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1. Úvod 

Rekreace  v přírodě  a  krajině  je  v západní  společnosti  pojem  nabírající  na 

intenzitě a důležitosti.  Na významu nabývá přibližně od konce 19. století,  nemá tedy 

příliš dlouhou tradici, ale vychází z principů a institutů ve společnosti přítomných po 

staletí  a  nadále  je  nutné  s existencí  množství  masově  vykonávaných  volnočasových 

aktivit obyvatelstva i zahraničních turistů počítat jak při stanovení koncepcí a politik 

územního rozvoje, tak při tvorbě a změnách současné legislativy týkající se přístupu do 

krajiny.

Toto téma jsem si vybral především kvůli  spektru mých zájmových činností, 

které jsou součástí problematiky volnočasových aktivit v kombinaci s režimem krajiny a 

lesa.  Od  dětství  jsem  byl  aktivním  orientačním  běžcem  a  nejsou  mi  cizí  ani  jiné 

outdoorové aktivity,  proto mne při studiu na PF UK velmi zajímala úprava právních 

institutů  a  odvětví,  která  se  v této  oblasti  promítají.  Proto  se  ve své  práci  zaměřím 

především na pojetí  svobody pohybu jako jednoho z veřejných zájmů garantovaných 

ústavou,  které  za  zákonných  podmínek  vyjádřených  v právních  normách  veřejného 

práva omezují tradiční pojetí výkonu vlastnických práv. K tomuto vztahu vlastnictví a 

svobody pohybu je však třeba zahrnout i množství jiných veřejných zájmů, které se 

v úpravě volného pohybu a volnočasových aktivit významnou měrou projevují.

V praxi je možné se setkat s mnoha názory na tuto problematiku. Nejen mezi 

laickou veřejností, ale i mezi představiteli odborné veřejnosti a zaměstnanci správních 

úřadů je často prosazován velmi rozdílný výklad zákonných ustanovení a zásad užívání 

krajiny (které jsou kolikrát vůbec v přímém rozporu). Vzhledem k absenci komplexní 

právní úpravy, která by ve srozumitelných a jasných ustanoveních stanovovala základní 
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obsah práva volného pohybu a spřízněných institutů, dochází mezi různými zájmovými 

skupinami často k názorovým sporům ohledně využívání lokalit v krajině a lesích.

Doufám, že můj pohled na věc není příliš zkreslen příslušností (velmi volnou) 

k jedné z těchto zájmových skupin. Pokoušel jsem se seznámit s argumenty a názory 

z ostatních  oblastí  a  ve vztahu k možnostem práva  najít  teoretický  kompromis  mezi 

požadavky všech subjektů účastných na užívání krajiny. Dle mého názoru je krajina, a 

především les, schopna uspokojovat požadavky velkého množství zájmových skupin, 

pokud mezi sebou nebudou bojovat, upřednostňovat své vlastní zájmy za každou cenu 

na  úkor  ostatních  a  budou  zachovávat  určitou  míru  ohleduplnosti,  nezbytnou  pro 

obyčejné občanské soužití. 

Krajina  České  republiky  je  obecně  z  velké  části  hospodářskou  krajinou 

poznamenanou lidskou činností do té míry,  že původní přírodní biotopy dnes existují 

jen na velmi malém procentu rozlohy a jsou většinou chráněny jako zvláště chráněná 

území.  V ostatních  oblastech  je  lidská  činnost  „přirozenou“,  nebo  alespoň  tradiční 

součástí  krajiny.  Mám za  to,  že  většina  volnočasových  aktivit  sloužících  k rekreaci 

obyvatelstva v těchto podmínkách nemá žádný významný negativní vliv na přírodu a 

krajinu,  rozhodně  ne  větší,  než  jaký  měla  století  lidského  hospodaření.  Výjimkou 

mohou být některé extrémně vytížené lokality v turisticky atraktivních oblastech nebo 

okolí  velkých  měst  a  rekreačních  středisek.  Naopak  v jiných  lokalitách  dochází 

(a v historii docházelo) k zániku venkovských sídel a není výjimkou najít ve vzrostlém, 

zdánlivě divokém a původním lese pozůstatky lidského osídlení. Tak například v Praze 

a jejím okolí bude určitě nápor rekreantů na krajinu a lesy mnohem větší, než v oblasti 

Bílých Karpat.

Nutno  ovšem  přiznat,  že  i  ze  strany  veřejnosti,  často  sdružené  v rámci 

sportovního odvětví nebo určité volnočasové aktivity do organizací,  klubů či spolků, 

zaznívají  mnohdy  názory  na  režim  v krajině  nebo  v  lese,  které  neberou  v potaz 

požadavky ostatních zájmových skupin, případně se někteří občané v přírodě chovají 

takovým  způsobem,  že  proti  většině  umírněných  vyznavačů  dané  aktivity  poštvou 

ostatní uživatele lesa či krajiny.

Proto  si  myslím,  že  problémy  a  spory  vznikají  spíše  vinou  neohleduplného 

chování  jednotlivců  či  nepočetných  skupin,  případně  v důsledku  absence  hlubšího 

povědomí o funkcích krajiny,  lesa a přírodních ekosystémů, než vlivem konkrétního 
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druhu volnočasové aktivity. Není ale snadné takovou situaci postihnout na legislativní 

úrovni tak, aby bylo předcházení a případné postižení opravdu škodního jednání v praxi 

realizovatelné.

Dále  se  tedy  budu  zabývat  především  platnou  právní  úpravou,  instituty, 

z kterých vychází (neboť se zde spojují ustanovení několika právních norem z různých 

oblastí  práva)  a  některými  pojmy,  jejichž  výklad  v praxi  může  působit  množství 

problémů.  Okrajově  je  zmíněna  též  skandinávská  úprava  práva  volného  pohybu, 

především kvůli  existenci  komplexní  normy,  která  tento  institut  v Norské legislativě 

vymezuje.

Práce je rozdělena  na pět  tématických kapitol  (kapitoly č.  2 až 6).  Ve druhé 

kapitole se zabývám pojmem rekreace a malým exkurzem do historie této oblasti lidské 

činnosti v českých zemích. Ve třetí kapitole je rozebrána svoboda pohybu, vlastnictví 

pozemků a kolidující veřejné zájmy. Následující, čtvrtá tématická kapitola, podrobněji 

rozebírá některé nejasné pojmy vztahující se k právu volného pohybu obecně. V páté 

kapitole  je  krátce  rozebrána  skandinávská  úprava  práva  rekreace  v krajině.  V šesté 

kapitole je pak podrobně rozebrána právní úprava práva volného pohybu.

Práce je tvořena k právnímu stavu prosince 2010.
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2. Rekreace

Rekreací se rozumí soubor činností provozovaných ve volném čase za účelem 

odpočinku a regenerace fyzické, či naopak psychické složky člověka a jeho osobnosti. 

Pro  rekreaci  je  typická  změna  domácího  či  pracovního  prostředí,  činnosti  a  někdy 

i obvyklého stylu života. Rekreace kompenzuje negativní důsledky pracovního procesu 

a života zejména v městských aglomeracích.

Krom těchto aspektů je také rekreace přínosem z hlediska ekonomických aktivit 

subjektů  zabezpečujících  uspokojování  poptávky  po  možnostech  rekreace.  Tento 

ekonomický aspekt  je  důležitý  také proto,  že přináší  cestovní  ruch a  z něj  plynoucí 

prostředky  do  oblastí  s nízkou  hospodářskou  aktivitou  a  řídkým  osídlením,  a  tím 

zabraňuje  vylidňování  lokalit  a  často  podporuje  zachování  krajinného  rázu  (např. 

agroturistika).

Vzestup  rekreace  je  patrný  v důsledku  společenského  rozvoje  zejména 

koncem 19.  a  ve  20.  století  a  nadále  pokračuje.  Vznik  městských  aglomerací 

s hromadným  bydlením  a  růst  životní  a  technologické  úrovně  vyvolal  v kombinaci 

s měnícími  se podmínkami poptávku po širší  nabídce způsobů trávení volného času. 

Rekreace se stala dostupnou i mimo bezprostřední okolí lidských sídel. V podmínkách 

České  republiky  začala  legislativa  pojem rekreace  reflektovat  především v právních 

normách týkajících se územního plánování a regionálního rozvoje.

Agenda týkající se rekreace spadá převážně pod úřad Ministerstva pro místní 

rozvoj, které koordinuje činnosti institucí v této oblasti. Státní správa zpracovává řadu 

koncepčních nástrojů a jsou vynakládány značné prostředky na podporu a zabezpečení 

rozvoje cestovního ruchu uspokojujícího poptávku po rekreaci.  Mezi nejvýznamnější 

patří  např.  Koncepce  státní  politiky  cestovního  ruchu  (aktuálně  pro  období 
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2007 – 2013), Státní program podpory cestovního ruchu nebo činnost České centrály 

cestovního ruchu.

2.1 Členění rekreace

Z hlediska územního plánování,  oboru, který se rekreací  primárně zabývá, se 

rekreace člení podle funkce na tři kategorie – každodenní, krátkodobá a dlouhodobá. 

Toto dělení je založeno na parametrech jednotlivých druhů rekreace, zejména co se týče 

požadované infrastruktury a urbanistického konceptu lidských sídel. 

Každodenní rekreace

Tato  kategorie  představuje  činnosti  vykonávané  v rámci  běžného  pracovního 

dne. Využití volného času je tedy limitováno na dostupnou oblast v blízkosti obydlí či 

zaměstnání. Dotčeným územím je tedy především zastavěné území aglomerací (veřejná 

prostranství, sportoviště, zahrádkářské osady, společenská centra) a blízké okolí sídel 

(příměstské lesy a krajina).

Krátkodobá rekreace

Jedná se většinou o víkendovou rekreaci  v rámci  běžného týdenního režimu, 

v rozsahu 1 až 4 dnů volna. S touto formou rekreace už je spjato širší spektrum činností 

a jim odpovídajících požadovaných služeb, od dopravní sítě (včetně parkovacích ploch 

ve spádových oblastech) po pohostinství a ubytování.

Dlouhodobá rekreace

Jiným  názvem  též  pobytová,  se  od  roku  1989  podstatně  změnila  vzhledem 

k možnostem  rekreace  v zahraničí  i  přílivu  zahraničních  rekreantů.  Jde  o  rekreaci 

trvající více než čtyři  souvislé dny (často v období dovolených a školních prázdnin), 

mnohdy je vázaná na sezónní podmínky. 

V rámci této práce bude rozebírána především právní úprava činností  (volno-

časových aktivit jednotlivců) jako výkonu svobody pohybu, a v této souvislosti i úprava 
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pořádání hromadných akcí. Územní plánování a infrastruktura ve vztahu k rekreaci dále 

rozebírána  nebude.  Pouze okrajově bude zmíněno budování  tras,  stezek a  pěšin pro 

účely individuální rekreace.

Vzhledem  k výše  uvedenému  je  tedy  v šesté  kapitole  užito  jiné  dělení, 

odpovídající zákonným omezením svobody pohybu, a to na: 

• Pěší pohyb (jednotlivce)

• Cyklistiku, jezdectví, běžecké lyžování a jiné (jednotlivec)

• Motorová vozidla (jednotlivec)

• Hromadné akce

2.2 Historie rekreace, spolků a organizací v ČR

Pro podmínky České republiky je významný rozvoj činnosti turistických spolků 

na  konci  19.  století.  Impulzem byla  činnost  skautských  spolků  a  vznik  německých 

turistických  organizací  (většinou  v oblasti  Sudet  obývaných  německou 

menšinou – Jizerské hory, Jesenicko atd.), za podpory německé šlechty a akademické 

obce. Budování stezek, turistických chat a rozhleden odstartovalo podstatné navýšení 

návštěvnosti do té doby poměrně nepřístupných lokalit. V reakci na tento vývoj vznikl 

z iniciativy české skautské obce Klub českých turistů působící na území ČR dodnes. Po 

první  světové  válce  se  německé  turistické  spolky  sdružily  pod  jednu  celostátní 

organizaci  nesoucí  název  „Hauptverband  deutscher  Gebirge  und  Wandervereine“. 

Českých  spolků  existovalo  taktéž  větší  množství,  ale  KČT  (tehdy  KČST  –  Klub 

Československých turistů) s postupem času začal dominovat turistické scéně na celém 

území  Čech,  Moravy a Slezska.  Zánik  německých spolků po druhé světové  válce  a 

události  roku  1948  znamenaly  útlum  činnosti  turistických  spolků.  Z rozhodnutí 

Ústředního národního výboru byla zavedena jednotná tělovýchovná organizace Sokol 

(později  nahrazena  ČSTV),  pod  níž  následně  působily  turistické  i  jiné  spolky  a 

organizace.
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Roku 1990 byla obnovena činnost samostatného Klubu českých turistů, mimo 

rámec  Československého  svazu  tělesné  výchovy  a  Svazu  pro  spolupráci  s armádou 

(později Sdružení technických sportů) vznikaly organizace sdružující vyznavače mnoha 

sportů  (např.  Český horolezecký  svaz,  Svaz  potápěčů  České  republiky,  Český  svaz 

orientačních  sportů  a  nově  vznikla  např.  Česká  mountainbiková  asociace,  dnes  již 

zrušená).  V České republice  tak díky aktivitám těchto  sdružení  vznikla,  a  dodnes  je 

z větší části udržována a rozšiřována, hustá síť značených tras a lokalit, v současnosti 

doplňována  i  o  trasy  vhodné  pro  nově  vzniklé  druhy  rekreace  (především 

cykloturistika). 

2.3 Statutární a vnitřní předpisy

Pro  množství  činností  souvisejících  s rekreací  vznikly  celostátní  organizace 

fungující na principech zájmové samosprávy. Tato sdružení, svazy či federace vydávají 

v rámci  své činnosti  právní  normy  „sui  generis“,  většinou ve formě  řádů či  stanov 

závazných  pro  registrované  členy  takové  organizace.  Tyto  normy obsahují  pravidla 

výkonu  sportovních  činností  především  na  oficiálních  akcích  organizovaných  pod 

záštitou těchto organizací, v některých případech se ale vzhledem k širokému povědomí 

veřejnosti o těchto pravidlech stávají jakousi nepsanou obyčejovou úpravou. Příkladem 

může být sporný případ judikovaný senátem Nejvyššího soudu dne 23. 2. 2005, pod sp. 

zn. 25 Cdo 1506/2004 ve věci náhrady způsobené škody.

„Pravidla  chování  pro  lyžaře,  vydaná  Mezinárodní  lyžařskou  federací  FIS,  

obsahují  normy,  jejichž  dodržováním  má  být  zajištěna  bezpečnost  uživatelů  

sjezdovky,  a  slouží  tak  k předcházení  vzniku  škod,  s nimiž  zákon  spojuje  

odpovědnost. I když nejsou obecně závazným předpisem, jsou tato pravidla pro  

lyžaře na sjezdové trati  závazná, a to bez ohledu na to,  zda jsou pramenem  

práva či nikoliv, jak je namítáno v odvolání.“

Své stanovisko potvrdil Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. 8 Tdo 

68/2010. Tento výklad je ovšem velmi rozporuplný, odborná veřejnost poukazuje na 

fakt, že taková pravidla mohou být právně závazná pouze na základě členství či jiného 
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druhu příslušnosti v organizaci, která taková pravidla vydala. Jedná se totiž o tzv. jiný 

abstraktní správní1 akt organizační povahy, který není obecně závaznou normou. Jeho 

závaznost vyplývá z osobního členství v dané sportovní či jiné organizaci. Ve vztahu 

k judikovaným  případům  se  spíše  jedná  o  nezávazné  upřesnění  obecné  prevenční 

povinnosti stanovené v ustanovení § 415 občanského zákoníku (viz níže)2. Dle mého 

názoru  je  formulace  výroku  Nejvyššího  soudu  nešťastně  zvolená  a  při  důsledném 

výkladu odporuje zásadě „Nullum crimen, nulla poena sine lege“ ve vztahu k trestnímu 

právu, a obdobně znění čl. 2 odst. 3 Listiny ve vztahu k občanskému právu. Naopak 

užití ustanovení § 415 občanského zákoníku je zde zásadní pro řešení obdobných sporů.

Obdobná pravidla vznikla pro množství více či méně rozšířených rekreačních 

činností.  Často se jedná o pouhé doporučení  v podobě „morálního  desatera“,  jejichž 

nedodržení  není  sankcionováno  ani  u  členů  příslušné  organizace.  Přesto  se  mnoho 

z nich  dostalo  do  podvědomí  široké  veřejnosti  a  často  vyjadřují  nezávazný  výklad 

obecně  definovaných  zákonných  ustanovení  způsoby,  které  mohou  předcházet 

případným sporům s vlastníky nebo jinými uživateli lesa a krajiny.

Nutno ale podotknout, že vedle unifikovaných tradičních sportů a rekreačních 

činností  vzniká  množství  nových  odvětví,  poddruhů  či  odchylek,  které  užívají  jiné 

technické pomůcky, metody či jsou praktikovány v neobvyklém prostředí, rozdílný je 

také přístup jednotlivců vykonávajících tyto činnosti. U činností s vysokým potenciálem 

poškodit zájmy vlastníka nebo veřejné zájmy (např. ochranu přírody včetně krajinných 

prvků) je tak nutno zvýšené opatrnosti a obezřetnosti (zejména ve smyslu ustanovení 

§ 415 občanského zákoníku) k zájmům chráněným zákonem.

1 Henrych, D. a kol.; Správní právo: obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 186 – 191.
2 Sporný případ okolo pravidel Mezinárodní lyžařské federace rozvedl ve svém článku Jan Vučka, viz 
Vučka, J.; Jak závazná jsou pravidla lyžařské federace?. Jiné právo [online]. 2010/05 [cit. 2011-01-23]. 
Dostupné z WWW: <http://jinepravo.blogspot.com/2010/05/jan-vucka-jak-zavazna-jsou-pravidla.html>.
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3. Svoboda pohybu a její omezení na ústavní úrovni

Předpokladem individuální  rekreace  je možnost  vykonávat  činnosti  s rekreací 

spojené.  V určitých  případech  je  takové  oprávnění  vázáno  na  zákonem  stanovené 

podmínky (řidič  motorového vozidla  a  řidičské oprávnění,  povinnost  užít  ochrannou 

přilbu u cyklisty mladšího 18 let, atd.). Ve smyslu rekreace v přírodě a krajině ale půjde, 

vzhledem k zaměření této práce, především o oprávnění jednotlivců pohybovat se po 

pozemcích – nemovitých věcech, které většinou nejsou jejich vlastnictvím. Oprávnění, 

které jim umožňuje vykonávat různé rekreační činnosti, je nazýváno svobodou pohybu, 

právem  volného  pohybu,  v angličtině  „freedom  to  roam“ či  „everyman’s  right“, 

německy „Wegefraiheit“. 

Právo  volného  pohybu  vychází  z historických  podmínek.  Svůj  odraz  nalezlo 

i v právních  normách  ústavní  úrovně a  množství  mezinárodních  norem o základních 

lidských právech a svobodách. 

Na ústavní úrovni je předpokladem pro existenci práva volného pohybu hned 

několik ustanovení. Od poměrně obecných, vyjadřujících svobodu lidského jedince a 

striktní podmínky jejího omezení, po konkrétní ustanovení týkající se svobody pohybu a 

odpovídajících omezení jak této svobody, tak jiných institutů, které jsou ve vzájemném 

konfliktu.

Z obecných ustanovení je záhodno zmínit především čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 1, 

čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1, 2, 3 a 4 Listiny. V těchto ustanoveních je vyjádřena důležitá 

zásada svobody a rovnosti v právech. Všem občanům, a dle ustanovení čl.  2 odst. 3 

Listiny  všem  lidem,  je  umožněno  činit  vše,  co  není  zákonem zakázáno.  Pouze  na 

základě zákona a v jeho mezích je možné uložit povinnost a omezit základní práva a 
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svobody.  Tato  omezení  však  musí  šetřit  jejich  podstaty  a  smyslu,  nesmějí  být 

zneužívána k jiným účelům. 

Tyto  základní  ústavní  principy jsou důležitými  pro interpretaci  nejen dalších 

ustanovení  Listiny,  ale  i  jiných  zákonných  a  podzákonných  předpisů  upravujících 

problematiku práva volného pohybu v přírodě a krajině.

Nejdůležitější úprava je však koncentrována v čl. 14 odst. 1 a 3 Listiny

„Odst. 1 – Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

Odst. 3 – Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné  

pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochrany zdraví nebo ochranu  

práv  a  svobod  druhých  a  na  vymezených  územích  též  z důvodu  ochrany 

přírody.“

Dikce odst. 1 klade ve slově „zaručena“ zvláštní důraz na zaručení této svobody. Dle 

výkladu je zde stát zavázán zaručit každému svobodu pohybu v příslušné legislativě a 

vynucovat její dodržování. Výkladem „a contrario“ čl. 41 odst. 1 Listiny je zřejmé, že 

svobody  pohybu  se  může  každý  domáhat  i  při  absenci  prováděcích  zákonných 

ustanovení, tedy bezprostředně. Ochrana svobody pohybu je vyjádřena též v ustanovení 

trestních norem (v úvahu by mohl přicházet § 171 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon). 

Ve vztahu k volnému pohybu v krajině však tyto nejsou příliš využívané. 

V ustanovení  čl.  14  odst.  3  Listiny jsou  následně stanovena možná  omezení 

svobody pohybu. Svoboda pohybu totiž může konkurovat jiným ústavně garantovaným 

právům a svobodám, a tak Listina v ustanovení čl. 14 odst. 3 stanoví přípustné meze. 

V souladu s výše uvedenými ústavními principy může být svoboda pohybu omezena 

pouze zákonem a pouze z v Listině taxativně vymezených důvodů. Tyto důvody nelze 

běžným zákonem rozšířit. Uvedené pojmy však nejsou v legislativě blíže definovány a 

podle výkladu tohoto ustanovení je tak na Ústavním soudu, aby ve svých rozhodnutích 

neurčité  pojmy  specifikoval.  Dalším  úskalím  může  být  formulace  „jestliže  je  to 

nevyhnutelné“, která vyžaduje taky určitou míru diskrece.
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Jednotlivé důvody omezení podle čl. 14 odst. 3

Bezpečnost státu 

Bezpečnost státu je nahlížena ze dvou pohledů, a to jako bezpečnost vnitřní a 

bezpečnost vnější. Vnitřní bezpečnost představuje zabezpečení podstatných náležitostí 

demokratického  právního  státu,  ochranu  života,  zdraví,  majetkových  hodnot,  a  je 

obsažena především v ustanovení  trestních norem. Vnější  bezpečnost je pro omezení 

svobody  pohybu  podstatnější.  Vyjadřuje  nedotknutelnost  státních  hranic,  celistvost 

území,  nezávislost  a svrchovanost České republiky.  K ochraně těchto institutů slouží 

například ustanovení zákona o zajišťování obrany ČR, obsahující také omezení svobody 

pohybu (viz dále).

Veřejný pořádek

Jedná se o dosti neurčitý pojem, podle komentáře k Listině3 jde o dodržování 

pravidel chování, z nichž vynutitelné jsou jen ty, dané zákonem.

Ochrana zdraví

Pod  ochranu  zdraví  by  mohl  patřit  vodní  zákon  a  ochrana  vodních  zdrojů, 

výklad uvádí jako příklad zákon o ochraně zdraví a možnost omezení svobody pohybu 

při nemocech a epidemiích.

Ochrana práv a svobod druhých 

Je velmi širokým a obecným pojmem, týkající se zejména ochrany vlastnictví, 

nedotknutelnosti  osob, obydlí  atd.  (viz dále v části  o vlastnictví).  Tato omezení  jsou 

obsažena například v ustanovení § 20 odst. 1 písm. h) lesního zákona, nebo ustanovení 

§ 63 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ochrana přírody 

Je v ustanovení čl. 14 odst. 3 ve vztahu k omezení svobody pohybu omezena na 

určitá území. Mám za to, že se jedná o zvláště chráněná území podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Otázkou je, jestli se pod uvedené ustanovení mohou podřadit třeba 

3 Pavlíček, V. a kol.; Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, 2. díl, Práva a svobody . 2. vydání. 
Praha: Linde, 2003, str. 153 – 160.
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biotopy a sídla zvláště chráněných rostlin a živočichů, pokud taková území nespadají 

pod vymezené zvláště  chráněné území ve smyslu  dikce zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Navíc by uvedené znění vyloučilo ustanovení o obecné ochraně ve vztahu ke 

svobodě pohybu.

Vzhledem  k možnostem  lidské  mobility  je  otázkou,  jaké  činnosti  je  možné 

podřadit  pod  svobodu  pohybu.  Pravděpodobně  se  bude  vztahovat  na  pěší  pohyb 

v souladu s ustanovením § 19 lesního zákona a § 63 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Co ale jiné činnosti, cyklistika, horolezectví, jízda na koni, motorová vozidla? Jistě jsou 

to formy projevu svobody pohybu, ale platí pro ně mnohem širší omezení (například v 

ustanoveních  lesního  zákona)  a  jako  takové  se  musejí  posuzovat  poněkud  odlišně, 

například proto, že mohou způsobit závažnější zásahy do práv a svobod druhých. 

3.1 Veřejný zájem

Veřejný zájem je pro tuto práci stěžejním pojmem, z důvodu veřejného zájmu 

a na  základě  zákonných  ustanovení  je  možno  omezit  práva  a  svobody  jednotlivce, 

veřejným zájmem je  odůvodněna řada omezení  svobody pohybu.  Přesto je pro mne 

velmi problematické tento pojem uchopit a exaktně definovat. Názory na obsah tohoto 

pojmu se mohou dle situace měnit podle toho, která definice se argumentující straně 

více  zamlouvá.  Proto  si  vypomohu  definicí  senátu  Ústavního  soudu  v nálezu  sp. 

zn. I.ÚS 198/95 ze dne 28.  března 1996. Ústavní  soud zde definoval  veřejný zájem 

s odkazem na dílo F. A. Hayeka4 následovně:

„…Ne každý kolektivní zájem lze označit  za veřejný zájem. Veřejný zájem je  

nutné  chápat  jako  takový  zájem,  který  by  bylo  možno  označit  za  obecný  či  

obecně prospěšný…“

Hayekova definice poukazuje na častý rozpor mezi uspokojováním kolektivního zájmu 

jedné (zájmové) skupiny s obecným zájmem celé společnosti. Tyto zájmové skupiny se 

vždy  budou snažit  ovlivnit  situaci  ve  svůj  prospěch,  je  tedy  nutné  důkladně  zvážit 

případné omezení práv ve jménu různých veřejných zájmů.
4 Hayek, F. H.; Právo, zákonodárství a svoboda. II. díl, Praha: ACADEMIA, 1991.
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S ohledem  na  téma  této  práce  budeme  pojednávat  především  o vlastnictví 

pozemků a s tím související ekonomické funkce (lesnictví jako hospodaření v lesích, 

v krajině),  svobodu  pohybu,  podporu  sportu  a  rekreačních  aktivit  obyvatelstva, 

myslivost a péči o volně žijící zvěř, ochranu přírody a krajiny a obranu státu.

3.2 Vlastnictví pozemků

Vlastnické  právo  k pozemkům  je  zásadní  právní  skutečností,  kterou  musí 

jakékoli pojetí práva volného pohybu brát v úvahu. Výkon práva svobody pohybu se 

často dostává do kolize se zájmy vlastníka pozemku a právo se s takovouto situací musí 

vypořádat.

Vlastnictví,  jako jeden ze základních  prvků právních  vztahů,  požívá různého 

stupně  zákonné  úpravy  podle  úrovně  společenského  rozvoje.  Historické  pojetí 

absolutního panství nad věcí, vycházející z římského práva, je v současnosti omezeno 

mnoha  instituty  korigujícími  pojem  vlastnictví  tak,  aby  vyhovoval  požadavkům 

novodobé společnosti (především v podmínkách evropského sociálního státu). 

V české  právní  úpravě  je  vlastnictví  upraveno  na  ústavní  úrovni  především 

v čl. 11 Listiny a na zákonné úrovni zejména v občanském zákoníku5.

Dle  judikatury  Ústavního  soudu6 je  v Listině  obsažen  odkaz  na  zákonné 

vymezení  vlastnického  práva  a  některé  atributy,  které  vzhledem k jejich  závažnosti 

zákonodárce začlenil do textu čl. 11. Listina tudíž zmiňuje jednotu vlastnického práva, 

podmínky vyvlastnění, vyloučení některých věcí pouze do veřejného vlastnictví, ale už 

například nespecifikuje jiné možnosti (zákonného) omezení vlastnického práva.

Problémem vlastnického  práva  tak  je  v souvislosti  se  zákonným vymezením 

různost  obsahu  ve  vztahu  ke specifickým  druhům  věcí  a  vztahů.  V komentáři7 

občanského  zákoníku  je  uveden  příklad  jednoho  z atributů  vlastnictví,  totiž  právo 

vlastníka věc zničit. V mnoha případech však toto právo vlastník nemá, a to z různých, 

v legislativě rozptýlených důvodů.

5 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ustanovení § 123 a následující.
6 Nález ÚS sp. zn. PI.ÚS 34/03, 49/2007 Sb. ze dne 13. 12. 2006, především body 60 a 72 (a násl.).
7 Švestka, J. et. al.; Občanský zákoník: komentář. 10. vydání, Praha: C. H. Beck,2006, str. 480. 
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Vlastnictví je pojmově spojováno s právem věc držet, užívat, požívat, nakládat 

s ní,  opustit  či  zničit  ji  (a  obdobně neužívat,  nezcizit  – je  to  vlastníkovo právo,  ne 

povinnost)  a  v neposlední  řadě  bránit  se  neoprávněným zásahům a  vyloučit  ostatní 

subjekty neoprávněně zasahující do vlastníkových práv. Souhrn těchto práv je vyjádřen 

v pojmu  absolutního  právního  panství  nad  věcí,  v jeho  trvalosti,  elasticitě.  Tato 

teoretická  konstrukce,  vycházející  z římskoprávního  pojetí,  je  v současné  praxi  stěží 

akceptovatelná.

Proto občanský zákoník v ustanovení § 123 stanoví:

„Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat,  

požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.“ 

V tomto ustanovení je zakotvena možnost omezit vlastnické právo zákonnou normou. 

V komentáři k občanskému zákoníku8 je zmíněna teorie, že:

„...  v historii  práva  lze  vysledovat  tendenci  k vzrůstajícímu  omezení  práv 

vlastníka  pozemku  současně  s růstem  úrovně  společnosti.  Tato  tendence  je  

zjevně vyvolána technickým pokrokem, v jehož důsledku např. užívání některých  

věcí  ohrožuje  životní  prostředí  a  jiné  důležité  společenské  zájmy  měrou  

v minulosti  nemyslitelnou a musí být regulováno. Zatímco v raných obdobích 

vývoje  práva  se  vystačilo  s několika  základními  veřejnoprávními  omezeními  

vlastníka, zejména v oblasti vodního a stavebního práva, dnes jde přinejmenším  

o  desítky  omezení.  Kdo  tvrdí  omezení  vlastnického  práva,  musí  je  dokázat  

(presumpce  vlastnické  svobody  –  to  se  ovšem  netýká  omezení  vyplývajících  

přímo ze zákona, kde platí zásada iura novit curia, i zde je však třeba dokazovat  

skutečnosti, na které zákon omezení váže).“

Tomuto omezení  vlastnického práva v případě volného pohybu veřejnosti  na druhou 

stranu ale odpovídá obecný institut  soukromého práva, a to odpovědnost za škodu a 

povinnost  prevence  škody  způsobené  nejen  vlastníku  pozemku,  ale  i  životnímu 

prostředí a přírodě jako veřejnému statku. Tato obecná prevenční povinnost je obsažena 

v ustanovení § 415 občanského zákoníku:

„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na  

majetku, na přírodě a životním prostředí.“
8 Švestka, J. et. al.; Občanský zákoník: komentář. 10. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 479 – 515.
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Dle  výkladu9 jde  o  závaznou  právní  povinnost  dodržovat  nejen  omezení  stanovená 

právním  předpisem  nebo  smluvním  závazkem,  ale  i  nekodifikovanou  a  blíže 

nespecifikovanou  obecnou  obezřetnost  spočívající  v nezpůsobení  újmy  jiným 

subjektům.  Promítá  se  zde  jedna  ze  základních  zásad  soukromého  práva,  nikoho 

nepoškozovat  („neminem leadere“).  Bohužel,  v praxi  je takové pojetí  velmi  obtížně 

uplatnitelné  vzhledem  k povaze  problematiky  volného  pohybu  veřejnosti  v krajině. 

Případná  způsobená  škoda  je  velmi  obtížně  prokazatelná;  právní  normy  obsahující 

omezení vlastnictví (lesní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny) sice v klíčových 

ustanoveních zmiňují povinnost subjektů pohybujících se na základě těchto ustanovení 

volně po lese  a  krajině nepoškozovat  les  nebo zemědělské  pozemky,  po kterých se 

pohybují, ale stanovení hranice mezi marginální škodou, kterou je vlastník v souvislosti 

s výkonem práva volného pohybu povinen strpět (např. dočasným sešlápnutím travního 

porostu  při  průchodu několika  jedinců),  a  znatelnou škodou jako excesem z výkonu 

práva  volného  pohybu  (např.  poškození  plodin  pěstovaných  na  orné  půdě)  je  často 

velmi subjektivní a rozdílné zájmové skupiny se na jejím vytyčení nikdy neshodnou.

Problematickým se pak stává ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny:

„Vyvlastnění  nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném  

zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“

Pokud budeme brát sport,  rekreaci,  myslivost  atd.  za nepochybný veřejný zájem, na 

základě zákona a ustanovení čl. 14 Listiny umožňující jisté omezení vlastnického práva, 

ještě pořád zbývá otázka požadované náhrady za toto omezení. Neurčité znění čl. 11 

odst. 4 Listiny vyložil Ústavní soud v již zmiňovaném nálezu týkajícím se poslaneckého 

návrhu o zrušení některých ustanovení zákona o myslivosti10:

„Vyvlastněním či omezením vlastnického práva je třeba rozumět pouze takové  

omezení, které vylučuje realizaci vlastnického práva buď zcela, nebo v rozsahu,  

který podstatnou měrou znemožňuje výkon vlastnického práva v některé z jeho 

složek.“

Své  stanovisko  podpořil  Ústavní  soud  také  odkazem  na  znění  čl.  1  Dodatkového 

protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod.

9 Švestka, J. et. al.; Občanský zákoník: komentář. 10. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 695 – 699.
10 Nález ÚS sp. zn. PI.ÚS 34/03, 49/2007 Sb. ze dne 13. 12. 2006, především body 60 a 72 (a násl.).
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„… Nikdo nemůže být  zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za  

podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva.

Předchozí  ustanovení  nebrání právu států přijímat  zákony,  které považují  za  

nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily  

placení daní a jiných poplatků a pokut“

Ústavní soud poukazuje na pojem „zbavení“ vlastnického práva, tedy extrémní zásah do 

vlastnictví. Z toho vyvozuje, že omezení vlastnického práva, které by založilo rozpor se 

zněním výše uvedeného protokolu, musí být natolik zásadní, aby se fakticky rovnalo 

zbavení vlastnictví (například nucené omezení vlastnictví na tzv.  „nuda proprietas“). 

Tímto  je  tedy  dle  Ústavního  soudu  ospravedlněna  zákonná  možnost  omezení 

vlastnického práva bez náhrady,  pokud toto  omezení  neznemožňuje  základní  složky 

vlastnictví (viz výše k § 123). 

Poněkud jiný výklad však zaujal senát ústavního soudu11 v nálezu týkajícím se omezení 

vlastnického práva z důvodu účelové komunikace: 

„Vlastnické  právo  náleží  svou  povahou  do  kategorie  „základních“  práv  a  

svobod  jednotlivce  („core-rights“),  a  tvoří  tedy  jádro  personální  autonomie  

jednotlivce  ve vztahu k veřejné moci.  …Nicméně jako  jiná základní  práva je  

rovněž  vlastnické  právo  omezitelné,  a  to  v případě  kolize  s jiným základním 

právem nebo v případě nezbytného prosazení ústavně aprobovaného veřejného 

zájmu.  Vzhledem  k tomu,  že  vlastnické  právo  má  –  na  rozdíl  od  jiných  

základních  práv –  poměrně  jasně  vyjádřitelnou  materiální  (hmotnou)  

ekonomickou  hodnotu  a  jeho  realizace  stojí  v základu  společenských  tržních 

transakcí, vyžaduje jeho případné omezení poskytnutí kompenzace (náhrady).

Ústavně  konformní  omezení  vlastnického  práva  je  proto  možné  pouze  ve  

veřejném  zájmu,  na  základě  zákona  a  za  náhradu,  přičemž  míra  a  rozsah  

omezení  musí  být  proporcionální  ve  vztahu  k cíli,  který  omezení  sleduje,  a  

prostředkům, jimiž je omezení dosahováno. Tam, kde jedna z těchto podmínek 

nuceného  omezení  vlastnického  práva  absentuje  (například  zákon  

nepředpokládá poskytnutí kompenzace za jeho omezení), jedná se o neústavní  

porušení vlastnického práva.

11 Nález sp. zn. II ÚS 268/06 ze dne 9. 1. 2008, bod 29 a násl.

21



V takových případech lze ústavně konformně omezit vlastnické právo pouze se  

souhlasem  vlastníka,  a  nelze  tedy  vůbec  hovořit  o  jeho  nuceném  (resp.  

vynuceném)  omezení,  jak  má  na  mysli  čl.  11  odst.  4  Listiny.  Jinak  řečeno,  

existuje-li v zákoně veřejnoprávní institut omezující  vlastnické právo, aniž by 

s tímto omezením spojoval poskytnutí náhrady,  je nezbytnou podmínkou jeho 

ústavní konformity souhlas vyjádřený vlastníkem.“

Takovému výkladu by odpovídalo například ustanovení § 20, odst. 4 lesního zákona. 

Činnosti uvedené v odst. 1 jako zakázané na území lesa je možné po udělení výjimky, 

souhlasu vlastníka, vykonávat bez omezení. Na udělení výjimky není právní nárok a je 

plně na rozhodnutí soukromého vlastníka, zda a za jaké protiplnění takovou výjimku 

povolí (jde v podstatě o vyjádření smluvní volnosti). Zákonem uložená regulace je zde 

tedy pro vyjmenované činnosti prolomena výkonem jistých aspektů vlastnického práva.

Vlastníci  v početných případech požívají  určitých „benefitů“ poskytnutých za 

některé druhy omezení, například u daně z nemovitosti vyjmutí lesů ochranných a lesů 

zvláštního určení z daňové povinnosti, významné je zejména ustanovení části šesté zák. 

o  ochraně  přírody  a  krajiny  (§  58  a  následující),  které  upravuje  omezení  z titulu 

veřejného  zájmu  na  ochraně  přírody.  Ale  i  tak  je  situace  vlastníků  pozemků  stěží 

srovnatelná s ideou vlastnictví  jako absolutního právního panství.  Dva výše uvedené 

nálezy si v tomto smyslu poněkud odporují. Pokud by se ale důsledně začal uplatňovat 

princip náhrad za každé (byť  zákonné)  omezení  vlastnického práva,  zřejmě by bylo 

nutno výrazně zasáhnout do práva volného pohybu. 

Zatím to vypadá, že je v těchto případech potřeba nazírat na vlastnictví pozemků 

v širších kontextech, v souladu s rozvojem společnosti a přikládání větší váhy různým 

veřejným statkům. Opravdu důsledná ochrana vlastnictví podle ustanovení čl. 11 odst. 4 

Listiny, je totiž v mnoha případech neuskutečnitelná. 

Velmi extenzivním výkladem čl. 11 odst. 2 a 3 Listiny by bylo možné dobrat se 

k různému  uchopení  vlastnictví  ve  vztahu  k zabezpečování  potřeb  společnosti, 

veřejných  zájmů  atd.  Lesy  ani  krajina  již  naštěstí  nejsou  ve  výlučném  veřejném 

vlastnictví,  jak  tomu  bylo  za  minulého  režimu,  přesto  se  ale  v legislativě  vyskytují 

definice  například  lesa  jako  národního  bohatství  (viz  níže).  Formulace  kolektivního 

práva  užívat  plně  a  svobodně  přírodní  bohatství  a  zdroje  obsažená  v ustanoveních 
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mezinárodních  norem12 je  též  velmi  nejednoznačná  a  umožňuje  jiný  pohled  na 

vlastnictví takových statků, jako je například les. Takovému pojetí částečně odpovídá 

v čl.  11  odst.  3  Listiny  uvedená  premisa  sociální  funkce  vlastnictví  („vlastnictví 

zavazuje…“). V kombinaci se zněním ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku, je 

pak  možno  pohlížet  na  úmyslný  výkon  vlastnického  práva  způsobem  omezujícím 

oprávněné zájmy ostatních jako na protiprávní. Kvalifikovaným případem je pak výkon 

vlastnictví poškozující přírodu, lidské zdraví a životní prostředí (nad míru stanovenou 

zákonem), k němuž postačí zavinění ve formě nedbalosti13.

Existuje  množství  přístupů  k pojmu  veřejného  zájmu,  především 

z politologického  a  ekonomického  hlediska.  Příkladem  budiž  libertariánský  přístup, 

jako  protiklad  k tendencím  evropského  sociálního  státu.  Veřejný  zájem,  uchopený 

v podstatě shodně s výše uvedenou definicí ústavního soudu (vždyť sám Hayek je řazen 

mezi  stoupence  tzv.  rakouské  školy),  je  nahlížen  značně  restriktivně.  Tento  přístup 

vysoce preferující osobní svobody jednotlivce, osobní odpovědnost, individualismus a 

důraz  na  ochranu  soukromého  vlastnictví  na  různých  příkladech  dokazuje,  že  není 

v přímém  rozporu  s veřejnými  zájmy.  Naopak,  v jistých  případech  je  v podpoře 

veřejných  zájmů  dokonce  účinnější.  Vychází  se  zde  především  z idey  neefektivity 

státního (veřejného) hospodaření a mnohem bližší vazby soukromého vlastníka k dění 

na  jeho  pozemku.  Náznakem  takového  přístupu  může  být  v našem  právním  řádu 

například  institut  veřejnoprávních  smluv  a  smluvní  ochrany  přírody.  Možnosti 

soukromého  vlastnictví  a  ochrany  přírody  jako  jednoho  z veřejných  statků  jsou 

ilustrovány na příkladu ochrany přírody v jihoafrických zemích14.

3.3 Lesnická činnost

12 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, ustanovení čl. 47, obdobně pak Mezinárodní 
pakt o hospodářských, kulturních a sociálních právech, v ustanovení čl. 25.
13 Pavlíček, V. a kol.; Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, 2. díl, Práva a svobody. 2. vydání. 
Praha: Linde, 2003, str. 118 – 125.
14 Seasholes,  B.;  Private  conservation  of  Wildlife  in  Africa.  Property  rights  foundation  of  America 
[online]. 2002-10-16 [cit. 2011-01-23]. Dostupné z WWW: <http://prfamerica.org/speeches/6th/Private-
ConservationOfWildlifeInAfrica.html>.
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Lesnictví  je oborem zabývajícím se hospodařením v lese (a tudíž má přímou 

vazbu na výkon vlastnického práva stejně tak, jako na zohlednění veřejných zájmů). Na 

jedné straně je zde přírodní věda, zabývající se procesy v lesním ekosystému a důsledky 

činnosti  člověka  v lese  hospodařícího.  Na  druhou  stranu  je  zde  ale  také  množství 

veřejných zájmů, historicky s lesním hospodařením nepříliš spojovaných, které je však 

třeba  v souvislosti  s rozvojem  poznání  (nejen)  evropské  legislativy  a  komplexních 

přístupů k lesním pozemkům zohlednit. Nejvýznamnější funkcí lesa je z pohledu vývoje 

současné civilizace funkce ekonomická.  V rámci hospodaření v lese je pak výstupem 

především  dřevní  hmota,  následovaná  sběrem  lesních  plodů  a  lovem  zvěře.  K této 

ekonomické  funkci  však  náleží  i  jiné  funkce,  souhrnně  označované  jako 

mimoprodukční, v ekonomii ve vztahu k primárnímu účelu hospodaření označené jako 

pozitivní externality.

Pro  Českou  republiku  je  v  současné  době  (zřejmě  i  jako  součást  dědictví 

komunistického režimu) typická účast státu na dění v lesích. Přímo lesní zákon ve svém 

ustanovení § 1 označuje les za „národní bohatství“, nenahraditelnou složku životního 

prostředí,  a  zdůrazňuje  množství  funkcí  lesa  (dále  rozděleno  na  produkční  a 

mimoprodukční  funkce  lesa).  Les  je  tedy  uchopen  jako  veřejný  statek.  Celá  idea 

hospodaření  má  směřovat  k trvale  udržitelnému  hospodaření,  uspokojujícímu  jak 

potřeby produkční, tak mimoprodukční (a to v dlouhodobém výhledu).

Lesnictví jako takové je tedy v nynější podobě nástrojem, skrz který je možné 

naplnit  jak ekonomické požadavky vlastníka pozemku,  tak veřejné zájmy vázané na 

existenci lesa. 

Obecným předpisem je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon).

I  v  odborné lesnické  literatuře  je  uvedeno,  že  je  nutné  na  lesy  pohlížet  ne 

dogmaticky podle jejich zařazení a slepě omezit funkce lesa na ty, které jsou typické pro 

daný  typ.  Les  plní  různé  funkce  a  v podmínkách  České  republiky  je  téměř  každý 

(faktický) typ lesa schopen plnit alespoň zčásti více funkcí současně. Produkční funkce 

se s ostatními mimoprodukčními funkcemi v zásadě nevylučuje. Z této teorie vychází 

i znění  lesního zákona (§ 6 a násl.) a zákon o ochraně přírody a krajiny (§2 odst 2 

písm. k).
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Meze návštěvnosti

Jedním z argumentů pro omezení veřejnosti v lesních porostech je sociologická, 

biologická a hygienická mez návštěvnosti15. 

Sociologická mez návštěvnosti

Sociologickou hranicí je taková úroveň návštěvnosti, při níž má ještě návštěvník 

lesa pocit, že je v lese, a ne uprostřed davu na matějské pouti (např. modelový občan se 

do lesa vypravil s úmyslem odpočinout si od shonu a ruchu velkoměsta, ale zjistí, že se 

v dané  lokalitě  zrovna  pořádá  Mistrovství  světa  v houbaření.  Vzhledem  k intenzitě 

účastníků této akce v daném prostoru a hlasitému povzbuzování houbařských fanoušků 

je jeho rekreační a odpočinkový záměr zcela znemožněn). 

Biologická mez návštěvnosti

Biologická  mez  je  dána  hranicí  zatížení  lesa  určitým  typem  činnosti,  která 

negativně zasahuje do lesního ekosystému. Pokud je překročena tato únosná hranice, je 

nutno vzniklý negativní  stav kompenzovat (v případě negativních dopadů rekreace a 

volného pohybu veřejnosti např. omezením vstupu, zpevněním cest a stezek). Negativní 

dopad  může  nastat  v případě  rekreace  a  vstupu  široké  veřejnosti  např.  na  půdu, 

rostlinstvo,  zvěř,  vodní režim,  vzhled krajiny atd.  Nejzávažnějším je pravděpodobně 

vliv na půdu (to se může projevit v narušení vodního režimu, např. zhoršení infiltrace 

srážkových  vod do půdy a  následná eroze  při  poškození  půdního krytu),  v určitých 

případech  může  být  problémem  i  mechanické  poškození  rostlin  a  porostů  (určitou 

úroveň lesní porosty přirozeně překonají, především pokud je porost odolný a má dobré 

regenerační schopnosti – tzv. klimaxové stadium16. 

Hygienická mez návštěvnosti

Hygienická  mez  návštěvnosti  je  v podstatě  samočisticí  schopností  prostředí. 

V rámci rekreace a pohybu veřejnosti se jedná především o odpadky, obaly a jiné druhy 

znečištění (například motorový olej z automobilu), s nimiž se lesní ekosystém mnohdy 

těžko vypořádá. 

15 Poleno, Z.; Příměstské lesy. 1. vydání. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985, str. 70 a násl.
16 Poleno, Z.; Příměstské lesy. 1. vydání. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985, str. 75 a násl.
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Tento pohled na věc bere jako primární požadavek trvale udržitelný stavu lesů, 

tedy je v souladu s pojetím lesního zákona. V praxi je však velmi problematické určit, 

jakým směrem se má les vyvíjet. Výše zmiňované klimaxové stadium, tedy les druhově 

různorodý, vhodný pro dané podmínky,  nemusí vždy zcela odpovídat ekonomickým, 

rekreačním či ochranným požadavkům na funkci lesa. Problematika není jednoduchá, 

ale odborníci se shodují víceméně v tom, že zdravý a správně obhospodařovaný les je 

schopný  přiměřeně  splnit  veškeré  funkce  lesa.  Problém  je  tedy  spíše  v zájmových 

skupinách, které se pokoušejí prosadit uspokojení svých zájmů nad rámec ostatních.

Lesy v České republice jsou do značné míry pozměněny v důsledku hospodaření 

typickém pro země střední Evropy. Lesy jsou rozděleny do pravidelné sítě hraničními 

průseky,  v důsledcích  plošné těžby a druhotné hospodářské výsadby jsou pak v lese 

pravidelné  monokulturní  celky  stejnověkých  porostů.  Takový  typ  lesa  je  velmi 

poznamenán  lidskou činností  a  má  řadu pozitivních  (především z pohledu produkce 

dřevní hmoty)  tak negativních vlastností  (například snížená odolnost monokulturních 

stejnověkých porostů). V lesnictví se tedy jako protiklad tomuto způsobu hospodaření 

začínají nesměle prosazovat tzv. přírodě blízké způsoby hospodaření v lesích. Jedná se 

o metody a postupy obhospodařování lesa s důrazem zejména na omezení rozsáhlých 

holosečí,  přirozenou  obnovu  porostů,  zajištění  diverzity  porostů,  omezení  meliorací 

lesních mokřadů (podpora retenční schopnosti lesa), redukci přemnožené spárkaté zvěře 

a další důležité změny. Součástí takového modelu šetrného hospodaření je v důsledku 

posílení mimoprodukčních funkcí lesa, včetně možností rekreace a volného pohybu17. 

Veřejné a soukromé vlastnictví lesních pozemků

S rozvojem společnosti a uvedením pojmu mimoprodukčních funkcí lesa (tedy 

jiných než primárně hospodářských) se z pohledu vlastníků vypořádala i ekonomická 

teorie.  Mimoprodukční  funkce  jsou  pro  vlastníky  lesních  pozemků  pozitivními 

externalitami,  které předmět jejich vlastnictví produkuje, aniž by z něj sami vlastníci 

měli  nějaký  ekonomický  užitek.  Postupné  zvyšování  intenzity  poptávky  po 

17 Petřík, P. a kol.; Přírodě blízké způsoby hospodaření v lesích z pohledu České Bioplatformy. Botanický 
ústav AV ČR [online]. 2007 [cit. 2011-01-23]. Dostupné z WWW: <http://www.ibot.cas.cz/biop/texts/-
pblh2007.pdf>.
Remeš, J.; Přírodě blízké způsoby pěstování lesů. Lesnická práce [online]. 2009-09-06 [cit. 2011-01-23]. 

Dostupné z WWW: <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/2390/>.
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mimoprodukčních  funkcích  (zvláště  rekreace,  ale  i  uvědomění  si  dopadů  na  vodní 

režim, půdu, čistotu ovzduší a jiné) tak již nemohlo být uspokojeno v rámci obvyklého 

hospodaření  a  po  majitelích  lesních  pozemků  začaly  být  vyžadovány  (zákonným 

omezením  dispozic  s předmětem  jejich  vlastnictví,  či  přímo  uložením  povinností) 

vklady  práce  a  prostředků  k podpoře  těchto  mimoprodukčních  funkcí  –  pozitivních 

externalit.  Lesnictví  jako  nástroj  hospodaření  v lesích,  se  tomuto  vývoji  postupně 

přizpůsobilo. 

Zajímavé je z tohoto pohledu stanovisko ústavního soudu SRN, v jehož výroku 

bylo jasně řečeno, že smyslem existence státního vlastnictví lesních pozemků je oproti 

soukromým vlastníkům prioritní zajištění mimoprodukčních funkcí lesa (tedy veřejných 

zájmů)  na  úkor  funkce  produkční.  Z toho  vyvozuje  Krečmer  potřebu  společnosti 

uvědomit  si,  že  je  naprosto  legitimní,  aby  soukromý  vlastník  požadoval  úhradu  za 

případné práce a prostředky vynaložené k podpoře pozitivních externalit (které nejsou 

primárně  jeho  ekonomickým  zájmem).  Tato  teorie  přímo  vyplývá  z čl.  11  odst.  4 

Listiny, ale je v rozporu se stanoviskem Ústavního soudu18. Krečmer ve své úvaze tvrdí:

„Základní  příčinou  rozporu  mezi  tím,  co  je  teoreticky  známo o  možnostech  

lesnických služeb, a reálným stavem, je podle mého názoru dlouholetá politická  

nechuť řešit reálnou náplň i ekonomické zabezpečení všech těch čím dál častěji  

citovaných a zvučně znějících frází o  ‚zajišťování všech funkcí lesa‛, o  ‚třech 

sloupech lesního hospodářství – ekonomickém, environmentálním a sociálním‛,  

o  ‚multifunkčním‛ či dokonce  ‚polyfunkčním‛ obhospodařování, o uplatňování  

‚ekosystémové filosofie‛ atd. atd.“19

Lesní zákon totiž dělí lesní pozemky na 3 kategorie (hospodářské, ochranné, zvláštního 

určení, viz dále) ale zároveň v ustanovení § 4 a 5 také vymezuje specifikum lesních 

pozemků  ve  vlastnictví  státu.  Dle  těchto  ustanovení  je  zakázán  nájem  a  pronájem 

státního  lesa  za  účelem hospodaření  v lese.  Výklad  těchto  ustanovení  poukazuje  na 

záměr  zákonodárce  upřednostnit  při  hospodaření  ve  státních  lesích  mimoprodukční 

funkce před ekonomickým ziskem. Pokud má totiž les krom produkce dřeva plnit i jiné, 

ekonomicky stěží postižitelné funkce, měly by tyto být upřednostněny spíše ve státních 

18 Nález ÚS sp. zn. PI.ÚS 34/03, 49/2007 Sb. ze dne 13. 12. 2006, především body 60 a 72 (a násl.).
19 Krečmer,  V.;  Naše  lesy  a  rekreace  –  několik  lesopolitických  úvah  o  lesnických  službách.  In 
Mimoprodukční funkce lesa, cyklistika v lesních majetcích, sborník referátů. Jablonec nad Nisou: Česká 
lesnická společnost, 2008.
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než  v soukromých  lesích,  jejichž  soukromí  majitelé  budou  mít  primárně  zájem  na 

hospodaření  produkujícím  ekonomický  prospěch.  Toto  naznačené  dělení  podle 

vlastnictví je však poněkud duplicitní a nevýznamné oproti dělení lesních pozemků na 

kategorie. 

Mnohem srozumitelnější bylo historické dělení vlastnictví v obecném zákoníku 

občanském (viz níže kapitola o veřejném užívání). Otázkou je, jaký bude další vývoj 

(tendence na privatizaci Lesů ČR atd.). 

Lesy ve státním vlastnictví

V roce 2006 činil podíl státních lesů 59,6 % z celkové výměry lesních pozemků 

v ČR  (Zpráva  o  stavu  lesa  a  lesního  hospodářství  ČR,  údaje  Českého  úřadu 

zeměměřičského a katastrálního).  Oproti  situaci  před rokem 1989 (respektive po 31. 

prosinci  1992,  do  té  doby  byl  základní  lesní  fond  dle  znění  ústavy  výhradním 

vlastnictvím státu) došlo k výrazné změně zejména kvůli restitučním řízením, ale ČR 

stále  zůstává  majoritním  vlastníkem.  Specifikum lesů  ve  státním vlastnictví  se  tedy 

projevuje i v činnosti subjektů, které lesní pozemky ve vlastnictví státu obhospodařují. 

Těmito subjekty jsou Lesy ČR, s. p., dále Vojenské lesy a statky, s. p. (zejména lesní 

pozemky  vojenských  újezdů),  Kancelář  prezidenta  republiky  (Lesní  správa  Lány)  a 

správy  čtyř  národních  parků.  Právo  hospodařit  s majetkem  státu  však  může  být  se 

souhlasem Ministerstva zemědělství v souladu se zněním lesního zákona převedeno i na 

jiný subjekt.

Pomineme-li  (vzhledem  ke specifickým  podmínkám)  Vojenské  lesy  a  stat-

ky, s. p., Lesní správu Lány a správy národních parků, je nejpodstatnějším subjektem 

Lesy  ČR,  s.  p.  Lesy  ČR  jsou  státní  podnik,  jehož  zakladatelem  je  Ministerstvo 

zemědělství.  Hospodaří  s majetkem  státu  podle  ustanovení  zákona  č.  77/1997  Sb., 

o státním podniku. 

Co se týče zvláštního důrazu na mimoprodukční funkce lesa, vydaly Lesy ČR 

v roce 1999 podnikový „Program 2000 – naplňování  cílů  veřejného zájmu u LČR“. 

Tento dokument vychází ze státní lesnické politiky a dává si za cíl přiblížit veřejnosti 

činnosti Lesů ČR na podporu mimoprodukčních funkcí lesa. Již v úvodu je zdůrazněno 

poslání státního podniku uspokojovat veřejné zájmy, v případě hospodaření v lese tedy 
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mimoprodukční funkce lesa. Lesy ČR jako státní podnik si tedy příliš  nemusí lámat 

hlavu s prací a prostředky vynaloženými na tyto pozitivní externality, protože na rozdíl 

od soukromého vlastníka je toto jejich primárním úkolem. Přesto i v tomto dokumentu 

je zdůrazněn princip podílení se případných beneficientů – podnikatelů – na nákladech 

těchto pozitivních externalit. 

3.4 Ochrana přírody a krajiny

Ochrana přírody a krajiny se v historickém kontextu začala prosazovat poměrně 

nedávno.  Po  staletí  bylo  primárním  principem  při  hospodaření  a  jiných  činnostech 

vlastnictví, tedy většinou ekonomický zájem vlastníka či uživatele pozemku. A byli to 

také soukromí vlastníci, především šlechta a majitelé rozsáhlých území, kteří (nezávislí 

na ekonomickém prospěchu z pozemku) zakládali v průběhu 19. století první rezervace 

a chráněná území (Žofínský prales a Hojná voda 1838, Boubínský prales 1858). První 

chráněná  území  tedy  vznikla  z vůle  majetných  mecenášů  přírody  na  soukromých 

pozemcích.  Právo  se  ochranou  přírody  a  krajiny  počalo  zabývat  až  ve  20.  století 

(činnost  Ministerstva  školství  a  osvěty,  neúspěšné  legislativní  návrhy  komplexních 

zákonů), ale prvním uceleným právním předpisem zabývajícím se ochranou přírody, se 

stal až zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Tento zákon však fungoval na 

tzv. konzervačním principu, tedy zaměřoval se na ochranu vybraných lokalit.

Přesto  je  vývoj  ve  20.  století  charakteristický  tím,  že  se  ochrana  přírody  a 

krajiny stala  předmětem výkonu státní  moci.  Rozvoj  vědy a poznatky o významu a 

přínosu přírodních ekosystémů pro lidstvo vyvolaly poptávku po zásadních změnách, 

které  se  odrazily  i  v právu.  Veřejný zájem na ochraně  přírody byl  inkorporován do 

množství právních předpisů, ústavní a mezinárodní rovinu nevyjímaje. 

Ústava, Listina a zákon o ochraně přírody a krajiny

Již preambule Ústavy ČR vyjadřuje, cituji:

„...  odhodlání společně střežit  a rozvíjet  zděděné  přírodní a kulturní,  hmotné  

a duchovní bohatství, ...“
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Ještě dále jde Listina v hlavě čtvrté, nazvané „hospodářská, sociální a kulturní práva“. 

V čl. 35 je výslovně řečeno:

„(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

(3)  Při  výkonu  svých  práv  nikdo  nesmí  ohrožovat  ani  poškozovat  životní 

prostředí,  přírodní  zdroje,  druhové  bohatství  přírody a  kulturní  památky  nad 

míru stanovenou zákonem.“

Zákonem, který stanoví tuto „míru“ je pak především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Účel zákona je obsažen velmi obecně v ustanovení § 1, včetně odkazu 

na  implementované  Evropské  normy.  Důležitým  vodítkem  pro  další  interpretaci  a 

výklad  zákona  je  pak  výslovný  odkaz  na  potřebu  zohlednit  při  aplikaci  normy 

i hospodářské,  sociální  a  kulturní  potřeby  obyvatel  a  regionální  a  místní  poměry. 

Obdobně je v ustanovení  §  58 odst.  1 stanovena obecná definice  ochrany přírody a 

krajiny jako veřejného zájmu a uložena povinnost každého při užívání přírody a krajiny 

strpět omezení v zájmu ochrany přírody uložená.

Podrobnější definice ochrany přírody a krajiny je pak obsažena v ustanovení § 2. 

Pro potřeby této práce by snad postačilo základní dělení na obecnou a zvláštní ochranu. 

Důležitým je dále  ustanovení  § 2 odst.  2,  písm.  k),  kde je v demonstrativním výčtu 

uvedena ochrana krajiny šetrným hospodářským, rekreačním a turistickým užíváním. 

Obdobně jako v lesním zákoně, i krajina má své (z hlediska ochrany přírody a krajiny, 

tedy ne pouze ochranné) „mimoprodukční funkce“. 

Zákon o ochraně  přírody a krajiny poskytuje,  narozdíl  od svého předchůdce 

z 50.  let  20.  století,  ochranu  nejen  vybraným  lokalitám  a  druhům  (tzv.  zvláštní 

ochrana20 – zvláště chráněných území, rostlin, živočichů), ale i obecnou ochranu21 (§ 4 a 

násl. zákona o ochraně přírody a krajiny) poskytovanou přírodě jako celku. 

Ochrana  přírody  a  krajiny  je  tedy  bezesporu  veřejným  zájmem,  na  který 

pamatují  i ústavní normy (nemluvě o množství mezinárodních smluv a závazků).  Na 

rozdíl  od  předešlého  vývoje  dává  zákon  subjektům  ochrany  přírody  nástroje  na 

prosazení  tohoto  veřejného  zájmu  nejen  v případě  vymezeného  okruhu  speciálně 

chráněných  lokalit  (zvláštní  ochrana),  ale  obecně  pro  území  celé  republiky  (obecná 

ochrana). 
20 Damohorský, M. a kol.; Právo životního prostředí. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 353 a násl.
21 Damohorský, M. a kol.; Právo životního prostředí. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 346 a násl.
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Je však důležité si uvědomit, že ochrana přírody a krajiny musí pamatovat i na 

hospodářské  a  sociologické  funkce  dotčených  území.  V podmínkách  středoevropské 

krajiny, značně poznamenané staletími lidské činnosti, lze hovořit o ochraně původních 

přírodních lokalit  jen u omezeného procenta území.  V mnoha případech jsou naopak 

specifické podmínky určitého ekosystému, které dovolují výskyt unikátních živočišných 

a  rostlinných  druhů,  následkem  zásahů  do  původní  krajiny  způsobených  lidskou 

činností. Takto poznamenané ekosystémy jsou mnohdy přímo závislé na externalitách 

specifické lidské činnosti a její utlumení může znamenat konec unikátního biotopu (viz 

kapitola o motorových vozidlech).

Dopad činností na přírodu a krajinu

V části  této  práce  věnované  lesnické  činnosti  byla  zmíněna  sociologická, 

biologická a hygienická mez návštěvnosti lesních pozemků. Z pohledu ochrany přírody 

a  krajiny je  ale  užito  trochu odlišné  dělení.  U individuálně  provozovaných činností 

(podrobněji v kapitole 6.1 – 6.4) je sledován především dopad na volně žijící živočichy 

(fauna),  planě  rostoucí  rostliny  (flora)  a  zemský  povrch  (půda,  skály  atd.).  Toto 

jednoduché dělení přímo nekoresponduje s dikcí zákona o ochraně přírody a krajiny, 

který  v ustanovení  §  2  a  3  vymezuje  značné  množství  pojmů.  Pokud použiji  velmi 

zjednodušenou laickou definici – sleduje se, jestli lidé v lese něco vyplaší (živočichy), 

pošlapou  (vegetaci)  nebo  naruší  půdní  režim.  Sleduje  se  také  znečištění  odpadky, 

dopravní spojení a s tím související problémy, atd. 

Podobně  se  dá  hodnotit  téměř  každá  činnost  spojovaná  s rekreací  a  volným 

pohybem veřejnosti v přírodě a krajině. Specifika konkrétních činností si ale vyžadují 

velmi individuální hodnocení a přístup.

Pro činnosti, které budou stěžejní pro téma této práce, bylo vypracováno několik 

studií a posudků, týkajících se dopadů těchto činností na přírodu a krajinu (například 

činnost Odborné skupiny pro rekreaci, turistiku a sport pod záštitou Agentury ochrany 

přírody a krajiny). Problémem takových studií je ale často tendenční zaměření a osobní 

zájmy subjektů,  které je zpracovaly.  Výjimkou pak není situace,  kdy orgán ochrany 
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přírody vypracuje studii vyznívající značně v neprospěch posuzované aktivity, zatímco 

zájmová skupina argumentuje jiným odborným posudkem vyznívajícím zcela odlišně22.

Legislativa  po  mnoha  letech  poskytla  poměrně  silné  a  účinné  nástroje  na 

ochranu přírody a krajiny. Je však třeba znovu připomenout poslední větu ustanovení 

§ 1 zákona o ochraně přírody a krajiny:

„Přitom je nutno zohlednit  hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel  

a regionální a místní poměry.“

Obecná ochrana přírody a krajiny

Obecná ochrana se týká nejširších zájmů na většině území a působí na široký 

okruh subjektů. Vzhledem k zaměření této práce se ale z celkového objemu ustanovení 

v části druhé zákona o ochraně přírody a krajiny budeme zabývat jen několika málo 

ustanoveními. Většina je totiž zaměřena na činnosti a stavy s významnými dopady na 

krajinu a krajinné celky (typicky stavby, změny druhu pozemků atd.). Navíc podle dikce 

čl. 14 odst. 3 Listiny je možné omezit svobodu pohybu z důvodů ochrany přírody pouze 

ve vymezených územích. Taková definice spíše poukazuje na zvláštní územní ochranu.

Významný krajinný prvek 

Příkladem budiž ustanovení § 4 odst. 2 a 3. Dle znění zákona je významným 

krajinným  prvkem  i  les  (§  3  odst.  1  písm.  b))  a  jako  takový  je  chráněn  před 

poškozováním a ničením. Půjde však o zásahy významné (umisťování staveb, změny 

kultur  pozemků,  ale  i  činnosti  v zákoně  neuvedené  s potenciálem  značně  poškodit 

významný krajinný prvek). Ve vztahu k volnému pohybu veřejnosti a rekreaci by se 

muselo jednat o velmi specifickou činnost, aby na ni bylo možné použít toto ustanovení.

22 Orienteering.org; Orienteering – a nature sport with low ekological impact. [online]. 2010/1 [cit. 2011-
01-23].  Dostupné  z  WWW:  <http://www.orienteering.org/index.php/iof2006/Document-Library/Other-
Documents>.
Marrion,  J.,  Wimpey,  J.;  Dopady terénní  cyklistiky  na životní  prostředí:  přehled  vědeckých  výzkumů  
a vhodných  postupů  údržby.  In  Mimoprodukční  funkce  lesa,  cyklistika  v lesních  majetcích,  sborník 
referátů. Jablonec nad Nisou: Česká lesnická společnost, 2008 (originální článek je součástí publikace 
Managing Mountain Biking: IMBA’s Guide to Providing Great Riding, Weber 2007, www.imba.com).
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Rostliny a živočichové

Zajímavější  je  ustanovení  §  5  týkající  se  obecné  ochrany  (planě  rostoucích 

a volně žijících) rostlin a živočichů. Ochrana před zničením, poškozováním, sběrem a 

odchytem  je  zde  vázaná  na  podmínku  ohrožení  samotné  existence  živočišných  a 

rostlinných  druhů nebo jejich  populací.  Ustanovení  o  zvláštní  ochraně  tímto  nejsou 

dotčena (například zákon o myslivosti).  Opět je zatěžko představit si situaci, kdy by 

individuální  rekreace a volný pohyb po krajině mohly bez dalšího způsobit  takovou 

škodu, aby se na ně mohlo vztahovat toto ustanovení. Toto ustanovení je opět namířeno 

převážně proti jiným činnostem s mnohem větším dopadem na přírodu.

Ptáci

Poněkud  sporné  by  mohlo  být  ustanovení  §  5a  odst.  1  písm.  d).  Úmyslné 

vyrušování  volně  žijících  ptáků  (zejména  v době  hnízdění)  je  s odkazem  na  cíle 

směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků23 zakázáno. Dle komentáře k zákonu24 

může  být  úmyslným  vyrušováním  i  jednání  v hrubé  nedbalosti,  pokud  je  způsobilé 

způsobit významné škody (například těžba dřeva v blízkosti známého hnízdiště v době 

hnízdění).  Zda  je  možné  dosáhnout  individuální  rekreací  a  pohybem  veřejnosti  po 

krajině takového stupně vyrušování, je otázkou.

Dřeviny

Ustanovení  §  7  pojednávající  o  ochraně  dřevin  (rostoucích  mimo  les,  lesní 

zákon na poškozování lesa při výkonu svobody pohybu pamatuje přímo v ustanovení § 

19 odst. 1) chrání dřeviny před poškozováním. Poškozování a ničení je definováno jako 

nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení ekologických a estetických 

funkcí dřeviny nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Musí se tedy 

jednat o podstatné poškození dřeviny. 

Jeskyně

Samostatné  ustanovení  je  vyhrazeno  pro  jeskyně  a  útvary  na  povrchu 

s jeskyněmi  související.  Dle ustanovení  §  10  odst.  2  jsou ničení,  poškozování  nebo 

23 Směrnice Rady č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979.
24 Miko, L. a kol.; Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2005.
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úpravy jeskyní (a souvisejících jevů) zakázány. Specifické je ustanovení § 10 odst. 3 

upravující  průzkum a  výzkum jeskyní  (tyto  činnosti  jsou  až  na  výjimky  vázány na 

povolení příslušného orgánu ochrany přírody). Vzhledem k unikátní povaze jeskyní je 

zřejmě  na  místě  poměrně  přísná  regulace.  Pro  účely  rekreace  a  turistiky  bude  asi 

vhodnějším, bezpečnějším a zajímavějším objektem prozkoumaný a náležitě zajištěný 

útvar. Toto ustanovení by se mohlo dostat do konfliktu s výše uvedeným zněním čl. 14 

odst. 3 Listiny. Jelikož je ochrana jeskyní zařazena v ustanoveních o obecné ochraně, je 

sporné,  zda-li  je  jeskyně  (a  útvary  na  povrchu s jeskyněmi  související)  vymezeným 

územím ve smyslu možných důvodů omezení svobody pohybu.

Přírodní park a přechodně chráněné plochy

Tyto dvě kategorie, upravené v § 12 odst. 3 a § 13, jsou zvláštními instituty na 

pomezí obecné a zvláštní ochrany. Přírodní park se od zvláště chráněných území liší 

svým účelem, je zřizován k ochraně estetických a přírodních hodnot krajinného rázu. 

Tomu  odpovídá  i  možný  rozsah  omezení,  které  na  daném  území  může  zřizovatel 

(krajský úřad) v nařízení, kterým byl přírodní park zřízen, stanovit. Úroveň omezení by 

však neměla překročit stupeň omezení vyhrazený zákonem pro zvláště chráněná území. 

V případě přechodně chráněné plochy jsou omezení stanovená ve správním rozhodnutí, 

kterým se přechodně chráněná plocha zřizuje, závazná pouze pro účastníky řízení (tedy 

typicky vlastníka a nájemce pozemku).

Pro volný pohyb a rekreaci v přírodě a krajině tedy budou z pohledu zákona 

o ochraně přírody a krajiny stěžejní omezení v rámci zvláštní ochrany. 

Zvláštní ochrana přírody a krajiny

Zvláště chráněná území

Zvláště  chráněná  území  jsou  jedním  z nejvýznamnějších  nástrojů  ochrany 

přírody. Tyto oblasti se vyhlašují obecně závazným právním předpisem (podle druhu 

zvláště  chráněného  území).  Krom obecné  úpravy vyplývající  ze  zákona  na  ochranu 

přírody a  krajiny  jsou  ve  zřizovacím předpise  uvedeny bližší  ochranné  podmínky a 

předmět ochrany. Toto je velmi důležité pro povolovací řízení, výjimky, souhlasy a jiné. 
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Podmínky jednotlivých zvláště  chráněných území  se totiž  mohou  velmi  lišit.  Různé 

předměty ochrany vyžadují  různé přístupy a omezení,  vymezení  bližších ochranných 

podmínek a předmětu ochrany. Výjimkou je úprava národních parků, které se zřizují 

zákonem. Tudíž zde mohou být některé činnosti i zakázány nad rámec obecné úpravy 

(čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny, § 15 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). Pro každé 

území  se  navíc  zpracovává  plán  péče  (§  38  zákona  o  ochraně  přírody  a  krajiny), 

koncepční nástroj ochrany konkrétního území.

Zvláště  chráněná  území  jsou  evidována  ve  veřejném  ústředním  seznamu 

ochrany  přírody  (§  42  zákona  o  ochraně  přírody  a  krajiny)  a  označena  v terénu. 

Evidence je však neúplná, u některých zvláště chráněných lokalit například chybí účel 

ochrany.

V zákoně (ochrana přírody a krajiny) jsou zvláště chráněná území v ustanovení 

§  15  rozdělena  na  šest  kategorií:  národní  parky,  chráněné  krajinné  oblasti,  národní 

přírodní rezervace,  přírodní rezervace,  národní přírodní památky a přírodní památky. 

Praxe  ale  používá  i  dělení  na  velkoplošné  (národní  parky,  CHKO)  a  maloplošné 

(ostatní)  území.  K zvláště chráněným územím bezesporu patří  i  ochranná pásma,  ale 

přípustná míra omezení není pro účely rekreace a volného pohybu příliš zásadní. Jedná 

se spíše o omezení jiných činností, s větším dopadem na životní prostředí.

Nepříliš rozšířeným institutem je smluvní ochrana podle ustanovení § 39 zákona 

o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o typ veřejnoprávní smlouvy25 mezi vlastníkem 

pozemku  a  kompetentním  státním  orgánem  (zmocnění  k uzavírání  takových  smluv 

obsahuje ustanovení § 68 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny). Ve smlouvě je 

stanoven zejména způsob péče o dané území a bližší ochranné podmínky. Tato úprava 

se týká evropsky významných lokalit  a  je alternativou k vrchnostenskému vyhlášení 

zvláště chráněného území státním orgánem. Smlouva je jako dvoustranný akt závazná 

pouze pro smluvní strany, a proto se použije především v případech, kdy je dosaženo 

dostatečné  ochrany  již  závazkem  vlastníka  (např.  šetrné  hospodaření).  Na  základě 

smlouvy je k dotčenému pozemku zřízeno věcné břemeno. Tento typ ochrany tedy pro 

účely této práce taky nebude příliš zásadní.

NATURA 2000 a Ptačí oblasti

25 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 159 a násl.
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Pro Evropsky významné lokality je ve vztahu k právu volného pohybu stěžejní 

především ustanovení § 45h odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.  Na základě 

tohoto ustanovení je nutno hodnotit všechny záměry26, které mohou významně ovlivnit 

území  evropsky  významné  lokality  nebo  ptačí  oblasti.  Podle  komentáře22 je  třeba 

poznámky pod čarou (odkazující  na  zákon  č.  100/2001 Sb.,  o  posuzování  vlivů  na 

životní prostředí) brát s rezervou, nejedná se o závazný text zákona. Protože jinak by 

například ani hromadné sportovní akce pořádané na území evropsky významné lokality 

a ptačí oblasti nepodléhaly hodnocení podle § 45h a násl. Otázkou pak je, které záměry 

mohou významně ovlivnit danou lokalitu. Konkrétní případ je vždy na individuálním 

posouzení27 předkladatele  záměru.  Ustanovení  §  45i  odst.  1  stanovuje  povinnost 

předložit návrh záměru k posouzení jen pro záměry uvedené v ustanovení § 45h odst. 1.

Problémem  je  pak  výčet  činností  v nařízení  vlády,  jímž  je  konkrétní  území 

zřízeno.  K takovým  činnostem  je  vyžadován  souhlas  orgánu  ochrany  přírody  (viz 

kapitola  6.4).  Individuální  výkon  práva  volného  pohybu  (svobody  pohybu)  je  však 

možno omezit pouze zákonem, tudíž se ustanovení § 45h a následující týkají především 

organizování hromadných sportovních akcí.

Výjimky

V ustanovení § 43 je upravena možnost výjimek z obecných omezení, která pro 

zvláště chráněná území zákon o ochraně přírody a krajiny stanoví. Toto ustanovení bylo 

novelizováno  a  zřejmě  v důsledku  legislativních  změn  je  úprava  udělování  výjimek 

poněkud duplicitní.

Ustanovení § 43 odst. 1 přiznává pravomoc schvalovat výjimky vládě, která je 

schvaluje formou usnesení (z toho důvodu se nejedná o správní akt vydaný ve správním 

řízení). V následujícím odstavci je jako orgán příslušný k udělení výjimky podle odst. 1 

uvedeno  Ministerstvo  životního  prostředí,  které  po  obdržení  žádosti  tuto  vládě 

předkládá ke schválení.

Důvodem  k udělení  výjimky  je  skutečnost,  že  v dané  lokalitě  „výrazně 

převažuje“  veřejný  zájem nad  zájmem ochrany  přírody.  Tato  výjimka  je  udělována 
26 Záměr  je  definován  v ustanovení  §  3  odst.  1  a  následně  v příloze  č.  1  zák.  č.  100/2001  Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato úprava ale upravuje činnosti kvalitativně zcela odlišné od 
individuální rekreace a volného pohybu.
27 Směrnice č. 92/43/EHS v čl. 6 odst. 3 a 4 vylučuje paušální určení záměrů, které významně ne/ovlivňují 
životní prostředí.
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(stejně tak, jako výjimky podle odst. 3 a 4) jako individuální právní akt, tedy vztahuje se 

jen na konkrétní, v udělené výjimce specifikovaný subjekt.

Obdobnou pravomoc povolovat výjimky,  která se však nevztahuje na úpravu 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, mají podle ustanovení § 43 odst. 3 a 4 

i příslušné orgány ochrany přírody. Důvodem může být „veřejný zájem převažující nad 

zájmem ochrany přírody“ (oproti ustanovení § 43 odst. 1 tedy postačí menší intenzita), 

nebo skutečnost, že „povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu  

ochrany zvláště chráněného území“.

Toto  ustanovení  tedy  poskytuje  zákonnou  možnost  prolomení  ochranného 

režimu  zvláště  chráněných  území,  pokud  budou  splněny  uvedené  podmínky. 

Příslušnými orgány jsou v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. h) a § 78 odst. 2 

písm. l) pro území přírodních rezervací a přírodních památek krajský úřad, pro zbylé 

zvláště chráněné území správy národních parků a CHKO (neplatí pro území evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí, u těch je nutno postupovat podle ustanovení § 43 

odst. 1 a 2).

Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů 

Takzvaná  druhová  ochrana  je  institutem  umožňujícím  zvýšenou  ochranu 

specifických  druhů  a  jedinců  nad  rámec  obecné  ochrany.  Spolu  s ochranou  zvláště 

chráněných  území  tvoří  tzv.  zvláštní  ochranu  (tedy  protějšek  obecné  ochrany). 

Podmínkou je však vyhlášení takových druhů. 

Specifikem je zde ochrana památných stromů, u kterých není zvýšený stupeň 

ochrany  vázán  přímo  na  druh stromu  jako spíše  na  individuální  vlastnosti  každého 

jednotlivce. Mnohdy je předmětem ochrany z pohledu biologie běžný druh, vyznačující 

se spíše historickou hodnotou. Jedná se tedy o ochranu individuální.  Orgán ochrany 

přírody vyhlásí unikátní dřeviny či jejich skupiny nebo stromořadí za památné stromy 

rozhodnutím ve správním řízení podle ustanovení § 46 odst. 1. Památným stromům lze 

vymezit  ochranné  pásmo,  aby bylo  dosaženo účelu  ochrany.  V rámci  zaměření  této 

práce  je  však  podstatné  ustanovení  §  46  odst.  2,  zakazující  poškozování  a  ničení 

památných  stromů,  včetně  rušení  jejich  přirozeného  vývoje.  O  omezení  pohybu 

v krajině se příliš  nejedná.  Naopak památné stromy jsou často turisticky hodnotným 
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objektem. Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu a náležitě  označeny 

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a 2.

Zvláště  chráněné  rostliny  a  živočichové  naopak  podléhají  zvýšenému  stupni 

ochrany na  základě  příslušnosti  k určitému druhu,  který  je  evidován jako ohrožený, 

vzácný  nebo  jinak  významný  (§  48  odst.  1).  Seznam  zvláště  chráněných  rostlin  a 

živočichů vydává vyhláškou ministerstvo živ. prostředí. Obdobně jsou stanoveny bližší 

ochranné podmínky (§ 49 odst.  5,  §50 odst.  5).  Vzhledem k zaměření  této práce  je 

klíčovým ustanovením § 49 odst. 1 a §50 odst. 1, především ochrana biotopu a sídel 

zvláště chráněných rostlin a živočichů. Volný pohyb veřejnosti v krajině by mohl být 

těmito  ustanoveními  teoreticky  omezen,  v praxi  je  ale  problémem  informovanost  o 

existenci takových lokalit. 

Zvláštní  ochrana se vztahuje i na neživou přírodu. Ustanovení § 51 přiznává 

ochranu i vzácným, vědecky či kulturně hodnotným druhům nerostů. Pravomoc vydat 

právním  předpisem  seznam  a  bližší  ochranné  podmínky  těchto  zvláště  chráněných 

druhů nerostů má dle ustanovení § 51 odst. 3 ministerstvo životního prostředí.

3.5 Sport

Zákon o podpoře sportu

Tato právní norma vymezuje postavení sportu jako veřejně prospěšné činnosti, 

stanovuje  úkoly  ministerstev  a  jiných  správních  úřadů  a  vymezuje  působnost 

samosprávných celků při podpoře sportu. Text zákona zmiňuje pozitivní vliv sportu na 

společnost. Ve veřejném zájmu je tedy uloženo orgánům státní správy podporovat sport 

i prostřednictvím sportovních organizací a spolků.

Tento  pohled  na  sport,  vyjádřený  v ustanovení  §  2  a  dále  v ustanoveních 

týkajících  se  jednotlivých  správních  úřadů,  se  projevuje  hned  v několika  oblastech. 

Podpora  sportu  je  významným  kritériem  při  územním  plánování,  ale  vzhledem 

k zaměření  této  práce  je spíše důležitý  obecný postoj  správních úřadů při  udělování 

různých povolení a souhlasů ke sportovním akcím a činnostem. 
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3.6 Myslivost 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

Definice myslivosti – obecně se definice myslivosti shodují na dvou klíčových 

oblastech.  Těmi  jsou  péče  o  volně  žijící  zvěř  a  spolková  činnost  vycházející 

z historických poměrů a kulturních tradic. 

V důvodové zprávě  k návrhu zákona o myslivosti  je  u  ustanovení  §  1  a  2 – 

předmět  a  účel  úpravy,  základní  pojmy,  uvedena  možnost  pronájmu honitby.  Právo 

myslivosti a s tím spojená práva a povinnosti tedy často vykonává subjekt odlišný od 

vlastníka  pozemku  –  uživatel  honitby.  Důvodová  zpráva  dále  uvádí  k  §  29  a 

následujícím základní principy užívání honitby i ve vztahu k vlastníkovi a veřejnosti. Je 

zde zdůrazněn rozdíl mezi výkonem práva myslivosti a tzv.  „ius fruendi“, kdy výkon 

práva myslivosti je považován za veřejně prospěšnou činnost spočívající v péči o volně 

žijící zvěř – přírodní bohatství (projevem je například výčet předpokladů a pravomocí 

mysliveckého  hospodáře,  myslivecké  stráže,  či  ustanovení  o  orgánech  státní  správy 

myslivosti.)  Vlastník je povinen strpět břemeno chůze, jízdy a provádění myslivecké 

činnosti.

Jde  tedy  o  výrazné  omezení  vlastnického  práva  ve  prospěch  veřejného 

zájmu – péče o volně žijící zvěř. Otázkou je, do jaké míry je toto nahrazeno v souladu 

s článkem 11 odst. 4 Ústavy možností pronajmout honitbu.

Podstata a povaha práva myslivosti

Ústavní soud v nálezu5 ze dne 13. prosince 2006, definoval myslivost následovně:

„Předmětem práva myslivosti je tedy zvěř, která v abstraktní rovině představuje  

především  přírodní  bohatství,  které  si  stát  vytkl  za  cíl  chránit.  Závažnost  a  

zásadnost této ochrany je dána především skutečností,  že ochrana přírodních  

hodnot  se  stala předmětem regulace  přímo v  Ústavě  České republiky,  podle  

jejíhož čl. 7 stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního  

bohatství.“

Ústavní soud ve svém nálezu odvozuje právo myslivosti od teoretického vlastnického 

práva ke zvěři. Volně žijící zvěř jako specifická „res nullius“ není vázána na vlastnictví 
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pozemku, ale náleží územnímu suverénovi – státu, který je proto oprávněn regulovat 

vztahy k volně žijící zvěři – přírodnímu bohatství. V důsledku je tedy výkon myslivosti 

a s tím související práva a povinnosti propůjčen státem konkrétnímu subjektu, kterým je 

uživatel honitby. 

Dalším,  ale  nikoli  stěžejním  aspektem  myslivosti,  je  také  spolková  činnost 

s historickými a kulturními tradicemi. 

Ústavní soud také poukázal na neoddělitelnost komerčního aspektu myslivosti 

od péče o volně žijící zvěř, neboť právo myslivosti je zákonem upraveno jako celek 

a není možné vyjmout jednotlivé specifické činnosti z celkové úpravy. Komerční složka 

myslivosti také slouží k pokrytí nákladů spojených s obhospodařováním a regulací stavů 

volně žijící zvěře, tedy myslivost slouží veřejnému zájmu jako celek. 

Otázkou je, zda tato poněkud kostrbatá konstrukce neslouží spíše jako obhajoba 

zachování  myslivosti  v současné  podobě,  kdy  je  péče  o  zvěř  jako  veřejný  zájem 

neoddělitelně  spojena  s komerční  a  spolkovou  činností  vycházející  spíše  z tradice  a 

v některých případech působící  neřešitelné  spory s různými subjekty zaměřenými  na 

ochranu přírody jako celku, a ne pouze volně žijící zvěře. 

V poslanecké  stížnosti  navržená  změna  charakteru  myslivosti  na  sportovní 

činnost (srovnání s Francouzskou úpravou – případ Chassagnou a další proti Francii, 

judikovaný Evropským soudem pro  lidská  práva)  byla  ústavním soudem odmítnuta. 

Ústavní soud poukázal na řadu atributů domácí úpravy, které tuto změnu vylučují (viz 

argumenty o neoddělitelnosti komerční činnosti).

3.7 Obrana státu

Zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR

Ustanovení § 29 odst. 3 obsahuje základní oprávnění příslušných orgánů omezit 

nebo zakázat volný pohyb veřejnosti na dotčeném území. Uvedená úprava navazuje na 

stav  vzniklý  před  platností  tohoto  zákona  v důsledku  striktního  režimu  při  obraně 

komunistického státu.
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„Do  objektů  důležitých  pro  obranu  státu  z důvodu  veřejného  zájmu  nebo 

z důvodu bezpečnosti  fyzických osob může být statutárním orgánem nebo jím  

pověřenou osobou, do jehož působnosti objekty důležité pro obranu státu náleží,  

vstup omezen nebo zakázán.“

Objekt důležitý pro obranu státu

Objektem důležitým pro obranu státu jsou dle ustanovení § 29 odst. 1 pozemky 

a  stavby  na  území  vojenských  újezdů.  V odst.  2  jsou  pak  taxativně  uvedeny  další 

objekty důležité  pro obranu státu,  tudíž  režim zák. č.  222/1999 Sb. působí nejen na 

území vojenských újezdů.

Zda  a  v jaké  míře  je  povolen  či  omezen  vstup  na  pozemky  v konkrétním 

vojenském újezdu stanoví v souladu s výše citovaným ustanovením zpravidla přednosta 

vojenského  újezdu  ve  svém  výnose  či  vyhlášce  újezdního  úřadu  jakožto  správního 

orgánu.

Jako modelový prostor jsem si vybral vojenský újezd Libavá (viz níže). 

Dočasná omezení

Ustanovení § 42 odst. 1 a 2 – Při výcviku či přesunech ozbrojených sil mimo 

území vojenských újezdů lze dočasně na návrh příslušného ministerstva omezit, zakázat 

nebo  jinak  upravit  přístup,  pobyt  a  dopravu  do  určených  prostorů.  Zde  je  tedy 

ustanovení  umožňující  upřednostnění  veřejného zájmu na obranu státu i  v lokalitách 

mimo území vojenských újezdů a jiných objektů sloužících k obraně státu.

Vojenské újezdy

Vojenský újezd je vymezená část území České republiky určená k zajišťování 

obrany  státu  a  k výcviku  ozbrojených  sil.  Primárně  tedy  podléhá  režim vojenského 

újezdu potřebám obrany státu, ale od roku 1989 se v mnohém mění pohled na účast 

veřejnosti a občanů na dění ve správním obvodu vojenských újezdů. Za příklad může 

sloužit přístup k účasti veřejnosti ve vojenském újezdu Libavá. 

Postupně  se  režim  na  území  vojenských  újezdů  začal  podřizovat  nejen 

požadavkům armády, ale i jiným veřejným zájmům, které mohly být v lokalitách, po 
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desetiletí  přístupných  pouze  vojskům a  vojenské  technice,  uplatněny  bez  zásadního 

narušení primárního, ale ne již výlučného účelu – obrany státu. 

Vojenský újezd Libavá

Vojenský újezd Libavá vznikl ke dni 1. 6. 1950 na základě zákona č. 169/1949 

Sb.,  o  vojenských  újezdech.  Od  svého  vzniku  byl  prostor  vojenského  újezdu  pro 

veřejnost zcela uzavřen. Vstup na území vojenského újezdu byl  podroben striktnímu 

režimu a každý potencionální subjekt byl podroben důkladné prověrce. Tato restriktivní 

opatření  eskalovala  především  v době  přítomnosti  sovětských  vojenských  složek. 

Situace  se  postupně  začala  měnit  po  roce  1989,  kdy  bylo  započato  s postupným 

uvolňováním restrikcí v určitých sektorech vojenského újezdu. Přelomovým se zde jeví 

Výnos  o  zpřístupnění  vybraných  prostor,  komunikací  a  turistických  stezek,  vydaný 

přednostou Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá roku 2002. 

Zpřístupnění vojenského újezdu Libavá

Výnosem28 Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá (dále  jen „výnos“) je 

v souladu  s ustanovením  §  29  odst.  3  zákona  o  zajišťování  obrany  ČR  na  území 

vojenského  újezdu  obecně  vstup  zakázán.  Z tohoto  zákazu  je  však  v souladu 

s ustanovením §  37 odst.  1  písm.  c)  výše uvedeného zákona a  čl.  23  normativního 

výnosu Ministerstva obrany č. 15/2010 stanoveno několik výjimek.

Zpřístupněné části

V čl. 1, bod 1.1 výnosu jsou stanoveny trvale přístupné části území vojenského 

újezdu. Jedná se především o taxativně vypočtené sídelní útvary, pozemní komunikace, 

územní  plochy a dvě cyklotrasy.  Pro tyto  části  vojenského újezdu nejsou stanoveny 

dodatečné podmínky omezující vstup a volný pohyb. 

Rozdílný režim platí  pro území vymezené v bodě 1.2, pro které je stanoveno 

časové omezení  vstupu a pohybu.  Mimo stanovené časové období (soboty,  neděle a 

státní svátky) je podmíněn vstup veřejnosti udělením povolení. Pod tento režim spadá 

krom vymezených území i pětice turistických tras a dvě cyklotrasy.

28 Výnos č. 2/2010 Újezdního úřadu Vojenského újezdu Libavá.
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Pro  veřejnost  jsou  taktéž  zřízeny  označené  parkovací  plochy.  Mimo  takto 

vymezená parkoviště a intravilán sídelních útvarů přístupných bez omezení (viz bod 

1.1) není parkování bez individuálního povolení vjezdu povoleno.

Obecné podmínky

V ustanovení čl. 4 je pak uveden taxativní výčet bezpečnostních opatření, která 

mohou významnou měrou ovlivnit volný pohyb veřejnosti. Tato ustanovení reflektují 

primární veřejný zájem obrany ČR a obsahují množství omezení, která jsou poplatná 

činnosti  armádních  složek  a  přidružených  organizací.  Významným  omezením  je 

například  zákaz  cykloturistiky  mimo  vymezené  cykloturistické  trasy.  V tomto 

ustanovení  je  taky  obsažen  odkaz  na  subsidiární  úpravu  v  obecných  zákonných 

normách, zejména lesním zákoně, vodním zákoně či zákoně o myslivosti.

Výjimky z této úpravy jsou uvedeny v ustanovení čl.  7 a platí  především pro 

občany  ČR  s trvalým  pobytem  na  území  vojenského  újezdu.  V tomto  článku, 

v posledním odstavci,  je  dále  uvedena  pravomoc  orgánů  vojenské  správy  v případě 

potřeby  omezit  vstup  na  území  vojenského  újezdu,  a  to  včetně  přístupných  oblastí 

uvedených v čl. 1 výnosu.

3.8 Vodohospodářství

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Povrchové  a  podzemní  vody  jsou  důležitou  součástí  životního  prostředí. 

Ochrana,  zachování  a  hospodárné  využívání  vodních  zdrojů  je  vzhledem  k jejich 

důležitosti  bezpochyby  veřejným  zájmem.  V ustanovení  §  3  a  následujících, 

pojmenovaných „Ochrana vodních zdrojů“, jsou pak uvedeny nástroje ochrany. Z nich 

nejdůležitějším  je  stanovení  tzv.  ochranných  pásem  (I.  a  II.  stupně),  v nichž  je  ze 

zákona  omezeno  vlastnické  právo  vlastníka  i  ostatní  práva,  včetně  práva  volného 

pohybu v krajině.

Obecnou úpravou omezení v ochranných pásmech je pak ustanovení § 30 odst. 7 

pro ochranné pásmo I. stupně a § 30 odst. 8 pro souhrnnou úpravu zakázaných činnosti 
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v ochranných pásmech I. i II. stupně. Do ochranného pásma I. stupně je zcela zakázán 

vstup a vjezd (se stanovenými výjimkami a možností vodoprávního úřadu další výjimky 

ve správním řízení udělit). V opatření obecné povahy, jímž se ochranné pásmo stanoví 

či  mění,  vodoprávní  úřad  uvede  konkrétní  činnosti,  které  jsou  v ochranném  pásmu 

daného vodního zdroje omezené (§ 30 odst. 10).

Za toto veřejnoprávní omezení vlastnických práv (ve prospěch veřejného zájmu) 

zákon přiznává v ustanovení § 30, odst. 11 vlastníkům přiměřenou náhradu, v souladu 

se zněním čl. 11 odst. 4 Listiny.

3.9 Shrnutí

Svoboda  pohybu,  jeden  z nejdůležitějších  právních  předpokladů  individuální 

rekreace  v přírodě  a  krajině,  je  ústavně  zaručeným  právem  každého  člověka.  Tato 

svoboda,  vyjádřená  též  jako  právo  volného  pohybu  v krajině,  se  při  svém  výkonu 

dostává do střetu s jinými ústavně zaručenými právy, svobodami a veřejnými zájmy. Ve 

vztahu k vlastnickému právu jsou aplikační kritéria na ústavní úrovni vyrovnaná, obou 

práv je možno se domáhat přímo, bez nutnosti provedení zvláštním zákonem.

Výkladově  je  však  velmi  sporné  například  omezení  vlastnictví  bez  přiznání 

adekvátních  náhrad.  Zde  považuji  za  stěžejní  zdůraznit  význam  mimoprodukčních 

funkcí  lesů ve státním vlastnictví,  neboť to  je  primárně  důvodem existence  státního 

vlastnictví lesních pozemků v takovém rozsahu. Tomu by mohlo napomoci důslednější 

odlišení  pozemků  ve  veřejném  (státním,  komunálním)  vlastnictví  a  pozemků 

vlastněných soukromými subjekty, nejen ve vztahu k institutům práva volného pohybu, 

průchodu či  práva cesty.  Pokud by se totiž  měla  dodržet  dikce ústavních norem ve 

vztahu k ochraně vlastnictví a náhradám za jeho omezení,  mnohé instituty veřejného 

užívání, ochrany přírody či obrany státu by mohly být poněkud sporné.

Na  úrovni  zákonných  omezení  svobody  pohybu  je  pak  otázkou  definování 

veřejných zájmů,  dle  mého  názoru  je  zejména  sporná  úprava  práva  myslivosti  jako 

ochrany  volně  žijící  zvěře.  Pokud  zde  existují  instituty  obecné  a  zvláštní  ochrany 

přírody,  považuji  ustanovení  o  myslivosti  v současné  podobě za  poněkud duplicitní. 
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Argument  o tradici  a  spolkové činnosti  dokáži  pochopit,  ale  ne ve vztahu k ústavou 

velmi rigidně vymezeným důvodům omezení svobody pohybu. 

Z pohledu  svobody  pohybu  naopak  považuji  za  pozitivní  pozvolné  tendence 

uvolňování striktního režimu vojenských újezdů. Toto ale není odrazem legislativních 

změn,  spíše  však  vstřícnějšího  přístupu  ze  strany  příslušných  orgánů  (často  ovšem 

vynuceným neúnosnou situací).

Při  absenci  komplexní  normy  upravující  možnosti  svobody  pohybu  tak 

legislativa  obsahuje  jen  hrstku  ustanovení  veřejnoprávních  norem  pozitivně 

vymezujících právo volného pohybu ve vztahu k rekreaci, především v lesním zákoně a 

zákoně  o ochraně  přírody  a  krajiny.  V  normách  veřejného  práva,  které  vymezují 

svobodu  pohybu  negativními  ustanoveními,  je  běžné  poměrně  striktní  omezení 

uvedených činností. V důsledku užití obecných pojmů v ustanoveních lesního zákona a 

zákona  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  při  absenci  potřebné  judikatury  a  ne  zrovna 

ideálním právním povědomí, je tak svoboda pohybu a její omezení vykládána na úrovni 

správního  řízení  často  bez  přihlédnutí  k individuálním  podmínkám  a  okolnostem. 

Obecnost pojmů taktéž odrazuje mnohé účastníky případných sporů od užití institutů 

občanského práva (odpovědnosti za škodu, povinnosti nikoho nepoškozovat), byť by to 

ve většině případů bylo jistě vhodnější než mocenské omezení správního úřadu.
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4. Specifické pojmy

V této kapitole se pokusíme trochu osvětlit některé pojmy, které jsou pro výklad 

a  interpretaci  práva  volného  pohybu  a  svobody  pohybu  (nejen)  v přírodě  a  krajině 

poněkud zásadní. Jedná se především o určení právně relevantního kritéria dělení území 

a  pozemků,  pojem  veřejného  užívání  a  pokusím  se  z právního  hlediska  vyhodnotit 

pojmy pozemní komunikace, lesní cesty, pěšiny a podobných označení, v legislativě ve 

vztahu k volnému pohybu užívaných.

4.1 Druhy pozemků

Pro určení právního režimu pro možnosti rekreace a pohybu obecně je esenciální 

zjištění, o který druh pozemku se vůbec jedná. Tradiční dělení území státu na území 

sloužící obraně státu, zvláště chráněná území a ostatní území, se legislativním vývojem 

poněkud zkomplikovalo, ale podstata zůstává stejná. Jedná se o vymezení působnosti 

správních  orgánů,  víceméně kopírující  veřejné zájmy,  jejichž výkon ty které orgány 

spravují. Toto dělení však pro účely této práce postačuje. 

Obrana státu

Prvnímu  typu  území  je  přidělena  funkce  obranná,  jedná  se  tedy  především 

o území vojenských újezdů a dalších objektů důležitých pro obranu státu. Primárně je 

zde  účelovým  určením  zajištění  vhodných  podmínek  ve  vztahu  k dominantnímu 

veřejnému zájmu – obraně státu. 
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Působnost  zde  náleží  především  Újezdním  úřadům  a  Ministerstvu  vnitra 

(ustanovení § 47 odst. 2 lesního zákona).

U lesních pozemků pak může jít o kategorii lesů zvláštního určení, v souladu 

s ustanovením § 8 odst. 2 písm. h). Působnost mnoha obecných zákonných ustanovení 

je zde omezena, příkladem budiž ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona (poslední věta) 

nebo ustanovení § 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ochrana přírody a krajiny

Pro druhý typ území je charakteristická ochrana přírody a jedná se o zvláště 

chráněná území se specifickým režimem – národní parky,  chráněné krajinné oblasti, 

národní  přírodní  rezervace,  národní  přírodní  památky,  přírodní  rezervace,  přírodní 

památky a v neposlední řadě nově zavedené ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 

Působnost  na tomto typu území  vykonávají  správy národních parků,  správy CHKO, 

ministerstvo životního prostředí a částečně též obecné správní úřady (obecní, pověřené 

atd.), jak vyplývá z ustanovení § 47 odst. 1, 3 Lesního zákona.

U lesních pozemků se může jednat především o kategorii lesů zvláštního určení, 

v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 a 2 písm. a).

Ostatní území

Pro  třetí  typ  území  považujme  pro  zjednodušení  za  charakteristickou 

hospodářskou funkci pozemku. Tento typ je zřejmě druhově nejrozšířenější, nejstarší a 

bude vymezen negativně. Jedná se o veškerou rozlohu ČR, která nespadá pod první dva 

typy. Působnost na tomto území vykonávají zpravidla obecní úřady (pověřené obecní 

úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností), krajské úřady na základě zákonných 

ustanovení či zbytkových klauzulí, a ministerstvo zemědělství.

Toto dělení vychází především z dikce ustanovení § 75 a následujících zákona o 

ochraně přírody a krajiny, § 47 a nás. lesního zákona, § 35 a nás. zákona o zajišťování 

obrany  ČR.  Situace  je  však  vzhledem  k legislativní  konstrukci  pravomocí  správ 

chráněných  krajinných  oblastí,  národních  parků  a  obecních  úřadů  obcí  s rozšířenou 

působností poněkud složitější, neboť tyto se v některých případech vzájemně překrývají. 
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Území vojenských újezdů, zvláště  chráněných území a (vodních) ochranných 

pásem je vymezeno při jejich zřízení a stejně tak by měl být stanoven i režim a pravidla  

pohybu  po  tomto  území.  Jelikož  na  těchto  plochách  výrazně  převládá  jeden  typ 

veřejného zájmu nad jinými (obrana státu, ochrana přírody a krajiny), často poměrně 

specifický vzhledem k lokálním podmínkám, je obecná zákonná úprava režimu v daném 

typu území doplněna výčtem omezení a zákazů ve zřizovacím předpise pro konkrétní 

území (např. ustanovení § 44 odst. 3 zák. o ochraně přírody a krajiny, § 37 odst. 1 písm. 

c) zák. o zajišťování obrany ČR, § 30 odst. 10 vodního zákona).

Katastr nemovitostí

Katastr  nemovitostí  je  souborem  údajů  o  nemovitostech  v České  republice. 

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem. Je veřejně přístupná a vklady 

zápisů  do  katastru  mají  konstitutivní  účinek.  Proto  je  tedy  stěžejní  stav  zapsaný 

v katastru, i když nemusí zdaleka odpovídat skutečnosti. Údaje v katastru jsou pomocí 

identifikátorů  propojeny s různými  informačními  systémy  státní  správy a  katastrální 

mapa a její výstupy jsou důležitým podkladem pro vydávání individuálních správních 

aktů a mnoho dalších činností.

Zákon č.  344/1992 Sb.,  o  katastru nemovitostí  České republiky v ustanovení 

§ 2 odst. 3 člení pozemky na několik druhů. Toto členění je významné z mnoha důvodů, 

ale  my se jím budeme zabývat  především kvůli  ustanovení  §  63  zákona o ochraně 

přírody a krajiny a § 3 lesního zákona.

Ustanovení  §  2  odst.  3  katastrálního  zákona  člení  pozemky podle  druhů na 

zemědělské  (orná  půda,  chmelnice,  zahrady,  vinice,  travní  porosty),  lesní  pozemky, 

vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Toto členění je podrobněji 

rozvedeno v příloze č. 1 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. Velmi důležitou informací 

je  i způsob  využití  pozemku,  jenž  je  souhrnně  uveden  v příloze  č.  2  katastrální 

vyhlášky.  V katastru  zanesený  stav  je  tak  právní  skutečností,  na  kterou  navazují 

ustanovení zákonných norem. 

V mnoha případech se ale v praxi správní úřady rozhodují spíše podle podoby 

územního plánu a hodnotí pozemky podle funkcí přiřazených jim v územním plánu a 

příslušném  regulativu,  který  vyjadřuje  účel  pozemku  v rámci  územního  plánování. 
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Územní  plán  by  samozřejmě  neměl  být  v zásadním  rozporu  se  situací  evidovanou 

v katastru nemovitostí. Otázkou je, zda je tomu tak i ve skutečnosti.

Určení druhu pozemku je pak důležité i z pohledů působnosti zákonných norem, 

které  právo  volného  pohybu  upravují.  Pro  lesní  pozemky  je  to  lesní  zákon,  pro 

zemědělské  pozemky zákon o  ochraně  přírody a  krajiny (zákon č.  334/1992 Sb.,  o 

ochraně  zemědělského  půdního  fondu  žádná  ustanovení  vztahující  se  na  svobodu 

pohybu neobsahuje).

4.2 Veřejné užívání

Tento v zákoně nedefinovaný pojem, balancující v teorii na hraně veřejného a 

soukromého práva, se přímo dotýká tématu této práce. Čím jiným by byla pro oblast 

veřejného  práva  svoboda  pohybu,  rekreace  či  sport  v krajině  a  lese,  než  veřejným 

užíváním všeobecně přístupných (na základě zákonného omezení vlastnického práva) 

pozemků či komunikací.

Problematika veřejného užívání  („usus publicus“)  je starý institut,  kterým se 

poměrně  obsáhle  zabývali  právní  teoretici  v předválečné  ČSR,  za  komunistického 

režimu však faktické setření rozdílů mezi soukromým a veřejným (či socialistickým) 

vlastnictvím tuto problematiku poněkud odsunulo na okraj pozornosti.

Po  změně  poměrů  počátkem  90.  let  se  však  pojem  veřejného  užívání  opět 

začíná, i když nepříliš hlasitě, projevovat v právní praxi.

V nálezu pléna Ústavního soudu29 (nález pojednával o poslanecké stížnosti proti 

ustanovení o obecních poplatcích) ústavní soud poukázal na pojetí veřejného užívání 

v dobové judikatuře  k čsl.  obecnému zákoníku občanskému a následně k soudobému 

pojetí, včetně odkazu na text učebnice správního práva30. 

Obecný zákoník občanský obsahoval v ustanovení § 287 definici pojmů „věci 

volné“,  „obecní  či  veřejný  statek“  a  „státní  jmění“.  Tímto  dělením  byl  vymezen 

specifický režim některých typů věcí,  s tím,  že věci volné si mohl přivlastnit  každý, 

u obecného  a  veřejného statku  bylo  možné  jeho užívání  (ne  přivlastnění,  příkladem 
29 Nález pléna ÚS sp. zn. PI.ÚS 21/02, č. 211/2005 Sb., ze dne 5. 5. 2005. 
30 Henrych, D. a kol.; Správní právo: obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 303 – 316.
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mohlo být užívání silnic) a státní jmění byla samostatná kategorie věcí, určených ke 

krytí  státních  potřeb  (jako  příklad  je  uveden  poštovní  či  mincovní  regál).  Podobné 

dělení obsahovalo ustanovení § 288, ve kterém byl definován obecní statek (k užívání 

členům obce) a obecní jmění (z nějž plynuly obci příjmy).

K tomuto dělení je v komentáři31 uvedeno, že veřejným statkem jsou nejenom 

nemovitosti určené správním předpisem k veřejnému užívání (ve vlastnictví veřejných 

korporací – veřejné silnice a vody; tzv. veřejné statky v užším smyslu), ale i věci ve 

vlastnictví soukromém, omezené rozhodnutím obce – správním aktem (veřejné statky 

v širším smyslu).  Podle  judikátu  Nejvyššího  soudu32 není  na  překážku vlastnickému 

právu  skutečnost,  že  je  cesta  veřejná.  Pokud  veřejné  užívání  pomine,  v důsledku 

elasticity vlastnického práva se omezené atributy vlastnického práva obnoví.

Veřejné užívání se tedy vztahovalo také na soukromé pozemky,  i přes to, že 

v obecném občanském zákoníku byly speciálně uvedeny druhy věcí sloužící primárně 

k uspokojování  veřejných  potřeb  (tyto  sloužily  k uspokojování  veřejných  potřeb  ze 

zákona, soukromé pozemky až na základě správního aktu).

Současná teorie z výše uvedeného v mnohém vychází. Ve svém nálezu Ústavní 

soud odkazuje na znění v učebnici správního práva27.

Podstatným  atributem  veřejného  užívání  je  faktická  dostupnost  materiálního 

statku  (v  našem  případě  pozemků)  předem  neomezeným  okruhem  potenciálních 

uživatelů (veřejností). Dále je podstatné,  aby způsob užívání tohoto statku odpovídal 

jeho účelovému určení. 

Rozlišujeme také dva druhy užívání, totiž obecné a zvláštní užívání. Učebnice 

správního  práva27 odlišuje  obecné  a  zvláštní  užívání  podle  způsobu  vzniku  právní 

možnosti užívání, který úzce souvisí s účelovým určením věci. 

Obecné užívání 

Obecné  užívání  vzniká  přímo  ze  zákona,  a  to  na  základě  pozitivního  výčtu 

v zákoně, veřejnoprávního omezení ve prospěch specifického veřejného zájmu, nebo i 

v důsledku  obvyklého  užívání,  pokud je  v souladu  s účelovým určením a  faktickým 

31 Rouček, F., Sedláček, J.;  Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému, díl I. Praha 
1935, str. 17 a násl.
32  GI. U. 12.856. GI.U. N. F. 6006
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stavem daného statku. Podmínkou ale je, aby výkon takového užívání nevylučoval a 

nadměrně neomezoval ostatní potencionální uživatele. Obecné užívání není při splnění 

podmínek vázané na projev vůle orgánu veřejné správy, ale může být v zájmu ochrany 

statku,  bezpečnosti  osob  atd.  dočasně  omezeno  (správním  aktem  nebo  i  opatřením 

obecné povahy).

Zvláštní užívání

Naopak oprávnění  ke zvláštnímu  užívání  veřejného statku  vzniká  typicky  na 

základě  individuálního  správního  aktu  (zpravidla  povolení),  tedy  vůči  individuálně 

určenému  subjektu.  V tomto  správním  aktu  jsou  stanoveny  podmínky  a  způsob 

zvláštního  užívání,  často  včetně  klauzule „rebus  sic  stantibus“ (pro  případ  zásadní 

změny okolností).

Pro  účely  této  práce  se  pokusím  vybrat  dva  modelové  příklady  obecného 

a zvláštního užívání.

Obecným  užíváním bezpochyby  bude  vstup  jednotlivce  na  lesní  pozemky, 

v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) a 

obdobně  vstup  na  pozemky  v souladu  s ustanovením  §  63  odst.  2  a  3  zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zvláštním užíváním je například povolení vjezdu motorového vozidla do lesa 

podle ustanovení § 20 odst. 4 lesního zákona. Zvláštní užívání je výslovně zmíněno 

v § 25 odst. 1, 6 (písm. e)) zákona o pozemních komunikacích.

4.3 Veřejné prostranství

Ustanovení § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích definuje pojem následovně:

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná  

zeleň,  parky  a  další  prostory  přístupné  každému  bez  omezení,  tedy  sloužící  

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
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V souvislosti  s touto  definicí  se  nabízí  otázka,  jaký  je  rozdíl  mezi  ustanovením 

o veřejném  prostranství  v  §  34  zák.  o  obcích,  kdy  je  veřejné  prostranství  dáno 

faktickými vlastnostmi a faktickou možností každého jej využít k pohybu, rekreaci atd., 

a  ustanovením §  63 odst.  2  zák.  o  ochraně  přírody a  krajiny,  který  přiznává právo 

průchodu každému přes pozemky ve vlastnictví státu a právnických osob (výjimkou je 

pozemek ve vlastnictví fyzických osob) s omezením podle odst. 3.

Ústavní soud se v nálezu ze dne 22. března 2005, uveřejněného ve sbírce zákonů 

pod  č.  211/2005  (místní  poplatky)  vyjádřil  k definici  veřejného  prostranství  podle 

ustanovení § 34 zák. o obcích tak, že slova „…a další prostory přístupné bez omezení“ 

nelze vykládat příliš extenzivně. Dané ustanovení se podle výkladu Ústavního soudu 

vztahuje pouze na „jiné prostranství“ mající obdobný charakter jako „náměstí, tržiště, 

silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň.“ Přesto je ale otázkou, jaké pozemky 

ve veřejném vlastnictví této definici vyhoví a co pro ně označení za veřejné prostranství 

může v praxi znamenat.

Například oplocení pozemku by znamenalo znemožnění jeho faktického užívání 

širokou veřejností, tedy by přestal vyhovovat definici ustanovení § 34 zák. o obcích, ale 

zároveň ustanovení § 63 odst. 4 zák. o ochraně přírody a krajiny takové oplocení, které 

by průchod znemožnilo, vylučuje.

Obce  by  se  měly  při  vytyčování  veřejných  prostranství  řídit  krom  faktické 

přístupnosti  také  územním  plánem  (viz  uvedený  nález  ÚS).  Zaměstnanci  odboru 

životního  prostředí  na  magistrátu/obecním  úřadě  se  při  povolování  oplocení  podle 

ustanovení § 63 odst. 4 zák. o ochraně životního prostředí také řídí především územním 

plánem (dle  jejich vyjádření  jim v takovém případě  nevadí  dřevěná ohrada,  cca  1,2 

metru vysoká, tvořená třemi vodorovnými latěmi a kůly ve vzdálenosti 3 metry od sebe 

– toto oplocení dostatečně vymezuje hranici  pozemku, ale umožňuje překonání zvěří 

i člověkem), i když ustanovení tohoto paragrafu svou terminologií a negativním výčtem 

druhů pozemků přímo odkazuje na katastrální předpisy.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Vzhledem k zaměření této práce je poplatek za užívání veřejného prostranství 

významný  především  v případě  organizování  hromadných  akcí.  Podle  ustanovení 

§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích určí obec obecně závaznou 
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vyhláškou,  která  z veřejných  prostranství  (vymezených  v souladu  s ustanovením 

§ 34 zák. o obcích faktickými podmínkami) podléhají placení poplatku. V této vyhlášce 

také  obec  blíže  specifikuje  podmínky  placení  poplatku.  Je  obvyklé,  že  poplatek 

postihuje  především komerčně  zaměřené  aktivity,  tudíž  pořádání  akcí  s ohledem na 

veřejný zájem (sport, rekreace…) je často vyjmuto z poplatkové povinnosti33. 

Obec tak vymezí  ve vyhlášce  pouze veřejná prostranství,  ke kterým se váže 

povinnost  placení  poplatku  za  (zvláštní)  užívání  veřejného  prostranství.  Veřejná 

prostranství, u nichž není stanovena povinnost placení poplatku, tak nejsou vyhláškou 

vymezena a jejich určení závisí pouze na splnění obecných kritérií § 34 zákona o obcích

4.4 Pozemní komunikace, lesní cesta, stezka a pěšina

Pro řešení problematiky volného pohybu a rekreace v krajině, zejména v lese, je 

klíčová  otázka  definování  cest,  silnic,  pěšin  atd.  V této  práci  se  zaměříme  na  tři 

teoretické okruhy postihující mobilitu veřejnosti. Základem bude jistě pěší pohyb (první 

okruh), kvalifikovanějším stupněm mobility bude jízda na kolech, koních atd. (druhý 

okruh) a jako třetí je užití motorových vozidel (včetně terénních motocyklů, sněžných 

skútrů atd.).

Skutečností  ovšem  je,  že  s pozemními  komunikacemi,  lesními  cestami, 

stezkami,  pěšinami  a  mnoha  dalšími  pojmy  (mnohokrát  spíše  synonymy)  operuje 

množství právních předpisů, a to ne vždy ve vzájemné shodě. Přitom jednotná definice 

cesty jako veřejného statku sloužícího za určitých podmínek obecnému užívání širokou 

veřejností, je pro volný pohyb a rekreaci v krajině klíčovou otázkou.

Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

V ustanovení § 2 odst. 1 je tato obecná definice pozemní komunikace:

„Pozemní  komunikace  je  dopravní  cesta  určená  k užití  silničními  a  jinými  

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

jeho bezpečnosti.“

33 Příklad – obecně závazná vyhláška č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,  
Statutární město Zlín.
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V ustanovení  §  2  odst.  2  jsou  pak  uvedeny  kategorie,  na  které  se  dělí  pozemní 

komunikace. 

Pozemní  komunikace  mohou  být  stavbou  (dálnice,  silnice,  většina  místních 

komunikací) nebo pouze pozemkem (typické pro účelové komunikace), kdy je kritériem 

především faktické užívání a zajišťování dopravního spojení. Do katastru nemovitostí se 

pozemní  komunikace  samostatně  nezapisují,  jsou  evidovány  převážně  jako  druh 

pozemku (jiná plocha) s příslušným způsobem využití pozemku. Dle judikatury34 však 

taková  evidence  není  absolutní,  o  pozemní  komunikaci  půjde  i  v případě  chybného 

označení, pokud je pozemek fakticky jako pozemní komunikace využíván (nebo je na 

něm pozemní komunikace postavena).

První tři kategorie pozemních komunikací, dálnice, silnice a místní komunikace, 

jsou po zařazení do příslušné kategorie (na základě správního aktu dle ustanovení § 3) 

evidovány  silničním  správním  úřadem  a  vzhledem  k tomu,  že  jejich  vlastníkem  je 

výhradně  stát,  kraj  nebo  obec,  jejich  veřejnoprávní  režim je  nesporný  (§  9  odst.  1 

zákona o pozemních komunikacích). 

Problematická bude především čtvrtá kategorie – účelové komunikace. Jelikož 

pro  ostatní  tři  kategorie  platí  určitá  kritéria,  po  jejichž  splnění  je  možné  prohlásit 

dopravní cestu správním aktem za dálnici, silnici nebo místní komunikaci, je účelová 

komunikace  v podstatě  jakousi  zbytkovou  kategorií  pozemních  komunikací  (jiné 

kategorie než uvedené v § 2 odst. 2 zákon o pozemních komunikacích nezná). Dalším 

specifikem  je  vlastnictví.  Vlastníkem  účelové  komunikace  totiž  může  být  subjekt 

soukromého  práva.  V komentáři  k zákonu35 je  uvedeno,  že  na  účelovou komunikaci 

nelze  ve  specifických  případech  vztáhnout  množství  institutů,  jinak  typických  pro 

ostatní  kategorie  pozemních komunikací.  Odlišný bude především režim obecného a 

zvláštního  užívání36.  Definici  účelové  komunikace  obsahuje  zákon  o  pozemních 

komunikacích v ustanovení § 7, odst. 1 a 2.

34 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 6 Ans 2/2007–128.
35 Kočí, R.;  Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcími předpisy a vzory správních  
rozhodnutí a jiných právních aktů. 3. vydání. Praha: Leges, 2010.
36 Viz ustanovení § 7 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.
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Lesní cesty

V ustanovení  § 7 odst.  1 zákona o pozemních komunikacích je jako účelová 

komunikace  definována  i  cesta  sloužící  k obhospodařování  zemědělských  a  lesních 

pozemků. Půjde i o cesty vzniklé faktickým užíváním (nemusí mít charakter stavby), 

jejichž účelem je obhospodařování pole nebo lesa. Tento typ pozemní komunikace není 

nijak vázán na určitého vlastníka. Mnohdy se jedná o množství vlastníků, přes jejichž 

pozemky cesta vede. 

Problémem jsou často v případě lesních cest výkladové rozpory s ustanovením 

§ 3 odst.  1  písm.  a)  a  b)  lesního zákona.  Zde je  lesní  cesta  (za  určitých  podmínek 

i zpevněná)  zahrnuta  do  definice  pozemků  určených  k plnění  funkcí  lesa.  Mnoho 

vlastníků  i  jiných  subjektů  s odkazem  na  toto  ustanovení  vylučovalo  veřejnost 

z obecného  užívání  takovéto  cesty  podle  ustanovení  §  19  zákona  o  pozemních 

komunikacích.  V této souvislosti autor komentáře31 odkazuje na rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. 33 Odo 449/2005. 

„Zákon o pozemních komunikacích se podle předmětu úpravy, jak je vymezen  

v § 1, vztahuje na veškeré pozemní komunikace, které naplňují znaky uvedené  

v dalších ustanoveních zákona, a neobsahuje žádné ustanovení, které by z této  

úpravy  některé  komunikace  vylučovalo.  Lesní  zákon  pak  vůbec  neupravuje  

problematiku  provozu  na  komunikacích,  které  se  nacházejí  na  lesních  

pozemcích. Je tedy zřejmé, že oba tyto předpisy stojí vedle sebe… Pokud tedy  

zpevněná  lesní  cesta  na  pozemku  určeném  k plnění  funkcí  lesa  vykazuje  

současně  znaky  účelové  komunikace  podle  §  7  odst.  1  zákona  o  pozemních  

komunikacích,  podléhá stejně jako ostatní účelové komunikace režimu tohoto  

zákona.“

Jak již bylo naznačeno výše, účelová komunikace ani nemusí být evidována v katastru 

nemovitostí (jako druh – jiný pozemek, se specifickým způsobem využití), i když by 

samozřejmě bylo žádoucí, aby stav v katastru reflektoval skutečný stav. Podmínkou je, 

aby vlastník k takovému užívání svého pozemku dal souhlas. Dle judikatury Nejvyššího 

soudu, pokud vlastník pozemku nevyslovil nesouhlas (aktivní jednání vlastníka), tedy 

strpěl faktické užívání svého pozemku jako komunikace (konkludentní souhlas), vznikla 

účelová  komunikace  ze  zákona.  Takto  vzniklý  stav  (status  účelové  komunikace)  je 
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účinný  i  vůči  budoucím  vlastníkům  dotčeného  pozemku  (viz  výše,  kapitola  3.2 

o vlastnictví, nález ÚS9). Pokud vlastník tento souhlas neudělí, odporovalo by omezení 

jeho vlastnického práva zřízením účelové komunikace ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny.

Důležitým  předpokladem  pro  vznik  statusu  účelové  komunikace  je  také 

výlučnost  účelové  komunikace.  Tedy  skutečnost,  že  daná  lokalita  nemá  jinou 

alternativu  přístupu.  Tímto  je  chráněno  vlastnické  právo  vlastníků  nemovitostí 

odříznutých od silniční sítě. Účelová komunikace však nevznikne v situaci, kdy jsou 

práva takových subjektů zajištěna například zřízením věcného břemene na dotčeném 

pozemku.

Vlastník účelové komunikace může podat návrh na omezení či úpravu veřejného 

přístupu na účelovou komunikaci. Tento postup je určen k ochraně oprávněných zájmů 

vlastníka,  nemá  sloužit  paušalizovanému  vyloučení  veřejnosti  bez  věcného  důvodu. 

Toto omezení je v praxi řešeno např. dopravním značením, závorou atd. 

Autor  komentáře31 poukazuje  na  současnou  praxi,  kdy  dochází  v mnoha 

případech  k neoprávněnému  omezení  či  znemožnění  veřejného  přístupu  na  účelové 

komunikace,  a to  především ze strany majitele  pozemku.  Často dojde k situaci,  kdy 

obecní  úřad  jako  silniční  správní  úřad  (ne  pověřený  obecní  úřad,  ani  úřad  obce 

s rozšířenou  působností)  malé  obce  nedisponuje  prostředky  a  odborným  aparátem 

k výkonu pravomocí silničního správního úřadu. Kompetentní osoby tak mnohdy ani 

netuší,  že by měly podniknout kroky k odstranění  protiprávního stavu – omezení  na 

účelové komunikaci. Častá je tak snaha najít důvod, proč nejde o pozemní komunikaci, 

a tím se vyhnout problému a rozhořčenému majiteli nemovitosti.

Za povšimnutí určitě stojí i vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k již zrušenému stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb., stále je 

ale platná. Stanoví i „užívání“ lesních cest, bohužel tento pojem dále nerozvádí. Lesní 

cesty označuje za účelové komunikace, ale v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) je řečeno: 

„Pro účely této vyhlášky se rozumějí u staveb lesních cest: …lesní cestou (dále  

jen „cesta“) – účelová komunikace, která je součástí lesní dopravní sítě, určená  

k odvozu dříví,  dopravě osob a materiálu  pouze v zájmu vlastníka lesa a pro 

průjezd  speciálních  vozidel.  Umožňuje  bezpečný  celoroční  nebo  sezonní  

provoz.“
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Polní cesta

Jen pro úplnost zmíním polní cesty. Níže uvedená norma nijak neodporuje znění 

zákona  o  pozemních  komunikacích,  zajímavé  je  ale  uvedení  rekreačních  funkcí 

v definici polní cesty a jejího účelu.

ČSN 73 6109 Projektování polních cest

„3.1 Polní cesta: účelová komunikace, která slouží zemědělské dopravě a může  

plnit i jinou dopravní funkci, např. cyklistická stezka, stezka pro pěší, apod.

5.1 Účelem polních cest je:

b) zpřístupnění krajiny (doplnění stávající sítě pozemních komunikací, propojení  

důležitých bodů ve volné krajině z hlediska vedení turistických cest, cyklotras,  

apod.)“ 

Omezení obecného užívání

Režim obecného užívání pozemních komunikací podle ustanovení § 19 zák. o 

pozemních komunikacích může být dočasně omezen rozhodnutím silničního správního 

úřadu podle  ustanovení  §  24.  Pro  obecné  užívání  pozemních  komunikací  také  platí 

pravidla stanovená zákonem o silničním provozu37.

Lesní průsek, stezka a pěšina

Lesní  průsek je  označení  uvedené v lesním zákoně v ustanovení  §  3 odst.  1, 

písm. a). V komentáři k ustanovení § 34 odst. 2 je přibližovací linka definována jako 

průsek  v porostu,  na  kterém  je  soustředěno  vytěžené  dříví.  Tedy  se  zřejmě  jedná 

z pohledu terminologie lesního zákona o významově se překrývající pojmy. Podstatné 

ale  je,  že  se  jedná  o  útvar  lesní  dopravní  sítě,  který  není  lesní  cestou  ve  smyslu 

ustanovení § 20 odst. 1 písm. j) a tudíž na něm není možno provozovat cyklistiku, jízdu 

na koních atd. V praxi ale nebude úplně jednoduché, zvláště pro laickou veřejnost, určit, 

zda se v konkrétním případě jedná o lesní cestu (ať již zpevněnou nebo nezpevněnou) či 

o lesní průsek. 

Dalšími legislativou nespecifikovanými pojmy jsou stezka a pěšina ve smyslu 

ustanovení § 63 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.  Toto ustanovení ukládá 

37 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
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obcím vést přehledy veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin (což se 

v praxi téměř neděje). K vedení tohoto přehledu je dle ustanovení § 77 odst. 1, písm. b) 

mimo území národních parků příslušný obecní úřad (na území  národních parků pak 

správa národního parku). Z uvedeného ustanovení, jehož smyslem je úprava přístupu do 

krajiny,  vyplývá, že stejně tak, jako veřejně přístupná komunikace, i stezky a pěšiny 

mohou  sloužit  právu  volného  pohybu.  Bohužel,  legislativa  neuvádí  žádnou  jejich 

definici. Zřejmě se bude jednat o méně výrazné cesty, především využívané k pěšímu 

pohybu, které nedosahují významu a intenzity lesní či polní cesty.  Zákon podmiňuje 

jejich zřizování nebo rušení souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, ale nijak se 

nevyjadřuje ke stezkám a pěšinám již existujícím a fakticky užívaným. Obávám se ale, 

že  stejně  jako  uvedená  povinnost  obcí  vést  přehled  veřejně  přístupných  účelových 

komunikací, stezek a pěšin, i toto ustanovení není v praxi příliš užíváno. 

Uvedené zákonné členění cest a komunikací je pokusem legislativy o popsání 

faktického stavu pomocí  právem definovaných institutů.  Nedá mi to neužít  srovnání 

s mapováním lesa pro účely orientačního běhu, kdy se mapový klíč orientačních běžců 

po svém vypořádal se systematikou členění a hodnocení (nejen) lesních komunikací. 

Mapový klíč není rigidní, každý tvůrce konkrétní mapy jej může modifikovat dle libosti 

zadavatele, ale v rámci soutěží pod záštitou IOF – Mezinárodní federace orientačního 

běhu,  jsou  stanoveny  určité  závazné  parametry.  Principem  však  je  zprostředkovat 

faktický  stav  pomocí  několika  jednoduchých  symbolů  závodníkovi  tak,  aby  po 

správném vyhodnocení informací na mapě mohl zvolit nejsnazší postup. 

Pokud  bych  měl  porovnat  dělení  lesních  komunikací  užívané  v orientačním 

běhu (které poměrně dobře popisuje faktický stav) s pojmy užívanými zákonem, mnou 

vytvořené dělení by vypadalo zhruba následovně:

Dálnice/silnice/místní komunikace

Komunikace běžně sloužící silničnímu provozu, vzhledem k jejich povaze není 

sporu o jejich zařazení.
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Účelové komunikace (zpevněné lesní cesty)

Zpevněné  komunikace  sloužící  k obhospodařování  lesních  pozemků  lesní 

technikou.  Pokud  nejsou  v dezolátním  stavu,  často  sjízdné  běžným  osobním 

automobilem.

Nezpevněné lesní cesty (mohou být též účelovou komunikací)

Komunikace  sloužící  k obhospodařování  lesních  pozemků,  které  nejsou 

zpevněnou lesní cestou, ale je u nich patrná vyjetá dvojitá stopa, typicky po traktoru 

nebo jiné lesní technice. Časem mohou v důsledku šetrného provozu nebo nepoužívání 

splynout s okolím (zaniknout) nebo se změnit  na stezku, pěšinu, průsek, nebo erozní 

rýhu (pokud byl provozem zásadně narušen půdní kryt).

Stezka, pěšina

Lesní komunikace sloužící převážně pěším, cyklistům, jezdcům na koních atd. 

Vzhledem k povaze nepoužitelná pro klasická motorová vozidla, většinou s minimálním 

terénním zářezem (ale není výjimkou například starý lovecký chodník nebo turistická 

cesta  se  znatelným  zářezem  ve  svahu).  Může  mít  podobné  parametry  jako  tzv. 

„singletrack“.

Lesní průsek

Linie  mezi  stromy,  která  vznikla  těžbou.  Mohou  sem patřit  i  staré  hraniční 

průseky, výrazné rovné linie v pravoúhlé síti. Pro průsek je ale na rozdíl od lesní cesty 

typické,  že  není  sjízdný,  jeho  povrch  není  nijak  výrazně  dotčen  průjezdem  lesní 

techniky a samotný průsek je tak tvořen především linií mezi stromy a ne linií znatelnou 

v půdě.  Časté  jsou  průseky  vzniklé  v důsledku  tzv.  „probírky“  v hustníku  (bohužel 

neznám odpovídající lesnický pojem, zřejmě půjde o „výchovu“ ve smyslu ustanovení 

§ 2 písm. k) lesního zákona).

Toto  dělení  je  ale  individuálním názorem autora.  V praxi  je  často  ze  strany 

subjektů  hospodařících  v lesích  snaha  označit  co  největší  množství  komunikací  za 

přibližovací linky (čímž by z nich byla vyloučena velká část veřejnosti), a naopak se 

vyskytl  názor,  že  i  nejedna  „pěšina“  (tedy  komunikace  menšího  rozsahu  po  které 
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nejezdí  lesní  technika)  slouží  mnoha  lesníkům  k  pěšímu obhospodařování  lesních 

pozemků a proto se jedná o lesní cestu ve smyslu ustanovení lesního zákona.

Zcela mimo pak stojí například motokrosové tratě.

4.5 Shrnutí

Lidská společnost a vztahy v ní jsou komplexním a rozmanitým souborem osob, 

činností, věcí, vztahů mezi nimi a mnoha dalších aspektů. Právo se pokouší tento stav 

způsobem sobě vlastním popsat a upravit. Základní instituty soukromého práva se při 

definování práva volného pohybu střetávají s konstrukcí veřejnoprávních norem, které 

se snaží danou situaci upravit definicemi vhodnými pro výkon státní správy. Pro pojetí 

veřejného užívání, tedy uchopení práva volného pohybu z pohledu veřejného práva, je 

definování pojmů veřejného prostranství, druhů pozemků, či typů cest jako veřejných 

komunikací zřejmě nutností. Ale nemohu se zbavit dojmu, že se zde veřejné právo snaží 

pomocí právních předpisů a norem popsat systém natolik různorodý a proměnlivý, že to 

v některých případech přináší snad více škody než užitku. Příkladem může být úprava 

stezek a pěšin, kdy reálně není v silách obecních úřadů tyto evidovat.
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5. Skandinávská úprava

V prostředí severských států, s rozsáhlým územím a malou hustotou osídlení, je 

jistě přístup k institutu volného pohybu v krajině mnohem benevolentnější, než v hustě 

obydlené střední Evropě. Přesto, nebo možná právě proto, zde vznikl historicky velmi 

silný  institut  práva  volného  pohybu  v krajině,  který  se  promítl  i  v zákonodárství 

skandinávských  států.  Jako  příklad  jsem si  vybral  Norskou  úpravu,  kvůli  existenci 

zvláštního zákona upravujícího tento institut, a jako protiklad podmínky práva volného 

pohybu ve Švédsku, které mají poněkud odlišné legislativní základy.

5.1 Norsko

Právo  přístupu  (do  krajiny)  bylo  uzákoněno  v roce  1957  vydáním  zákona 

o „outdoorových“  aktivitách.  Vůdčím  principem  norské  úpravy  je  ohleduplnost 

k přírodě,  krajině,  zájmům  zemědělců  a  vlastníků  pozemků  i  ostatních  subjektů 

užívajících krajinu a životní prostředí. Takové pojetí by se dalo přirovnat k obecnému 

ustanovení § 415 občanského zákoníku.

Friluftsloven

Act of 28 June 1957 no. 16 Relating to outdoor recreation (Outdoor recreation act)

Účel  tohoto  zákona  je  vyjádřen  jako  upravení  podmínek  pro  výkon 

outdoorových aktivit. Je zde vyjádřen veřejný zájem na zachování podmínek pro takové 

aktivity v zájmu celé společnosti  i  životního prostředí. Takové vymezení se v zásadě 

příliš  neliší  od  principů  české  úpravy  (viz  například  mimoprodukční  funkce  lesa, 
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ustanovení § 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, zákon o podpoře sportu). Rozdíl 

je ale především v provedení těchto principů.

Zatímco zákon o ochraně přírody a krajiny převzal dělení pozemků, jak je znají 

katastrální předpisy, norská úprava dělí pozemky pro účely rekreačních aktivit do dvou 

základních  skupin,  na  obhospodařované  či  obdělávané  („cultivated  land“)  a 

neobdělávané  („uncultivated  land“).  Kritériem  zřejmě  není  zařazení  pozemku 

v katastru  nemovitostí  nebo  podobné  evidenci,  ale  faktický  stav  a  mimo  jiné  také 

případné narušení zájmů majitele (například soukromí). Úprava práva pohybu přes tyto 

pozemky je pak obdobná ustanovením § 19 lesního zákona a § 63 zákona o ochraně 

přírody a krajiny s tím, že je zde pozitivně vymezeno i právo pohybu cyklistů, jezdců na 

koních atd.  Významné  je  ale  oprávnění  vlastníka  v odůvodněných případech omezit 

právo volného pohybu přes určité pozemky.

Podstatný rozdíl je v úpravě táboření a kempování. Norská úprava je mnohem 

benevolentnější, oproti české úpravě je povoleno tábořit v neobdělávané krajině jeden 

den (jednu noc), po získání souhlasu vlastníka i více (uvedené omezení pak neplatí). Při 

výkonu tohoto oprávnění ovšem nesmí být poškozen les a nesmí být obtěžováni ostatní 

uživatelé krajiny. Zejména je třeba dbát na zájmy vlastníků a obyvatel, kteří by těmito 

aktivitami mohli být obtěžováni.

Úprava  pořádání  hromadných  a  sportovních  akcí  není  na  rozdíl  od  české 

legislativy  paušálně  podmíněna  povolením  orgánů  a  vlastníka  (alespoň  ne  podle 

ustanovení tohoto zákona). Souhlas vlastníka je však nutný, pokud má taková hromadná 

akce  potenciál  poškodit  les,  krajinu,  nebo  jinak  zasáhnout  do  zájmů  oprávněných 

subjektů. 

Pro výkon práva volného pohybu jsou pak v Norské úpravě zdůrazněny principy 

odpovědnosti  za  škodu,  obecné  obezřetnosti,  ochrany  vlastnictví  a  jeho  aspektů, 

obdobné ustanovení § 415 občanského zákoníku. Norská legislativa však tyto termíny 

rozvádí poněkud detailněji, české právo si zde musí vystačit s výkladem. 

Vlastník  má  například  právo,  se  souhlasem místního  samosprávného orgánu, 

vybírat  přiměřený  poplatek  za  vstup  do  lokalit,  které  pro  účely  rekreace  zvelebil 

(typicky kemp, koupaliště s pláží atd.). V případě velmi exponovaných lokalit je možné 

omezit vstup nebo požadovat vykoupení pozemku místní samosprávou (která na rozdíl 
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od soukromého  vlastníka  z principu  upřednostní  uspokojení  rekreačních  aktivit  před 

hospodářským výnosem).

V této unikátní právní normě je také odkaz na možnost královským výnosem (se 

souhlasem zákonodárného sněmu) odkázat státem vlastněné pozemky k uspokojování 

outdoorových  aktivit.  Příslušné  ministerstvo  také  může  svěřit  samosprávě  nebo 

zájmovým  sdružením  pravomoc  provádět  v krajině  značení  turistických  stezek, 

případně  budovat  zařízení  sloužící  volnému  pohybu  (například  mosty)  –  tedy 

uspokojovat veřejný zájem.

5.2 Švédsko

Švédská ústava, část 2, čl. 18, odst. 3

„There shall be access for all to the natural environment in accordance with the  

right of public access, notwithstanding the above provisions.“

Ve Švédsku  není  právo  svobodného  pohybu  po  krajině  kodifikováno  v jednotlivém 

zákoně  jako v Norsku.  Toto  právo  ale  vychází  z ústavy a  je  formováno  množstvím 

ustanovení  v různých  zákonech.  Výklad  práva  volného  pohybu  po  krajině  je  tedy 

neurčitý, judikatura je minimální.

Původ tohoto práva lze vysledovat až do období středověku a je považováno za 

součást  Švédského  kulturního  dědictví  (Allemänsratten).  V současnosti  se  vzhledem 

k vývoji společnosti a technických možností vede polemika o změně tohoto tradičního 

institutu,  vzhledem k možným  negativním  dopadům na  přírodu  a  dotčené  pozemky 

(zájmy  jejich  vlastníků).  Tradiční  pojetí  „Allemänsratten“ odpovídalo  dobovým 

možnostem „rekreace“ a v dnešní době je zřejmě zapotřebí modifikace tohoto pojetí, 

aby byly ochráněny ohrožené zájmy (příroda, výkon vlastnictví).

Oproti  Norské  úpravě  je  svoboda pohybu  v některých  ustanoveních  Švédské 

legislativy poněkud odlišná, například u cyklistiky,  jízdy na koních a lyžování.  Tyto 

činnosti  nejsou  striktně  omezeny  na  cesty,  pokud  nepoškozují  krajinu  a  oprávněné 

zájmy jiných subjektů, je možné je provozovat i ve volné krajině. 
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Shrnutí

Pro skandinávské pojetí volného pohybu je tak typická v zákonech stanovená 

garance  svobody  pohybu,  která  je  omezena  spíše  povinností  obecné  obezřetnosti, 

institutem  „neminem  laedere“,  náhradou  způsobené  škody  či  vyloučením  osob 

negativně  zasahujících  do  oprávněných  zájmů  ostatních  uživatelů  krajiny  v dané 

lokalitě. Tato úprava je tak více flexibilní a benevolentnější k šetrnému a uvědomělému 

provozovaní  outdoorových aktivit  a  turistiky  s ohledy na  přírodu,  zájmy vlastníků  i 

ostatní veřejné zájmy.

Není  asi  správné  srovnávat  rozsah  garantované  svobody  v podmínkách 

severských  zemí  s úpravou  české  legislativy,  obojí  vychází  z jiných  historických 

i současných podmínek, ale jako pozitivní bych hodnotil orientaci na soukromoprávní 

instituty,  které  jsou  v české  úpravě  často  nahrazeny  veřejnoprávními  zákazy  a 

rozhodnutím správních orgánů.
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6. Volný pohyb v krajině

Volný  pohyb  v krajině  je  v kontinentálním  právu  tradičním  institutem.  Je 

formou  projevu  osobní  svobody  a  jakéhosi  věcného  břemene,  které  vlastníci 

konkrétních nemovitostí trpí ve prospěch celé společnosti. Jak již bylo výše zmíněno, 

právo  volného   pohybu,  průchodu či  cesty,  je  v právním prostředí  České  republiky 

rozptýleno v několika institutech. Základem je čl. 14 odst. 1 a 3 Listiny. Výslovně se 

pak projevuje v ustanoveních lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny, ale 

nezanedbatelnou souvislost lze pozorovat i ve veřejném užívání pozemních komunikací 

a  veřejných  prostranství.  V neposlední  řadě  jsou  zde  pak  občanskoprávní  instituty 

(vlastnictví,  odpovědnosti  za  škodu,  předcházení  škodám)  a  instituty trestního  práva 

(např. omezování osobní svobody).

V důsledku technologického vývoje je však široké veřejnosti dostupné množství 

produktů uzpůsobených k pohybu v krajině. Tyto nové metody přepravy a rekreace se 

snaží postihnout i současná legislativa. Proto si v této kapitole rozdělíme problematiku 

do tří skupin podle prostředků a způsobů užitých při pohybu v krajině. Samostatný oddíl 

pak bude věnován organizovaným a hromadným akcím.

6.1 Pěší pohyb (jednotlivec)

Pozitivní vymezení

Základem institutu volného pohybu v krajině je pěší pohyb jednotlivce. Klíčové 

je zde ustanovení § 63 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 19 odst. 1 lesního 

zákona. V těchto ustanoveních je zakotveno právo jednotlivců volně se pohybovat po 
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určitých  pozemcích,  při  splnění  stanovených podmínek.  Zákon  o  ochraně  přírody a 

krajiny je zde obecnou normou, vztahující se na celé území ČR. Lesní zákon je naopak 

úpravou,  vztahující  se  na  pozemky  určené  k plnění  funkcí  lesa  (jak  jsou  uvedeny 

v katastru  nemovitostí,  v souladu  s ustanovením  §  2  písm.  a),  §  3  lesního  zákona). 

V obou případech  je  možné  právo volného pohybu  dále  omezit  ve  prospěch jiného 

veřejného zájmu (např. § 19 odst. 3 lesního zákona).

Lesní zákon

V ustanovení § 19 odst. 1 je uvedeno následující:

„Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní  

potřebu  lesní  plody  a  suchou  na  zemi  ležící  klest.  Při  tom  je  povinen  les  

nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě  

nájemce lesa a jeho zaměstnanců.“

Toto zákonné ustanovení vyjadřuje obecné užívání lesů veřejností (obsahující též právo 

volného pohybu). Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o omezení vlastnického práva, 

které  je  vlastník  ze  zákona  povinen  (bez  náhrady)  strpět.  Na  rozdíl  od  ustanovení 

zákona o ochraně přírody a krajiny se zde nerozlišuje vlastnictví státní, právnické osoby 

a fyzické osoby.

Povinnost  nepoškozovat  les,  nenarušovat  lesní  prostředí  a  dbát  pokynů 

vlastníka,  nájemce  či  jejich  zaměstnanců,  je  dále  blíže  nespecifikovaná.  Pokyny  ale 

nemohou  obsahovat  omezení  nebo  zákaz,  který  by  šel  nad  rámec  zákona  (vlastník 

nemůže  zakázat  vstup do lesa  jako takový,  může ale  omezit  vstup do lokality,  kde 

probíhá  těžba  dřeva).  Závazný  je  i  pokyn  lesní  stráže  jako  úřední  osoby.  Ohledně 

nepoškozování lesa a nenarušování lesního prostředí je jistě vhodné zmínit i ustanovení 

občanského práva o odpovědnosti za škodu a prevenční povinnosti. 

Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa

Tento institut je upraven v ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona. O dočasném 

omezení  nebo vyloučení  vstupu  do lesa  rozhoduje  (na  návrh  vlastníka  nebo z moci 

úřední)  orgán  státní  správy lesů.  Toto  rozhodnutí  je  obecně  závazné,  uveřejňuje  se 

veřejnou  vyhláškou  nebo  nařízením  obce  (s rozšířenou  působností).  Tímto  nejsou 
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dotčena omezení vstupu podle jiných předpisů (například zákon o ochraně přírody a 

krajiny a zvláště chráněná území). Jiná omezení nebo zákazy vstupu do lesa, stanovená 

zvláštními předpisy, tedy nejsou výše uvedeným ustanovením dotčena. Lesní zákon tak 

výslovně počítá s možností souběžného omezení na základě zvláštních předpisů nebo 

opatření (typicky například vodní zákon a ochranná pásma I. stupně. V komentáři38 je 

jako  příklad  uvedeno  Rozhodnutí  vlády  ČR  ze  dne  24.  ledna  2007  podle  zák.  č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky – zákaz vstupu do lesa v důsledku větrné 

kalamity.).

Odlišnému  režimu  podléhají  vojenské  lesy  (na  pozemcích  sloužících  obraně 

státu). Vstup do lesů na pozemcích sloužících obraně státu se řídí zvláštními předpisy, 

především zákonem o zajišťování obrany ČR.

Lesní zákon dále zejména v ustanovení § 20 stanoví činnosti, které jsou v lese 

zakázány. I pěší rekreanti se jich tedy musí vyvarovat, ať se jedná o zákaz rušení klidu a 

ticha  v lese,  rozdělávání  ohně či  vjezd  a  stání  motorových vozidel,  jimiž  se  mnoho 

pěších  turistů  může  dopravovat  do atraktivní  lokality  (případně je  nutno si  obstarat 

souhlas  vlastníka  podle  §  20  odst.  4).  Specifické  zákonné  výjimky  z některých 

ustanovení zákon přiznává osobám v lese hospodařícím (§ 20 odst. 3), vykonávajícím 

právo myslivosti nebo orgánům státní správy lesů.

Zák. o ochraně přírody a krajiny

V ustanovení  §  63  je  upraveno  zákonné  omezení  vlastnického  práva 

k pozemkům ve prospěch přístupu veřejnosti  do krajiny a  s tím související  instituty. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny je podle ustanovení § 90 odst. 4 zvláštním předpisem 

ve vztahu k lesnímu zákonu, tudíž je úprava zde uvedená podle zásady „lex specialis“ 

užita  přednostně.  Přesto je  lesní  zákon použitelný  jako obecný předpis v souladu se 

zněním odst. 2, poslední věty. 

Ustanovení § 63, odst. 2 zní:

„Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu,  

obce  nebo  jiné  právnické  osoby,  pokud  tím  nezpůsobí  škodu  na  majetku  či  

zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských  

38 Drobník, J., Dvořák, P.; Lesní zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 54.
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práv.  Je  při  tom povinen respektovat  oprávněné zájmy vlastníka  či  nájemce  

pozemku a obecně závazné právní předpisy.“

Specifikem je taxativní výčet tří druhů vlastnictví, které podléhají tomuto zákonnému 

omezení. Vyčlenění vlastníků – fyzických osob – totiž koliduje s ustanovením čl. 11 

odst. 1 Listiny zaručující vlastnickému právu všech vlastníků stejný zákonný obsah a 

ochranu. Vzhledem ke specialitě a tedy aplikační přednosti zákona o ochraně přírody a 

krajiny  k lesnímu  zákonu,  je  tato  formulace  o  to  podivnější  a  mohla  by  působit 

výkladové spory ohledně ustanovení § 19 odst. 1 lesního zákona.

V ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny je na rozdíl od úpravy lesního 

zákona zdůrazněna odpovědnost za škodu na majetku a zdraví jiných osob a povinnost 

nezasahovat  do  práv  na  ochranu  osobnosti  (například  zásahy  do  soukromí).  Takto 

vyjádřené omezení odpovídá částečně ustanovení § 123 (a následujících) občanského 

zákoníku o ochraně vlastnického práva a obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu 

(§ 415 a násl. občanského zákoníku). Toto pojetí se však v uvedené podobě ustanovení 

§ 63 odst. 2 nevztahuje na obecnou povinnost obezřetnosti a předcházení škody vůči 

přírodě  a  životnímu prostředí.  Nedokáži  si  tuto  formulaci  vysvětlit  jinak,  něž  že  je 

důsledkem  ustanovení  čl.  14  odst.  3  Listiny  a  taxativního  výčtu  důvodů  omezení 

svobody  pohybu,  kdy  je  možné  omezit  svobodu  pohybu  z důvodu  ochrany  přírody 

pouze ve zvláště chráněných územích. 

Neméně důležitým je pak ustanovení odst. 3, které právo podle odst. 2 koriguje 

a stanoví určité podmínky a předpoklady pro výkon práva volného průchodu. Právo 

volného průchodu se tak nevztahuje na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, 

sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremnímu chovu zvířat. Při určení těchto 

pozemků bude klíčový údaj v katastru nemovitostí (viz výše). Otázkou je, zda tento údaj 

vždy odpovídá skutečnému stavu, a jak posuzovat možnosti objektivního zhodnocení 

z pohledu  jednotlivce,  který  prochází  krajinou  bez  detailní  znalosti  místních 

katastrálních poměrů.

Poněkud odlišný režim je v zákoně vymezen pro pozemky označené jako orná 

půda,  louky a pastviny.  U těchto  pozemků je rozhodující  stav a možnost  poškození 

porostů, půdy nebo rušení pasoucích se hospodářských zvířat. Úmyslem zákonodárce 

zde bylo umožnit  veřejnosti  volný průchod přes takové pozemky a zároveň ochránit 
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hospodářské  zájmy  vlastníka  či  nájemce  pozemku.  Při  překročení  sklizeného  a 

zaoraného pole jistě nebude možná hospodářská újma tak vysoká,  aby kvůli  ní bylo 

veřejnosti zapovězeno na daný pozemek vstoupit. Veřejný zájem projevující se v právu 

volného  pohybu  v tomto  případě  způsobí  jen  nepatrné  omezení  vlastnického  práva. 

Naopak přechod pole s rostoucími hospodářskými plodinami by poškodil vlastníka nad 

únosnou míru a veřejný zájem na volném pohybu veřejnosti by tak v dané situaci byl 

stěží  ospravedlnitelný.  Jedná se tedy o zdůraznění  povinnosti  respektovat  oprávněné 

zájmy vlastníka  (§ 62  odst.  2,  druhá  věta).  Odkaz na  povinnost  respektovat  obecné 

normy  (např.  zákon  o pravidlech  provozu  na  pozemních  komunikacích,  ustanovení 

občanského zákoníku  o odpovědnosti  za  škodu atd.)  má  obdobu i  v odst.  3.  Zde  je 

výslovně uvedena možnost omezení práva volného pohybu (§ 63 odst. 2) zvláštními 

předpisy i jinými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ustanovení § 63 obsahuje v odst.  4 i omezení  vlastníka pozemku,  který není 

vyloučen z práva volného pohybu.  Vlastníkovi  je uloženo,  v případě že se rozhodne 

pozemek  oplotit,  aby zachoval  možnost  volného průchodu veřejnosti,  např.  brankou 

nebo charakterem oplocení (viz výše, kapitola 4.4 o veřejném prostranství). 

Negativní vymezení

Právo  volného  pohybu  je  v mnoha  případech  omezeno,  ať  již  zákonným 

ustanovením nebo jiným právním předpisem.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

V kapitole  o  ochraně  přírody  a  krajiny  jako  veřejném  zájmu  jsme  nastínili 

některá ustanovení týkající se obecné ochrany, která by mohla zapříčinit omezení pěšího 

pohybu. Typičtější je ale omezení v rámci zvláštní ochrany.

Pěší  pohyb  je  ze  zákona  omezen  v I.  zóně  národních  parků  (§  16  odst.  2, 

písm. b))  mimo  cesty  vyznačené  se  souhlasem  příslušného  orgánu  ochrany  přírody 

(správa NP). Toto omezení se nevztahuje na vlastníky a nájemce dotčených pozemků. 

Problematické  je  ale  definování  cesty  a  značení.  Cestu  zákon  o  ochraně  přírody  a 

krajiny nijak nedefinuje (viz výše) a zákonný výklad je tedy velmi komplikovaný. Za 

značení se považuje například značení Klubu českých turistů, ale může se jednat i o 
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naučné  stezky nebo jiné  vhodné značení.  Důležitou  podmínkou  je  udělení  souhlasu 

správou NP. 

Obdobné  je  znění  ustanovení  §  29  písm.  d),  vymezující  základní  ochranné 

podmínky národních přírodních rezervací.

Nad  rámec  výše  uvedených  zákonných  ustanovení  může  jít  v souladu 

s ustanovením  §  64  orgán  ochrany  přírody  v případě  hrozícího  poškození  území 

v nejpřísněji chráněných typech zvláště chráněných území. Jde o území národních parků 

(tedy nejen první zónu), národní přírodní rezervaci, národní přírodní památky a první 

zónu CHKO. Toto omezení je tedy použitelné na ty části zvláště chráněných území, 

které nejsou chráněné ze zákona (zde se jeví jako nadbytečný výčet národní přírodní 

rezervace).  Zpravidla  se  jedná  o  omezení  návštěvnosti  dotčeného  území.  Tuto 

skutečnost posuzuje orgán ochrany přírody. Tento postup vyžaduje několik podmínek, 

od  projednání  takového  omezení  s orgány  dotčených  obcí,  po  řádné  vyznačení 

zákazu/omezení v terénu. 

Diskutovanou otázkou je, jaké kritérium omezení návštěvnosti podle ustanovení 

§ 64 může orgán ochrany přírody zvolit. Jelikož se jedná o omezení svobody pohybu, 

mělo by být toto omezení jen takové intenzity, aby byl dostatečně ochráněn ohrožený 

předmět  ochrany (jímž orgán odůvodňuje nutnost omezení  vstupu).  V praxi se často 

omezení týká jen určitých činností (kvalitativní hledisko), může spočívat ve stanovení 

limitů  návštěvnosti  (kvantitativní  hledisko)  nebo  i  jiné  metodě.  Zejména  v  případě 

kvalitativního  omezení  je  na  orgánu  ochrany  přírody,  aby  řádně  a  srozumitelně 

odůvodnil takové omezení.

Jistým  druhem  omezení  může  být  vázání  činnosti  uvedené  v bližších 

ochranných  podmínkách  na  udělení  souhlasu  orgánem  ochrany  přírody.  Tato 

problematika se však týká spíše jiných činností než pěšího pohybu (viz níže, kapitola 

6.2)

Lesní zákon

Lesní  zákon  obsahuje  omezení  volného  pohybu  v ustanovení  §  20  odst.  1, 

písm. h) a i). Vstup je zakázán do oplocenek a míst označených zákazem vstupu. Dále 

je  zakázáno  vstupovat  do  oblastí  kde  probíhá  těžba  dřeva,  manipulace  a  doprava 

vytěženého dříví.  Tato  ustanovení  reflektují  ochranu hospodářských zájmů vlastníka 
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(oplocená  výsadba  mladých  stromků)  a  bezpečnost  veřejnosti  (těžba,  manipulace  a 

doprava vytěženého dříví). Při provádění těžby a doprovodných činnostech je toto nutné 

dostatečně srozumitelně v oblasti označit. 

Vodní zákon

Omezení  pěšího  pohybu  se vztahuje i  na  I.  ochranné pásmo vodního zdroje 

podle  ustanovení  §  30  odst.  7  vodního zákona.  Krom výjimek  uvedených v zákoně 

může vodoprávní úřad ve správním řízení udělit výjimku i jiným subjektům. Ustanovení 

§ 30 odst. 8 a 10 vodního zákona se v praxi pěšího pohybu spíše týkat nebude. 

Zákon o zajišťování obrany ČR

Ustanovení  §  63 o volném pohybu  se podle  §  90  odst.  2  (zákon o ochraně 

přírody a krajiny) vůbec nevztahuje na území sloužící zájmům obrany státu. Podobné 

omezení obsahuje v ustanovení § 19 odst. 3 v poslední větě i lesní zákon. Na základě 

ustanovení § 29 odst. 3 (zákon o obraně ČR) je pak statutárním orgánům (především 

újezdním  úřadům)  spravujícím  pozemky  a  stavby  určené  k obraně  státu  svěřena 

pravomoc  omezit  nebo  zakázat  vstup  veřejnosti  na  tato  území.  V praxi  je  však  do 

určitých částí vstup veřejnosti povolen. Toto ale může být vázáno na různá omezení, 

aby se zabránilo kolizi s aktivitami armádních složek (například při cvičení). 

Dočasné  omezení  je  možné  na  návrh  ministerstva  obrany  rozhodnutím 

příslušného správního úřadu na základě ustanovení § 42 odst. 2 (zákon o zajišťování 

obrany ČR) při  přesunech a  výcviku ozbrojených sil  mimo území  sloužící  k obraně 

státu. 

K omezení pohybu a vstupu může dojít ve stavu ohrožení a za válečného stavu. 

Takovou situaci postihuje ustanovení § 53 zákona o zajišťování obrany ČR. Rozsah 

omezení stanoví nařízením vláda.

Zákon o myslivosti

Zákon o myslivosti  též obsahuje několik ustanovení s možností  omezit  volný 

pohyb. Tato omezení jsou odůvodněna především ochranou volně žijící zvěře, ale též 
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bezpečností  veřejnosti  při  provádění  lovu  zvěře.  Tato  omezení  jsou  obsažena 

v ustanovení § 8 a především § 9 odst. 1 a 3. Obecná ochrana obsažená v ustanovení § 8 

odst. 1 a 2 je rozvedena v následujících ustanoveních.

V § 9 odst. 1 je zakázáno zvěř plašit,  v určitých situacích (hnízdění,  kladení 

mláďat atd.) rušit a obecně provádět činnosti negativně působící na zvěř. Otázkou bude 

výklad těchto neurčitých pojmů.

Mnohem konkrétnější je však ustanovení § 9 odst. 3, umožňující orgánu státní 

správy myslivosti nařídit na žádost uživatele honitby omezení až zákaz vstupu, vjezdu a 

různých (např.  sportovních) aktivit  v dotčené honitbě nebo její části.  Tyto zákazy se 

nevztahují  na  vlastníky  a  nájemce  pozemků.  Tím  je  možné  dosáhnout  zásadního 

omezení práva volného pohybu v krajině. 

Za  zmínku  jistě  stojí  i  omezení  týkající  se  domácích  zvířat.  Toto  omezení, 

obsažené v ustanovení § 10 odst. 1, zakazuje volné pobíhání domácích zvířat v honitbě 

mimo vliv jejich majitele nebo vedoucího (tedy osoby, která má zvíře na starost).

Táboření, kempování

Ustanovení  §  20  odst.  1  písm.  k)  lesního  zákona  obsahuje  zákaz  táboření, 

rozdělávání  ohňů  i  kouření  (tedy  v podstatě  veškeré  manipulace  s ohněm)  mimo 

vyhrazená místa. Výjimku může udělit vlastník v souladu s ustanovením § 20 odst. 4. 

Obdobné omezení obsahuje zákon o ochraně přírody a krajiny, a to v ustanoveních § 16 

odst. 1 písm. c), § 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j), tedy pro celé území národních 

parků, chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací.

Výklad pod pojmem táboření rozumí setrvávání osob na jednom místě (zřejmě 

po  delší  dobu,  typicky  přes  noc),  mimo  budovy,  s pomocí  jakéhokoliv  přístřešku, 

typicky  stanu.  Právě  pojem  přístřešku  by  ale  mohl  být  poněkud  sporným  bodem, 

protože je dost dobře možné (zvláště za dobrého počasí) „setrvávat na jednom místě“ po 

delší dobu i bez vztyčení jakékoli obdoby stanu nebo jiného předmětu, který by bylo 

možné nazvat přístřeškem.

Pojem rozdělávání ohně není blíže specifikován, v praxi se za rozdělání ohně 

většinou považují i turistické vařiče, a to za jakýchkoli podmínek.
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Pojem  „místa  vyhrazená  orgánem  ochrany  přírody“  je  v ustanovení  zákona 

o ochraně přírody a krajiny použit  ve stejném významu jako u omezení cyklistiky a 

jízdy  na  koních  (viz  níže).  Nepříliš  konkrétní  je  ustanovení  lesního  zákona,  které 

omezuje táboření a rozdělávání  ohňů mimo vyhrazená místa,  ale  nijak nespecifikuje 

podmínky tohoto „vyhrazení“. Zřejmě půjde o vyhrazení vlastníkem či pronajímatelem 

pozemku na bázi obecné výjimky podle režimu ustanovení § 20 odst. 4 lesního zákona 

(například veřejné tábořiště, kemp).

Jelikož se jedná o výčet zakázaných činností, daná formulace neznamená, že je 

zakázáno pouze táboření, při kterém je současně rozdělán oheň, ale obě tyto činnosti 

jsou zakázány i pokud jsou prováděny odděleně39.

6.2 Cyklisté, jízda na koních, horolezectví, lyžování 
(jednotlivec)

V této kapitole se budeme zabývat činnostmi, které zákon kvalitativně odlišuje 

od pěšího pohybu/vstupu/průchodu krajinou (viz výše kapitola 5.2), ale ještě se nejedná 

o motorová vozidla ve smyslu § 20 odst. 1, písm. g) lesního zákona a ustanovení zákona 

o ochraně přírody a krajiny (viz níže). Jedná se především o jízdu na koních, cyklistiku, 

jízdu na lyžích, horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jiné činnosti.

Pro  tyto  činnosti  je  společným  jmenovatelem  zvýšená  míra  omezení  jejich 

výkonu v krajině. Jedná se o specifické formy výkonu svobody pohybu. Oproti pěšímu 

pohybu však mohou mít zvýšený negativní dopad na zájmy chráněné zákonem a často 

jsou velmi specifické i požadavky pro výkon těchto činností. Například při horolezectví 

dochází  k vysoké  koncentraci  horolezců  na  lokalitě  s minimální  rozlohou,  ale  zato 

s mnohdy unikátními geomorfologickými útvary. Drtivá většina cyklistů je rozptýlena 

na velké rozloze a  drží  se pozemních komunikací,  dobře sjízdných cest,  pěšin a  do 

volného  prostoru  neproniká.  Vzhledem k této  různorodosti  je  tak  komplexní  úprava 

nemožná.

39 Miko, L. a kol.;  Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, 
str. 141.
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Základem je  stejně  jako u  pěšího  pohybu  čl.  14 odst.  1  a  3  Listiny,  ale  na 

zákonné úrovni už bychom těžko hledali obdobu ustanovení § 19 lesního zákona a § 63 

zákona  o  ochraně  přírody  a  krajiny.  V legislativě  jsou  tyto  činnosti  vymezeny 

negativně,  tedy  výčtem  omezení  a  zákazů.  Jelikož  se  jedná  v mnoha  ohledech  o 

kvalitativně  výraznější  činnosti  (s větším  dopadem)  než  pěší  pohyb,  platí  pro  ně  i 

veškerá omezení uvedená výše v kapitole 6.1 

Lesní zákon

Stěžejním je zde ustanovení § 20 odst. 1, písm. j), kde je zakázána jízda na kole, 

koni,  lyžích  nebo  saních  mimo  lesní  cesty  a  vyznačené  trasy.  Dle  výkladu 

„a contrario“ jsou tedy uvedené činnosti povolené na lesních cestách a vyznačených 

trasách. Vzhledem k problematické definici lesních cest (viz výše) je třeba podotknout, 

že lesní cesta vzniká fakticky a v praxi je tedy velmi problematické její určení v terénu 

(teoreticky  je  každá  cesta  sloužící  k obhospodařování  lesních  pozemků  účelovou 

komunikací,  tedy  lesní  cestou,  a  jako  na  takovou  se  na  ni  vztahuje  výše  uvedené 

oprávnění). Lesní cesta je pozemní komunikací (přesněji účelovou komunikací), a proto 

pro ni platí ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Zákaz  neplatí  na  značené  trasy.  Lesní  zákon  nespecifikuje  pojem  značení, 

v praxi se jedná především o značení KČT, značené cyklotrasy,  různé naučné stezky 

regionálního významu atd.

Zák. o ochraně přírody a krajiny

Omezení  obsažené  v zákoně  o  ochraně  přírody  a  krajiny  v ustanovení  §  16  odst. 1 

písm. f) je identické s ustanovením § 29 písm. f). 

„Na celém území národních parků/národních přírodních rezervací je zakázáno  

provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na  

kolech mimo silnice,  místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany  

přírody“
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Na rozdíl  od  znění  lesního  zákona  jsou  zde  v případě  cyklistiky  přesně  vymezeny 

pozemní komunikace (silnice a místní  komunikace).  Výklad slovního spojení „místa 

vyhrazená orgánem ochrany přírody“ znamená souhlas orgánu ochrany přírody udělený 

ve  správním  řízení.  V případě  národního  parku  je  možné  vydat  souhlas  obecně 

závaznou vyhláškou – návštěvním řádem národního parku (v souladu s ustanovením § 

19 odst. 1 zák. o ochraně přírody a krajiny). Takto vymezená místa by měla být v terénu 

patřičně označena. Cílem těchto omezení je zamezit aktivitám, které mohou poškodit 

předmět ochrany a usměrnit je do lokality, kde předmět ochrany nebudou ohrožovat.

Bližší ochranné podmínky (§ 44 odst. 3)

Tuto  široce  využívanou  pravomoc  orgánům  ochrany  přírody  přiznává  §  44 

odst. 3  v případě  zvláště  chráněných  území.  V  bližších  ochranných  podmínkách 

konkrétního zvláště chráněného území lze stanovit činnosti a zásahy, vyžadující v dané 

lokalitě předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. Tento souhlas uděluje 

příslušný orgán buď jako podkladové rozhodnutí pro jiná správní řízení (např. vydání 

stavebního povolení, jde tedy o řetězení správních aktů), nebo jako konečné rozhodnutí 

ve správním řízení. 

Dle  teorie  je  souhlas  zvláštním  druhem  správního  aktu,  takzvaným 

schvalovacím aktem.  Je  vydáván předběžně a  správní  orgán v něm nemůže stanovit 

žádné  meze  (podmínky)  činnosti.  Na  vydání  souhlasu  je  při  splnění  stanovených 

podmínek  právní  nárok.  Problémem  jsou  však  často  velmi  specifické  a  unikátní 

podmínky daného území.  Jak  je  uvedeno výše,  je  velmi  důležité  při  zřízení  zvláště 

chráněného území stanovit předmět a účel ochrany, aby byla omezena možnost zneužití 

správní diskrece (zneužití  správního uvážení by mohlo být důvodem zrušení žalobou 

napadeného rozhodnutí podle ustanovení § 78 odst. 1 soudního řádu správního40).

V případě CHKO Český Ráj je ve zřizovacím předpise41 v ustanovení § 5 odst. 1 

písm.  f)  a  g)  stanovena  nutnost  souhlasu  správy CHKO s prováděním horolezectví, 

létáním na padácích a závěsných kluzácích, jízdy na koních a cyklistiky (poslední dvě 

jmenované mimo pozemní  komunikace  a  místa  k tomu určená).  Vzhledem k povaze 

40 Henrych, D. a kol.; Správní právo: obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 552.
41 Nařízení vlády č. 508/2002 Sb.
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souhlasu  jako individuálního  správního aktu  se jedná o podstatné  omezení  svobody 

pohybu  nad  rámec  zákonných  ustanovení.  „Stricto  sensu“ není  toto  ustanovení 

v rozporu  s textem  zákona,  fakticky  ale  znemožňuje  výkon  těchto  činností  širokou 

veřejností. Obecná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny neumožňují na území 

CHKO omezit uvedené činnosti stejně intenzivně jako v národním parku nebo národní 

přírodní rezervaci, vždyť CHKO je územím s poněkud nižší mírou ochrany. Na takové 

případy však pamatuje ustanovení § 64 zákona o ochraně přírody a krajiny pro první 

zónu CHKO. Omezení aktivit na souhlas – individuální správní akt – je v tomto případě 

přinejmenším zarážející, vzhledem ke znění jiných ustanovení zákona. 

Zákon o myslivosti

V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 může orgán státní správy myslivosti  na 

žádost  uživatele  honitby  omezit  či  zakázat  jízdu  koňmi  a  další  činnosti  (viz  výše 

v kapitole 6.1). 

Vodní zákon 

Obdobně jako pro pěší pohyb, platí i pro tyto činnosti výše uvedený § 30 odst. 7, 

8 a 10 vodního zákona. Zákaz vstupu a vjezdu platí pro celé I. ochranné pásmo vodního 

zdroje.  V opatření  obecné povahy,  jímž je ochranné pásmo zřizováno nebo měněno, 

stanoví vodoprávní úřad činnosti omezené podle ustanovení § 30 odst. 8. 

6.3 Motorová vozidla (jednotlivec)

Motorová vozidla jsou definována v ustanovení § 2 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích.

„Pro účely tohoto zákona… motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné  

vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus.“

Pro motorová vozidla platí podobný princip jako pro činnosti uvedené v kapitole 5.3. 

Vzhledem k následkům, které mohou způsobit v lesním prostředí a krajině obecně, je 

jejich užívání omezeno ve značné míře. Obdobně jako u cyklistiky, jízdy na koních atd. 
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neobsahuje legislativa ustanovení obdobná § 63 zákona o ochraně přírody a krajiny a 

§ 19 lesního zákona.  Vymezení  tedy bude ve vztahu ke svobodě pohybu v přírodě a 

krajině pouze negativní. Výjimkou je ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních  komunikacích,  které  přiznává  každému  právo  užívat  při  dodržování 

stanovených  podmínek  (především  ustanovení  zákona  o  provozu  na  pozemních 

komunikacích) bezplatně pozemní komunikace k obvyklému účelu (toto ostatně platí i 

pro  činnosti  uvedené  v kapitole  5.2  a  5.3).  Jedná  se  o  institut  veřejného  užívání 

pozemních komunikací, včetně užitkových komunikací, který je však lesním zákonem a 

zákonem  o ochraně  přírody  a  krajiny  v určitých  případech  (především  pro  účelové 

komunikace)  omezen.  V tomto  ohledu  je  nutno  pohlížet  na  lesní  zákon  a  zákon  o 

ochraně přírody a krajiny jako na  „lex specialis“ (jiný názor je uveden v rozhodnutí 

nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 449/2005, viz níže).

Lesní zákon

V ustanovení § 20 odst. 1 písm. g) je obsažena následující formulace:

„V lesích je zakázáno … jezdit a stát s motorovými vozidly.“

Lesem se rozumí, v souladu s ustanovením § 2 písm. a) a § 3 odst. 1 písm. a) a b), též 

nezpevněné lesní cesty, pokud nejsou širší než 4m. V případě zpevněných lesních cest 

(a  zřejmě  i  nezpevněné  lesní  cesty  širší  než  4m)  může  orgán státní  správy lesa  ve 

správním řízení označit tyto „jiné pozemky“ za příslušné k pozemkům plnícím funkci 

lesa (tedy bude se na ně vztahovat ustanovení § 20). Toto zahrnutí pod pozemky plnící 

funkce lesa musí být v terénu náležitě vyznačeno. Na základě pravomoci uvedené v § 3 

odst.  3  může  orgán  státní  správy  lesů  na  návrh  vlastníka  prohlásit  rozhodnutím  za 

pozemek  určený  k plnění  funkcí  lesa  i  jiný  pozemek.  Podmínkou  ale  je,  že  takový 

pozemek  není  součástí  zemědělského  půdního  fondu  (tato  podmínka  ostatně  platí 

obecně při určení lesních pozemků). 

Toto dělení je důležité pro aplikaci ustanovení § 20 odst. 1 písm. g). Lesní cesta 

je totiž často účelovou komunikací, ale pokud je zároveň pozemkem sloužícím k plnění 

funkcí lesa, je na ni vjezd a stání motorových vozidel zakázáno (s určitými výjimkami 

podle ustanovení § 20, odst. 3, 4, 6 a 7). Pokud užijeme definici motorového vozidla 

uvedenou v zák. o provozu na pozemních komunikacích, vztahuje se tento zákaz i na 
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motocykly,  čtyřkolky,  sněžné skútry a podobné stroje. Jízda na těchto strojích volně 

v lese  (bez  povolení  výjimky  vlastníkem,  mimo  hospodaření  v lese,  nejedná-li  se  o 

zaměstnance  orgánu  státní  správy  lesů  při  výkonu  činnosti  podle  lesního  z.,  se 

souhlasem vlastníka při výkonu práva myslivosti) je tak porušením lesního zákona a 

přestupek podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. g). 

Na  tyto  činnosti  by  se  navíc  mohlo,  vzhledem  k jejich  povaze,  vztahovat 

omezení podle § 20 odst. 1 písm. b) – zákaz narušování půdního krytu.

Místní komunikace, silnice a dálnice nepodléhají režimu lesního zákona, a na ně 

se tedy omezení nevztahuje. 

Pozoruhodná je v této souvislosti judikatura Nejvyššího soudu42. Podle názoru 

Nejvyššího soudu není lesní zákon ve vztahu k zákonu o pozemních komunikacích „lex 

specialis“. Soud ale v odůvodnění zmiňuje jen zpevněné lesní cesty, které jsou účelové 

komunikace a nejsou pozemkem určeným k plnění funkcí lesa. Ale co „lesní cesty“, 

které jsou nezpevněné a užší než 4m? Ty by měly podle dikce lesního zákona podléhat 

§ 20 odst. 1 písm. g), ale Nejvyšší soud operuje jen s pojmem „lesní cesty“ bez rozlišení 

a říká, že podléhají veřejnému užívání a zákaz vjezdu tedy neplatí.

Zák. o ochraně přírody a krajiny

Explicitní  zákaz  je  vysloven  v ustanovení  §  16  odst.  1  písm.  d),  týkající  se  území 

národních parků

„Na  celém  území  národních  parků  je  zakázáno  …  vjíždět  a  setrvávat  

s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a  

místa  vyhrazená  se  souhlasem  orgánu  ochrany  přírody,  kromě  vjezdu  a  

setrvávání  vozidel  orgánů  státní  správy,  vozidel  potřebných  pro  lesní  a  

zemědělské  hospodaření,  obranu  státu  a  ochranu  státních  hranic,  požární  

ochranu,  zdravotní  a veterinární  službu  a  vozidel  vodohospodářských  

organizací.“

Téměř  identické  je  znění  §  26  odst.  1  písm.  c),  týkajícího  se  celého  území  CHKO 

a ustanovení § 29 písm. h), vztahující se na omezení v národních přírodních rezervacích 

(s tím rozdílem, že zde nejsou vyjmuty silnice a místní komunikace.  To je ale dáno 

42 Nález Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 449/2005.
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povahou  národní  přírodní  rezervace,  ve  které  žádné  silnice  ani  místní  komunikace 

zpravidla nejsou.). 

Ve  vztahu  k ostatním  nástrojům ochrany  přírody  a  krajiny  budou  podstatná 

především ustanovení  zakazující  poškozování  a  ničení  předmětu  ochrany.  Motorová 

vozidla totiž vzhledem k technickým parametrům a velkému výkonu mají mnohem větší 

potenciál poškodit např. půdní kryt. Tato jejich vlastnost a snaha vyjít vstříc uživatelům 

terénního motokrosu vyústila v několik studií zkoumajících využitelnost těchto činností 

ve prospěch životního prostředí.  V mnoha lokalitách zasažených externalitami  lidské 

činnosti  byly  v minulosti  vytvořeny  podmínky  pro  výskyt  unikátních  rostlinných  i 

živočišných  druhů.  Například  narušení  drnu,  rozptýlená  půdní  eroze,  narušený 

nezapojený trávník jako důsledek pastvy dobytka a jiné. Právě terénní motorová vozidla 

mají  dostatečné  parametry,  aby  už  při  jednom  průjezdu  vytvořila  některé  z těchto 

podmínek  (na  rozdíl  např.  od  cyklistiky,  kdy  je  k takovému  následku  zapotřebí 

intenzivního  provozu),  ale  takový  management  specifické  lokality  by  vyžadoval  od 

uživatele motorového vozidla jistou metodiku a disciplínu. Vícenásobné a pravidelné 

užití stejné trasy totiž působí více škody než užitku, a tudíž byla tato metoda zapojení 

veřejnosti – uživatelů terénních motorových vozidel – hodnocena velmi pesimisticky43.

Obdobně  jako  u  činností  v kapitolách  6.1  a  6.2  má  orgán  ochrany  přírody 

možnost omezit možnosti pohybu motorových vozidel podle ustanovení § 64 nebo § 44 

odst. 3.

Vodní zákon 

Na motorová vozidla se vztahuje také výše uvedený § 30 odst. 7, 8 a 10 vodního 

zákona.  Zákaz  vstupu  a  vjezdu  platí  pro  celé  I.  ochranné  pásmo  vodního  zdroje. 

V opatření obecné povahy,  jímž je ochranné pásmo zřizováno nebo měněno, stanoví 

vodoprávní úřad činnosti omezené podle ustanovení § 30 odst. 8.

Technologický  rozvoj  se  v této  oblasti  projevil  mimo  jiné  rostoucí  oblibou 

motokrosu  a  tzv.  čtyřkolek,  tedy  motorových  vozidel  určených  primárně  k provozu 

v terénních  podmínkách.  Vzhledem  k jednotnému  pohledu  na  kategorii  motorových 

vozidel tyto stroje podléhají stejným omezením jako klasická motorová vozidla, kterým 
43 Konupka, P.;  Přehled lokalit vhodných z pohledu OP pro jízdy terénních motorových vozidel. Studie  
AOPK ČR. Rožnov p. R.: Salamandr, 2008, část 7. – Terénní stroje jako nástroj managementu.
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byla  původně  zákonná  úprava  primárně  určena.  Argumenty  uživatelů  těchto  strojů, 

směřující proti zákazu vjezdu motorových vozidel v nynější podobě, obsahují několik 

věcných postřehů. 

Terénní čtyřkolky a lehké motokrosové motorky jsou při ohleduplném užívání 

k půdnímu  povrchu  velmi  šetrné  a  při  pohybu  po  již  vzniklých  cestách  a  stezkách 

nezpůsobují  žádnou  významnou  škodu.  Podstatný  je  ale  šetrný  způsob  provozu. 

Vzhledem k výkonu a hmotnosti těchto strojů totiž dokáže bezohledný a agresivní řidič 

způsobit velkou škodu jak na půdním povrchu, tak na porostech. 

Ze  zákazu  vjezdu  existuje  množství  zákonných  výjimek,  a  právě  subjekty 

požívající  těchto  výjimek  často  v lese  (v  lese  především  v důsledku  těžby  dřeva  a 

obhospodařování volně žijící  zvěře) provozem terénních automobilů a lesní techniky 

napáchají  takové  škody,  že  průjezd  vyznavačů  motokrosu  a  terénních  čtyřkolek  je 

v takových podmínkách zanedbatelný i při zvýšené intenzitě. Ustanovení § 34 odst. 1 a 

2  sice  stanovuje  obecné  zásady  pro  šetrný  provoz  lesní  techniky  související 

s hospodařením v lesích ale v praxi se tak příliš často neděje.

Jedním z argumentů pro omezení motorových vozidel je také hluk, který tyto 

stroje způsobují. Příznivci motokrosu a čtyřkolek poukazují na skutečnost, že průjezd 

několika takových vozidel se stěží může vyrovnat hluku způsobenému například těžbou 

dřeva. Zvláště pak odmítají argumenty mysliveckých sdružení s poukazem na sníženou 

plachost  zvěře.  Důležitou  skutečností  ale  může  být  relativně  vysoká  četnost 

jednotlivých  uživatelů  čtyřkolek  a  terénních  motocyklů  ve  frekventované  oblasti  a 

zvýšená  citlivost  některých  druhů  živočichů,  zvláště  ptáků.  Tento  aspekt  si  tudíž 

netroufám jakkoli hodnotit.

6.4 Hromadné akce 

Pojem hromadných, sportovních, veřejných či turistických nebo podobných akcí 

je  uveden  v množství  zákonů  a  jednotlivé  definice  nejsou  vůbec  jednotné.  Dalším 

problémem je,  že  nikde  není  definováno,  za  jakých  podmínek  je  určitá  činnost  již 

hromadná  (kvantitativní  hledisko)  nebo  sportovní/veřejná/turistická  (kvalitativní 
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hledisko). Různá ustanovení zákonů obsahují nestejné definice s výčtem jednoho, dvou 

či více parametrů takové akce.

Lesní zákon 

Ustanovení § 20 odst. 5 zmiňuje následující:

„Organizované nebo hromadné sportovní akce…“

Oznámení musí mít stanovené náležitosti – místo a termín konání akce, předpokládaný 

počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka. Pokud by se taková akce dotýkala 

také zákazů uvedených v § 20 odst. 1 písm. g) a j), je potřeba zajistit pro danou činnost 

výjimku udělenou vlastníkem.

Zák. o ochraně přírody a krajiny 

§ 16 odst. 1 písm. e) „... hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce ...“

§ 26 odst. 1 písm. g) „... pořádat automobilové a motocyklové soutěže ...“ 

odst.  3 písm. c)  „...  pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice,  místní  

komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.“

Poměrně časté je také uvedení obdobné formulace vztahující se na veřejnou, sportovní 

nebo hromadnou akci, ve výčtu činností v bližších ochranných podmínkách, k nimž je 

v souladu  s ustanovením §  44 odst.  3  potřebný  souhlas  příslušného  orgánu ochrany 

přírody. 

Například: 

Ustanovení  §  3  odst.  1  písm.  h)  nařízení  vlády,  kterým  se  vymezuje  Ptačí  oblast 

Bzenecká Doubrava:

„… organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí ...“ 

Orgán  ochrany přírody je  dle  ustanovení  §  65  zákona  o  ochraně  přírody a  krajiny 

dotčeným orgánem při rozhodování jiných správních orgánů, pokud by vydáním daného 

rozhodnutí mohly být dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, 

tedy  typicky  příroda  jako  součást  životního  prostředí.  Tímto  ustanovením  je 

zabezpečeno zohlednění zájmů souvisejících s ochranou přírody a krajiny i v případech, 

kdy zvláštní předpis takovou pozici orgánu ochrany přírody výslovně neupravuje.
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Zákon o myslivosti

Ustanovení § 9 odst. 4:

„… konání hromadných akcí v přírodě.“

Zákon o pozemních komunikacích

Ustanovení § 25 odst. 6 písm. e)

„...  pořádání  sportovních,  kulturních,  náboženských,  zábavních  a podobných  

akcí,  jimiž  by  mohla  být  ohrožena  bezpečnost  nebo  plynulost  silničního  

provozu,“

Hromadnost, veřejnost akce

Dle  výkladu  pojmu  hromadné  akce,  který  zastává  ministerstvo  životního 

prostředí44 (dotaz z března 2009 ohledně akcí cestovních kanceláří v národních parcích) 

je  potřeba  pojem  hromadných  akcí  vykládat  individuálně  pro  každý  případ  zvlášť 

(zakládá  ale  širokou diskreční  pravomoc  správních  úřadů,  navíc  organizátoři  nemají 

jasná kritéria, kdy již musí oznamovat/žádat o souhlas a kdy ještě ne). Rozhodující má 

být povaha akce. Dle postoje ministerstva není hromadnou akcí ve smyslu ustanovení § 

16 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně životního prostředí například školní poznávací 

zájezd.  Z pohledu  „veřejnosti  akce“  nesplňuje  podmínku  zmíněného  ustanovení  ani 

zájezd cestovní kanceláře. Jeho účastníci se na akci sice přihlásili na základě veřejné 

výzvy/reklamy, ale na samotnou akci je dovezl autobus jako uzavřenou skupinu a přímo 

v národním  parku  již  fungují  jako  kompaktní,  veřejnosti  dále  nepřístupná  skupina 

(modelový  případ,  omezení  pohybu  obsažená  v jiných  ustanoveních  tímto  nejsou 

dotčena). Pokud by ale byli  potenciální účastníci  akce zváni (formou inzerce/veřejné 

výzvy) přímo na území národního parku a organizátor by tak neměl přehled o počtu 

účastníků,  kteří  se mohou dostavit,  je znak veřejnosti  zcela  jistě naplněn.  Podmínka 

veřejnosti ale platí pouze pro ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Úprava 

obsažená  v jiných  normách  veřejnost  akce  nezmiňuje,  ale  jsou  uvedena  především 

kritéria  kvantitativní  (hromadnost),  případně  jiná  kvalitativní  (sportovní,  na  jízdních 

kolech). 

44 Odpověď  na dotaz ze dne 2. 2. 2009, č.j. 180/410/09.
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I když se mi uvedená definice veřejnosti příliš nezamlouvá (ale pravdou je, že 

daný dotaz směřoval na zájezd pořádaný cestovní kanceláří, což je poměrně specifický 

případ),  daný  názor  je  cenný  především kvůli  ustanovení  o  nutnosti  individuálního 

posouzení každé hromadné akce. V praxi je častý výklad především na úrovni obecných 

úřadů,  že  hromadnou  akcí  může  být  každá  akce  s více  než  dvěma  účastníky. 

Argumentací  „ad absurdum“ by pak za hromadnou akci  mohl  být považován výlet 

tříčlenné  rodiny,  což  jistě  není  smyslem  zákona  (ani  lesního,  který  nepožaduje 

„veřejnost“ akce).

V praxi je problémem například posouzení akce malého rozsahu, typicky trénink 

mládeže  v rámci  sportovního  oddílu,  vyjížďka  skupiny  cyklistů  (mimo  program 

jakékoliv sportovní organizace nebo sdružení), výlet školního lyžařského kurzu, skupina 

jezdců  na  koních.  Tyto  akce  jsou  hromadné  (ve  smyslu  striktního  gramatického 

výkladu, více než dvě osoby),  organizované (smluvené místo a čas výletu,  případně 

zběžně naplánovaná trasa), ale je otázkou, zda bylo úmyslem zákonodárce upravit je 

ustanovením § 20 odst. 5 lesního zákona, § 16 odst. 1 písm. e), (a obdobných) zákona o 

ochraně přírody a krajiny a jiných norem upravujících konání hromadných akcí. Jedná 

se  v podstatě  o  stanovení  hranice  mezi  obecným  užíváním  (svobodou  pohybu)  a 

zvláštním užíváním (např. podnikatelskou činností spočívající v organizování akce, kde 

je vybíráno vstupné, startovné atd.).

Takto  striktně  vymezená  povinnost  ohlašovat  akci  či  žádat  o  povolení,  bez 

stanovení vhodných regulativů a výkladu pojmu hromadnosti, je dle mého názoru velmi 

nešťastně  zvoleným  řešením.  V kombinaci  s víceméně  neomezenou  diskreční 

pravomocí  orgánů  státní  správy  (důvodem  zamítnutí  jsou  často  velmi  špatně 

prokazatelné okolnosti), absencí judikatury a sporným výkladem obecně formovaných 

ustanovení  se  tyto  nástroje  veřejné  moci  mohou  stát  prostředkem  šikany  ze  strany 

dotčených orgánů reprezentujících veřejné zájmy s konáním hromadné akce částečně 

kolidující.  Toto  riziko  je  patrné  především v situacích,  kdy různé  zájmové  skupiny, 

reprezentované  osobami  s velmi  omezeným  smyslem  pro  kompromisy  a  úzkým 

chápáním funkcí lesa, jsou dlouhodobě v názorové neshodě na podobu užívání lesa a 

krajiny obecně.
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6.5 Shrnutí

Právní úprava rozvíjející svobodu pohybu, jak je stanovena na ústavní úrovni, je 

rozptýlena v několika zákonných normách veřejného práva. Pozitivně je vymezen pouze 

(pěší)  pohyb  po  lese  a  krajině,  ostatní  druhy  pohybu  jsou  vymezeny  negativně 

ustanoveními, která svobodu pohybu pro určité činnosti omezují nebo zakazují. Právní 

úprava  operuje  s pojmy,  kterými  se  snaží  pokrýt  aktivní  rekreační  činnosti.  Tyto 

činnosti  ale  souhrnně  upravuje  v několika  ustanoveních  bez  jakéhokoli  přihlédnutí 

k dopadu  konkrétní  činnosti  či  přístupu  jednotlivců.  Obecné  ustanovení  o 

nepoškozování  lesa,  krajiny  atd.,  tak  ve  smyslu  omezení  svobody pohybu  poněkud 

pozbývají smyslu;  zákon množství  činností  omezuje paušálně podřazením pod jednu 

z kategorií,  i když v rámci dané činnosti existuje množství metod, odnoží a přístupů, 

některé  s většími,  jiné  s menšími  dopady  na  životní  prostředí.  Není  v možnostech 

novotvorby  postihnout  každý  druh  např.  cyklistiky  nebo  horolezectví,  ale  souhrnně 

zakázat  veškeré  činnosti,  které  naplňují  znaky  pro  zakázanou  činnost  typické,  bez 

posouzení dopadu na chráněný zájem, také není ideálním řešením. 

Dle  mého  názoru  je  z právního  hlediska  vhodnější  zvolit  přístup 

soukromoprávní,  rozvinout  pro  oblast  rekreace  a  práva  volného  pohybu  institut 

odpovědnosti  za  škodu  a  usilovat  o  zodpovědnější  přístup  jednotlivců,  spíše  než  o 

plošné omezení bez ohledu na lokální podmínky a přístup rekreantů. Uvedení takového 

režimu  do  praxe  zřejmě  bude  mnohem  problematičtější,  záleží  totiž  především  na 

uvědomělém chování a osobním přístupu každého jednotlivce. 

Veřejnoprávní zákazy na jedné straně a úprava dle institutů soukromoprávních 

(rozvinutí ustanovení § 415 občanského zákoníku) na straně druhé; obojí přináší jisté 

výhody i nevýhody. Vzhledem k obtížné vymahatelnosti veřejnoprávních předpisů i za 

současného stavu (například u nelegálního motokrosu) a různorodosti typické pro tuto 

oblast (ať již bereme v potaz rozmanitost přírody a krajiny nebo rekreačních činností 

v ní vykonávaných) bych se přiklonil k většímu uplatnění principů soukromého práva, 

alespoň ve vztahu k úpravě lesního režimu, který má k soukromoprávním institutům asi 

nejblíže.  Ochrana přírody a krajiny,  obrana státu a podobné čistě  veřejné zájmy asi 

zůstanou spíše doménou veřejného práva.
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7. Závěr

Rozvoj volnočasových aktivit, včetně turistiky a sportu, si v průběhu 20. století 

vynutil  úpravu  práva  volného  pohybu  v právních  normách  veřejného  práva, 

postihujících  režim  jednotlivých  složek  přírody.  Tato  úprava  částečně  vychází 

z historických  institutů  práva  průchodu  a  užívání  lesa  obyvatelstvem,  převážně 

vyjádřených pozitivní  definicí  v  ustanoveních  lesního zákona (vstup do lesa,  sbírání 

suché  klesti  atd.).  Veřejnoprávní  uchopení  těchto  institutů  nalezlo  odraz  především 

v regulaci  druhé  poloviny  20.  století,  v podmínkách  Českých  zemí  příznačné 

dominantní  úlohou  předpisů  veřejného  práva.  Státní  vlastnictví  lesních  pozemků,  a 

degradace soukromoprávního institutu vlastnického práva obecně, tak formovala nejen 

vývoj  legislativy,  ale  i  povědomí  veřejnosti  o  krajině  a  lesích  jako  druhu  věci 

podléhající veřejnému vlastnictví. Polistopadový vývoj, vytvoření základního katalogu 

lidských práv a svobod, reformy oborových norem a restituce majetku tak znamenaly 

jen  dílčí  změnu,  byť  například  v případě  zákona o ochraně  přírody a  krajiny  velmi 

progresivní.  V povědomí  části  obyvatelstva  i mnohých  úředních  osob  je  pořád 

zakotvena  veřejnoprávní  úprava  zakazující  a  omezující  paušálně  vymezené  druhy 

činností pomocí definic, které jsou poplatné době svého vzniku a mnohdy se potýkají 

s výraznými výkladovými problémy. A naopak, skupiny radikálních vyznavačů nových 

činností a sportů si po svém vykládají instituty svobody pohybu a veřejného užívání, 

aniž by brali v úvahu obezřetnost a odpovědnost za škodu způsobenou nepřiměřeným 

jednáním, která je přirozenou součástí těchto práv a svobod.

Současná  zákonná  podoba  možností  přístupu  do  krajiny  jako  základního 

předpokladu rekreace široké veřejnosti, provádějící ústavně zaručenou svobodu pohybu, 

je vyjádřena v množství norem veřejného práva z různých oblastí, přičemž ustanovení 
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s pozitivní úpravou se týkají pouze práva „vstupu“ a „průchodu“ (tedy dle mého názoru 

opravňující pouze k pěšímu pohybu – chůzi a běhu). Zbylá ustanovení obsahují pouze 

negativní  úpravu,  tedy  zákazy  a  omezení  činností  představujících  různé  podoby 

svobody  pohybu.  Bohužel,  tato  ustanovení  operují  s množstvím  obecných  pojmů, 

jejichž výklad často není jednotný nebo vůbec nejsou v praxi respektovány, a pokud je 

některá činnost zakázána, je tak činěno paušálně a bez přihlédnutí k jiným okolnostem, 

především faktickému dopadu na zájem, který má být těmito ustanoveními chráněn.

Rozmanitost  životního prostředí, přírody a v neposlední řadě i volnočasových 

aktivit a způsobů jejich provádění, je v praxi veličina stěží postižitelná pomocí norem 

veřejného  práva.  Pokud  by  se  zákonodárce  snažil  o  jejich  detailní  postižení 

ustanoveními  s taxativním  výčtem  zakázaných  či  povolených  činností,  v důsledku 

rozsáhlá a komplikovaná úprava by zřejmě také nebyla ideálním řešením. Dle mého 

názoru je vhodnější úprava na bázi soukromoprávní  odpovědnosti jednotlivce za své 

jednání a případnou způsobenou škodu. Veřejnoprávní legislativa by pak měla vytyčit 

základní rámec omezení svobody pohybu pomocí demonstrativních ustanovení, která by 

postihla ochranu nejdůležitějších a nejohroženějších veřejných zájmů. Zbývající oblast 

by zřejmě byla otázkou výkladu a postupně se tvořící judikatury. Pro lepší povědomí 

veřejnosti by určitě bylo vhodné pomocí pozitivní úpravy vymezit i jiné druhy pohybu 

než  pěší  pohyb  (opět  za  užití  demonstrativního  výčtu  a  za  zdůraznění  povinnosti 

nepoškozovat a odpovědnosti za způsobenou škodu). Taková konstrukce, byť ve vztahu 

k základním premisám ústavních předpisů možná poněkud nadbytečná, by jistě přispěla 

ke sjednocení výkladu a zákonodárce by tak mohl vytyčit  směr, kterým se má pojetí 

svobody  pohybu  ubírat.  Ve  vztahu  k soukromoprávním  institutům,  především 

vlastnictví, je pak nutné vymezit rámec omezení vlastnického práva vůči pojetí svobody 

pohybu.  Zejména  užití  pozitivního  vymezení  různých  modifikací  svobody  pohybu 

(cyklistiky,  motokrosu),  nejen  ve  vztahu  k rekreačním  aktivitám,  je  pro  zákonné 

omezení  vlastnictví  stěžejní.  Obecné pojmy doplněné demonstrativním výčtem musí 

dostatečně určitě vymezit obsah zákonného omezení, které je vlastník povinen snášet, a 

zároveň  poskytnout  vlastníkům účinný nástroj  pro  případ  překročení  míry  omezení, 

která ještě musí být vlastníkem či jiným oprávněným subjektem strpěna. Opět by se ale 

nemělo  jednat  o paušální  vymezení  ustanoveními  veřejného  práva,  ale  spíše  o 

přihlédnutí  k místním  podmínkám  a  míře  škody  či  excesu  z pravidla  „neminem 
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laedere“.  Na  základě  vlastních  zkušeností  se  domnívám,  že  současné  metody 

obhospodařování krajiny a lesa mají na životní prostředí i stav pozemků jako objektů 

vlastnických  práv  takový  dopad,  že  míra  poškození  volnočasovými  aktivitami, 

vykonávanými  s patřičnou  obezřetností,  je  v naprosté  většině  případů  marginální. 

Dokud  budou  v důsledku  provozu  zejména  lesní  techniky,  velkoplošné  těžby  či 

vysazování  stejnověkých  porostových  monokultur  lesy  vykazovat  důsledný 

hospodářský  charakter,  s hustou  sítí  lesních  cest  a  manipulačních  linek  v  podobě 

hlubokých erozních rýh, s množstvím lesních staveb (oplocenky, posedy, krmelce…), 

přístup veřejnosti a míra ohleduplnosti  se příliš nezvýší a zájmové skupiny sdružené 

okolo  omezených  nebo  zakázaných  aktivit  budou  tyto  skutečnosti  používat  jako 

argument  proti  současné  úpravě.  Tento  vztah  hospodaření  a  krajiny  má  ale  hlubší 

souvislosti,  které  mi  nepřísluší  v rámci  této  práce  a  na  základě  laických  vědomostí 

rozebírat.  Pořízení  kvalitnější  techniky,  která  je  šetrnější  k lesním  ekosystémům,  a 

změna systému hospodaření je otázkou dlouhého vývoje, se kterým nemá právní úprava 

volného  pohybu  prozatím příliš  mnoho  společného.  Jako slibnou alternativu  vývoje 

bych viděl koncepce přírodě blízkých způsobů hospodaření v lesích, které se v jistých 

aspektech uplatňují v některých evropských zemích. Lesy takto obhospodařované mají 

potenciál  dostatečně  zabezpečit  produkční  i  mimoprodukční  funkce  lesa  a  i  přístup 

veřejnosti je k takovému „divokému“ a zdravému lesu v mnohém jiný. Lesnická obec 

prosazuje tyto změny především pro celek státem vlastněných lesů, které mají primárně 

sloužit k uspokojování mimoprodukčních funkcí lesa, a to nejen ve vztahu k rekreaci a 

právu volného pohybu. 

Problematickými jsou tak spíše ostatní veřejné zájmy, se kterými právo volného 

pohybu v krajině koliduje. Veřejný zájem na obraně státu či ochraně přírody jsou statky 

stěží  vyjádřitelné  určitou  „hodnotou“,  která  by  se  na  základě  obecných  ustanovení 

zákonných norem veřejného práva mohla porovnávat s vlastnickými právy a svobodou 

pohybu  tak,  aby  mohlo  být  docíleno  stanovení  režimu  dané  lokality  ve  prospěch 

převažujícího zájmu. Především v případě ochrany přírody je tak na posouzení orgánů 

ochrany přírody, jestli určitá činnost v dané lokalitě (například ve zvláště chráněném 

území, kde je intenzita ochrany mnohem vyšší) ohrožuje předmět ochrany natolik, aby 

bylo na místě omezení určité formy projevu svobody pohybu. Široká veřejnost si totiž 

na  základě  „selského  rozumu“  zhruba  dokáže  porovnat  následky,  které  způsobilo 
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hospodaření  v krajině  (vzhledem k dopadům na porosty  a  půdu)  a  tomu přizpůsobit 

způsob rekreace, který je za takových podmínek bez negativního dopadu. Ale povědomí 

například o zvláště  chráněných druzích  a jejich ohrožení  formami  rekreace je mimo 

rozlišovací  schopnosti  obyčejných  rekreantů.  Zde  je  pak  na  místě  veřejnoprávní 

omezení,  ovšem musí  mít  takovou podobu, aby byla svoboda pohybu a její  projevy 

omezeny  pouze  v míře  nezbytně  nutné  k ochraně  stanoveného  předmětu  ochrany. 

V praxi  je  však  řada  omezení  a  zákazů  uplatňována  značně  extenzivně.  Příkladem 

mohou být bližší ochranné podmínky zvláště chráněných území. V zákoně o ochraně 

přírody a krajiny slouží k omezení vstupu veřejnosti nad rámec obecných ustanovení 

nástroj uvedený v ustanovení § 64. Nad rámec této pravomoci však jde znění některých 

předpisů obsahujících bližší  ochranné podmínky ve smyslu ustanovení  § 44 odst.  3, 

zejména  u  chráněných  krajinných  oblastí,  evropsky  významných  lokalit  a  ptačích 

oblastí  (u  posledních  dvou  uvedených  zřejmě  v důsledku  nešťastně  formulovaného 

ustanovení § 45h a 45i s odkazem na zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní  prostředí).  V takto  vymezených  ochranných  podmínkách  se  v některých 

případech objevují jako činnosti, ke kterým je nutný souhlas orgánu ochrany přírody, i 

různé formy volnočasových aktivit, případně hromadné sportovní činnosti. 

Právní  rámec  rekreace  v krajině,  ve  smyslu  svobody pohybu  (práva  volného 

pohybu,  průchodu,  vstupu atd.)  se v českém právu na úrovni ústavních norem opírá 

o úpravu  svobody  pohybu,  ale  co  se  týče  zákonných  ustanovení,  je  tvořen  směsicí 

ustanovení  soukromoprávních  a  hlavně  veřejnoprávních  norem,  upravujících  různé 

právní  oblasti.  Nejedná  se  o  tradiční  právní  institut,  a  proto  jej  trápí  nejednotnost 

výkladu  a  absence  judikatury.  Přesto  je  české  právo  k vyznavačům  volnočasových 

aktivit  poměrně  vstřícné,  a  mám  za  to,  že  se  přirozeným  vývojem,  přibýváním 

judikatury a sjednocováním výkladu odstraní mnoho problematických ustanovení, ku 

prospěchu všech vlastníků a (ohleduplných) uživatelů přírody a krajiny.
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7.1 Seznam zkratek

lesní zákon – Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

Listina – Listina základních práv a svobod 

Nejvyšší soud – Nejvyšší soud České republiky 

občanský zákoník – Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ÚS – Ústavní soud České republiky

Ústava – Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky 

vodní zákon – Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon)

zák. o myslivosti – Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

zák. o ochraně přírody a krajiny – Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 

zák. o pozemních komunikacích – Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích

zák. o zajišťování obrany ČR – Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky

89



7.2 Prameny

Literatura

1. Banaš, M. a kol.; Škody v přírodě v důsledku nepovoleného provozu motorových 
vozidel  v terénu  –  studie  pro  účely  přípravy  podkladových  a  osvětových  
materiálů. Ekogroup, 2008.

2. Damohorský,  M.  a  kol.;  Právo  životního  prostředí. 2.  Vydání,  Praha: 
C. H. Beck, 2007.

3. Drobník,  J.,  Dvořák,  P.;  Lesní  zákon:  komentář.  Praha:  Wolters  Kluwer ČR, 
2010.

4. Henrych, D. a kol.;  Správní právo: obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2006.

5. Kočí R.; Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcími předpisy  
a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů. 3. vydání. Praha: Leges, 
2010.

6. Konupka,  P.;  Přehled  lokalit  vhodných  z  pohledu  OP  pro  jízdy  terénních  
motorových vozidel. Studie AOPK ČR. Rožnov p. R.: Salamandr, 2008.

7. Krečmer, V.;  Naše lesy a rekreace – několik lesopolitických úvah o lesnických  
službách. In Mimoprodukční funkce lesa, cyklistika v lesních majetcích, sborník 
referátů, Jablonec nad Nisou: Česká lesnická společnost, 2008.

8. Kvasnička, T.;  Přírodě blízké stezky: budoucnost udržitelné lesní rekreace. In 
Mimoprodukční  funkce  lesa,  cyklistika  v lesních  majetcích,  sborník  referátů, 
Jablonec nad Nisou: Česká lesnická společnost, 2008.

9. Marrion, J., Wimpey, J.; Dopady terénní cyklistiky na životní prostředí: přehled  
vědeckých výzkumů a vhodných postupů údržby. In Mimoprodukční funkce lesa, 
cyklistika  v lesních  majetcích,  sborník  referátů,  Jablonec  nad  Nisou:  Česká 
lesnická  společnost,  2008  (originální  článek  je  součástí  publikace  Managing  Mountain 
Biking: IMBA’s Guide to Providing Great Riding, Weber 2007, www.imba.com).

10. Miko, L. a kol.; Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 1. Vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2005.

11. Pavlíček,  V.  a kol.;  Ústava a ústavní  řád České republiky,  komentář,  2.  díl,  
Práva a svobody. 2. Vydání. Praha: Linde, 2003.

12. Poleno, Z.;  Příměstské lesy. 1. vydání. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 
1985.

13. Tureček,  K.  a  kol.; Zákon o  vodách,  č.  254/2001 Sb.,  s komentářem.  Praha: 
Sandy, 2002.

90



Internetové zdroje

14. Jandusová,  J.;  Equichannel  :  Jezdectví  a  obecné  užívání  lesů  – polemika. 
[online].  2000-10-17  [cit.  2011-01-23].  Dostupné  z  WWW: 
<http://www.equichannel.cz/jezdectvi-a-obecne-uzivani-lesu-polemika>.

15. Krečmer, V.; Lesní hospodářství ČR. Vesmír [online]. 1994/3 [cit. 2011-01-23]. 
Dostupné z WWW: <http://www.vesmir.cz/clanek/ing-zdenek-domes-lesni-hospodarstvi-cr>.

16. Norway’s  Government; Outdoor rercreation act. [online]. 1957 [cit.  2011-01-
23].  Dostupné  z  WWW:  <http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/outdoor-recreation-
act.html?id=172932>.

17. Orientacnibeh.cz; Dohoda s  lesy  ČR,  sp.  a  ČSOB. [online].  2008-04-18 [cit. 
2011-01-23].  Dostupné z WWW: <http://www.orientacnibeh.cz/csob/dokumenty/dohoda_le-
sy2008.pdf>.

18. Orienteering.org; Orienteering  – a  nature  sport  with  low  ekological  impact. 
[online].  2010/1  [cit.  2011-01-23].  Dostupné  z  WWW: 
<http://www.orienteering.org/index.php/iof2006/Document-Library/Other-Documents>.

19. Petřík, P. a kol.;  Přírodě blízké způsoby hospodaření v lesích z pohledu České  
Bioplatformy. Botanický ústav AV ČR [online]. 2007 [cit. 2011-01-23]. Dostupné 
z WWW: <http://www.ibot.cas.cz/biop/texts/pblh2007.pdf>.

20. Remeš, J.; Přírodě blízké způsoby pěstování lesů. Lesnická práce [online]. 2009-
09-06  [cit.  2011-01-23].  Dostupné  z  WWW:  <http://lesprace.silvarium.cz/con-
tent/view/2390/>.

21. Swedish Enviromental protection agency; The Right of public access.  [online]. 
2007-10-19 [cit. 2011-01-23]. Dostupné z WWW: <http://www.naturvardsverket.se/en/In-
English/Menu/Enjoying-nature/The-right-of-public-access/>.

22. Sveriges Riksdag; The Constitution, Fundamental rights and freedoms. [online]. 
2008-02-06  [cit.  2011-01-23].  Dostupné  z  WWW:   <http://www.riksdagen.se/temp-
lates/R_PageExtended____6319.aspx>.

23. Vučka,  J.;  Jak závazná jsou pravidla  lyžařské federace? Jiné  právo [online]. 
2010/05 [cit.  2011-01-23].  Dostupné z WWW: <http://jinepravo.blogspot.com/2010/05/-
jan-vucka-jak-zavazna-jsou-pravidla.html>.

Právní normy

24. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

25. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

26. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

27. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

28. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon)

29. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

91



30. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů

31. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

32. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

33. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

34. Zákon  č.  344/1992  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  České  republiky  (katastrální 
zákon)

35. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

36. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

37. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

38. Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických  a  jiných  věcných  práv  k  nemovitostem,  ve  znění  pozdějších 
předpisů,  a  zákon  č.  344/1992  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  České  republiky 
(katastrální  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (katastrální  vyhláška),  ve 
znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.

39. Obecně závazná vyhláška statutárního města Zlín č. 13/2007 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství

40. Výnos č. 2/2010 Újezdního úřadu Vojenského újezdu Libavá

41. Nařízení  vlády  č.  21/2004  Sb.,  kterým  se  vymezuje  Ptačí  oblast  Bzenecká 
Doubrava – Strážnické Pomoraví

42. Nařízení vlády č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast 
Český Ráj

92



Abstract ENG

The legal framework for the recreational use of landscape 

In my thesis, I focused on the legal regulations of certain forms of freedom of 

movement, as it is stated in the constitution. It particularly deals with recreational or 

outdoor  activities,  performed  by public  in  the  nature  and countryside  (especially  at 

forest) as the general public right to trespass the lands which are in public or private 

holdings. Outdoor activities are not the subject matter of traditional law institutes, the 

issue is a relatively young branch of law. The legal regulation of outdoor activities is 

not complex act in Czech law, the legal act is fragmented into many regulations which 

are  predominantly  parts  of  the  public  law.  Forasmuch  as  above-mentioned  the 

interpretation  and  problem solving  in  practise  are  disunited,  there  are  hundreds  of 

contradictory opinions and points of view on the issue.

The  thesis  is  concentrating  in  the  conception  of  freedom  of  movement, 

constitutional right which is guaranteed by the provision in the article 14 of “the Charter 

of Fundamental Rights and Basic Freedoms”, and the legal constraints of this kind of 

freedom. The freedom of movement is circumbscribed mainly by the legal regulations 

of public law. Most important statutes related to the protection of the freedom are Forest 

Act, Nature Conservation and Landscape Protection Act, Civil Defense of State, water 

legislation, game law and ground communication legislation. 

My goal was to summarize the general content of the everyman’s right to access 

and use of landscape, and list legal restraints of this right, protecting both legitimate 

public and private interests (which can sometimes collide with the everyman’s right). I 

am also focused on certain legal concepts, such as public use of roads, clasification of 

forest roads and paths or matter relating to common land usage. Many concepts, such as 

mentioned  above,  are  theoretical  legal  constructions  attempting  to  handle  various 

situations of everyday’s reality, so it’s often subject of complicated legal interpretation. 

For comparison, I introduced a little of Norway and Swedish legal regulation of using 

landscape for recreational purposes.
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Abstrakt CZ

Právní rámec rekreačního využití krajiny

V  mé  práci  se  pokouším  postihnout  formy  svobody  pohybu,  typické  pro 

rekreační a volnočasové aktivity, vykonávané veřejností v přírodě a krajině jako obecné 

právo pohybu přes pozemky jak ve veřejném, tak soukromém vlastnictví. Právní úprava 

volnočasových aktivit  je poměrně mladým odvětvím, nejedná se o komplexní právní 

úpravu,  jednotlivá  ustanovení  jsou  roztříštěna  v množství  norem zejména  veřejného 

práva. Výklad a praxe jsou vzhledem k výše uvedenému nejednotné, existuje množství 

protichůdných názorů a stanovisek na danou problematiku.

Práce  je  zaměřena  především  na  pojetí  svobody  pohybu,  ústavního  práva 

garantovaného v článku č. 14 Listiny základních práv a svobod, a zákonných omezení 

této svobody,  obsažených v normách zejména veřejného práva – lesní zákon, zákon 

o ochraně  přírody  a  krajiny,  zákon  o  zajišťování  obrany  ČR,  vodní  zákon,  zákon 

o myslivosti, zákon o pozemních komunikacích.

Mým cílem je v práci vyjádřit obsah obecného práva pohybu v přírodě a krajině, 

a rozebrat zákonná omezení, chránící oprávněné veřejné i soukromé zájmy, s právem 

volného  pohybu  mnohdy  kolidující.  Také  jsem  se  zaměřil  na  určité  právní  pojmy, 

například  obecné  užívání  cest,  dělení  lesních  cest  a  pěšin  nebo  úprava  veřejného 

užívání. Mnoho pojmů, jako například výše uvedené, jsou teoretické právní konstrukce 

snažící  se postihnout  rozmanité  situace  každodenní  reality,  a  jako takové jsou často 

předmětem složitého právního výkladu a argumentace. Pro srovnání jsem uvedl stručný 

přehled skandinávské úpravy práva volného pohybu v přírodě a krajině. 
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