
ERRATA 

Odstavec je vhodné zařadit na začátek kapitoly 4: Výsledky, na stranu 50 

V následující tabulce je shrnuta právní regulace cykloturistiky ve studovaných zemích vyplývající z rešerše právních předpisů. Z tabulky je 

zřejmá přísnost opatření v jednotlivých státech. Nejpřísnější omezení jsou zvýrazněny nejtmavší barvou (německy mluvící země), světlejší barvou 

pak státy s volnějším režimem.  

Tabulku č.2 je vhodné zařadit do kapitoly 4: Výsledky, na stranu 50, za úvodní odstavec viz výše. 

Tabulka č.2: Komparace pravidel cykloturistiky v České republice, Slovensku, Německu a Rakousku 

 Česká republika Slovensko Německo Rakousko 

     Omezení      platná v 

NP 

 

 

Zákaz jízdy v NP (popř. 

NPR) mimo silnice, místní 

komunikace nebo místa 

vyhrazená orgánem 

ochrany přírody. Jízda po 

účelových komunikacích 

pouze se souhlasem 

orgánu ochrany přírody. 

V územích spadajících do 

3. stupně ochrany je 

zakázáno jezdit mimo 

dálnice, cesty, místní 

komunikace a značené 

cyklotrasy. Jízda po 

účelových komunikacích 

je povolena pouze, pokud 

se jedná o značenou 

cyklotrasu. 

Zákaz jízdy mimo silnice a 

k tomu určené cesty. 

Zákaz jízdy po 

sportovních, naučných a 

pěších stezkách. Jízda 

povolena pouze na cestách 

považovaných pro tento 

účel za vhodné. 

Zákaz jízdy mimo 

cyklostezky. V polohách 

nad 1200 m n. m., 

slatinách, bažinách, na 

vlhkých loukách a 

horských biotopech 

povolena jízda pouze na 

vyhrazených místech, 

nebo se souhlasem 

vlastníka. Zákaz jízdy 

mimo smluvně stanovená 

časová období a noční 

hodiny. 

Režim v ostatních ZCHÚ Jízda po účelových 

komunikacích povolena. 

Další omezení vychází z 

lesního zákona. 

V územích spadajících do 

2. stupně ochrany, je jízda 

po účelových cestách 

povolena. Další omezení 

vychází z lesního zákona. 

Zákaz jízdy mimo silnice a 

k tomu určené cesty. Další 

omezení vychází z lesních 

zákonů. 

Zákaz jízdy mimo 

cyklostezky. Zákaz jízdy 

mimo smluvně stanovená 

časová období a noční 

hodiny. Další omezení 

vychází z lesního zákona. 

     Omezení      platná pro 

pozemky plnící funkci lesa 

(navíc k omezení 

stanovených pro příslušné 

kategorie ZCHÚ) 

Zákaz jízdy mimo lesní 

cesty. 

Zákaz jízdy mimo lesní 

cesty o minimální šířce 

4 m. 

Zákaz jízdy mimo silnice a 

cesty k tomu určené. Jízda 

povolena pouze na 

komunikacích vhodných 

pro toto využití. 

Zákaz jízdy bez povolení 

vlastníka nebo správce 

lesní cesty. 

 



Následující odstavec je vhodné zařadit do kapitoly 6: Závěr na str. 61 

Z rozborů právních předpisů a jejich komparace (viz. Tabulka č.2) vyplývá, že pro území NP platí 

napříč všemi studovanými zeměmi nejpřísnější pravidla. Tato omezení se v určité míře vztahují i na ostatní 

kategorie ZCHÚ. Z komparace vyplývá, že Česká republika a Slovensko přistupují k ochraně v ZCHÚ 

obdobně, významný rozdíl přináší slovenský lesní zákon s bližší definicí lesní cesty. Obě země aplikují 

většinou obecně platná pravidla.  Na druhou stranu v Německu a Rakousku, se pravidla pro pohyb po 

silnicích a cestách ZCHÚ odvíjí od stavu jednotlivých stezek. V Německu je zavedeno povolování využívat 

cesty pro účel cykloturistiky na základě její vhodnosti pro toto využití, status vhodnosti se může během 

sezóny měnit. V Rakousku se musí cyklisté podřídit nejvíce pravidlům. Tato pravidla jsou zároveň i velmi 

konkrétní jak z pohledu časových omezení, tak z pohledu omezení místních. 

 

Odstavec je vhodné zařadit do kapitoly 4: Výsledky na str.51, za text ke grafu 3, končící větou: 

„Vyskytují se zde také častěji nezpevněné cyklostezky, které jsou k poškození náchylnější.“ 

Pro zjištění, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi německy mluvícími a ostatními zeměmi 

v míře poškození cyklostezek, byl zvolen Chí-kvadrát test. V tabulce č.3 jsou popsány četnosti úseků s a 

bez poškození a výsledná p-hodnota. 

 

Tabulku č. 3 je vhodné zařadit do kapitoly 4: Výsledky na str. 51, za úvodní text k tabulce č. 3 

Tabulka č. 3: Četnosti úseků s a bez poškození v německy mluvících zemích a ostatních zemích 

Země Úseky s poškozením Úseky bez poškození 

Ostatní 12 31 

Německy 

mluvící 2 28 

Celkový součet 14 59 

Signifikance chí-kvadrát testu: p=1,273*10-12 

 

 

 

 

 

 



Odstavec je vhodné zařadit do kapitoly 5: Diskuze na str. 57, za odstavec zabývající se hypotézou č. 

4, končící větou: „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 ověření hypotézy číslo 4, která předpokládá vyšší míru dodržování omezení, tedy nižší 

poškození v německy mluvících zemích, byla data podrobena statistické analýze. Pomocí Chí-kvadrát testu 

byla testována závislost četnosti úseků s poškozením na zemích jejich výskytu. Přesněji zda je rozdíl 

v množství poškozených úseků mezi německy mluvícími zeměmi a ostatními zeměmi je signifikantní. 

Výsledná p-hodnota vyšla p=1,273*10-12. Na základě tohoto zjištění je možné zamítnout nulovou hypotézu, 

že počty poškozených úseků nesouvisí s místem jejich nálezu a lze tedy předpokládat jejich závislost. Nižší 

míra poškození je pravděpodobně dána na základě omezení platných pro cyklisty na území Německa a 

Rakouska, a především respektováním těchto omezení. Přesto, že byl zaznamenán signifikantní rozdíl, je 

nutné brát v potaz fakt, že test byl proveden na poměrně malém vzorku dat, kdy při jejich sběru hrály svou 

roli i meteorologické podmínky, které nebyly během všech pozorování stejné. 


