vlastní nebezpečí. Aby se zabránilo rušení lesních 

živočichů, jsou cykloturisté povinni jezdit pouze po silnicích a cestách k tomu určených. Toto 

platí obecně pro všechny spolkové země. 

 Pokud by ale nastala situace, kdy je nutné dále omezit vstup do lesa z důležitého důvodu, 

jsou jednotlivé spolkové země podle §14 odst. 2 BWaldG oprávněny upravit podrobnosti 

vstupu do lesa. Mezi závažné důvody patří zejména ochrana lesa, zvěře nebo návštěvníků. 
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2.2.3.1 SPOLKOVÁ ZEMĚ BAVORSKO 

Pohyb v přírodě je ve spolkové zemi Bavorsko upraven v Ústavě Svobodného státu 

Bavorsko ve znění z 15. 12. 1998 (dále jen Ústava), v zemském zákoně o ochraně přírody, péči 

o krajinu a odpočinku ve volné přírodě z 23. 2. 2011, ve znění pozdějších předpisů (Bayerisches 

Naturschutzgesetz, dále jen BayNatSchG), a zemském lesním zákoně v úplném znění z 22. 8. 

2005, ve znění pozdějších předpisů (Waldgesetz für Bayern, dále jen BayWaldG). 

 Základní rámec pro pohyb a chování v přírodě je zmíněn v bavorské ústavě, konkrétně 

v čl. 141 Ústavy. Každý je odpovědný za ochranu základních podmínek života a jejich 

zachování pro nadcházející generace. Mezi tyto podmínky patří šetrné využívání přírodních 

zdrojů, ochrana půd, vody a vzduchu; zachování nebo zlepšování účinnosti ekosystémů a 

ochrana původních živočišných a rostlinných druhů a jejich stanovišť. Odst. 3 čl. 141 Ústavy 

dovoluje každému užívat krásy přírody a rekreaci ve volné přírodě. Toto dovolení se vztahuje 

i na vstup na území lesů a horských pastvin. Na základě téhož odstavce je také každý povinen 

zacházet s přírodou a krajinou tak, aby nedocházelo k jejich poškozování. Stát a obce jsou 

zavázány k zabezpečování přístupu k horám, jezerům a dalším přírodním krásám pro širokou 

veřejnost zřizováním turistických stezek nebo rekreačních parků, je-li to nezbytné i omezením 

vlastnického práva. 

Bavorský zákon o ochraně přírody BayNatSchG vychází z federálního zákona o ochraně 

přírody (BNatSchG) a bavorské ústavy. Jak je již zmíněno výše, právo užívat si krás přírody 

a rekreovat se v ní má každý (čl. 26 odst. 1 BayNatSchG). Každý, kdo využívá přírodu pro 

rekreační a odpočinkové účely, je povinen chovat se šetrně k okolní přírodě a brát v potaz práva 

vlastníků nemovitostí a osob oprávněných k využívání daných nemovitostí (čl. 26 odst. 2 

BayNatSchG). 

Podle čl. 27 BayNatSchG má každý bezplatně přístup ke všem částem přírody, jako jsou 

například lesy nebo horské pastviny. Právo na vstup do přírody zahrnuje také oprávnění 

vyplývající z článků 28 a 29 BayNatSchG. Čl. 28 odst. 1 BayNatSchG upravuje použití cest, 

kdy je každý oprávněn pohybovat se po soukromých cestách ve volné přírodě. Jízda na 

bezmotorových dopravních prostředcích, tedy i na kole, je dovolená, pokud je cesta považována 

pro tuto činnost za vhodnou. Definovat obecnou vhodnost cest je velmi složité, v zákoně není 

přesně určena a každá spolková země k ní přistupuje jinak. Podléhá mnoha kritériím v závislosti 

na způsobu využití dané cesty.  
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 Při posuzování vhodnosti konkrétních cest pro cyklistické využití je nutné brát v úvahu 

povrch cesty, její podloží nebo strukturní vlastnosti. Existuje-li riziko narušení povrchu cesty 

a zapříčinění eroze a odnosu půdy, je tato cesta pro cyklistické využití považována za 

nevhodnou. Pokud by díky nadměrnému rekreačnímu využití cest docházelo k ohrožování 

chodců, je také možné tuto cestu označit za nevhodnou pro cyklisty. Dále jsou nevhodné cesty, 

na kterých z důvodu jejich šířky či strmosti nelze zaručit cyklistovo bezpečí (BayMBL, 2020). 

Podle čl. 29 BayNatSchG mezi sportovní aktivity, kterými lze ve smyslu tohoto zákona 

umožnit přístup do volné přírody, patří lyžování, jízda na koni, sáňkování, míčové hry a 

podobné venkovní sportovní aktivity.  

Omezení vstupu upravují i jiné zákony, například BayWaldG a rovněž články 30 až 32 

BayNatSchG. Omezení vyplývající ze čl. 30 odst. 1 BayNatSchG se týkají ploch využívaných 

k zemědělství nebo zahradnictví, kdy během doby používání, tzn. doby mezi setím a sklizní, je 

povolena jízda pouze po stávajících cestách. Čl. 30 odst. 2 BayNatSchG omezuje pohyb 

cyklistů v lese pouze na jízdu po silnicích a pro tento účel vhodných cestách. Platí zde stejná 

pravidla silničního provozu jako na pozemních komunikacích mimo lesní pozemky.  

Další restrikce se týká samotné rekreace ve volné přírodě, kdy podle 

čl. 31 odst. 1 BayNatSchG může orgán ochrany přírody zakázat nebo omezit rekreaci v 

určitých oblastech, v rozsahu nezbytném z důvodu ochrany přírody, realizace projektů za 

účelem ochrany přírody, ale také za účelem regulace rekreačního provozu. Toto omezení lze 

stanovit samostatným nařízením nebo vyhláškou. 

Článek 32 BayNatSchG omezuje účastníky organizovaných akcí. Sportovci mají právo 

vstoupit do daného území a účastnit se akce, pouze pokud druh a rozsah sportovní akce 

nezapříčiní zhoršení stavu místních podmínek a nedojde tak k poškození daného prostředí. 

Právo na vstup může být také odepřeno podle čl. 27 odst. 3 BayNatSchG v případě, že 

vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba omezí vstup na dané území prostřednictvím jasně 

viditelných překážek, například pomocí plotů nebo značení. Omezení vstupu veřejnosti je 

možné za splnění podmínek stanovených v čl. 33 BayNatSchG. Překážky ve vstupu lze 

instalovat pouze tehdy, hrozí-li významné narušení povoleného užívání pozemku. Týká se to 

hlavně situací, kdy hrozí poškození mladých lesních porostů, porostů speciálních plodin nebo 

jiných užitečných rostlin. Tímto omezením je možné bránit také vstupu nadměrného množství 

lidí na pozemky, na nichž by mohlo jejich přítomností dojít k významnému snížení úrody, 

jejímu poškození nebo znečištění.  
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Dalšími důvody pro krátkodobé omezení nebo zákaz vstupu jsou mimo jiné ochrana 

přírody, realizace projektů ochrany přírody nebo lesnických opatření a realizace sportovních 

soutěží ve volné přírodě.  

Pokud je pro vytvoření překážky omezující vstup nutné povolení podle jiného předpisu, 

musí mu předcházet projednání s orgánem ochrany přírody (čl. 34 odst. 1 BayNatSchG). Pokud 

takové povolení není vyžadováno, je možné překážku vytvořit pouze po ohlášení orgánu 

přírody alespoň jeden měsíc předem. To neplatí pro krátkodobá omezení, zde je dostačující 

současné oznámení orgánu ochrany přírody.  

 Podle čl. 35 BayNatSchG jsou vlastníci pozemků nebo jiné oprávněné osoby povinni 

ponechat na pozemku, na který nelze volně vstupovat (čl. 33 BayNatSchG), průchod pro 

veřejnost v případě, že se jedná o jediný možný způsob, jak se dostat k jiným částem volné 

krajiny (rekreačním oblastem, vodním plochách nebo přírodním krásám), pokud to neznamená 

nepřiměřený zásah do jejich práv. 

Čl. 37 odst. 1 BayNatSchG se zabývá zabezpečováním a vytvářením předpokladů pro 

výkon práva podle čl. 26 BayNatSchG Svobodným státem Bavorsko, jeho okresy a obcemi. 

K naplnění práv uvedených v čl. 26 BayNatSchG udržují volný přístup k přírodním krásám 

a rekreačním oblastem pro širokou veřejnost, a je-li to nutné i omezením vlastnických práv. 

Dále také zřizují stezky podél řek, turistické stezky nebo rekreační parky. Pro účely rekreace 

v nezbytném rozsahu zpřístupňují vhodné pozemky v jejich vlastnictví nebo držení. Místní 

opatření jsou zpravidla v působnosti obcí, nadregionálními opatřeními se zabývají kraje a 

okresy Svobodného státu Bavorsko. 

Čl. 38 BayNatSchG stanoví pravidla pro udržování čistoty v přírodě. V souladu s čl. 26 

BayNatSchG je zakázáno ponechávat movité věci, jakož i odpadky ve volné přírodě mimo 

zařízení k tomu určená.  

V Bavorsku je také podle čl. 49 BayNatSchG zřízena stráž ochrany přírody. Ta se snaží 

o předcházení porušování právních předpisů návštěvníky. Mezi jejich pravomoci patří zjištění 

totožnosti osoby, případně její předání na policejní stanici, dále může danou osobu dočasně 

vykázat z místa nebo jí na místo zakázat vstup. 

Porušováním předpisů se návštěvníci dopouštějí podle čl. 57 správních deliktů a může 

jim být uložena pokuta. 
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 Bavorský lesní zákon (BayWaldG) upravuje v čl. 13 vstup do lesních prostor. Vstup 

do lesa za účelem užívání přírodních krás a rekreace je povolen každému zdarma. Využívání 

lesních pozemků pro rekreační účely je pro všechny na vlastní nebezpečí. Cykloturistika je zde 

upravena v odst. 3 čl. 13 BayWaldG. Jízda na kole v lese je povolena pouze po silnicích nebo 

vhodných cestách k tomu určených. Platí zde stejná pravidla silničního provozu jako mimo 

lesní pozemky. 
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2.2.3.2 SPOLKOVÁ ZEMĚ SASKO 

Druhou spolkovou zemí sousedící s ČR je Sasko. I v této oblasti je cykloturistika velmi 

oblíbená, a proto jsou chráněná území v Sasku hojně navštěvována turisty a sportovci. Nástroje 

regulace cykloturistiky jsou zde zakotveny v zemském zákoně o lesích z 9. 4. 1992, ve znění 

pozdějších předpisů (Waldgesetz für den Freistaat Sachsen, dále jen SächsWaldG) a zemském 

zákoně o ochraně přírody z 6. 6. 2013, ve znění pozdějších předpisů (Sächsisches 

Naturschutzgesetz, dále jen SächsNatSchG). 

 Podle § 27 SächsNatSchG je stejně jako v Bavorsku povolen vstup do volné přírody 

za účelem rekreace každému zdarma. Omezení volného vstupu se vztahuje pouze na 

zemědělské plochy v době jejich využívání.  Toto ustanovení se taktéž vztahuje na jízdu na kole 

po vhodných cestách ve volné přírodě, při jízdě nesmí cykloturisté ohrožovat nebo obtěžovat 

chodce. § 28 odst. 3 SächsNatSchG povoluje organizované pochody a podobné akce pouze na 

veřejných komunikacích. 

Orgán ochrany přírody je podle § 28 odst. 4 SächsNatSchG zmocněn nařídit omezení 

nebo zákaz vstupu do dané oblasti z důvodu ochrany přírody, polí, provádění údržby nebo 

regulace rekreačního provozu. 

 Omezit vstup na pozemky mohou podle §29 odst. 1 SächsNatSchG vlastníci nebo osoby 

oprávněné pozemek užívat. Přípustným důvodem pro umístění zábrany ve volné krajině může 

být obava z poškození majetku nebo jeho znečištění, vzniku škod na úrodě nebo pořádání 

povolené sportovní akce. Toto zamezení vstupu je možné provést pomocí oplocení, jinými 

identifikovatelnými překážkami nebo jasným značením (§29 odst. 2 SächsNatSchG). Je-li 

nutné povolení na základě jiných předpisů, bude vydáno po dohodě s orgánem ochrany přírody, 

pokud záměr není v rozporu se spolkovým zákonem. V ostatních případech postačí souhlas 

orgánu ochrany přírody. Souhlas se považuje za udělený, pokud do dvou měsíců od podání 

žádosti nedojde k jejímu zamítnutí. 

 V případě, že pozemek, na který je omezen přístup na základě výše uvedených 

ustanovení, představuje jediný možný způsob, jak se dostat k jiným částem volné krajiny (k 

rekreačním oblastem, přírodním krásám, lesům nebo vodním plochám), je orgán ochrany 

přírody podle § 30 SächsNatSchG oprávněn nařídit průchod pro veřejnost přes pozemek. 

Takové nařízení lze vydat, pokud budou práva vlastníka pozemku nebo jiných oprávněných 

osob jen nevýznamně dotčena. 
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 Stejně jako v ostatních zemích je i v Sasku podle §43 SächsNatSchG zřízena služba 

ochrany přírody. Tito strážci a pomocníci mají podle §43 odst. 3 SächsNatSchG za úkol 

sledovat stav chráněné přírody a případně odvrátit možné poškození.  

Mezi jejich další povinnosti patří podle §43 odst. 5 SächsNatSchG informování 

návštěvníků o předpisech platných v daném území a sledovat jejich dodržování, snaha 

o předcházení porušování předpisů, při kterých hrozí pokuta. Na základě § 43 odst. 6 

SächsNatSchG jsou oprávněni zastavit osobu, která porušuje zákon nebo je z této činnosti 

podezřelá, za účelem zjištění její totožnosti. Mají právo osobu vykázat z daného místa nebo jí 

dočasně zakázat vstup do oblasti. Pokud osoba koná v rozporu s předpisy vycházejícími z 

tohoto zákona, dopouští se úmyslně nebo z nedbalosti správního deliktu podle § 49 odst. 1 

SächsNatSchG a může být potrestána pokutou podle § 49 odst. 2 SächsNatSchG. 

 Saský lesní zákon reguluje vstup návštěvníků na lesní pozemky v § 11 SächsWaldG. 

Vstupovat do lesa má za účelem rekreace podle § 11 odst. 1 SächsWaldG každý. Pro 

cykloturisty platí omezení, že se mohou pohybovat pouze po silnicích a cestách, na kterých je 

třeba brát v potaz chodce. Aby se předešlo zbytečným kolizím s pěšími turisty, je jízda na kole 

zakázána na sportovních, naučných a pěších stezkách. 

 Každý, kdo vstupuje na lesní pozemky, činí tak na vlastní nebezpečí (§ 11 odst. 2 

SächsWaldG). K povinnostem návštěvníků patří chovat se tak, aby nenarušovali nebo 

neohrožovali lesní společenstva a lesní hospodaření. Nesmí také docházet k poškozování, 

ničení nebo znečišťování lesa a rušení rekreace ostatních návštěvníků lesa. 

 Pro vstup do uzavřených lesních oblastí a na uzavřené lesní cesty je podle 

§ 11 odst. 3 SächsWaldG vyžadováno zvláštní povolení. 

 § 11 odst. 4 SächsWaldG upravuje pravidla pro pořádání organizovaných akcí na lesním 

pozemku. V žádném případě nesmí docházet k porušování funkce lesa podle § 1 odst. 1 

SächsWaldG. Pořadatelé jsou povinni si zajistit souhlas vlastníka daného lesního pozemku. 

 Pokud návštěvníci vědomě nebo pouze z nedbalosti porušují pravidla stanovená 

v § 11 SächsWaldG, dopouští se tak podle § 52 SächsWaldG správních deliktů a může jim být 

udělena pokuta.  
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Za účelem zabránění významným škodám nebo zajištění jiných zájmů ochrany přírody, 

jsou vlastníci lesa podle § 13 odst. 1 SächsWaldG oprávněni omezit přístup do lesa. Důvody 

pro uzavření části lesa mohou být jeho ochrana, ochrana před požáry, ochrana zvěře nebo 

návštěvníků. Pro toto uzavření lesa si musí vlastníci zajistit souhlas příslušného lesního úřadu. 

Pokud dotčený les spadá do kategorie lesa rekreačního (§ 31 odst. 2 SächsWaldG), je nutné 

získat souhlas obce.  

Zákaz vstupu do lesa na základě §13 odst. 1 SächsWaldG může kromě vlastníka nařídit 

i lesní úřad vyhláškou. Pokud se jedná o krátkodobé uzavření s časovým rozmezím do dvou 

měsíců, povolení není vyžadováno, je ale nutné ohlášení uzávěry na lesní úřad.  

Z vyhlášek, které upravují správu národního parku, vyplývá povinnost každého 

návštěvníka chovat se šetrně k přírodnímu prostředí na území parku, aby nedocházelo k ničení 

biotopů. Je zde zakázána jízda na kolech mimo silnice nebo k tomu určené cesty. Pořádání 

cyklistických akcí mimo povolené cesty je rovněž zakázáno. Omezení plynoucí z BWaldG zde 

nemusí platit, jsou-li v rozporu se zájmy národního parku.  

Pravomocí správ národních parků je regulace návštěvnického a rekreačního provozu. 

Pro biosférické rezervace platí zákaz všech činností, při kterých by mohlo dojít k narušení, 

zničení nebo změně přírodních podmínek v chráněném území. 

Aby k incidentům mezi cyklisty a ochránci přírody docházelo v co nejmenší míře, byla 

v roce 1991 založena Německá iniciativa pro horskou cyklistiku DIMB. Toto sdružení se 

zabývá propagací tohoto sportu, zároveň také apeluje na sportovce, aby dodržovali předpisy a 

pravidla pro pohyb na kolech v přírodě. Hlavními pravidly, kterými by se měli sportovci řídit, 

jsou jízda pouze na vyhrazených cestách, respektování lokálních omezení v přírodě, 

přizpůsobení své jízdy stavu vozovky. Pokud se nejedná o stav nouze, je zakázáno zanechávat 

po své jízdě stopy v terénu. Cyklisté musí mít svou jízdu pod kontrolou, aby nedocházelo ke 

zbytečným kolizím. Dále je nutné respektovat ostatní návštěvníky přírody, při jízdě je také 

potřeba brát ohled na okolní zvěř a nerušit ji ve večerních hodinách (dimb.de, 2021).  
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2.2.4 RAKOUSKO 

Rakousko nemá jeden společný federální zákon na ochranu přírody a krajiny. Ochrana 

přírody a krajiny je v kompetencích jednotlivých spolkových zemí. Existuje zde tedy hned 9 

zákonů o ochraně přírody a krajiny (naturschutzbund.at, 2021). Pro účely této práce jsou 

vybrány zákony 2 spolkových zemí sousedících s ČR, a to Horního Rakouska, kde je ochrana 

přírody a krajiny zakotvena v hornorakouském zákoně o ochraně přírody a krajiny z roku 2001 

(OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OÖ 

NSchG 2001), a Dolního Rakouska (NÖ Naturschutzgesetz 2000, ve znění pozdějších předpisů, 

dále jen NÖ NSchG 2000). Na rozdíl od úpravy ochrany přírody a krajiny federální zákon 

o lesnictví (ve znění z 3. 7. 1975), ve znění pozdějších předpisů (Forstgesetz, dále jen ForstG) 

platí jednotně pro všechny spolkové země. 

 Právo vstupovat do lesa a zdržovat se v něm za účelem rekreace má podle § 33 ForstG 

každý, za předpokladu, že nejedná v rozporu s dalšími opatřeními vycházejícími z tohoto 

zákona.  

Toto právo se nevztahuje na pozemky, pro které orgán ochrany lesa vydal podle § 28 

odst. 3 ForstG zákaz vstupu, oblasti, na kterých se nachází zařízení lesního hospodářství, a 

oblasti, kde dochází k obnově lesních porostů. Dále jsou podle § 41 odst. 2 ForstG z rekreačního 

využití vyloučeny oblasti, ve kterých existuje riziko lesního požáru, kterému nelze jinak 

zabránit. Pokud by hrozilo v lesním prostoru nebezpečí pro návštěvníky nebo pro zvířata, je 

vlastník oprávněn požádat podle § 44 odst. 7 ForstG orgán ochrany lesa o uzavření dané oblasti. 

V případě, že by uzavření oblasti mělo trvat více než 4 měsíce nebo přesahuje plochu 5 ha, je 

vlastník lesa povinen požádat úřady o povolení.       

Rekreační aktivity prováděné na území lesa, jako jsou stanování, jízda na kole nebo na 

koni, je možné podle § 33 odst. 3 ForstG provozovat pouze se souhlasem vlastníka pozemku 

nebo správce lesních cest, jinak jsou zakázané. Povolení pro rekreační využití je vydáváno 

jednotlivcům nebo všeobecně. Dané prostory musí být tímto souhlasem označeny, v opačném 

případě je pohyb v nich zakázán. Povolení od vlastníka pozemku může být omezeno na typ 

využití nebo z časového hlediska.   

 Za účelem poskytnutí dostatečného prostoru pro rekreaci široké veřejnosti je možné 

zřídit rekreační les. Les tohoto typu může být zřízen, pouze pokud na dané lokalitě nejsou trvalé 

uzávěry nebo zde nejsou dotčeny místní ochranné činnosti. 
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V rekreačních lesech je možné zřizovat mimo jiné sportovní zařízení, mezi které patří i 

cyklostezky. Cyklostezky a další zařízení lze realizovat, pokud nebudou ovlivněny další funkce 

lesa (§ 36 ForstG). 

 Kontrolu provozování aktivit v lesních prostorách provádí podle § 33 odst. 6 ForstG 

orgán veřejné bezpečnosti. Tito pracovníci jsou podle § 112 ForstG oprávněni vykázat z lesa 

osoby, které se dopustily správního deliktu podle § 174 odst. 3 ForstG nebo porušily další 

ustanovení tohoto zákona nebo jejich další pobyt na území lesa představuje nebezpečí pro les 

či lesní hospodářství. 

Správními delikty jsou podle § 174 ForstG porušování zákazu vstupu do oblastí 

chráněného lesa podle § 28 ForstG. Přestupku se také dopouští ten, kdo využívá zakázaných 

lesních prostor k rekreaci nebo tak činí bez souhlasu vlastníka. Přestupkem je také opětovné 

navrácení na místo vykázání v době kratší než 24 hodin. Přestupkem je rovněž odhazování 

odpadků v přírodě. Za přestupky může být udělena pokuta. 
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2.2.4.1 SPOLKOVÁ ZEMĚ HORNÍ RAKOUSKO 

Jak je tomu i v zákonech o ochraně přírody a krajiny jiných zemí, je cílem tohoto 

právního předpisu zachování místní přírody a krajiny pro další generace. Hlavními předměty 

ochrany jsou stanoviště nenarušená lidskou aktivitou, území s vysokou biologickou 

rozmanitostí původní flóry a fauny, jakož i jejich biotopy. Jakýkoliv zásah do přírody nebo 

krajiny, který znamená poškození přirozeného stavu, je zakázán (§ 1 odst. 4 OÖ NSchG 2001). 

Jsou-li tato opatření v souladu se zákonem, je nutné, aby ovlivnění přírody a krajiny těmito 

opatřeními bylo co nejmenší.  Pravidla spojená s plněním cíle ochrany jsou podle § 1 odst. 5 

OÖ NSchG 2001 závazná pro všechny, kteří se daným územím pohybují. 

Pro maximální podporu ochrany přírody má spolková země a jednotlivé obce podle § 1 

odst. OÖ NSchG 2001 usilovat o smluvní ujednání s vlastníky pozemků, kterými bude zajištěno 

nezbytné omezení ve využívání pozemků. 

Pro realizaci projektů na území travních porostů mimo zastavěné oblasti nebo mimo 

oblasti se závazným plánem rozvoje je vyžadováno povolení orgánu ochrany přírody.  

Toto omezení se podle § 5 OÖ NSchG 2001 vztahuje nejen na výstavbu nebo rozšíření 

sportovních a volnočasových zařízení, ale i na provozování cyklistického nebo motoristického 

cvičiště a pořádání cyklistických nebo motoristických akcí. 

V rámci ochrany citlivých habitatů, jako jsou slatiny, bažiny, vlhké louky nebo horské 

biotopy, je ustanovením § 8 OÖ NSchG 2001 nad hranicí 1 200 m nadmořské výšky zakázána 

jízda jednostopých vozidel, tedy i jízdních kol. Jízda je na těchto místech povolena pouze tehdy, 

když se cyklisté pohybují po plochách určených pro jízdu vozidel, v případě, že destinace nelze 

dosáhnout jiným způsobem nebo v dané oblasti bylo pro toto využití uděleno povolení. 

V OÖ NSchG 2001 jsou definována přírodní území, které je nutné zvláště chránit. 

Zvláště chráněná území jsou zde rozdělena do následujících kategorií: 

a) chráněné krajinné území, 

b) přírodní park, 

c) chráněný krajinný prvek, 

d) přírodní rezervaci, 

e) přírodní památky nebo 

f) evropská chráněná území. 
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Národní parky nejsou tímto zákonem přímo upraveny, činí tak specifický předpis. 

V případě Spolkové země Horní Rakousko se jedná o NP Kalkalpen a jeho zřizovací zákon Oö. 

Nationalparkgesetz z roku 1996, ve znění pozdějších předpisů. 

Protože je tato oblast velmi rekreačně oblíbená, je zde potřeba využívání území určitým 

způsobem regulovat. Správa NP je povinná definovat opatření, která jsou vhodná pro omezení 

negativních dopadů na přirozenou rovnováhu přírody. Vydává opatření, která musí být 

především v zájmu ochrany přírody, ale i samotných návštěvníků. Tato opatření mohou 

spočívat například ve vyhrazení místa pro vzdělávací, informační nebo rekreační zařízení a 

úpravě koncepce tras. V souvislosti s cykloturisty je na území NP Kalkalpen zakázána jízda 

mimo cyklistické stezky. V ochranném pásmu je rovněž zakázán jakýkoliv zásah do přírody, 

kterým by mohlo dojít ke zhoršení rekreační hodnoty krajiny. 

Podle § 11 OÖ NSchG 2001 jsou vyhlašována chráněná krajinná území. Tyto oblasti 

nesou zvláštní estetickou a rekreační hodnotu. Pokud zde mají být realizovány jiné projekty než 

ty uvedené v § 5 OÖ NSchG 2001, může jejich realizaci zřizovací předpis podmínit povolením 

nebo povinností oznámení orgánu ochrany přírody. Veřejnosti volně přístupná chráněná 

krajinná území vhodná a vybavená pro rekreaci nebo výuku mohou být označena jako přírodní 

park.  

 Rozlohou menší části krajiny s významem pro rekreaci obyvatelstva nebo oblasti s 

dobře zachovanými charakteristickými prvky, například parky nebo části kulturní krajiny, 

mohou být podle § 12 OÖ NSchG 2001 prohlášeny za chráněné krajinné prvky. Pro realizaci 

projektů na tomto území platí stejné podmínky jako u chráněných krajinných území (§ 11). 

 Pro zvýšení efektivity ochrany přírody a krajiny jsou podle § 54 OÖ NSchG 2001 

jmenováni strážci přírody, kteří informují návštěvníky o ochraně přírody a krajiny v dané 

oblasti, dohlíží na dodržování pravidel vycházejících ze zákonných předpisů a snaží se 

předcházet porušování těchto předpisů. § 55 OÖ NSchG 2001 definuje pravomoci a povinnosti 

stráže přírody. Mezi ně patří vstup na pozemky a přístupové cesty na území jejich působnosti. 

Pokud by při výkonu služby došlo ke kontaktu s osobou, která se dopustila správního deliktu 

na základě tohoto zákona, jsou strážci oprávněni tuto osobu zastavit a nahlásit za účelem zjištění 

totožnosti. Pokud se osoba dopustila správního deliktu podle § 56 OÖ NSchG 2001, je stráž 

rovněž oprávněna uložit jí pokutu. 
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2.2.4.2 SPOLKOVÁ ZEMĚ DOLNÍ RAKOUSKO 

Dolní Rakousko sdílí ze všech spolkových zemí s ČR nejdelší hranici. Pro své přírodní 

krásy je tato oblast hojně navštěvována jak návštěvníky z naší republiky, tak z dalších mnoha 

oblastí. Protože v Rakousku neexistuje jednotný zákon o ochraně přírody a krajiny, každá 

spolková země má vlastní zákon upravující tuto problematiku. Z tohoto důvodu nejsou 

stanovená ani jednotná pravidla pro kategorizaci zvláště chráněných území. Jednotlivé země si 

tak stanovují vlastní.  

Ve spolkové zemi Dolní Rakousko jsou zvláště chráněné oblasti rozděleny do kategorií: 

a) národní park, 

b) přírodní park, 

c) chráněná krajinná oblast, 

d) evropsky chráněná oblast, 

e) přírodní rezervace, 

f) přírodní památka. 

Každý, kdo se pohybuje v chráněných oblastech, musí podle § 5 odst. 1 NÖ NSchG 

2000 dbát na ochranu přírodního prostředí a pomáhat tak realizaci cílů a zásad ochrany přírody. 

Rovněž se každý musí chovat tak, aby byly přírodní hodnoty zachovány i pro další generace. 

Pokud by ale docházelo k narušování ekologické struktury na daném území, je orgán ochrany 

přírody zmocněn podle § 5 odst. 2 NÖ NSchG 2000 nařízením omezit nebo zakázat využívání 

přírody pro rekreační účely. Omezení může být časové nebo územní. Týká se to mimo jiné i 

periodicky se měnících zamokřených oblastí podle § 7 odst. 3 NÖ NSchG 2000. 

 Mimo zastavěné oblasti je podle § 6 NÖ NSchG 2000 zakázáno provádění činností, 

které by znamenaly ohrožení stanovišť rostlin a živočichů, degradaci rašeliništních nebo 

bažinných ekosystémů a dalších chráněných biotopů. 

 Činnosti, které lze provádět v nezastavěném území pouze se souhlasem úřadů, jsou 

uvedené v § 7 odst. 1 NÖ NSchG 2000. Jedná se o výstavbu, rozšiřování a provozování 

sportovních zařízení, zejména pro terénní sporty.  

Důvodem k zákazu těchto činností je jejich negativní působení na krajinu, její rekreační 

hodnotu nebo na ekologickou funkčnost v zasaženém území. Zákaz je vhodný tehdy, když 

riziko nelze vyloučit ani po zavedení preventivních opatření, kde byly maximálně zohledněny 

požadavky moderního zemědělství nebo lesnictví. 
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Za tyto opatření lze považovat časové omezení povolení, splnění požadavků, jako je 

například úprava sklonu svahu, výsadba vhodných stromů nebo keřů nebo migračních tras pro 

živočichy. 

Ekologická funkčnost dané oblasti může být negativně ovlivněna, pokud dojde 

následkem zásahu ke změně mikroklimatu, narušení tvorby půdy nebo změně vodní bilance. 

Dále je ohrožena přítomnost rostlinných a živočišných druhů, které jsou vázané na dané 

stanoviště. 

V oblastech vyhlášených podle § 8 NÖ NSchG 2000 za chráněné krajinné oblasti 

nemohou být povoleny některé projekty, ke kterým je jinak nutný souhlas podle § 7 NÖ NSchG 

2000, pokud by mělo dojít ke značnému narušení krajiny, její rekreační hodnoty nebo 

ekologické funkčnosti v zasaženém území. 

V přírodních rezervacích je podle § 11 odst. 4 NÖ NSchG 2000 zakázáno jakýmkoliv zásahem 

ovlivňovat vegetaci, půdní nebo skalní útvary a život zvířat žijících na území. Vstup mimo 

vyhrazené cesty je zde rovněž zakázán.  

 Pokud by nadměrná návštěvnost přírodních parků podle § 13 odst. 2 NÖ NSchG 2000 

měla znamenat negativní dopad na přírodní poměry, může zřizovatel parku návštěvnost 

regulovat, například v podobě vstupního poplatku. 

Problematika NP je podle § 14 NÖ NSchG 2000 vyčleněna do svého vlastního zákona. 

Podle zákona o národních parcích z roku 1996 (NÖ Nationalparkgesetz, ve znění pozdějších 

předpisů, NÖ NPG) je NP rozdělen na 3 zóny, na zónu přírodní, zónu přírodní s 

managementovými opatřeními a zónu vnější. Z ustanovení tohoto zákona vyplývá zákaz všech 

činností, které znamenají zásah do přírody a její přirozené rovnováhy nebo jakékoliv 

ovlivňování krajiny v přírodních zónách. Podle § 16 NÖ NPG je pro péči o návštěvníky a 

dohled nad dodržováním pravidel zřízena stráž přírody. Strážci jsou v krajních případech 

oprávněni zadržet osoby porušující omezení a zákazy stanovené pro příslušné zóny ochrany. 

Nezávisle na kategorii chráněného území platí podle § 17 NÖ NSchG 2000 pravidla 

obecné ochrany, kdy nesmí docházet k úmyslnému rušení, zranění nebo usmrcování zvířat a 

všech jejich vývojových forem žijících ve volné přírodě. Také stanoviště rostlin a živočichů 

volně žijících v přírodě je potřeba vynechat z lidských zásahů. 
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 Péčí a výkonem úkolů při ochraně přírody v chráněných oblastech se podle § 28 NÖ 

NSchG 2000 zabývají nejen orgány státu a obcí, nýbrž i strážci hor a přírody jmenovaní 

příslušným úřadem.  

 Pokud došlo k narušení přírodního prostředí nebo toto nebezpečí hrozí, může orgán 

ochrany přírody podle § 35 NÖ NSchG 2000 přistoupit k bezprostřednímu zásahu pro odvrácení 

nebezpečí poškození, a to bez předchozích postupů nebo vydání rozhodnutí. Následně však 

musí být výkon písemně oznámen. 

Osobám, které se dopustily správního přestupku podle § 36 NÖ NSchG 2000, může 

orgán ochrany přírody, nezávisle na udělení pokuty, nařídit obnovení původního stavu prostředí 

na místě, kde došlo k jeho poškození, a pokud tak nelze učinit, musí být nový stav v souladu se 

zájmy ochrany přírody. Orgán ochrany přírody je také oprávněn stanovit vhodná kompenzační 

opatření.  

Pro minimalizaci možných střetů s jinými návštěvníky byla dolnorakouskými regiony 

stanovena pravidla pro cyklisty (Biker Fair play). Neobvyklým pravidlem je zákaz jízdy na kole 

po značených cyklostezkách mimo smluvně stanovená časová období. Cyklistická sezóna je 

rozdělena do 3 bloků (březen, říjen; duben, září; květen až srpen), pro které platí jiné časové 

rozvrhy, aby byla příroda co nejméně rušena. Obecně platí, že v noci je jízda na kole 

na cyklostezkách zakázána, nejpozději je možné na kole jezdit v rozmezí od května do srpna, a 

to až do 19:00 hodin. Kromě časových omezení musí cyklisté respektovat i místní zákazy a 

uzávěry. Dále je nutné, aby se sportovci chovali slušně a byli ohleduplní k dalším uživatelům 

dané oblasti, ať už se jedná o vlastníky pozemků, pracovníky myslivosti a lesnictví, nebo ostatní 

cyklisty a pěší turisty. Na cyklostezkách se cyklisté pohybují na vlastní nebezpečí, je tedy 

doporučena zvýšená opatrnost při ovládání kola a nasazená bezpečnostní helma. Platí zde také 

pravidla silničního provozu, které cyklisté musí dodržovat. V rámci bezpečnosti všech 

účastníků provozu na cyklostezkách musí cyklisté usměrnit svou jízdu tak, aby byli schopní 

zastavit v dostatečném předstihu. V neposlední řadě je zde apelováno na cyklisty, aby byli 

šetrní k přírodě a ničím ji neznečišťovali (niederoesterreich.at, 2021). 
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3 METODIKA 

3.1 Zvláště chráněná území 

V teoretické části této práci je porovnána právní úprava cykloturistiky ve 4 evropských 

zemích, v České republice, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Praktická část je zaměřena 

na zjištění, zda jsou tato omezení účinná. Ve vybraných zemích byla zvolena zvláště chráněná 

území, která jsou mezi cykloturisty mimořádně oblíbená. Za ČR byly vybrány 3 národní parky 

(NP Krkonoše, NP České Švýcarsko a NP Šumava) a 1 CHKO (CHKO Český ráj). 

Za Slovensko byl vybrán NP Malá Fatra. V Německu byly zvoleny 2 národní parky (NP Saské 

Švýcarsko a NP Bavorský les). V Rakousku byly rovněž vybrány 2 národní parky (NP Thayatal 

a NP Kalkalpen). 

 

OBR. Č. 1: MAPA VYBRANÝCH ZCHÚ (MAPY.CZ, 2021) 

V každém z těchto ZCHÚ byly vybrány nejfrekventovanější cyklostezky. Tyto stezky 

jsou zatěžovány největším turistickým vytížením, jsou zde tedy často patrné negativní následky 

turistického ruchu. Výběr těchto tras byl uskutečněn za využití volně přístupné heatmapy 

v internetové aplikaci STRAVA.com. Do této mapy jsou ukládána GPS data jednotlivých 

sportovců s aktivní aplikací v jejich chytrém zařízení, kteří se na území daného ZCHÚ pohybují. 

Po porovnání s mapami cyklostezek jednotlivých ZCHÚ byly vybrány ty, které se jevily jako 

nejpoužívanější. Z každého ZCHÚ bylo takto zvoleno 4-5 úseků cyklostezek. V rozlohou 

menších ZCHÚ nebo v ZCHÚ s menším počtem značených cyklostezek bylo vybráno úseků 

méně.  
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Tyto úseky cyklostezek byly následně rozděleny na dílčí úseky dlouhé 200 m. 

Z celkového množství dílčích úseků bylo generátorem náhodných čísel vybráno 6 náhodných 

dílčích úseků, na kratších stezkách byly vybrány pouze 4 dílčí úseky. Na těchto dílčích úsecích 

byla zkoumána senzitivita.  

3.2 Senzitivita  

 Z důvodu malé prozkoumanosti této problematiky byl pro tuto práci vytvořen indikátor 

senzitivity cyklostezek v ZCHÚ. Senzitivita je pro tuto práci definována jako náchylnost 

k poškození stezky nebo jejího nejbližšího okolí při frekventovaném využívání cykloturisty. 

Pro posuzování senzitivity jednotlivých segmentů bylo zvoleno 5 faktorů: převýšení, 

přítomnost lesa, přítomnost vodního tělesa, přítomnost atraktivního místa v blízkosti daného 

úseku a přítomnost pískovcových sedimentů na území ZCHÚ. Tyto faktory byly vybrány 

na základě předešlé osobní zkušenosti z pohybu na cyklistických stezkách, kde bylo 

pozorováno významné poškození. 

 Prvním z faktorů je převýšení, pro tuto práci byla zvolena mezní hodnota 15 m 

převýšení na 200 m. Při tomto a vyšším převýšení je zapotřebí vynaložit většího úsilí, jak 

směrem do kopce, tak směrem z kopce, kdy je nutné věnovat větší pozornost dobržďování. 

Údaje o nadmořských výškách byly získávány pomocí výškových profilů jednotlivých stezek 

v internetové aplikaci mapy.cz.  

 Dalším faktorem bylo, zda se segment nachází v lesním porostu, tzn. jestli se podél 

stezky nachází větší množství stromů, které by mohly ovlivňovat podmínky na stezce. 

Ovlivnění může mít podobu spadlého stromu, který tvoří překážku na stezce. Pro překonání 

překážky musí uživatelé vybočit mimo stezku a pohybovat se chvíli mimo ni, kde může dojít 

k poškození okrajové plochy. V lesích se také nachází větší množství nezpevněných cest, které 

jsou náchylnější k poškození především v souvislosti s meteorologickými podmínkami. Dále 

přítomnost stromů může ovlivňovat vlhkost povrchu stezky. Pokud je stezka zcela ukryta pod 

korunami stromů a bude zcela zastíněna, bude zde menší odpar a vlhkost se bude držet déle 

v půdě. Dalším důvodem pro výběr přítomnosti lesa jako jednoho z faktorů je fakt, že se v lese 

budou cyklisté spíše chovat neukázněně, tzn. budou vyjíždět mimo cesty a stezky. Informace o 

lesních porostech byly zjištěny na základě internetové aplikace mapy.cz. 

Sledovaným faktorem byla také přítomnost vodního tělesa v blízkosti stezky. Vodní 

tělesa mohou ovlivňovat především nezpevněné cyklostezky, kdy vyšší půdní vlhkost 
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a případné vylití z koryta může napomáhat tvorbě bahnitých úseků nebo odnosu půdy. 

Přítomnost vody byla rovněž vyčtena z map dostupných na stránkách mapy.cz.  

 Roli také hrálo, jestli se v okolí nachází pro návštěvníky atraktivní místa, jako jsou 

například stánky s občerstvením, vyhlídkové body, odpočinková místa nebo historické 

památky. V okolí těchto míst se zpravidla pohybuje větší množství jak pěších turistů, tak 

cykloturistů. Kvůli většímu množství uživatelů dochází k častému vyhýbání se sobě navzájem. 

Během těchto manévrů musí často cyklisté vyjet mimo stezku, aby se předešlo nebezpečným 

kolizím. I tyto údaje byly vyčteny z mapového portálu mapy.cz. 

Posledním sledovaným faktorem bylo geologické podloží, v této práci to je přítomnost 

pískovcových sedimentů. Tyto sedimenty jsou náchylnější k erozi než jiná podloží. 

Geologické podloží bylo určeno společně pro celé zkoumané chráněné území. Informace 

o geologických podmínkách byly vyčteny z geologických map jednotlivých území. 

3.3 Terénní pozorování 

 U segmentů, u kterých byla zjištěna zvýšená senzitivita, tzn. kde působily současně 

alespoň 3 faktory, bylo provedeno terénní pozorování. V ideální situaci by byla do terénního 

pozorování zařazena i kontrolní skupina obsahující srovnatelné množství nesenzitivních úseků. 

Díky tomuto by bylo možné statisticky vyhodnotit, zda je poškození častější na senzitivnějších 

nebo nesenzitivních úsecích. Bohužel vlivem vládních opatření proti šíření Covid-19 nebylo 

možné uskutečnit terénní pozorování v celém rozsahu i s kontrolní skupinou. Proto bylo 

přistoupeno alespoň k pokusu o zjištění míry a rozsahu poškození na senzitivnějších úsecích. 

Při návštěvě senzitivních úseků byla provedena kontrola reálných podmínek. V případě, že 

na místě bylo pozorováno významné poškození stezky nebo jejího bezprostředního okolí, 

například v podobě bahnitých jezírek nebo rozježděného povrchu, bylo toto poškození 

zaznamenáno. 

V záznamu bylo uvedeno číslo segmentu a dané trasy a velikost poškození v m2. 

Následně bylo vyhodnoceno, které faktory byly nejvíce četné u segmentů s poškozením. 

Terénní pozorování probíhalo v průběhu léta 2019, v roce 2020 a v první polovině roku 2021. 

Situaci pro terénní pozorování hlavně v zahraničních ZCHÚ značně ztížila vládní 

protiepidemická opatření.  
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 OBR. Č. 2: UKÁZKA POŠKOZENÍ STEZKY 

 

Obr. č. 2: Ukázka poškození stezkyObr. č. 2: Ukázka 

poškození stezkY 

OBR. Č. 3: UKÁZKA POŠKOZENÍ STEZKY  

 

Obr. č.4: Ukázka poškození stezkYObr. č. 1: Ukázka 

poškození stezky 

OBR. Č. 4: UKÁZKA POŠKOZENÍ STEZKY  

 

OBR. Č. 1: MAPA ZKOUMANÝCH 

TRAS V CHKO ČESKÝ RÁJ 

(MAPY.CZ)Obr. č.4: Ukázka poškození stezkY 

OBR. Č. 5: UKÁZKA POŠKOZENÍ STEZKY 

 

 

Obr. č. 2: Ukázka poškození stezkYOBR. Č.5: UKÁZKA 

POŠKOZENÍ STEZKY 
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4 VÝSLEDKY 

Při posuzování senzitivity dílčích úseků cyklotras na území ZCHÚ bylo zjištěno celkem 

73 úseků se zvýšenou náchylností k poškození. Počty senzitivních úseků v jednotlivých ZCHÚ 

jsou znázorněné v grafu č.1. 

  GRAF 1: POČET SENZITIVNÍCH ÚSEKŮ V JEDNOTLIVÝCH ZCHÚ 

Na takto vybraných úsecích bylo provedeno terénní pozorování, při kterém se zjistila 

skutečná situace na vybraných cyklostezkách. Z celkového počtu 73 senzitivních úseků bylo 

poškození pozorováno pouze na 14 z nich. Znázornění četností úseků s poškozením je patrné z 

grafu č. 2. 

GRAF 2: POČET SENZITIVNÍCH ÚSEKŮ A POČET POŠKOZENÝCH ÚSEKŮ V JEDNOTLIVÝCH 
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Ve všech navštívených ZCHÚ bylo dohromady zaznamenáno přibližně 24 m2 

poškození cyklostezek, příp. v jejich blízkém okolí.  

 GRAF 3: PLOCHA POŠKOZENÍ V JEDNOTLIVÝCH ZCHÚ 

Největší plocha poškození byla zaznamenána v CHKO Český ráj, jedná se o jedinou 

zkoumanou CHKO. V CHKO obecně neplatí pro cykloturisty tak přísná pravidla jako v NP, 

s výjimkou přítomnosti NPR na území CHKO. Vyskytují se zde také častěji nezpevněné 

cyklostezky, které jsou k poškození náchylnější.  

Pro úseky, kde bylo pozorováno poškození, byly analyzovány faktory senzitivity, které 

na daném místě působí. 
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GRAF 4: FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA ÚSECÍCH S POŠKOZENÍM 

 Nejčastějšími faktory působících na úsecích s poškozením jsou přítomnost vodního 

tělesa a lesního porostu. Tyto dva faktory se jeví pro předpověď poškození jako nejdůležitější. 

Velkou roli při detekci poškození stezek také hrály aktuální meteorologické podmínky, 

zpravidla bylo pozorováno významnější poškození stezek po dešti než za sucha. Pro možnost 

vyloučení vlivu počasí by bylo potřeba dané oblasti navštívit vícekrát, aby bylo možné 

porovnání. Toto bohužel z důvodu protiepidemických opatření nebylo možné a zkoumané 

oblasti, s výjimkou CHKO Český ráj a NP Krkonoše, kde bylo provedeno pozorování dvakrát, 

byly navštíveny pouze jednou.  

Dalším faktorem přispívajícím k většímu poškození byla nezpevněnost a malá šířka 

stezek. Na zpevněných a dostatečně širokých stezkách nebylo zaznamenáno poškození, ani 

v období po dešti. Šířka stezky je rovněž důležitým faktorem, pokud se cyklisté nemusí 

navzájem vyhýbat tím, že vyjedou mimo zpevněnou stezku, minimalizuje se riziko poškození 

okolí stezky. 
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Na následující tabulce jsou uvedeny senzitivní úseky, kde bylo pozorováno poškození 

v jednotlivých ZCHÚ s faktory, které tam působí. 

TABULKA 1:  FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA ÚSECÍCH, KDE BYLO POZOROVÁNO 

POŠKOZENÍ 

Trasa Úsek Voda 

Převýšení 

[m] 

Les 
Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

Krkonoše tr.1 6  Ano 16 Ne Ano Ne 1 

Šumava tr. 3 28  Ne 20 Ano Ano Ne 2 

Č. Švýc. tr. 4 

1  Ano 5 Ano Ne Ano 1 

7  Ano 6 Ano Ne Ano 1 

Č. Švýc. tr. 5 23  Ano 1 Ano Ne Ano 1,5 

Český ráj tr. 1 

6  Ano 11 Ano Ne Ano 3 

8  Ano 0 Ano Ne Ano 2 

Český ráj tr. 2 

2  Ano 2 Ne Ano Ano 0,5 

19 Ano 2 Ne Ano Ano 1 

Bav. Les tr. 3 1  Ano 26 Ne Ano Ne 4 

Kalkalpen tr. 2 41  Ano 7 Ano Ano Ne 2 

Malá Fatra tr. 3 

6  Ano 23 Ano Ne Ne 2 

10  Ano 26 Ano Ne Ne 1 

23  Ano 27 Ano Ano Ne 2 
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4.1 Česká republika 

NP Krkonoše 

Na trase 1 úseku č. 6 bylo zaznamenáno poškození kraje stezky, pravděpodobně se tak 

stalo z důvodu častého vyhýbání se pěším turistům mimo povrch stezky. V blízkosti se nachází 

stanice lanové dráhy. Na ostatních selektovaných úsecích nebylo zaznamenáno poškození. 

Cyklostezky jsou zde dostatečně široké, zpevněné a uzpůsobené velkému turistickému zatížení. 

NP Šumava 

Na trase 3 úseku 28 bylo zaznamenáno poškození v podobě cestiček mimo cyklostezku, 

kde došlo ke ztrátě vegetace a vizuálnímu zhutnění půdy. V ostatních úsecích nebylo 

pozorováno poškození. 

NP České Švýcarsko 

V Českém Švýcarsku vyšla senzitivita na úsecích čtyř tras z pěti. I přes zvýšenou 

senzitivitu prostředí nebylo na trasách zaznamenáno významnější poškození. Trasy vedou 

po zpevněných asfaltových cestách a jsou tak na větší provoz uzpůsobené. Na úsecích tras 4 a 5 

bylo pozorováno drobné poškození okraje cyklostezky, kde došlo ke ztrátě vegetace. Je možné, 

že poškození bylo zanedbatelné z důvodu absence deště v období, kdy byl NP navštíven. 

CHKO Český ráj 

CHKO Český ráj stejně jako NP České Švýcarsko zaznamenává větší množství úseků 

se zvýšenou senzitivitou. S tím rozdílem, že zde bylo pozorováno významnější poškození 

stezek. Největší poškození bylo pozorováno na trase 1, která byla jako jediná zcela nezpevněná. 

Poškození se nacházelo přes celou šířku stezky a každý přejezd za sebou zanechal stopu 

v podobě několika centimetrů hluboké rýhy. Významný vliv zde mělo počasí, jelikož v týdnu, 

kdy bylo provedeno první pozorování, vydatně pršelo a hliněný povrch stezky byl rozbahněný. 

Při druhé kontrole této trasy, tentokrát v sušším období, zde bylo také zaznamenáno poškození, 

jednalo se ale nejspíš o pozůstatek poškození vzniklého v deštivém období a tím pádem nebylo 

tak významné jako při prvním pozorování. Na trase 2 bylo pozorováno poškození v podobě 

vyježděných pruhů podél zpevněné stezky, které vznikly při častém vyhýbání se na stezce. 

Na ostatních trasách nebylo poškození zaznamenáno. 
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4.2 Německo 

NP Saské Švýcarsko 

V NP Saské Švýcarsko byla zaznamenána zvýšená senzitivita na všech posuzovaných 

trasách. Jedná se o velmi turisticky i cykloturisticky oblíbenou pískovcovou oblast. Nebyly zde 

však zaznamenány známky jakéhokoliv poškození cyklostezek nebo jejich blízkého okolí. Je 

možné, že by výsledky byly jiné, pokud by v předešlém období pršelo. 

NP Bavorský Les 

Poškození bylo zaznamenáno na trase 3, jednalo se o poměrně velký bahnitý úsek 

v zatáčce na okraji stezky. Jiné poškození nebylo pozorováno. 

 

4.3 Rakousko 

NP Kalkalpen 

V NP Kalkalpen bylo pozorováno narušení okolí stezky pouze na trase 2. Bylo 

způsobené s největší pravděpodobností dobržďováním při klesání.  

NP Thayatal 

V NP Thayatal nebyla senzitivita zjištěna na žádném úseku, přesto zde byla situace 

zkontrolována. Stezky vedoucí NP jsou dostatečně široké a zpevněné, částečně vedou 

zastavěným územím. Podle očekávání zde nebylo shledáno žádné poškození. 

 

4.4 Slovensko 

NP Malá Fatra 

Zkoumané trasy v NP Malá Fatra jsou vedeny po dostatečně širokých a zpevněných 

stezkách. Poškození bylo zaznamenáno pouze na trase 3. Na úsecích je zde významné 

převýšení, na které musí cyklisté reagovat.  
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5 DISKUZE 

 V rámci této práce byla provedena rešerše právních předpisů, které se určitým způsobem 

dotýkají problematiky cykloturistiky. Jsou zde rozebrány předpisy čtyř zemí, České republiky, 

Slovenska, Německa a Rakouska. Ve všech zemích jsou omezení cykloturistů majoritně 

uvedeny v zákonech o ochraně přírody a lesních zákonech. Při studiu odborných textů jsem se 

seznámila s možnými riziky, která může cykloturistika přinést. Tyto dopady byly následně 

zkoumány v jednotlivých chráněných územích v podobě terénního pozorování. Účelem bylo 

zjistit možné souvislosti mezi poškozením stezek, jejich senzitivitou a právními regulacemi 

platných v jednotlivých zemích. Z toho důvodu byly stanoveny následující čtyři hypotézy. 

V hypotéze číslo jedna je předpokládáno že čím je senzitivita území větší, tím je 

regulace cykloturistiky místně specifická. Pro všechny zkoumané země platí, že jsou cyklisté 

nejvíce omezováni v nejpřísněji chráněných oblastech. Například pro rakouské NP jsou 

vydávány samostatné zákony o jednotlivých NP, kde je specifikována regulace cykloturistiky 

na území daného NP. Jedním z předpokladů byl fakt, že v místech s největší senzitivitou se 

budou vyskytovat místně specifická regulační opatření od správ jednotlivých území. Množina 

faktorů senzitivity stanovená pro tuto práci se nejspíše neshodovala s faktory, které 

vyhodnocují správci území jako rizikové. Na sledovaných úsecích tato místně specifická 

opatření nebyla zaznamenána.  

Druhá hypotéza předpokládá že čím větší senzitivita území je, tím bude regulace pohybu 

cyklistů přísnější. Jak již bylo uvedeno výše, i u této hypotézy platí že nejpřísnější omezení je 

na územích nejvíce chráněných. Tato místa jsou i těmi nejvíce citlivými k poškození.   

Ve třetí hypotéze je předpoklad, že čím větší je atraktivita území, tím je regulace 

přísnější. Čím je atraktivita území vyšší, tím se zvyšuje návštěvnost.  

V těchto případech nejde ani tak o senzitivitu území, ale o množství návštěvníků, kteří přijedou 

do území. V situaci, že je velmi atraktivní oblast zároveň považována za senzitivní, je v případě 

ohrožení namístě přistoupit k razantním opatřením. Každý biotop má jinou únosnou kapacitu a 

správci musí pružně reagovat na vzniklé skutečnosti, například v podobě ochranných sítí nebo 

omezení vstupu a vjezdu. Určitou prestiž území zvyšuje i samo označení za NP, což u 

cykloturistů vyvolá pocit ještě větší atraktivity a jedinečnosti. K atraktivitě také přispívá i 

poloha chráněného území, pokud se nachází v dosažitelné vzdálenosti od místa bydliště. Větší 

návštěvnost můžeme předpokládat v místech blízkých větším městům. 
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Hypotéza číslo 4 předpokládá, že míra dodržování omezení vjezdu cykloturistů je vyšší 

v německy mluvících zemích. Z dat nasbíraných při terénním pozorování lze sice říct, že v 

těchto zemích bylo pozorováno poškození v menším rozsahu, což by napovídalo tomu, že je 

zde regulace dostačující.  

Pro vyvození jasných závěrů by bylo potřeba provést více pozorování v různých 

časových obdobích a meteorologických podmínkách. Vzhledem k velmi přísným pravidlům 

pro cykloturisty jak v Německu, tak v Rakousku se dá předpokládat taktéž vyšší míra jejich 

dodržování. V období, kdy bylo provedeno pozorování, bylo vzhledem k epidemiologickým 

opatřením množství návštěvníků menší, i tento fakt mohl přispět k menšímu poškození stezek.  

Pro jednoznačné potvrzení nebo vyvrácení hypotéz stanovených pro tuto práci by bylo 

potřeba provést pozorování v mnohem větším rozsahu, zahrnujícím i kontrolní skupinu 

nesenzitivních úseků. Z důvodu protiepidemických vládních nařízení nemohlo být pozorování 

provedeno v plném rozsahu. Dá se ale předpokládat, na základě relativně malého poškození 

pozorovaného na senzitivních úsecích cyklostezek v ZCHÚ, že by na této kontrolní skupině 

nebyl zaznamenán významnější rozdíl v poškození. Každopádně určité závěry lze vyvodit i 

z takto provedeného pozorování. 

Z rozboru právních úprav jednotlivých států vyplývá, že v největší míře je cykloturistika 

omezena v Rakousku. Z federálního zákona o lesích ForstG, který platí pro všechny spolkové 

země, vyplývá omezení rekreačních aktivit na území lesa. Jízda na kole je zde povolena pouze 

se souhlasem vlastníka pozemku nebo správce lesních cest. Jízda na kole na cestách bez 

označení souhlasu je zakázaná. Spolková země Horní Rakousko ve svém zákoně o ochraně 

přírody a krajiny OÖ NSchG dále omezuje volný pohyb cykloturistů v oblasti zvláště citlivých 

habitatů. V těchto oblastech a v oblastech přesahující nadmořskou výšku 1 200 m, je jízda na 

kole zakázaná. Jízda je zde možná pouze se souhlasem vlastníka nebo na plochách určených 

pro jízdu vozidel.  V NP je zde zákaz jízdy mimo cyklistické stezky. Pro ZCHÚ ve spolkové 

zemi Dolní Rakousko platí obecné pravidlo, že jízda na kole zde může být zakázána, hrozilo-li 

by poškození předmětu ochrany daných území. Rovněž zde platí zákaz jízdy mimo vyhrazené 

cesty a zákaz jízdy po cyklostezkách v nočních hodinách.  

V německé spolkové zemi Bavorsko je cykloturistika v ZCHÚ povolena pouze na 

silnicích a cestách, které jsou pro toto využití považovány za vhodné. Další omezení plynou z 

lesního zákona, který zakazuje jízdu na kole mimo silnice a cesty k tomu určené. Je zde také 

zakázán pohyb po plochách využívaných k zemědělství nebo zahradnictví během doby jejich 
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využívání. Ve spolkové zemi Sasko je cykloturistika v NP omezena na silnice nebo na cesty k 

tomu určené, na jiných komunikacích je jízda na kole zakázaná. Na těchto cestách je nutné dbát 

na bezpečnost dalších návštěvníků. I z tohoto důvodu je jízda na kolech zakázána na 

sportovních, naučných a pěších stezkách.  V Sasku také cykloturisté nemohou jezdit na 

zemědělských plochách během jejich využívání. 

Slovenské NP spadají podle zákona o ochrane prírody a krajiny do třetího ochranného 

stupně, cykloturistika je zde upravena v podobě zákazu jízdy na kole a dalších dopravních 

prostředcích v nezastavěném území mimo dálnice, cesty, místní komunikace a značené 

cyklotrasy. Účelové komunikace by do tohoto výčtu platily pouze v tom případě, že to povolí 

správci daného území. Omezení cykloturistiky pro ostatní kategorie ZCHÚ se odvíjí od toho, 

do jakého ochranného stupně spadají. Například slovenská CHKO spadají do druhého 

ochranného stupně a jízda po účelových komunikacích je zde na rozdíl od NP povolena.  Dále 

je zde cykloturistika omezena na základě zákona o lesoch, kdy se cyklisté mohou pohybovat na 

kole pouze na lesních cestách nebo vyznačených trasách, kdy lesní cestou se podle technické 

normy rozumí pozemní komunikace s minimální šířkou čtyři metry. V ČR nejsou takto striktní 

podmínky uplatňovány. Pro možnost jízdy na dané lesní cestě nebo trase v ČR stačí, když při 

jízdě nebude hrozit žádné riziko pro okolní prostředí. 

V České republice je cykloturistika v NP omezena na základě ZOPK v podobě zákazu 

jízdy na kole mimo silnice, místní komunikace nebo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody. 

Podobně jako na Slovensku je jízda po veřejně přístupných účelových komunikacích v NP 

povolena pouze v případě, že se jedná o cyklotrasu vyznačenou se souhlasem orgánu ochrany 

přírody a spadající tak do kategorie míst vyhrazených orgánem ochrany přírody. Pravidla pro 

jízdu na kole v CHKO se odvíjí podle toho, zdali se na jeho území nachází NPR. Na území 

NPR platí stejná omezení jízdy na kole jako v NP. Pokud se na území NPR nenachází, je zde 

cykloturistika upravena na základě dalších ustanovení ZOPK, například omezení pořádání 

soutěží na jízdních kolech. Dále zde platí omezení podle lesního zákona, který zakazuje jízdu 

na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy. Omezení zde může vyplývat i ze zákona o 

pozemních komunikacích, podle kterého, může dojít k omezení veřejného přístupu na účelovou 

komunikaci za účelem ochrany oprávněných zájmů vlastníka účelové komunikace. Pro 

MZCHÚ jako jsou PR, NPP, PP platí také omezení vycházející z výše zmíněných zákonů.  

V průzkumu, který proběhl v rámci této diplomové práce, byla zjišťována míra 

poškození cyklostezek a jejich okolí v důsledku cykloturistiky. Během šetření bylo pozorováno 

relativně malé poškození, celkově se jednalo o plochu přibližně 24 m2.  
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 Z mého pohledu se vzhledem k rozloze jednotlivých ZCHÚ a délkám cyklostezek 

jedná o minimální poškození. Regulace je tudíž dostatečná. Poškození byla způsobená 

především vlivem počasí a nepřizpůsobením jízdy cyklistů daným podmínkám na trase. 

U pozorování, která proběhla v období delšího sucha se negativní vlivy cykloturistů 

neprojevily.  

Obecně výzkum v této oblasti není příliš rozsáhlý, několik studií, například 

Pickeringová a kol. (2010), Pickeringová a kol. (2011) nebo Evjuová a kol. (2021) se věnovala 

porovnání dopadu cyklistiky, pěší turistiky nebo např. jízdy na koni na životní prostředí.  

Největším problémem se v přírodě jeví tvorba bahnitých úseků, které vznikají po dešti 

na nezpevněných stezkách, nebo na nezpevněných okrajích jinak zpevněných stezek. Tato 

bahnitá jezírka často rozšiřují cyklostezku mimo její hranice, tento problém byl označen jako 

zásadní ve studii Mariona a Wimpeyho (2007). Tato jezírka vznikají při častém přejezdu 

cyklistů po změklém podkladu. Přítomnost těchto jezírek úzce souvisí s meteorologickými 

podmínkami. Toto tvrzení se shoduje se studií Evjuové a kol. (2021), která tvrdí, že v místech 

s častými dešťovými srážkami může být degradace stezek a jejich nežádoucí rozšiřování 

uspíšeno častým používáním. Výsledky terénního pozorování provedeného v rámci této práce 

byly významně ovlivněny počasím. Je pravděpodobné, že kdyby byla ZCHÚ navštívena v 

období bez dešťových přeháněk, žádná bahnitá jezírka by nebyla pozorována, a naopak by 

převažovaly problémy s utužením půdy a ztrátou vegetace, jak popisuje studie Thurstona a 

Readera z roku 2001.  

Jelikož počasí nelze ovlivnit, je potřeba reagovat na tyto podmínky vhodnými 

opatřeními v přírodě. Tímto opatřením může být omezení přístupu na danou stezku nebo 

navezení zpevňujícího materiálu. Na stezkách, kde by hrozilo riziko tvorby bahnitých úseků, 

by bylo vhodné umístit informační tabule. Tyto tabule by obsahovaly doporučení, kterými by 

se návštěvníci měli řídit pro zvýšení vlastního bezpečí a za účelem prevence vzniku poškození 

na stezkách.   

Do budoucna bude vhodné soustředit se na tuto problematiku z důvodu neustálého růstu 

popularity cykloturistiky. Trendem posledních let je i masivní rozšíření elektrocyklistiky. Tato 

kola umožňují pohyb na větší vzdálenosti i lidem, kteří by toho na běžném kole nebyli schopni. 

Elektrokola mají větší hmotnost a jsou pro senzitivní úseky větší zátěží. Bylo by vhodné 

v mapách označit obtížnost jednotlivých tras, aby se předešlo tomu, že nezkušení cyklisté se 

vydají na trasu, která je nad jejich síly.  
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Velký potenciál jistě leží ve využívání heatmap správami jednotlivých ZCHÚ, které 

znázorňují pohyb cyklistů po jejich území. Na základě těchto dat, by bylo možné plánování 

nových stezek, případně odpočinkových míst. 

  V rámci zvýšení ochrany prostředí a bezpečnosti osob by bylo vhodné inspirovat se 

doporučením pro rakouské cykloturisty a omezit tuto činnost pouze na denní dobu, kdy není 

snížená viditelnost a příroda není v klidovém režimu. 
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6 ZÁVĚR 

V této práci je nastíněna problematika cykloturistiky v ZCHÚ na území 4 států. Jedná 

se o aktivitu se stále stoupající popularitou a je možné, že stávající omezení vyplývající z 

právních předpisů nebudou pro naplnění ochranných účelů v budoucnu stačit. Zvláště z pohledu 

terénní cyklistiky, při které se sportovci často nekontrolovatelně pohybují mimo značené 

stezky. V tomto ohledu je více než vhodná spolupráce správ jednotlivých území s asociacemi a 

spolky věnující se tomuto sportovnímu vyžití.  Je potřeba se tomuto tématu věnovat i z 

vědeckého hlediska, pro bližší prozkoumání možných rizik pro přírodní prostředí. Tento 

problém zahrnuje i cyklisty využívající elektrokola. Jejich používání umožňuje i nezkušeným 

cyklistům navštívit vzdálenější a obtížněji přístupné lokality, které nejsou na takovou zátěž 

připravené. 

Právní regulace cykloturistiky v ZCHÚ slouží primárně pro ochranu ekologicky a 

esteticky hodnotných území. V těch nejcitlivějších partiích ZCHÚ platí obecně nejpřísnější 

pravidla pro vjezd cykloturistů, která jsou ve většině případů místně specifická, ve smyslu 

zákazu vstupu mimo značené trasy, nebo zákazu vstupu v určitém časovém rozmezí. V těchto 

územích je nežádoucí jakékoliv zasahování ze strany návštěvníků do přirozeného stavu. I z 

tohoto důvodu platí v okolí atraktivních míst přísnější pravidla. V těchto oblastech se pohybuje 

větší množství jak pěších turistů, tak i cykloturistů a okolí stezek je vystaveno vyšší zátěži než 

méně atraktivní oblasti. V těchto případech zpravidla zasahují správy jednotlivých území a 

návštěvníky se snaží korigovat různými opatřeními, ať už se jedná o posílení řad strážců přírody 

v terénu, nebo například instalací ochranných sítí kolem chráněných biotopů.  

V rámci této diplomové práce navrhuji následující doporučení za účelem minimalizace 

negativních dopadů cykloturistiky pro CHKO Český ráj. Bylo zde naměřena největší míra 

poškození na stezkách a jejich okolí. Poškození zde vzniká v souvislosti s nadměrným 

množstvím návštěvníků a jejich pohybu po sice značených, ale nezpevněných stezkách. Bylo 

by tedy vhodné připravit pro cykloturisty větší množství zpevněných tras vedoucích chráněným 

územím. Případně omezit vstup na nezpevněné úseky tras v období po dešti. Jednou z možností 

by bylo oddělení pěších turistů a cykloturistů na jednotlivých stezkách, minimalizovalo by se 

tak riziko poškození mimo stezku, které vzniká při vyhýbání se navzájem. Zároveň by měli 

cyklisté větší plochu pro manévrování v rámci stezky a mohli se lépe vyhnout bahnitým 

jezírkům a dále nepřispívat k jejich rozšiřování. Bylo by také vhodné do terénu umístit 

informační tabule s pokyny, jak se za daného počasí na stezkách chovat. 
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PŘÍLOHY 

Česká republika 

CHKO Český ráj 

TABULKA 1: ZKOUMANÉ ÚSEKY V ČESKÉM RÁJI - TRASA 1; 2,5 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 10 Ne Ne Ano 0 

2 (0,2) Ano 8 Ne Ne Ano 0 

4 (0,6) Ano 8 Ano Ne Ano 0 

6 (1) Ano 11 Ano Ne Ano 3 

8 (1,4) Ano 0 Ano Ne Ano 2 

9 (1,6) Ano 6 Ne Ne Ano 0 

 

  

OBR. Č. 1: MAPA ZKOUMANÝCH TRAS V CHKO ČESKÝ RÁJ (MAPY.CZ) 
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TABULKA 2: ZKOUMANÉ ÚSEKY V ČESKÉM RÁJI - TRASA 2; 7,8 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

2 (0,2) Ano 2 Ne Ano Ano 0,5 

3 (0,4) Ne 3 Ne Ano Ano 0 

9 (1,6) Ano 2 Ne Ne Ano 0 

11 (2) Ne 1 Ne Ne Ano 0 

19 (3,6) Ano 2 Ne Ano Ano 1 

30 (5,8) Ne 2 Ne Ano Ano 0 

 

TABULKA 3: ZKOUMANÉ ÚSEKY V ČESKÉM RÁJI - TRASA 3; 2 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

2 (0,2) Ne 10  Ne Ano Ano 0 

3 (0,4) Ne 14  Ne Ano Ano 0 

4 (0,6) Ne 13  Ano Ne Ano 0 

9 (1,6) Ne 28 Ne Ne Ano 0 
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TABULKA 4: ZKOUMANÉ ÚSEKY V ČESKÉM RÁJI - TRASA 4; 6,7 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ne 3 Ne Ano Ano 0 

2 (0,2) Ne 10 Ne Ano Ano 0 

5 (0,8) Ne 2 Ne Ne Ano 0 

7 (1,2) Ne 5 Ne Ne Ano 0 

18 (3,4) Ano 5 Ne Ne Ano 0 

28 (5,4) Ne 18 Ano Ne Ano 0 

 

TABULKA 5: ZKOUMANÉ ÚSEKY V ČESKÉM RÁJI - TRASA 5; 3,8 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

3 (0,4) Ne 12 Ne Ne Ano 0 

7 (1,2) Ne 8 Ne Ne Ano 0 

10 (1,8) Ne 26 Ano Ne Ano 0 

13 (2,4) Ne 9 Ne Ne Ano 0 

14 (2,6) Ano 4 Ano Ano Ano 0 

17 (3,2) Ano 7 Ano Ne Ano 0 
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NP Krkonoše 

 

OBR. Č. 2: MAPA ZKOUMANÝCH TRAS V NP KRKONOŠE (MAPY.CZ) 

TABULKA 6: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP KRKONOŠE - TRASA 1; 3,3 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 13 Ne Ano Ne 0 

4 (0,6) Ano 11 Ne Ne Ne 0 

6 (1) Ano 16 Ne Ano Ne 1 

7 (1,2) Ano 13 Ne Ano Ne 0 

11 (2) Ano 6 Ano Ano Ne 0 

16 (3) Ano 11 Ne Ano Ne 0 
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TABULKA 7: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP KRKONOŠE - TRASA 2; 7,1 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

3 (0,4) Ne 41 Ne Ano Ne 0 

4 (0,6) Ne 22 Ne Ano Ne 0 

13 (2,4) Ne 7 Ano Ne Ne 0 

16 (3) Ne 20 Ano Ano Ne 0 

27 (5,2) Ne 18 Ne Ne Ne 0 

32 (6,2) Ne 17 Ne Ano Ne 0 

 

TABULKA 8: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP KRKONOŠE - TRASA 3; 8 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

2 (0,2) Ne 18 Ne Ne Ne 0 

3 (0,4) Ne 17 Ne Ne Ne 0 

8 (1,4) Ano 5 Ne Ano Ne 0 

13 (2,4) Ne 22 Ne Ano Ne 0 

20 (3,8) Ne 28 Ne Ne Ne 0 

40 (7,8) Ne 22 Ano Ne Ne 0 
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TABULKA 9,: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP KRKONOŠE - TRASA 4; 8,8 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

2 (0,2) Ne 13 Ano Ne Ne 0 

4 (0,6) Ne 6 Ano Ne Ne 0 

9 (1,6) Ne 12 Ano Ne Ne 0 

23 (4,4) Ne 14 Ano Ne Ne 0 

27 (5,2) Ne 7 Ano Ne Ne 0 

38 (7,4) Ne 2 Ano Ne Ne 0 

 

TABULKA 10: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP KRKONOŠE - TRASA 5; 5,7 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 12 Ano Ano Ne 0 

4 (0,6) Ano 10 Ano Ne Ne 0 

9 (1,6) Ano 19 Ano Ne Ne 0 

17 (3,2) Ano 15 Ano Ne Ne 0 

21 (4) Ano 12 Ano Ne Ne 0 

24 (4,6) Ano 10 Ano Ano Ne 0 
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NP Šumava 

 

OBR. Č. 3: MAPA ZKOUMANÝCH TRAS V NP ŠUMAVA (MAPY.CZ) 

TABULKA 11: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ŠUMAVA - TRASA 1; 5 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

2 (0,2) Ne 12 Ne Ano Ne 0 

8 (1,4) Ne 10 Ne Ano Ne 0 

16 (3) Ne 6 Ano Ne Ne 0 

17 (3,2) Ne 11 Ano Ne Ne 0 

20 (3,8) Ne 12 Ne Ano Ne 0 

21 (4) Ne 7 Ne Ano Ne 0 
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TABULKA 12: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ŠUMAVA - TRASA 2; 5,8 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

3 (0,4) Ne 14 Ne Ne Ne 0 

6 (1) Ne 33 Ano Ne Ne 0 

11 (2) Ne 20 Ne Ano Ne 0 

12 (2,2) Ne 4 Ne Ano Ne 0 

20 (3,8) Ne 7 Ne Ano Ne 0 

27 (5,2) Ne 3 Ne Ne Ne 0 

 

TABULKA 13: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ŠUMAVA - TRASA 3; 8 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 1 Ne Ano Ne 0 

3 (0,4) Ne 2 Ne Ano Ne 0 

12 (2,2) Ano 1 Ne Ano Ne 0 

13 (2,4) Ano 4 Ne Ano Ne 0 

28 (5,4) Ne 20 Ano Ano Ne 2 

31 (6) Ne 5 Ano Ano Ne 0 
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TABULKA 14: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ŠUMAVA - TRASA 4; 3,9 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

4 (0,6) Ne 4 Ano Ne Ne 0 

5 (0,8) Ne 10 Ano Ne Ne 0 

8 (1,4) Ne 11 Ano Ne Ne 0 

10 (1,8) Ne 15 Ano Ne Ne 0 

16 (3) Ne 7 Ne Ne Ne 0 

19 (3,6) Ne 1 Ne Ano Ne 0 

 

TABULKA 15: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ŠUMAVA - TRASA 5; 10 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

9 (1,6) Ano 21 Ano Ne Ne 0 

11 (2) Ano 9 Ano Ano Ne 0 

18 (3,4) Ano 13 Ano Ne Ne 0 

24 (4,6) Ne 9 Ne Ano Ne 0 

32 (6,2) Ne 16 Ne Ne Ne 0 

34 (6,6) Ne 14 Ne Ne Ne 0 
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NP České Švýcarsko 

 

OBR. Č. 4: MAPA ZKOUMANÝCH TRAS V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO (MAPY.CZ) 

 

TABULKA 16: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 1; 9,7 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 0 Ne Ano Ano 0 

17 (3,2) Ano 3 Ano Ne Ano 0 

28 (5,4) Ne 7 Ano Ne Ano 0 

30 (5,8) Ne 6 Ne Ano Ano 0 

43 (8,4) Ne 7 Ano Ne Ano 0 

45 (8,8) Ne 3 Ano Ne Ano 0 
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TABULKA 17: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 2; 3,9 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

3 (0,4) Ne 6 Ano Ne Ano 0 

8 (1,4) Ne 6 Ano Ne Ano 0 

9 (1,6) Ne 2 Ano Ne Ano 0 

11 (2) Ne 5 Ano Ne Ano 0 

14 (2,6) Ne 4 Ano Ne Ano 0 

18 (3,4) Ne 2 Ano Ne Ano 0 

 

TABULKA 18: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 3; 3,5 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

2 (0,2) Ne 4 Ano Ne Ano 0 

6 (1) Ne 0 Ano Ne Ano 0 

9 (1,6) Ne 1 Ano Ne Ano 0 

11 (2) Ne 7 Ano Ano Ano 0 

17 (3,2) Ne 14 Ano Ano Ano 0 

18 (3,4) Ne 18 Ano Ano Ano 0 
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TABULKA 19: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 4; 1,8 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 5 Ano Ne Ano 1 

5 (0,8) Ano 6 Ano Ne Ano 0 

7 (1,2) Ano 6 Ano Ne Ano 1 

9 (1,6) Ano 0 Ano Ne Ano 0 

 

TABULKA 20: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 5; 7,7 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ne 1 Ne Ano Ano 0 

8 (1,4) Ano 8 Ano Ano Ano 0 

15 (2,8) Ano 1 Ano Ne Ano 0 

23 (4,4) Ano 1 Ano Ne Ano 1,5 

26 (5) Ano 1 Ano Ano Ano 0 

35 (6,8) Ano 2 Ano Ne Ano 0 
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Slovensko 

NP Malá Fatra 

 

OBR. Č. 5: MAPA ZKOUMANÝCH TRAS V NP MALÁ FATRA (MAPY.CZ) 

 

TABULKA 21: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP MALÁ FATRA - TRASA 1; 6,3 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

4 (0,6) Ano 5 Ne Ano Ne 0 

16 (3,2) Ano 10 Ano Ne Ne 0 

18 (3,4) Ano 10 Ne Ano Ne 0 

23 (4,4) Ano 12 Ano Ne Ne 0 

20 (4) Ano 17 Ano Ano Ne 0 

31 (6,2) Ne 18 Ne Ano Ne 0 
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TABULKA 22: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP MALÁ FATRA - TRASA 2; 1,8 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

3 (0,4) Ano 8 Ano Ne Ne 0 

5 (0,8) Ano 10 Ne Ne Ne 0 

7 (1,2) Ano 6 Ano Ne Ne 0 

8 (1,4) Ano 16 Ano Ne Ne 0 

 

TABULKA 23: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP MALÁ FATRA - TRASA 3; 4,6 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 14 Ano Ne Ne 0 

2 (0,2) Ano 16 Ano Ne Ne 0 

4 (0,8) Ano 25 Ano Ne Ne 0 

6 (1,2) Ano 23 Ano Ne Ne 2 

10 (2) Ano 26 Ano Ne Ne 1 

19 (3,8) Ano 55 Ano Ne Ne 0 

23 (4,4) Ano 27 Ano Ano Ne 2 
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TABULKA 24: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP MALÁ FATRA - TRASA 4; 3,5 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 21 Ano Ne Ne 0 

4 (0,8) Ano 11 Ano Ne Ne 0 

10 (2) Ano 9 Ano Ne Ne 0 

14 (2,8) Ano 13 Ano Ano Ne 0 

15 (3) Ano 12 Ano Ne Ne 0 

17 (3,4) Ano 8 Ano Ano Ne 0 
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Německo 

NP Bavorský les 

 

OBR. Č. 6: MAPA ZKOUMANÝCH TRAS V NP BAVORSKÝ LES (MAPY.CZ) 

TABULKA 25: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP BAVORSKÝ LES - TRASA 1; 7,3 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (z 0 ) Ano 14 m Ano Ano Ne 0 

7 (z 1,2) Ne 2 m Ano Ne Ne 0 

9 (z 1,6) Ne 15 m Ano Ano Ne 0 

16 (z 3) Ne 13 m Ne Ano Ne 0 

29 (z 5,6) Ne 23 Ano Ne Ne 0 

34 (z 6,6) Ne 27 m Ano Ne Ne 0 
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TABULKA 26: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP BAVORSKÝ LES - TRASA 2; 2,2 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ne 9 Ano Ano Ne 0 

3 (0,4) Ne 7 Ano Ne Ne 0 

5 (0,8) Ne 27 Ano Ne Ne 0 

7 (1,2) Ne 21 Ne Ne Ne 0 

9 (1,6) Ne 33 Ne Ne Ne 0 

 

TABULKA 27: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP BAVORSKÝ LES - TRASA 3; 6,1 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (z 0 m) Ano 26 m Ne Ano Ne 4 

5 (0,8) Ne 3 Ne Ne Ne 0 

19 (3,6) Ne 23 Ano Ne Ne 0 

20 (3,8) Ne 32 Ano Ne Ne 0 

21 (4) Ne 14 Ano Ne Ne 0 

24 (4,6) Ne 7 Ne Ano Ne 0 
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TABULKA 28: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP BAVORSKÝ LES - TRASA 4; 4,7 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

2 (0,2) Ne 17 Ano Ne Ne 0 

7 (1,2) Ne 1 Ano Ne Ne 0 

10 (1,8) Ne 8 Ano Ne Ne 0 

13 (2,4) Ne 12 Ano Ne Ne 0 

15 (2,8) Ne 8 Ano Ne Ne 0 

16 (3) Ne 17 Ano Ne Ne 0 

 

TABULKA 29: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP BAVORSKÝ LES - TRASA 5; 2,7 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 1 Ano Ano Ne 0 

4 (0,6) Ne 16 Ano Ne Ne 0 

6 (1) Ne 23 Ano Ne Ne 0 

7 (1,2) Ano 4 Ano Ne Ne 0 

9 (1,6) Ano 15 Ano Ne Ne 0 

10 (1,8) Ano 17 Ano Ano Ne 0 
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NP Saské Švýcarsko 

 

OBR. Č. 7: MAPA ZKOUMANÝCH TRAS V NP SASKÉ ŠVÝCARSKO (MAPY.CZ) 

TABULKA 30: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP SASKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 1; 10 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

3 (0,4) Ano 11  Ano Ano Ano 0 

7 (1,2) Ano 10  Ne Ano Ano 0 

17 (3,2) Ano 13  Ano Ano Ano 0 

31 (6) Ne 22  Ano Ne Ano 0 

36 (7) Ne 0  Ano Ano Ano 0 

39 (7,6) Ne 12  Ano Ne Ano 0 
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TABULKA 31: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP SASKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 2; 2,5 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ne 0  Ano Ne Ano 0 

3 (0,4) Ne 13  Ano Ne Ano 0 

5 (0,8) Ne 3  Ano Ne Ano 0 

7 (1,2) Ne 15  Ano Ne Ano 0 

9 (1,6) Ne 7  Ano Ano Ano 0 

11 (2) Ne 16  Ano Ne Ano 0 

 

TABULKA 32: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP SASKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 3; 2 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 3  Ano Ne Ano 0 

4 (0,6) Ano 1  Ano Ne Ano 0 

7 (1,2) Ano 4  Ano Ne Ano 0 

10 (1,8) Ano 11  Ano Ne Ano 0 
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TABULKA 33: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP SASKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 4; 2,7 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ne 22  Ano Ne Ano 0 

3 (0,4) Ano  3  Ano Ne Ano 0 

6 (1) Ano 11  Ano Ne Ano 0 

7 (1,2) Ano 7  Ano Ne Ano 0 

10 (1,8) Ano 12 Ano Ano Ano 0 

11 (2) Ano 6  Ano Ne Ano 0 

 

TABULKA 34: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP SASKÉ ŠVÝCARSKO - TRASA 5; 1,5 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 3  Ne Ne Ano 0 

3 (0,4) Ne 24  Ano Ne Ano 0 

4 (0,6) Ne 31  Ano Ne Ano 0 

6 (1) Ne 24  Ne Ne Ano 0 
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Rakousko 

NP Thayatal 

 

OBR. Č. 8: MAPA ZKOUMANÝCH TRAS V NP THAYATAL (MAPY.CZ) 

TABULKA 35: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP THAYATAL - TRASA 1; 3,2 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ne 3 Ne Ano Ne 0 

7 (1,2) Ne 26 Ne Ano Ne 0 

9 (1,6) Ne 7 Ne Ano Ne 0 

11 (2) Ne 5 Ne Ano Ne 0 

13 (2,4) Ano 6 Ne Ano Ne 0 

16 (3) Ne 14 Ne Ne Ne 0 
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TABULKA 36: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP THAYATAL - TRASA 2; 715 M 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

 Ne 23 Ne Ano Ne 0 

 

NP Kalkalpen 

 

OBR. Č. 9: MAPA ZKOUMANÝCH TRAS V NP KALKALPEN (MAPY.CZ) 
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TABULKA 37: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP KALKALPEN - TRASA 1; 10,8 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

6 (1) Ne 15  Ano Ne Ne 0 

12 (2,2) Ne 24 Ano Ne Ne 0 

18 (3,4) Ne 3 Ano Ne Ne 0 

29 (5,6) Ne 34 Ano Ne Ne 0 

32 (6,2) Ne 28 Ano Ne Ne 0 

53 (10,4) Ne 22 Ne Ano Ne 0 

 

TABULKA 38: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP KALKALPEN - TRASA 2; 8,1 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

10 (1,8) Ano 2 Ano Ano Ne 0 

12 (2,2) Ano 10 Ano Ne Ne 0 

18 (3,4) Ano 6 Ano Ne Ne 0 

25 (4,8) Ano 6 Ano Ne Ne 0 

36 (7) Ano 1 Ano Ne Ne 0 

41 (8) Ano 7 Ano Ano Ne 2 
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TABULKA 39: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP KALKALPEN - TRASA 3; 5 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

3 (0,4) Ne 42 Ano Ne Ne 0 

7 (1,2) Ne 36 Ano Ne Ne 0 

17 (3,2) Ne 38 Ano Ne Ne 0 

21 (4) Ne 25 Ne Ne Ne 0 

23 (4,4) Ne 19 Ne Ne Ne 0 

24 (4,6) Ne 24 Ne Ano Ne 0 

 

TABULKA 40: ZKOUMANÉ ÚSEKY V NP KALKALPEN - TRASA 4; 2,7 KM 

Úsek 

[km] 

Voda Převýšení 

[m] 

Les Atraktivní 

místo 

Podloží 

pískovec 

Poškození 

[m2] 

1 (0) Ano 5 Ano Ne Ne 0 

2 (0,2) Ano 1 Ano Ne Ne 0 

4 (0,6) Ano 10 Ano Ano Ne 0 

8 (1,4) Ano 17 Ano Ne Ne 0 

10 (1,8) Ano 17 Ano Ne Ne 0 

 


