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1 Úvod 
 

 Příroda je jedním z nejčastějších míst využívaných k rekreaci. Aktivity v přírodě 

napomáhají všestrannému rozvoji osobnosti zvláště u dětí, ale i u dospělých; celkově 

tak zkvalitňují život celé společnosti. Takové uspokojování lidských potřeb je ale třeba 

uvést do rovnováhy s požadavky na ochranu přírody, neboť zachování přírodního 

bohatství a kvality životního prostředí jsou jedny z nejvýše postavených hodnot naší 

společnosti. Každý by se v přírodě měl chovat s maximální opatrností a se snahou 

neničit místo, ve kterém se nachází, a to i bez detailní znalosti právních předpisů. I přes 

zachování této prevence by ovšem lidé měli znát alespoň základní právní limity 

vztahující se k provádění určité aktivity v přírodě. 

V současné době se navíc objevují nové typy aktivit, které ovlivňují přírodu 

zásadněji, než aktivity klasické. Jako klasické označuji například turistiku, táboření, 

jízdu na kole, skauting a další, jejichž cílem je převážně poznání přírody spojené se 

sportem, popř. výchova. Nově se v přírodě setkáváme například s teambuildingy a 

jinými firemními akcemi, s extrémními sporty a závody, s vytvářením a překonáváním 

různých překážek (lanová centra aj.) nebo se závody motorových vozidel. Tyto nové 

aktivity se snaží naplnit současné společenské potřeby a záliby, jakými je vytvoření 

fungujícího pracovního týmu, překonávání strachu nebo prožívání adrenalinových 

zážitků. Ve svém důsledku takové aktivity znamenají výraznější zátěž pro životní 

prostředí a přírodu. Nezbývá, než aplikovat právní předpisy na ochranu přírody 

důrazněji, než dříve.  

Cílem této diplomové práce je podat zprávu o existující právní úpravě vztahující 

se k pohybu a pobytu v přírodě. Zkoumá převážně právní limity chování jednotlivce 

v přírodě s ohledem na její ochranu. Stávající právní úprava z tohoto pohledu není 

komplexně upravena a rovněž v odborné literatuře se autoři právním rámcem pohybu 

osob v přírodě systematicky nezabývali. Nabízí se tak možnost podat k této 

problematice ucelenější výklad. Dalším cílem je pak zhodnotit současný stav právní 

úpravy, popř. navrhnout její zlepšení. 

Předmětem diplomové práce je zkoumání platné právní úpravy týkající se ochrany 

přírody a následně její aplikace na vybrané volnočasové aktivity v přírodě vykonávané.  
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Pojem „příroda“ není nikde precizně definován, a to ani pro účely ryze právní. 

Většina definic z různých vědeckých oborů se zhruba shoduje na tom, že se jedná o 

soubor živé a neživé hmoty a energie, který stojí vedle lidských výtvorů. Příroda je tedy 

převážně  člověkem neovlivněná.
1

Zákonodárce v základním právním předpise 

upravujícím ochranu přírody a krajiny, v zákoně na ochranu přírody a krajiny,
2
 místo 

definice přírody rovnou uvádí, co se rozumí ochranou přírody a krajiny: „…vymezená 

péče státu a fyzických a právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí 

rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické 

celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost 

krajiny.“
3
  Z tohoto výčtu předmětů ochrany přírody by se mohlo zdát, že se jedná o 

výčet prvků, které dohromady tvoří přírodu. Vypočteny tu ale nejsou například vodní 

útvary nebo půda, které do přírody dozajista také patří.  

Pro účely této diplomové práce je přírodou „volná příroda“ České republiky.  

Volnou přírodou se obecně myslí zejména prostor mimo městskou zástavbu, zahrnující 

kulturně upravené území lesů, luk, pastvin, vodních toků, vodních ploch aj.
4
 Takto 

pojatou volnou přírodu je třeba odlišit od divoké přírody, tzn. člověkem nedotčených 

míst se zachovalými původními druhy rostlin a živočichů; taková forma přírody se na 

našem území v ryzí podobě nevyskytuje.
5
 

Rovněž „volnočasová aktivita“ je pojmem širokým. Tato práce se zabývá těmi 

volnočasovými aktivitami, které jsou spojeny s přítomností člověka – fyzické osoby 

v přírodě. Jedná se o činnosti provozované především jako sport, zábavu či relaxaci. 

Vždy jde o přímý kontakt jednotlivce s volnou přírodou, v jehož důsledku budou proti 

                                                           
1
 Viz např. Oxford Dictionaries [online]. Oxford: Oxford University press, 2014 [cit. 2014-06-23]. 

Dostupné z: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/nature?q=nature 

2
 Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

3
 Zákon č. 114/1992 Sb., § 2. 

4
 Viz HEGYI, Gyula. Zpráva o volné přírodě v Evropě (2008/2210(INI)) [online]. 2008[cit. 2014-06-23]. 

Zde je pojmu „volná příroda“ užito ve významu „divoká příroda“. Dostupné z:  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-

478&language=CS#title2  

5
 Také příroda v určitých částech národního parku Šumava, která je často pokládána za původní a 

člověkem nepozměněnou, má kulturní ráz. Viz také: Ministerstvo životního prostředí: Resort životního 

prostředí: Národní park Šumava [online]. Copyright © 2008 - 2014 [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: 

http://www.npsumava.cz/cz/1292/sekce/vyvoj-sumavskych-lesu-pod-vlivem-cloveka/  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/nature?q=nature
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-478&language=CS#title2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-478&language=CS#title2
http://www.npsumava.cz/cz/1292/sekce/vyvoj-sumavskych-lesu-pod-vlivem-cloveka/
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sobě stát dva důležité zájmy. Na straně jedné zájem jednotlivce na uspokojení rekreační 

potřeby, na straně druhé zájem společnosti na zachování kvalitního životního prostředí a 

udržení přírodní rovnováhy. 

Tato diplomová práce se s ohledem na svoje téma věnuje pouze právním 

předpisům, jejichž obsahem jsou normy regulující jednání člověka - jednotlivce 

v přírodě. Stěžejním právním předpisem, který se týká ochrany přírody, je v tomto 

ohledu zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen: 

ZOPK). Dále jsou pramenem této práce především následující zákony: zákon č. 

289/1995 Sb., lesní zákon, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 254/2001 Sb., 

vodní zákon, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zákon č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. 

Diplomová práce je strukturována následujícím způsobem: Nejprve je krátce 

věnován prostor uvedení do problematiky. Jsou tak vymezeny základní pojmy 

vztahující se k předmětu diplomové práce a použitá legislativa; zařazena je i kapitola 

zdůrazňující existenci veřejného zájmu na ochraně přírody včetně jeho projevů 

v samotné Ústavě České republiky. Následuje vysvětlení systému a metodiky právní 

úpravy vztahující se k předmětu diplomové práce; blíže charakterizovány jsou dva 

nejdůležitější právní předpisy a (zároveň) dva odlišné způsoby regulace chování osob 

v přírodě. V úzké návaznosti na systém a metodiku předmětné právní úpravy pak tato 

práce pokračuje rozborem zvláštní územní ochrany. Obsahem posledního bloku 

diplomové práce je právní náhled na výkon konkrétních volnočasových aktivit 

v přírodě.  

Výběr volnočasových aktivit v přírodě není a ani nemá ambici být vyčerpávající, 

protože tyto zájmové činnosti mohou mít mnoho rozličných forem. Důležité je, že pro 

většinu dalších představitelných volnočasových aktivit postačí zkombinovat pravidla 

zmíněná v této práci. Tak například právní úpravu konkrétní teambuildingové akce lze 

vyvodit z pravidel vztahujících se k dílčím aktivitám, ze kterých se skládá: z pěší 

turistiky, pobytu v lese, cyklistiky aj. 
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2 Veřejný zájem na ochraně přírody 

 

Příroda je součást životního prostředí. Ochranou životního prostředí se rozumí 

ochrana jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a 

jejich vzájemných vazeb a ochrana životního prostředí jako celku. Hlavním cílem 

ochrany životního prostředí je předejít znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí anebo je omezit či odstranit.
 6

 

Zdravé životní prostředí a zdravá příroda představují jedny z nejvyšších 

společenských hodnot. Jako ceněné veřejné statky
7
 požívají nejvyššího stupně právní 

ochrany. Právo na příznivé životní prostředí je rovněž základním lidským právem ve 

smyslu čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen: Listina).
8
 Právo na 

příznivé životní prostředí má „každý“. Tomuto právu pak odpovídá povinnost každého 

při výkonu svých práv neohrožovat a nepoškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, 

druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem (čl. 35 

odst. 3 Listiny).  

 Judikatura se pře o to, kdo je skutečným subjektem výše zmíněného práva na 

příznivé životní prostředí. V současnosti je převažujícím, byť často kritizovaným 

názorem soudů, že pod pojem „každý“ nespadají právnické osoby, neboť pouze osoba 

fyzická podléhá eventuálním negativním vlivům životního prostředí a tedy má také jako 

jediná právo na to, aby její životní prostředí bylo příznivé. Jinak řečeno, domáhat se 

tohoto práva může, protože je na ní použitelné.
9
 Ústavní soud však ještě dříve judikoval, 

že v důsledku toho, že příznivé životní prostředí ve smyslu Ústavy je veřejným statkem 

(z jehož spotřeby nelze nikoho vyřadit), není možné ze subjektivního práva na životní 

prostředí vyloučit právnické osoby.
10

 V dané věci se jednalo o občanské sdružení 

působící v oblasti životního prostředí. 

                                                           
6
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 9. 

7
 Jako takové je označil Ústavní soud České republiky ve svém nálezu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 

70/97. 

8
 Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. 

9
 Viz usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97. 

10
Viz nález ÚS ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97. 
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Problematika ochrany přírody či životního prostředí je poměrně detailně upravena 

velkým množstvím zákonů a jejich prováděcích předpisů. Důvodem je veřejný zájem na 

co nejmenším poškození přírody a krajiny a na co nejmenším znečištění životního 

prostředí.
11

 

Platná právní úprava pojem veřejný zájem přímo nedefinuje. Jedná se o tzv. 

neurčitý právní pojem, jehož obsah nelze zcela úspěšně právně vymezit. Přesto se tento 

pojem často užívá, zejména ve správním právu (u institutu vyvlastnění se dokonce 

veřejný zájem prokazuje).
12

 Ústavní soud České republiky se tímto pojmem několikrát 

zabýval, zejména ve vztahu k právu vlastnickému. Opakovaně vymezuje veřejný zájem 

jako „obecný či obecně prospěšný“, což ovšem není každý kolektivní zájem.
13

 V čem 

pak spočívá obecnost či kolektivnost zájmu? Obecnost zájmu spočívá v tom, že na 

určité činnosti je zainteresována veřejnost, stát či určitá sociální skupina. „Veřejný 

zájem je dán, podniká-li se dílo za tím účelem, aby bylo vyhověno životním potřebám 

nějakého širšího celku, státního, územního, sociálního apod“.
14

 Z toho lze vyvodit, že 

veřejný zájem bývá zároveň zájmem obecným či kolektivním, ale ne každý obecný či 

kolektivní zájem je zájmem veřejným. Objevila se ale i judikatura, která se kloní 

k názoru, že veřejný zájem lze obhájit i ve sporu dvou soukromých práv („Veřejný 

zájem nelze spatřovat v takovýchto případech pouze v zájmu státu či státních institucí, 

ale rovněž v potřebě společnosti (spravedlivě) vymezit práva vlastníků při jejich 

vzájemné kolizi.“)
15

 Tuto úvahu dále rozvedl Nejvyšší soud, když za veřejný zájem 

označil takový zájem, který má pozitivní dopad na společnost, byť se jedná de facto o 

zájem soukromý (v daném případě přiznal veřejnost zájmu podnikajícímu soukromému 

                                                           
11

 Např. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 

57. ISBN 978-80-7400-338-7. 

12
 Zákon č. 2/1993 Sb., § 11 odst. 4 a zákon č. 184/2006 Sb., odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), § 4 odst. 2. 

13
 Viz nález ÚS ČR ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95 nebo také nález ÚS ČR ze dne 25. 1. 2005, 

sp. zn. III. ÚS 455/03. 

14
 Viz nález ÚS ČR ze dne 27. 5. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 34/97 a v něm citace bývalého Nejvyššího 

správního soudu Československé republiky, sp. zn. Boh. adm. č. 14224. 

15
 Viz nález ÚS ČR ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03. 
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subjektu). Jako další hlediska veřejného zájmu označil faktický význam kulturní, 

vzdělávací a osvětové činnosti.
16

 

Veřejnost zájmu je vždy třeba posoudit s ohledem na konkrétní situaci. Obsah 

pojmu veřejný zájem se tak může měnit; často bývá podmíněn časem a místem aplikace 

normy. Vždy ale musí být v souladu s platnými právními předpisy.
 17

 

S veřejným zájmem se lze setkat zejména v situacích střetu zájmů. Může se jednat 

o kolizi zájmu veřejného (př. zájem na ochraně životního prostředí) a ryze soukromého. 

Kvůli tomuto veřejnému zájmu na ochranu přírody lze jiná, i ústavně zaručená práva 

omezit; ovšem pouze tehdy, pokud to pro konkrétní situaci stanoví samotný zákon a 

bude-li se omezení odehrávat v jeho mezích.
18

 Typicky je omezováno právo 

vlastnické.
19

 

Také se může jednat o kolizi dvou veřejných zájmů, kde je pak nezbytné 

rozhodnout se, který má v dané situaci přednost. Typickým příkladem střetu dvou 

„rovnocenných“ zájmů je právě zájem na ochraně přírody a jiný veřejný zájem. Zájem 

na ochraně přírody je dozajista způsobilý k tomu být ve většině situací nadřazován nad 

jiným veřejným zájmem; nesmírná hodnota zdravého životního prostředí a stability 

přírody je nesporná.  

Význam veřejného zájmu na ochraně přírody se také samozřejmě projevuje již na 

ústavní úrovni: V Preambuli Ústavy ČR občané vyjadřují odhodlání společně střežit a 

rozvíjet zděděné přírodní bohatství.  Dále v čl. 7 Ústavy je zakotvena odpovědnost státu 

za příznivé životní prostředí. V Listině základních práv a svobod je pak v Hlavě čtvrté v 

čl. 35 zaručeno právo na příznivé životní prostředí (podrobněji viz výše). S tímto 

právem úzce souvisí i ustanovení čl. 14 Listiny základních práv a svobod, které 

z důvodu ochrany přírody umožňuje zákonné omezení svobody pohybu a pobytu na 

vymezených územích. 

Veřejný zájem na ochraně životního prostředí se promítá i do ustanovení zákona 

na ochranu přírody a krajiny. Je zde výslovně deklarován v § 58, kde je stanovena 

                                                           
16

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. 33 Odo 489/2004. 

17
 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 2 As 11/2003 – 164. 

18
 Viz také DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 

s. 57. ISBN 978-80-7400-338-7. 

19
 Projevem je např. obsah obecného užívání lesů bez ohledu na vlastníka, viz ustanovení § 19 zákona č. 

289/1995 Sb., o lesích. 
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povinnost pro každého, kdo užívá přírodu a krajinu, strpět omezení vyplývající z tohoto 

zákona (a jeho prováděcích předpisů). Nakonec i samotný účel zákona popsaný v § 1 

ZOPK, kterým je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana biologické 

rozmanitosti a zajištění šetrného nakládání s přírodními zdroji, vypovídá o značném 

zájmu společnosti na ochraně přírody.  

Přesto, že je význam ochrany přírody takto vyzdvihován, je v určitých situacích 

možné dát přednost i jinému veřejnému zájmu. Jedná se o situace zájmových konfliktů, 

kde veřejný zájem na ochraně přírody ustupuje jinému, převažujícímu veřejnému 

zájmu. Pro takové případy jsou právně upravené možnosti odklonů ze zákonných 

zákazů regulujících aktivity v přírodě. 
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3 Prameny právní úpravy 

Ochranu přírody a krajiny je nutné vnímat v širokém kontextu právních předpisů, 

zejména z oblasti práva životního prostředí, ale i správního práva, občanského práva a 

v neposlední řadě také práva trestního. Přesto je snad možné říci, že nejvýznamnějším 

právním pramenem je zákon č. 114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny, který 

doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. Těmito dvěma právními předpisy jsou 

výrazně dotčeny i volnočasové aktivity prováděné v přírodě. 

 

3.1 Zákon na ochranu přírody a krajiny 
  

Zákon na ochranu přírody a krajiny má vůči ostatním předpisům, které obsahují 

normy dotýkající se ochrany přírody a krajiny, vztah speciality. Uplatní se tak tehdy, 

pokud výslovně obecnou úpravu jiného právního předpisu vyloučí nebo stanoví něco 

jiného. 

Ochrana přírody a krajiny podle ZOPK je dvojí: obecná a zvláštní.   

 

Obecná ochrana zahrnuje 3 oblasti:
20

 obecnou ochranu krajiny, obecnou ochranu 

druhů všech živočichů a rostlin před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, 

který by byť i jen mohl vést k zániku druhu jako celku a obecnou ochranu neživé části 

přírody a krajiny.  

 Obecná ochrana přírody a krajiny podle zákona na ochranu přírody a krajiny 

(ZOPK) je základní úrovní. V případě duplicitní právní úpravy má přednost před 

aplikací jiných právních předpisů o myslivosti, lesích, vodách atd. Hospodářské 

využívání krajiny upravené v těchto jiných právních předpisech tedy ustupuje ochraně 

stanovené ZOPK.
21

 Normy obecné ochrany přírody jsou vyjádřením toho, že se ochrana 

                                                           
20

 Viz DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 

363 - 364. ISBN 978-80-7400-338-7. 

21
 Např. PRCHALOVÁ, Jana. Úplné znění zákona s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy: 

Zákon o ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000. 2. aktualizované a rozšířené vydání k 1. 3. 2010. 

Praha: Linde Praha, 2010, s. 16. ISBN 978-80-7201-806-2. 
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přírody týká nejširších zájmů, nejširších území a největšího okruhu subjektů užívajících 

krajinu.
22

  

Obecná ochrana přírody stojí vedle ochrany zvláštní a aplikují se obě zároveň. Jde 

o ochranu všech přírodních a krajinných území, všech druhů rostlin a živočichů a 

určitých neživých částí přírody. Jejím smyslem je především zachovat krajinu a 

rozmanitost druhů České republiky. V některých případech ale má i přeshraniční 

dosah.
23

  

ZOPK zná několik prostředků, kterými je obecná zákonná ochrana přírody a 

krajiny prováděna. Výkon volnočasových aktivit ve volné přírodě může být omezen 

v důsledku následujících institutů: významných krajinných prvků, obecné ochrany 

rostlin a živočichů, obecné ochrany ptáků, ochrany dřevin mimo les, ochrany jeskyní, 

paleontologických nálezů, ochrany přírodních parků nebo přechodně chráněných ploch. 

Při výkonu volnočasových aktivit v přírodě je třeba mít na vědomí právě i existenci 

těchto institutů (byť se na první pohled na konkrétní aktivity nevztahují), neboť 

prováděnými činnostmi může snadno dojít k narušení právních pravidel, která jsou 

obsahem obecné ochrany přírody. 

Významný krajinný prvek: Významný krajinný prvek je část krajiny, která je 

hodnotná ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky. Ochrany požívá takový prvek 

v krajině, který naplní tuto zákonnou definici (ochrana ex lege), ochrany ale požívá také 

krajinný prvek, který byl registrován u orgánu ochrany přírody (ochrana ex actu). Tyto 

ochrany jsou rovnocenné. Ze zákona jsou chráněny veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera a údolní nivy. V přírodě se významný krajinný prvek pozná i podle 

cedule s označením; je také zakreslený v mapách s příslušným měřítkem (1 : 5 000 a 

větším).
24

  

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Podstatné 

je, aby byla udržena jejich schopnost obnovy a udržena funkce stabilizace krajiny. 

Každý, kdo by chtěl vykonávat činnost taxativně vypočtenou v zákoně (např. umístit 

                                                           
22

 Viz MIKO, Ladislav a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2005, s. 96. ISBN 80-7179-904-1. 

23
 V případě obecné ochrany volně žijících ptáků, kde jsou chráněni jednotlivci volně žijící na území 

členských států EU; viz zákon č. 114/1992 Sb., § 5a – 5b. 

24
 Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 7. 
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stavbu), si musí předem zajistit kladné stanovisko orgánu ochrany přírody. Pro 

registrované významné krajinné prvky ho vydávají v souladu s § 76 odst. 2 písm. a) 

pověřené obecní úřady, pro ostatní významné krajinné prvky ho v souladu s § 77 odst. 1 

písm. a) vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

Obecná ochrana rostlin a živočichů včetně ptáků: Minimální režim ochrany 

pro zachování druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů představuje další 

z prostředků obecné ochrany: obecná ochrana rostlin a živočichů. Všechny druhy rostlin 

a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem a odchytem tehdy, 

pokud by to vedlo nebo alespoň mohlo vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo 

k jejich degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností, zániku populace druhů nebo 

zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Tato ochrana se nevztahuje na ohrožené nebo 

vzácné druhy živočichů a rostlin, neboť ty jsou chráněny podle zvláštních ustanovení 

zákona; dále se ochrana nevztahuje na zásahy při hubení rostlin a živočichů, které jsou 

upravené zvláštními předpisy.
25

  

Z obecné ochrany rostlin a živočichů se vyděluje obecná ochrana ptáků. Svým 

pojetím se velmi blíží ochraně zvláštní, neboť nechrání pouze ptačí populace a druhy, 

ale každého jednotlivce. Každý je povinen vyvarovat se jejich úmyslného usmrcování 

nebo odchytu, úmyslného poškozování nebo ničení či odstraňování jejich hnízd a vajec, 

sběru vajec (i prázdných) ve volné přírodě a jejich držení. Dále je třeba se vyvarovat 

úmyslnému vyrušování ptáků zejména během rozmnožování a odchovu mláďat a držení 

druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. 

Ochrana dřevin, jeskyní a paleontologických nálezů: ZOPK obecně chrání 

dřeviny (stromy, keře) mimo les. Všechny stromy a keře jsou na základě této úpravy 

chráněny před poškozením a ničením. Dřeviny v rámci lesa jsou chráněny zákonem o 

lesích.  

Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich 

výplní a přírodních jevů v nich. Podzemní prostor je součástí nerostných stěn tvořících 

obvod tohoto prostoru; dohromady vytváří jeskyni.
26

 Stejnou ochranu mají i přírodní 

jevy na povrchu, které s jeskyní souvisí (krasové závrty, šrapy, ponory a vývěry 

krasových vod). Ochrany požívají i jeskyně neevidované, neidentifikované nebo dosud 

                                                           
25

 Např. zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby nebo zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči. 

26
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1181/2002. 
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neobjevené. Minimální rozměry jeskyně nejsou závazně definovány. Uvádí se, že 

jeskyní je označen prostor, do kterého se vejde jeskyňář.
27

 Je zakázáno ničit jeskyně, 

poškozovat, upravovat nebo jinak měnit jejich dochovaný stav. Výjimku z tohoto 

zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze v případech, kdy je to v zájmu jeskyně 

nebo v jiném veřejném zájmu. Pro průzkum nebo výzkum jeskyní je zapotřebí povolení 

orgánu ochrany přírody. Tím je v souladu s § 77a odst. 4 písm. b) krajský úřad nebo 

podle § 78 odst. 1 správa národního parku či chráněné krajinné oblasti, pokud se 

jeskyně nachází na jejich území.  

Chráněny jsou také paleontologické nálezy, což jsou významná svědectví (např. 

otisky těl živočichů) nebo přímo pozůstatky života geologické minulosti (např. 

zkameněliny). Kdo takovou věc najde a rozpozná, že se jedná o paleontologický nález, 

je povinen zajistit jeho ochranu před zničením, poškozením nebo odcizením a opatřit jej 

údaji o nálezových okolnostech, zejména o místě nálezu. Na vyzvání orgánu ochrany 

přírody, kterým je podle § 77 odst. 1 písm. i) ZOPK obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, je nálezce povinen sdělit údaje o učiněném nálezu a umožnit přístup a 

dokumentaci osobám pověřeným orgánem ochrany přírody. Otázkou je, jak se zmíněný 

orgán o samotném nálezu dozví; zřejmě zde zákonodárce opomněl ustanovení o 

oznamovací povinnosti nálezce. 

Ochrana krajinného rázu a přírodní park: Krajinným rázem se rozumí 

přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je to harmonický 

celek. Smyslem ochrany je zachovat onu výjimečnou estetickou a přírodní hodnotu 

lokality. Zásahy do krajinného rázu nesmí zejména narušit významný krajinný prvek či 

kulturní dominantu krajiny. K činnostem, které by mohly snížit hodnotu krajinného rázu 

nebo jej změnit, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (v souladu s § 77 odst. 1 

písm. j) ZOPK je jím obecní úřad obce s rozšířenou působností či správa národního 

parku nebo chráněné krajinné oblasti podle § 78 odst. 1 ZOPK). Podrobnosti ochrany 

může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

Jedná-li se o území s vysokou koncentrací estetických a přírodních hodnot a není-

li takové území předmětem zvláštní ochrany podle ZOPK, může orgán ochrany přírody 

                                                           
27

Viz HROMAS, Jaroslav. Ochrana jeskyní a krasových útvarů v České republice. Správa jeskyní České 

republiky [online]. [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/pece-o-

jeskyne/ochrana-jeskyni/ . 

http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/pece-o-jeskyne/ochrana-jeskyni/
http://www.jeskynecr.cz/cz/sprava/pece-o-jeskyne/ochrana-jeskyni/
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zřídit obecně závazným předpisem přírodní park. Hlavním účelem přírodního parku je 

ochrana krajinného rázu. Přírodní park je jakýsi mezistupeň mezi zvláště chráněnými 

územími a obecnou ochranou krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady nařízením, ve 

kterém dále specifikují omezení činností, které by mohly vést ke zničení nebo 

poškození dochovaného stavu území. Ze zákona se dále staly přírodními parky dřívější 

klidové oblasti, které byly zřizovány obdobným způsobem.  

Ve vyhlašovacích aktech přírodních parků jsou poměrně konkrétně vymezená 

práva a povinnosti pro každého, kdo se na daném území nachází; tak např. vyhláška 

hlavního města Prahy č. 8/1990, o zřízení oblastí klidu
28

 v hlavním městě Praze 

zakazuje mj. pro oblast Šárka – Lysolaje volné pobíhání psů či jakékoli poškozování a 

ničení stromů, keřů a rostlin mimo souvisle zastavěné části této klidové oblasti.  

Přechodně chráněná plocha: Přechodně chráněná plocha představuje možnost 

časově omezené ochrany pro určitá území s dočasným nebo nepředvídatelným 

výskytem druhů rostlin nebo živočichů, nerostů nebo paleontologických nálezů. 

Vyhlásit je jí možné i z důvodů studijních, vědeckých či informačních. Uplatní se tak 

například při dočasném výskytu stěhovavých živočichů, zajištění vědeckého výzkumu 

apod. 

Zákon na ochranu přírody a krajiny stanovuje v § 13 odst. 1 vyhlášení formou 

rozhodnutí. Akt vyhlášení by tedy měl být výsledkem předcházejícího správního řízení. 

Přechodně chráněné plochy vyhlašují podle § 77 odst. 1 písm. k) ZOPK obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností (mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma), 

podle § 77a odst. 3 ZOPK krajské úřady (v přírodních rezervacích a přírodních 

památkách a jejich ochranných pásmech), a podle § 78 odst. 1 ZOPK správy národních 

parků a chráněných krajinných oblastí (na jejich území a jejich ochranných pásmech).  

V praxi se někdy přechodně chráněné plochy vyhlašují opatřením obecné povahy 

nebo vyhláškou s obecnou působností, což je v rozporu s nyní platným zákonem. 

Správní rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy ukládá povinnosti 

konkrétním adresátům (účastníkům správního řízení). Za účelem přechodné ochrany je 

např. vlastník či nájemce pozemku dočasně omezen v hospodaření (omezení hnojení, 

                                                           
28

 Přírodním parkům historicky předcházely tzv. oblasti klidu vyhlášené obecně závaznými právními 

předpisy okresních národních výborů. Na základě § 90 odst. 10 ZOPK se oblasti klidu prohlásily za 

přírodní parky. 
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osazování půdy apod.) Užití opatření obecné povahy jakožto aktu, který postihuje 

neurčitý okruh adresátů, je tedy nevhodné, neboť cílem institutu přechodně chráněné 

plochy je pouze omezit využívání pozemku vlastníky či nájemci.
29

 

 

Zvláštní ochrana přírody a krajiny podle ZOPK zahrnuje ochranu vybraných, 

vzácných nebo významných druhů rostlin a živočichů (zvláštní druhová ochrana) a 

ochranu zvláště chráněných území (zvláštní územní ochrana).  

Zvláštní druhová ochrana stanovuje povinnost zpřísněného nakládání s 

chráněnými druhy rostlin a živočichů uvedených ve vyhlášce Ministerstva životního 

prostředí č. 395/1992 Sb.  

Zvláštní územní ochrana se pak vztahuje na šest v zákoně na ochranu přírody a 

krajiny uvedených území: Národní parky (NP), Chráněné krajinné oblasti (CHKO), 

Národní přírodní rezervace (NPR), Přírodní rezervace (PR), Národní přírodní památky 

(NPP), Přírodní památky (PP). První dvě zmíněná území se řadí mezi velkoplošná, 

ostatní pak mezi maloplošná chráněná území. 

Zvláštní územní ochraně se podrobněji věnuje samostatná kapitola této práce. 

Důvodem je fakt, že zvláštní územní ochrana se dotýká volnočasových aktivit 

v mnohem větší míře, než ochrana obecná, a problematika je tak obsáhlejší. 

 

3.2 Lesní zákon 
 

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon (ZL), představuje lex generalis vůči zákonu na 

ochranu přírody a krajiny.
30

 Obecnou právní úpravu lesního zákona lze tedy použít 

tehdy, pokud její aplikaci ZOPK nevylučuje buď výslovným zákazem anebo tím, že 

                                                           
29

 Viz také HAVELKOVÁ, Svatava. K čemu slouží přechodně chráněná plocha. Ochrana 

přírody [online]. 21. 10. 2009, roč. 2009, č. 5 [cit. 2014-06-23]. Dostupné 

z: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pravo-v-ochrane-prirody/k-cemu-slouzi-prechodne-chranena-

plocha.html 

30
 V původním § 90 odst. 4 ZOPK byla klíčová formulace stanovící, že „zákon o ochraně přírody a 

krajiny a předpisy vydané k jeho provedení jsou zvláštními předpisy ve vztahu k předpisům o lesích“; 

totéž potvrdil Nejvyššího soud ČR ve svém rozsudku ze dne 30. 6. 2004 – sp. zn. 25 C do 119/2003. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pravo-v-ochrane-prirody/k-cemu-slouzi-prechodne-chranena-plocha.html
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pravo-v-ochrane-prirody/k-cemu-slouzi-prechodne-chranena-plocha.html
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stanoví něco jiného. Zřetelně je tento vztah vidět například u právní úpravy lesů na 

území národních parků v ZOPK. 

V mnoha situacích ale lze vztah mezi těmito právními předpisy nazvat jakousi 

„vzájemnou podporou a výpomocí“. To se projevuje v tom, že oba zákony poskytují 

v určitých případech právní ochranu totožným prvkům přírody. Jako příklad lze uvést 

les jako stěžejní předmět ochrany lesního zákona a les jako významný krajinný prvek 

požívající ochranu podle zákona na ochranu přírody a krajiny. 

Otázkou je, zda je stávající, ne zcela přesně vymezený právní vztah mezi těmito 

stěžejními zákony žádoucí a zda by nebylo vhodné provést souhrnnou novelu obou 

zákonů s cílem zkoordinovat je. 

Lesní zákon reguluje chování osob na území lesa dvěma způsoby. Určité činnosti 

jednak přímo dovoluje (viz institut obecného užívání lesů) a zároveň obsahuje soubor 

zákazů určitých činností.  

Zákon o lesích zavádí institut obecného užívání lesů.
31

 Právo užívat lesy má 

každý. Obsahem práva lesy užívat jsou 3 taxativně vyjmenované činnosti: vstup do lesa, 

sběr plodů a sběr suchého klestí. Znamená to, že každý může do lesa vstupovat na 

vlastní nebezpečí a chovat se v něm v souladu se zákonnými pravidly, nezávisle na vůli 

vlastníka lesa. Jedná se o omezení jeho vlastnického práva, které lze považovat za 

zákonné věcné břemeno.
32

  

 Rozsah pojmu obecné užívání lesů se stal předmětem úvah Ústavního soudu 

České republiky, který zaujal názor, že tento pojem by neměl být vykládán příliš 

extenzivně.
33

 Obsahem obecného užívání lesů podle úvah soudu není nutně trvalé 

využívání lesních pozemků hosty rekreačního zařízení, které je obklopeno lesem, a kde 

tedy de facto dochází k velice intenzivnímu vstupování do lesa, sběru klestí a plodin. 

Tento závěr je dozajista v souladu se zájmem na ochraně lesa. Zároveň koresponduje se 

snahou zabránit přílišnému omezení vlastnického práva vlastníka lesa. 

Zákazy v zákoně o lesích jsou dvojího druhu: relativní a absolutní.  

                                                           
31

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, § 19. 

32
 Viz DROBNÍK, Jaroslav a Petr DVOŘÁK. Lesní zákon: Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 

s. 52 ISBN 978-80-7357-425-3. 

33
 Viz usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 10. 3. 2011, sp. zn. II. ÚS 621/11. 
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Relativní zákazy umožňují udělení výjimky. Tu povoluje vlastník. Pokud by touto 

výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa 

orgán státní správy lesů, v tomto případě obecní úřad obce s rozšířenou působností 

podle § 48 odst. 1 písm. f) ZL. Do skupiny relativních zákazů patří ty, které jsou 

uvedeny v § 20 odst. 1 písm. a) až k) ZL. 

Absolutní zákazy se vyznačují tím, že z nich nelze udělit výjimku; jedná se o 

zbytkovou kategorii zahrnující § 20 odst. j) až o) ZL. 

V souvislosti s udělováním výjimek ze zákazů obsažených v zákoně o lesích se 

nabízí otázka, nakolik je stávající koncepce v pořádku. Nedostatkem je, že současná 

právní úprava výslovně neurčuje formu udělované výjimky. Na základě vlastností 

udělované výjimky lze teoreticky uvažovat i nad tím, že se de facto jedná o formu 

rozhodnutí (individuálního správního aktu); a to i přesto, že jej vydává soukromá osoba 

bez jakéhokoli zákonného zmocnění. Adresátem totiž budou zřejmě vždy jen konkrétní 

subjekty a obsahem vlastníkova aktu je konkrétní určení práv a povinností adresátů 

(tedy zejména oprávnění vstupovat na určitý pozemek či tam vykonávat určitou 

činnost).  

Takováto praxe by ovšem byla protiústavní. Na základě čl. 2 odst. 3 Ústavy České 

republiky a také čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat 

jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. 

Správní rozhodnutí je oprávněn vydávat pouze správní orgán a pouze ve věcech, které 

mu byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona (§ 9 a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu). Správním orgánem může být i fyzická osoba, pokud vykonává 

působnost v oblasti veřejné správy (§ 1 zákona č. 500/2004 Sb.); v takovém případě 

fyzická osoba je oprávněna vydávat správní rozhodnutí na základě zákona z titulu své 

funkce. O takovou situaci se zde ovšem nejedná, neboť vlastník lesa uděluje povolení 

jakožto soukromoprávní osoba – neexistuje totiž zákonné ustavení, v jehož důsledku by 

na něj byl delegován výkon veřejné správy. 

Přesto existují názory, které nevylučují, že vlastník lesa má postavení správního 

orgánu sui generis.
34

 Klíčové pro tyto úvahy je posouzení otázky, zda vlastník lesa 

                                                           
34

 Viz PAULDURA, Lukáš: Právní nástroje regulující užívání lesa a vlastník lesa jako regulátor sui 

generis, Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk 

University, 2009, ISBN 978-80-210-4990-1. Dostupné z: 
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jedná v soukromém či veřejném zájmu. Soukromým zájmem vlastníka je ochránit svůj 

majetek před poškozením. Veřejným zájmem je pak zachování zdravého lesního 

prostředí (jedná se zde o dva pohledy na stejnou věc). Vzhledem k tomu, že lesní zákon 

má za účel stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa (viz § 1 

ZL), a tedy i proto se jedná o předpis veřejnoprávní, lze se podle některých názorů 

přiklonit k závěru, že vlastník lesa při udělování výjimky vystupuje právě v takovém 

veřejném zájmu. Jinak řečeno, to, že je vlastníkův postup udělování výjimek upraven ve 

veřejnoprávním předpise, předurčuje jeho jednání ve veřejném zájmu. Teoreticky lze 

tuto úvahu rozvinout v tom smyslu, že pokud vlastník jedná ve veřejném zájmu, lze na 

něj pohlížet jako na správní orgán sui generis a stávající právní úprava je tak v pořádku. 

Kromě formy správního rozhodnutí přichází v úvahu ještě opatření obecné 

povahy, které je typické obecným okruhem adresátů. Pokud by vlastník lesa udělil 

výjimku takto širokému okruhu adresátů, de facto by jeho právní úkon bagatelizoval 

lesní zákon. Umožnil by totiž snadné obejití zákonných zákazů, což zřejmě nebylo 

cílem tohoto postupu udělování výjimek. 

Na současné právní úpravě udělování výjimek ze zákonných zákazů oceňuji 

především to, že vychází vstříc vlastníkovi lesa (jehož vlastnické právo je výrazně 

omezeno). Udělování výjimek ze zákona mu tak přináší možnost přímo ovlivňovat a 

přiměřeně regulovat právní vztahy týkající se jeho majetku. Na druhé straně ale spíše 

negativně vnímám zvláštnost této úpravy – rozhodování soukromého subjektu o 

veřejnoprávní záležitosti. Cestou ke zlepšení této situace by mohla být preciznější 

zákonná úprava v zákoně o lesích, která by vysvětlila a odůvodnila právní postavení 

vlastníka lesa a jasně konkretizovala formu jeho rozhodování. Jinou cestu představuje 

úvaha, jaký jiný subjekt rozdílný od vlastníka by o udělování výjimek ze zákonných 

zákazů měl rozhodovat. Variantou je například obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, který by vydal předmětné správní rozhodnutí po předchozím vyjádření 

vlastníka lesa. 

  

                                                                                                                                                                          
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/stret_zajmu/Pauldura_Lukas__1278_.

pdf  

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/stret_zajmu/Pauldura_Lukas__1278_.pdf
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/stret_zajmu/Pauldura_Lukas__1278_.pdf
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4 Zvláštní územní ochrana 

 

Zvláštní územní ochrana ovlivňuje chování jednotlivců v přírodě nejvýraznějším 

způsobem. V mnoha případech navíc zesiluje obecnou ochranu přírody zejména tím, že 

v rámci určitého chráněného území poskytuje ochranu těm přírodním prvkům, které by 

již na základě obecné ochrany přírody chráněny byly. Jako teoretický příklad lze uvést 

jeskyni, jež je předmětem obecné ochrany přírody, a která je navíc chráněna v důsledku 

skutečnosti, že se nachází na zvláště chráněném území se zákazem vstupu.  

Zvláštní územní ochrany požívají národní parky, chráněné krajinné oblasti a 

maloplošná chráněná území. 

 Základním právním předpisem upravujícím zvláště chráněná území je výše 

uváděný zákon č. 114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny. Jeho význam spočívá 

v tom, že jednotlivá zvláště chráněná území definuje a určuje jejich základní ochranné 

podmínky. Stěžejními ustanoveními jsou v tomto smyslu zejména § 16 (základní 

ochranné podmínky národních parků) a § 26 ZOPK (základní ochranné podmínky 

chráněných krajinných oblastí). Tyto základní ochranné podmínky platí pro všechny 

národní parky a chráněné krajinné oblasti na území České republiky. 

Na základní ochranné podmínky stanovené v ZOPK pak navazují bližší ochranné 

podmínky, které jsou obsahem dalších právních předpisů. 

  

Základní ochranné podmínky všech zvláště chráněných území jsou stanoveny 

prostřednictvím výčtu zákazů konkrétních činností. Tyto zákazy ovšem nejsou 

absolutní; ZOPK zároveň přináší možnost se jim vyhnout, pokud jsou splněny zákonem 

stanovené podmínky.   

ZOPK přináší několik možností odklonu od zákonného katalogu zákazů:  

1. udělení výjimky ze zákazů podle § 43 ZOPK,  

2. vyhrazení míst pro zakázané činnosti se souhlasem správy národního parku, 

chráněné krajinné oblasti a národní přírodní rezervace podle § 78 ZOPK, 

3. specifická úprava pravidel v návštěvních řádech národních parků založená 

ustanovením § 19 ZOPK. 
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Režim výjimek ze zákazů upravuje § 43 ZOPK. Existence výjimek ze základních 

ochranných podmínek reaguje na možnost střetu více zájmů. Jak bylo uvedeno v úvodní 

kapitole této práce, zájem na ochraně přírody je jedním z nejvýznamnějších veřejných 

zájmů. Často se ale dostává do kolize s jiným veřejným zájmem. Vznikne-li 

odůvodněně potřeba upřednostnit tento druhý veřejný zájem, považuje zákonodárce za 

spravedlivé, aby existovala možnost udělení výjimky ze zákazů. 

Rozlišují se dva postupy udělování výjimek podle toho, jak výrazná je převaha 

jiného veřejného zájmu (odlišného od zájmu na ochraně přírody). Liší se v subjektu, jež 

je oprávněn výjimku udělit.  

V prvním případě je možné udělení výjimky v situaci, kdy jiný veřejný zájem nad 

zájmem přírody (pouze) převažuje, nebo pokud to je v zájmu ochrany přírody, nebo 

tehdy, neovlivní-li povolovaná činnost významně zachování stavu předmětu ochrany 

zvláště chráněného území. Tehdy uděluje výjimku příslušný orgán ochrany přírody a 

krajiny. Pokud se jedná o výjimku ze základních ochranných podmínek území 

národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo maloplošných chráněných území, udělí 

jí příslušná správa v souladu s § 78 odst. 2 písm. l) ZOPK. To neplatí pro území 

přírodní rezervace a přírodního parku mimo území národního parku, chráněné krajinné 

oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranných 

pásem, kde jsou příslušné krajské úřady v souladu s § 77a odst. 4 písm. h) ZOPK. 

Druhá skupina výjimek se týká situace, kdy veřejný zájem nad zájmem přírody 

převažuje výrazně. Tehdy je nutné, aby výjimku nejdříve schválila vláda; pak ji až (tedy 

spíše formálně) udělí příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, kterým je vždy 

Ministerstvo životního prostředí (§ 43 odst. 2 ZOPK).  

Při výkonu volnočasových aktivit ve zvláště chráněných územích podle ZOPK 

může reálně nastat potřeba zažádat o udělení výjimky; bude se zřejmě jednat o udělení 

výjimky spadající do první zmiňované skupiny. Žadatel o výjimku pravděpodobně 

v tomto případě uplatní argument, že plánovaná činnost významně neovlivní zachování 

stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.  

Současná právní úprava výjimek ze zákonných zákazů podle § 43 ZOPK je podle 

mého názoru ne zcela vhodně formulovaná. Zejména vidím problém ve 

způsobu odlišení dvou skupin výjimek v odstavci 1 a 3 § 43 ZOPK. Způsobem odlišení 

je míra, jakou převažuje jiný veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody. (Stávající 
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formulace odst. 3: „…výjimky ze zákazů v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 

převyšuje zájem na ochraně přírody, schvaluje vláda.
35

) Z doslovného výkladu 

odstavců 1 a 3 v nynějším znění tedy vyplývá, že podstatné pro to, který subjekt bude 

oprávněn o výjimce rozhodovat, je velikost (či význam) jiného veřejného zájmu – tedy 

to, jak moc převyšuje zájem na ochraně přírody. 

Otázkou je, co touto formulací zákonodárce skutečně sledoval.
36

 Pokud má zájem 

na tom, aby případy veřejného zájmu týkajícího se širokého okruhu společnosti 

posuzovaly Ministerstvo životního prostředí a vláda jakožto „kvalifikovanější“ 

subjekty, vzniká další otázka: Je tento postup adekvátní pro situace, kdy jiný veřejný 

zájem převáží výrazně, ale pouze na regionální úrovni?
 37

  Domnívám se, že zájmem 

zákonodárce mohlo být i to, aby vláda schvalovala udělení výjimek (a Ministerstvo 

životního prostředí o nich rozhodovalo) v případech, kdy je povolovaná výjimka 

způsobilá narušit přírodu významněji, nicméně existující jiný veřejný zájem je přesto 

odůvodnitelný a tak zájem na ochraně přírody ustoupí. Pak by bylo vhodnější 

formulovat odlišení dvou skupin výjimek právě zdůrazněním míry možného zásahu do 

zvláště chráněných území. Formulace odst. 3 by mohla znít např.: „Pokud by 

povolovaná činnost byla způsobilá narušit přírodní podmínky daného území 

výraznějším způsobem, výjimku schvaluje vláda.“ (A tedy rozhoduje o ní Ministerstvo 

životního prostředí). 

Správy národního parku, chráněné krajinné oblasti a národní přírodní rezervace 

mají na základě § 78 odst. 2 ZOPK oprávnění dát souhlas s vyhrazením určitého 

místa k výkonu zákonem zakázaných činností. Platná právní úprava formu vyhrazení 

míst orgánem ochrany přírody (resp. se souhlasem orgánu ochrany přírody) výslovně 

nestanoví. V praxi se většinou jedná se rozhodnutí jakožto individuální správní akt 

správy chráněného území. Jeho adresátem je konkrétní subjekt a vydává se na žádost. 

Souhlas je možné udělit, pouze pokud se jedná o činnosti a aktivity předvídané 

zákonem; možnost vyhrazení místa se souhlasem správy chráněného území předvídají 

                                                           
35

 Viz zákon č. 114/1992 Sb., § 43 odst. 1. 

36
 Z důvodové zprávy jasný závěr neplyne: Důvodová zpráva: Zákon o ochraně přírody a krajiny. In: 

114/1992 Sb. z. 1992. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0497_08.htm  

37
 PRCHALOVÁ, Jana. Úplné znění zákona s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy: Zákon o 

ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000. 2. aktualizované a rozšířené vydání k 1. 3. 2010. Praha: 

Linde Praha, 2010, s. 120. ISBN 978-80-7201-806-2. 

http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0497_08.htm
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již ustanovení § 16, § 26, § 29 ZOPK (katalogy zákazů národních parků, chráněných 

krajinných oblastí a národních přírodních rezervací). 

 U národních parků se stává, že správa národního parku vyhradí určitá místa 

k provozování zákonem zakázaných činností přímo v návštěvním řádu národního parku. 

De facto je tím nahrazen souhlas (jakožto individuální správní akt) s vyhrazením 

určitého místa. Otázkou je, zda je takový postup po právu (viz dále: návštěvní řády 

národních parků). 

 

Bližší ochranné podmínky upřesňují a doplňují základní ochranné podmínky 

v ZOPK. Prameny bližších ochranných podmínek zvláště chráněných území se liší 

v závislosti na tom, o jaký druh zvláště chráněného území se jedná. 

Právní režim ochrany všech národních parků je kromě základních ochranných 

podmínek uvedených v § 16 ZOPK založen na existenci dalších dvou pramenů, které 

blíže chování v národních parcích regulují. Jsou jimi:  

1. vyhlašovací akty národních parků (zákony či nařízení vlády
38

)  

2. návštěvní řády jednotlivých NP. 

Vyhlašovací akty NP: Národní parky se v současnosti vyhlašují zákonem, který 

dále upřesňuje jejich poslání a bližší ochranné podmínky. Vyhlašování ve formě zákona 

dokládá velký zájem na ochraně těchto území. Většina již existujících zřizovacích aktů 

má ovšem formu nařízení vlády, protože byly vydány podle již neúčinného zákona č. 

40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, který ve svém § 8 zakotvil, že národní parky se 

zřizují vládním nařízením.  

Obecně závazný předpis, kterým se vyhlašuje národní park, člení území do 3 zón 

(I. zóna – přísná přírodní, II. zóna – řízená přírodní, III. zóna – okrajová), které 

předurčují metodu a způsob ochrany území. Nejpřísnější režim platí v I. zóně, nejméně 

přísný ve III. zóně.  Výslovně bývá uvedeno pouze u II. a III. zóny, že se využívá k 

turistice a rekreaci, pokud to není v rozporu s posláním národního parku.  

                                                           
38

 NP Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko byly vyhlášeny před účinností ZOPK, tudíž se při jejich 

vzniku ještě neaplikovalo pravidlo vyhlášení na základě zákona. Viz přechodná ustanovení v § 90 odst. 9 

ZOPK. Jediný národní park vyhlášený samostatným zákonem je NP České Švýcarsko. 
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Území některých národních parků je chráněno ochranným pásmem, které má za 

cíl uchránit území národního parku před rušivými vlivy okolí - vytváří jakousi izolační 

vrstvu. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, stejnou 

formou. 

Pokud srovnáme zřizovací akty jednotlivých národních parků, jejich obsah je 

prakticky stejný. Primární funkcí je zachování a zlepšení přírodních poměrů, čemuž 

ustupuje jakékoli jiné (hospodářské, rekreační…) využití. Posláním národních parků je 

podle zřizovacích nařízení zejména uchování a zlepšení životního prostředí, přísná 

ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického 

vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, ale také využití parku k 

turistice a rekreaci. Tyto volnočasové aktivity ovšem nesmí vést ke zhoršení životního 

prostředí. 

Návštěvní řády NP: Posledním přímým pramenem norem chování v národních 

parcích jsou návštěvní řády, které jsou vyhlášeny ve formě opatření obecné povahy.
39

 

Jedná se o základní abstraktně-konkrétní akt, který ve vztahu ke konkrétnímu území 

(území konkrétního národního parku) stanovuje pravidla chování neurčitému okruhu 

osob (osob, jež se zdržují na území národního parku či vyvíjejí nějakou ve vztahu k 

národnímu parku relevantní aktivitu).
40

 

Právě v návštěvních řádech národních parků nalezneme nejvíce praktických 

informací týkajících se pohybu fyzických osob v přírodě; tyto řády jsou dokonce 

vytvářeny za účelem ochrany národního parku před možnými rušivými vlivy 

turistických, sportovních a rekreačních činností. Řády konkretizují obecná zákonná 

ustanovení a v mnoha svých konkrétních bodech korespondují se zákonným katalogem 

zákazů.  

Přípustný obsah návštěvního řádu vyplývá z ustanovení § 19 odst. 1 ZOPK. 

Návštěvní řád tak může pouze konkretizovat omezení vstupu, vjezdu, volného pohybu 

osob mimo zastavěné území a rekreační a turistické aktivity osob. Lze ho vydat i jen pro 

část území národního parku. „Správa národního parku musí při stanovení omezení 

svobody jednotlivců respektovat princip proporcionality a tuto svobodu tedy omezit jen 

                                                           
39

 Viz zákon č. 114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny, § 19 odst. 2. 

40
 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. 8 Ao 3/2011 – 169. 
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v té míře a takovým způsobem, v jakých je to třeba k dosažení zákonem stanoveného 

účelu existence příslušného národního parku.“
41

 

 Jak již bylo zmíněno výše, obsahem návštěvního řádu v praxi může být i 

vyhrazení určité lokality pro výkon činností zakázaných zákonem. Právní teorie 

souhlasí.
42

 Judikatura se naproti tomu delší dobu zabývá otázkou, zda je takto možné 

obejít vydání správního rozhodnutí podle § 16 odst. 1 písm. e) ZOPK ve spojení s § 78 

ZOPK. Nejvyšší správní soud nejprve dospěl k závěru, že nezbytnou podmínkou pro 

stanovení (vyhrazení) míst, na kterých je povoleno provozovat určitou činnost, je též 

souhlas orgánu ochrany přírody. Nedostatek takové podmínky může dokonce způsobit 

nezákonnost návštěvního řádu.
43  

Souhlas s vyhrazením by tedy právní úpravě 

návštěvního řádu měl předcházet; nelze tento krok opomenout. De facto by tak orgán 

ochrany přírody odsouhlasil sám sobě, že může do návštěvního řádu problematické 

pravidlo včlenit. Později ovšem 8. senát Nejvyššího správního soudu (v řízení v téže 

věci) předchozí názor změnil, když judikoval v tom smyslu, že právě návštěvní řád je 

vhodným nástrojem regulace, pokud jde o omezení činností na územích národních 

parků. Je-li přitom k jeho vydání oprávněn právě orgán ochrany přírody národního 

parku, bylo by zjevně nadbytečné vyžadovat, aby tentýž orgán vydal pro účely 

pořizování návštěvního řádu souhlas s vyhrazením míst.
44

 Věc naposledy posuzoval 

rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, který uvedený názor potvrdil. Uvádí, že 

vydání souhlasu s vyhrazením míst jakožto individuálního správního aktu a vydání 

návštěvního řádu jakožto opatření obecné povahy jsou dva naprosto rozdílné postupy, 

které se v důsledku liší zejména v šíři adresátů. Oba dva postupy mají svůj smysl a účel. 

„Na vydávání návštěvního řádu se proto nemůže vztahovat povinnost opatřit si pro 

vydání návštěvního řádu předchozí stanovisko (souhlas) orgánu ochrany přírody.“
45

 

Soudy rozhodovaly, zda je nutné, aby správa národního parku sama sobě 

odsouhlasila vyhrazení místa pro výkon zakázaných činností. Vyvstává ale spíše otázka, 

zda je vůbec vhodné, aby vyhrazení míst k výkonu zakázaných činností bylo obsahem 

                                                           
41

 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. 8 Ao 3/2011 – 169. 

42
  Viz MIKO, Ladislav, Hana BOROVIČKOVÁ., Zákon o ochraně přírody a krajiny. 2. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2007, s. 150. 

43
 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2010, sp. zn. 6 Ao 5/2010 – 43. 

44
 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. 8 Ao 3/2011 – 169. 

45
 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. 8 Ao 3/2011 – 173. 
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návštěvního řádu. Domnívám se, že právě v důsledku toho, že zcela zjevně mají 

návštěvní řády a souhlasy správ s vyhrazením míst rozdílný účel, není správné 

nahrazovat souhlasy správy národního parku včleněním obsahově totožného omezení do 

návštěvního řádu. Souhlasy s vyhrazením mají pravděpodobně sloužit pro udělování 

individuálních výjimek ze zákona a adresátem zřejmě nemá být široký okruh osob 

(primárním cílem zůstává ochrana přírody); návštěvní řády naproti tomu regulují 

chování obecně pro široký okruh adresátů s cílem regulovat návštěvnost. Dalším 

aspektem je relativní dlouhodobost pravidel návštěvním řádu; naproti tomu souhlas 

správy s vyhrazením zřejmě bude mít platnost omezenou. 

 

Chráněné krajinné oblasti i maloplošná chráněná území mají právní úpravu 

pouze dvouúrovňovou; kromě základních ochranných podmínek uvedených v ZOPK 

(př. § 26 pro CHKO) upravuje bližší ochranné podmínky zřizovací akt. 

V případě CHKO je jím nařízení vlády (§ 25 odst. 3 ZOPK). Tímto ovšem vzniká 

legislativní problém, neboť správu CHKO jakožto správní orgán je nutné zřídit 

zákonem.
46

 Výčet nařízení, kterými se zřizují CHKO, nalezneme v příloze ZOPK. 

Území CHKO je ve zřizovacích aktech, obdobně jako u národních parků, členěno 

do několika (až 4) zón. Tyto zóny požívají různého stupně ochrany. Čtvrtá zóna, pokud 

je zakotvena, představuje obdobu ochranného pásma národních parků. 

Zřizovacím aktem maloplošných chráněných území je v souladu s § 79 odst. 4 

písm. h) ZOPK vyhláška Ministerstva životního prostředí.  

 

4.1 Pobyt v národních parcích 

 

V současné době má Česká republika 4 Národní parky. Nejstarší je Krkonošský 

národní park, který byl vyhlášen v roce 1963, Národní park Šumava (z r. 1991), 

Národní park Podyjí (z r. 1991) a Národní park České Švýcarsko (z r. 2000).  

Národním parkem lze vyhlásit území, které je rozsáhlé, jedinečné v národním či 

mezinárodním měřítku a zároveň je tvořené jen minimálně člověkem ovlivněnými 

ekosystémy. Rostliny, živočichové a neživá příroda v něm mají mimořádný vědecký a 

                                                           
46

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Čl. 79. 
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výchovný význam. Jakákoli činnost v těchto územích musí být podřízena zachování a 

zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli 

sledovanými jejich vyhlášením.  

 

4.1.1 NP Šumava 

Národní park byl vyhlášen Nařízením vlády ČR ze dne 20. března 1991, kterým 

se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany. Současný, platný 

Návštěvní řád Národního parku Šumava byl vydán ve formě opatření obecné povahy č. 

1/2013.
47

 Toto opatření vydává Správa národního parku Šumava jakožto příslušný 

orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. e) ZOPK. Její působnost je dána § 78 

odst. 1 a 2 písm. c) ZOPK. 

Národní park Šumava nemá vlastní ochranné pásmo; jeho funkci plní Chráněná 

krajinná oblast Šumava,
48

 jež byla vyhlášena r. 1963
49

 (před samotným vyhlášením 

národního parku). Organizačně spadá tato chráněná krajinná oblast do správy 

Národního parku Šumava. 

Syntézí úpravy ZOPK, vyhlašovacího nařízení NP Šumava a návštěvního řádu NP 

Šumava lze dospět k poměrně detailním pravidlům chování v národním parku. 

Pěší turistika po určených turistických trasách je možná po celém území 

národního parku, tedy ve všech zónách. Ve II. a III. zóně je možný i pohyb mimo 

vyznačené pěší trasy, naopak v I. zóně je turistika možná pouze po vyznačených 

stezkách. Přístupnost některých tras může být v průběhu roku omezena z důvodu 

ochrany přírody. Vždy by měl být zákaz přístupu vyznačen přímo v terénu na 

informačních tabulích; seznam omezení také najdeme v příloze návštěvního řádu.
50

  

V zimním období je zakázáno vstupovat na strojově upravené běžecké stopy. Co se týká 

                                                           
47

 Viz SZ NPS 02303/2013/11 – NPS 02813/2013. Návštěvní řád Národního parku Šumava. Vimperk, 

2013. Dostupné z: http://www.npsumava.cz/gallery/23/7054-7042_navstevnirad2013.pdf 

48
 CHKO Šumava kromě okrajových částí území Šumavy také samostatně spravuje Boubínský prales a 

Královský hvozd. Viz také: HAVLÁTKOVÁ, S. CHKO Šumava. Národní park Šumava [online]. 

Copyright © 2008 - 2014 [cit. 2014-06-24]. Dostupné z:http://www.npsumava.cz/cz/1014/sekce/chko-

sumava/  

49
 Výnosem Ministerstva školství a kultury č. 53855/63 dne 27. 12. 1963. 

50
 Viz Návštěvní řád NP Šumava, s. 9/15. 

http://www.npsumava.cz/gallery/23/7054-7042_navstevnirad2013.pdf
http://www.npsumava.cz/cz/1014/sekce/chko-sumava/
http://www.npsumava.cz/cz/1014/sekce/chko-sumava/
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pohybu se psy a jinými domácími zvířaty, je nutné, aby tato zvířata byla pod stálou 

kontrolou majitele a aby jejich pohybem nedocházelo k rušení volně žijících živočichů. 

Také pro domácí zvířata platí zákaz vstupu na strojově upravené běžecké stopy. 

Speciální ustanovení platí pro bývalý vojenský prostor Dobrá Voda, kde se lze 

pohybovat pouze a výhradně po značených stezkách z důvodu výskytu možné 

nevybuchlé munice.  

Jízda na lyžích a běžkách je možná po vyznačených nebo strojově upravených 

lyžařských stezkách. Jejich podobu lze zjistit např. v informačních střediscích, terénních 

informačních zařízeních nebo na internetových stránkách národního parku;
51

 jsou také v 

mapové příloze návštěvního řádu.
52

 Obdobně jako u pěší turistiky, ve II. a III. zóně 

národního parku je možné pohybovat se i mimo ně. To se ovšem týká pouze bezlesého 

prostoru; v lese je nutné využívat lesní cesty.  

Provoz cyklistiky na území národního parku je možný kromě silnic a místních 

komunikací pouze v zastavěných územích a pak na značených cyklistických trasách 

(nikoli po trasách turistických). Jejich seznam lze najít v příloze návštěvního řádu
53

 a 

stejně jako u turistických tras, obeznámit se s nimi lze přímo v terénu. Přístupnost 

jednotlivých tras může být taktéž omezena v průběhu roku z důvodu ochrany přírody. 

Pro cyklisty rovněž platí zákaz vjíždění do strojově upravených běžeckých tras.  

Jízda na koních je povolená po speciálních vyznačených trasách Klubu českých 

turistů po celém území. Ve II. a III. zóně je možná jízda i mimo tyto trasy. Pokud by se 

jednalo o lesní pozemky, je možné se na koni pohybovat jen po lesních cestách. 

Vjíždění do porostů je obecně zakázáno.  

Splouvání řek nacházejících se na území Šumavy, tj. Vltavy, Otavy a Vydry, je 

možné pouze ve vyhrazených úsecích za splnění podmínek stanovených v příloze 

návštěvního řádu.
54

 Rozhodujícími parametry je roční období, denní doba, stav hladiny 

vody, typ plavidla, stanovení nástupních, výstupních a odpočinkových míst. Někde je 

splouvání podmíněno i placenou registrací. Je zakázáno splouvat řeky pod vlivem 

alkoholu či jiných návykových látek. 
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 Viz www.npsumava.cz . 

52
 Viz Návštěvní řád NP Šumava s. 14, 15. 

53
 Viz Návštěvní řád NP Šumava, s. 10, 11. 

54
 Viz Návštěvní řád NP Šumava, s. 12. 

http://www.npsumava.cz/
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Vjíždění a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a 

místní komunikace
55

 a místa vyhrazená se souhlasem správy národního parku je 

zakázané. Národní park (což platí obecně pro všechny národní parky) může vybírat 

poplatky v souvislosti s vjezdem a setrváním vozidel mimo zastavěné území. Poplatky 

jsou příjmem správy národního parku. Poplatky v národních parcích vyvolávají spíše 

nesouhlasné projevy veřejnosti, ale v důsledku působí pozitivně – vedou ke zlepšení 

turistické vybavenosti a k lepší možnosti regulovat návštěvnost (a tím omezovat 

poškozování přírody v těchto územích). Navíc fungování správ národních parků je 

z větší části závislé na rozpočtové kapitole Ministerstva životního prostředí, jinak 

řečeno, jejich činnost stejně financují daňoví poplatníci.
56

 

Na území národního parku Šumava se můžeme setkat se třemi místy, na kterých 

lze tábořit: zastavěná území obce, veřejná tábořiště a nocoviště. Na veřejných 

tábořištích je možné tábořit několik nocí a je dovoleno rozdělávat oheň. Naopak pokud 

se jedná o nocoviště, přespání je možné na pouze jednu noc v rozmezí 18.00 a 9.00 

hodin a není dovolené v nich rozdělávat oheň.  

Na území národního parku dále platí zákaz zneškodňovat odpady, které mají 

původ mimo území národního parku (např. vnesená svačina) a zákaz zneškodňování 

ostatních odpadů mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.  

Na území národního parku Šumava se mohou pořádat hromadné veřejné akce. 

Návštěvní řád rozlišuje 3 jejich typy: církevní, hromadné veřejné akce včetně akcí 

ekologické výchovy a zbytkovou kategorii ostatních hromadných akcí. Řešena je 

především dovolená lokalita. Církevní akce se smějí pořádat pouze ve vyhrazených 

místech, která jsou taxativně vyčtena v čl. 9 Návštěvního řádu, a to v rozmezí od 9.00 

do 18.00 hodin. Hromadné veřejné akce a akce ekologické výchovy se mohou konat 

pouze v zastavěných územích obcí nebo v areálech zřízených za tímto účelem. Ostatní 

akce se mohou konat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, tj. Správy Národního 

parku Šumava či Ministerstva životního prostředí (viz dále). Vychází se zde z § 16 

ZOPK, kde je v odst. 1 písm. e) zakázáno bez souhlasu orgánu ochrany přírody pořádat 

a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená. 

                                                           
55

 Viz zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

56
 Viz Nejvyšší kontrolní úřad: Věstník 1/2007 [online]. Praha, 30. 3. 2007. s. 12. [cit. 2014-06-24]. ISSN 

1210-9703. Dostupné z:http://www.nku.cz/downloads/vestnik/vestnik-nku-2007-castka-1.pdf . 

http://www.nku.cz/downloads/vestnik/vestnik-nku-2007-castka-1.pdf
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Příslušný orgán oprávněný udělit souhlas je v případě, kdy veřejný zájem nad zájmem 

přírody převažuje výrazně, Ministerstvo životního prostředí. Nejdříve je ale nutné 

schválení výjimky vládou. V situaci, kdy veřejný zájem nad zájmem přírody převažuje 

(nikoli výrazně), nebo v zájmu ochrany přírody nebo tehdy, neovlivní-li povolovaná 

činnost významně zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, 

uděluje výjimku Správa Národního parku Šumava. 

Horolezectví je na území národního parku zcela Šumava zakázáno. 

Některé další činnosti lze v národním parku Šumava vykonávat pouze se 

souhlasem orgánu ochrany přírody (Správy NP Šumava); týká se to například pořádání 

vyhlídkových letů vzdušnými dopravními prostředky či sběru léčivých rostlin kromě 

těch zvlášť chráněných podle vyhlášky,
57

 kterou se určují chráněné druhy rostlin a 

podmínky jejich ochrany.  

 

4.1.2 Krkonošský národní park 

 Krkonošský národní park byl zřízen Nařízením vlády ze dne 20. 3. 1991, kterým 

se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany. Návštěvní řád 

KRNAPu má formu opatření obecné povahy č. 2/2010.
58

  

Ochranné pásmo Krkonošského národního parku je stanoveno nařízením vlády 

165/1991 Sb.). Na území tohoto ochranného pásma platí určitá omezení – bez povolení 

je zde mimo jiné zakázáno táboření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa, 

parkování motorových vozidel a obytných přívěsů nebo pořádání hromadných 

sportovních a turistických akcí. Nutné povolení k těmto činnostem vydávají orgány 

státní správy po předchozím projednání se Správou Krkonošského národního parku a se 

souhlasem orgánu ochrany přírody.  

Shrnutím pravidel ZOPK, zřizovacího nařízení vlády a návštěvního řádu KRNAP 

lze získat následující pravidla chování na území národního parku. 
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 Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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 KRNAP 02605/2010. Opatření obecné povahy č. 2/2010: Návštěvní řád Krkonošského národního 

parku. Vrchlabí, 2010. Dostupné 

z: http://www.krnap.cz/data/File/legislativa/navstevni_rad_2010/navstevni_rad_2010_final.pdf  
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Pěší turistika na celém území NP je neomezená vyjma I. zóny, kde je přikázáno 

se pohybovat pouze po značených stezkách. Na trasách označených zimním tyčovým 

značením, které jsou v provozu jen v zimě, je z důvodu zabránění poškození půdního 

krytu a vegetace vstup povolen jen za dostatečné sněhové pokrývky.  

Jízda na lyžích a běžkách je možná pouze po vyznačených lyžařských stezkách. 

Cyklistika je dovolená na území národního parku po silnicích a místních 

komunikacích; mimo ně pouze na trasách speciálně značených. Pohyb po speciálně 

značených trasách je navíc omezen denní dobou (lze jezdit pouze od východu do západu 

slunce). Navíc od 11. listopadu do 1. dubna je nutné respektovat existující strojově 

upravené lyžařské trasy – na takové je vjezd na kole zakázán. 

Splavné řeky jsou Jizera a horní tok řeky Labe v úseku přehrada Labská – 

Kukačka. Splouvat tyto řeky je možné pouze na plavidlech bez motorového pohonu, při 

dosažení průtoku vody 10 m
3
 za sekundu a pouze za denního světla (od východu do 

západu slunce). Nastupovat a vystupovat lze pouze na značených místech. 

Vjezd a setrvání motorových vozidel je možné pouze na silnicích a místních 

komunikacích a na místech, která k tomu byla přímo vyhrazena Správou KRNAPu. 

Přímo vyhrazené jsou veřejně přístupné účelové komunikace, jejichž seznam nalezneme 

v příloze návštěvního řádu.
59

 Vjezd do nich je zde podmíněn držbou platného dokladu 

Správy. Pokud se jedná o místa nacházející se v I. či II. zóně národního parku, jejich 

vydání je podmíněno udělením výjimky dle § 43 ZOPK. Příslušným orgánem 

oprávněným udělit souhlas je v případě, kdy veřejný zájem nad zájmem přírody 

převažuje výrazně, Ministerstvo životního prostředí. Nejdříve je ale nutné schválení 

výjimky vládou. V situaci, kdy veřejný zájem nad zájmem přírody převažuje (nikoli 

výrazně), nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, neovlivní-li povolovaná činnost 

významně zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, uděluje 

výjimku Správa NP Šumava. Žádost musí obsahovat uvedení účelu vjezdu. Jako účel 

lze uvést vjezd soukromých vozidel návštěvníků KRNAPu k objektům se zajištěným 

rekreačním ubytováním. Doklad se vydává za poplatek. Vyřízení žádosti probíhá v 

informačních střediscích na území národního parku. Tento doklad se pak umísťuje na 

viditelné místo za předním sklem vozidla.  
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 Viz Návštěvní řád KRNAP, s. 7 – 11. 
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Táboření a rozdělávání ohně je zakázáno mimo místa vyhrazená orgánem 

ochrany přírody, tj. Správou národního parku.  

Rovněž platí zákaz zneškodňovat odpady, které mají původ mimo území 

národního parku (např. vnesená svačina) a zneškodňování ostatních odpadů mimo místa 

vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.  

Provozovat horolezectví je možné pouze od východu do západu slunce a 

výhradně na uvedených místech (Hnědé skály, Hranostají skály, Eminy skály a 

Lubošské skály). 

Pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody je možné pořádat vyhlídkové lety 

vzdušnými dopravními prostředky nebo sbírat léčivé rostliny, pokud nejsou rostlinami 

zvláště chráněnými podle vyhlášky,
60

 kterou se určují chráněné druhy rostlin a 

podmínky jejich ochrany.  

  

4.1.3 České Švýcarsko 

Doposud nejnovější národní park České republiky byl zřízen zákonem č. 

161/1999 Sb., kterým se zřizuje Národní park České Švýcarsko. Vyhláška č. 1/2001 

Správy Národního parku České Švýcarsko upravuje návštěvní řád.
61

 Ten znovu opakuje 

některé zákazy či omezení již zakotvená v ZOPK v § 16; tím se liší např. od 

návštěvního řádu KRNAPu, který zvolil spíše cestu odkazu na již existující právní 

předpisy a samotný upravuje pouze speciální ustanovení.  

Shrnutím pravidel ZOPK, vyhlašovacího zákona a návštěvního řádu NP České 

Švýcarsko dospějeme k detailním pravidlům pohybu na území národního parku. 

Na celém území národního parku kromě I. zóny je dovolen vstup a pohyb bez 

omezení, v I. zóně je dovolen pohyb pouze po značených trasách. Ve II. a III. zóně je 

zakázáno pobíhání domácích zvířat. Pokud by jiný veřejný zájem výrazně převažoval 

nad zájmem ochrany přírody, může Správa parku správním rozhodnutím povolit 

výjimku.  

                                                           
60

 Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
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Švýcarsko. Česká Lípa, 2001. Dostupné 
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Jízdu na kole je možné provozovat kromě silnic a místních komunikací pouze na 

cestách vyhrazených a vyznačených Správou NP České Švýcarsko. Pokud je cyklotrasa 

zároveň trasou turistickou, vždy platí, že pěší turisté mají přednost; cyklisté jsou 

povinni přizpůsobit svojí jízdu dané situaci a výstražným symbolům. 

Jezdectví je bez souhlasu Správy NP též zakázáno. 

Vjíždění a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a 

místní komunikace
62

 a místa vyhrazená se souhlasem správy národního parku je 

zakázané. 

Nocovat, tábořit ve volné přírodě a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená 

Správou NP České Švýcarsko je zakázáno bez souhlasu Správy NP. 

Zneškodňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku (např. 

vnesená svačina) a zneškodňování ostatních odpadů mimo místa vyhrazená se 

souhlasem orgánu ochrany přírody je zakázáno. 

Horolezectví je možné provozovat pouze na místech k tomu vyhrazených správou 

národního parku a v určených dobách. Omezení se týká i subjektů – vykonávat 

horolezectví mohou pouze členové Českého horolezeckého svazu (ČHS), členských 

organizací U.I.A.A. (Union Internationale des Associations d’Alpinism) a adepti 

horolezeckého sportu (čekatelé), pokud se účastní výcviku pod vedením instruktora 

horolezectví. Jeden instruktor může provádět výcvik nejvýše sedmi čekatelů najednou. 

K lezeckým objektům je nutné používat pouze vyhrazené přístupové stezky. Pokud 

horolezec objeví zahnízdění ptáků na lezeckých objektech, má povinnost nahlásit tuto 

skutečnost Správě NP. Plošně je zakázáno zasahovat do přirozeného vývoje skalních 

útvarů z jiných důvodů, než je bezprostřední ohrožení lidského života či zdraví nebo 

bezprostředně hrozící škoda značného rozsahu na majetku; horolezectví je tímto značně 

limitováno. 

Striktně je zakázáno pořádat vyhlídkové, sportovní a cvičné lety motorovými 

vzdušnými dopravními prostředky, provozovat létání na padácích a závěsných 

kluzácích a provozovat vodní sporty.  

 

4.1.4 Národní Park Podyjí 
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 Národní Park Podyjí byl zřízen nařízením vlády č. 164/1991 Sb. České 

republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí. Stejně jako ostatní zřizovací akty, 

obsahuje i tento výčet obecných povinností a zákazů. Konkrétnější je pak Vyhláška 

Správy NP Podyjí č. 22/1995, Návštěvní park Podyjí.
63

  

Návštěvní řád zvolil cestu komplexní právní úpravy; shrnuje tedy všechna 

zákonná omezení, k nimž přidává navíc několik omezení. Celkově jsou aktivity v NP 

Podyjí regulovány nejpřísněji ze všech národních parků.  

Určitá omezení se vztahují i na ochranné pásmo – je zde zakázáno rušit, 

pronásledovat, odchytávat a usmrcovat volně žijící živočichy a pořádat sportovní a 

vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky. 

Konkrétní pravidla chování na území NP Podyjí lze získat spojením ustanovení 

ZOPK, zřizovacího nařízení vlády a návštěvního řádu NP Podyjí. 

Pěší turistika je možná na území celého národního parku, ale v I. a II. zóně je 

nutné pohybovat se pouze po vyznačených turistických trasách. V těchto zónách je 

zakázán sběr léčivých bylin a plodů, a to i na území lesa. Tento sběr mohou provádět 

osoby žijící v ochranném pásmu tohoto národního parku, ale pouze ve II. a III. zóně. Na 

celém území je pak zakázáno volné pobíhání a venčení psů. Není dovolené vstupovat do 

jeskyní či podzemních prostor. 

Cyklistika a hypoturistika jsou v I. a II. zóně umožněny pouze po značených 

cyklotrasách a jezdeckých stezkách. Při jejich provozu nesmí dojít k omezování pěších 

turistů. Ve III. zóně národního parku je ale již možné užít k jízdě veškeré pozemní 

komunikace včetně účelových. 

Provozování vodních sportů a vodní turistiky je možné pouze na jednom úseku 

– v části řeky Dyje protékající zastavěným územím Vranova. V I. a II. zóně platí i zákaz 

koupání se ve všech řekách, vodních tocích a nádržích s výjimkou části řeky Dyje 

protékající zastavenou částí Vranova nad Dyjí. Nesmí se ani bruslit na zamrzlých 

vodních tocích. 
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Vjíždění a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a 

místní komunikace
64

 a místa vyhrazená se souhlasem správy národního parku je 

zakázané.  

Mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, tj. Správou národního parku, je 

zakázané táboření a rozdělávání ohňů. 

Platí zákaz zneškodňovat odpady, které mají původ mimo území národního 

parku (např. vnesená svačina) a zneškodňování ostatních odpadů mimo místa vyhrazená 

se souhlasem orgánu ochrany přírody.  

Zakázáno je provozovat horolezectví i pořádat sportovní a vyhlídkové lety 

motorovými vzdušnými prostředky, létat na padácích či závěsných kluzácích.  

Není dovoleno pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce.   

Ze všech zákazů je možné udělit výjimku; tu uděluje buď Ministerstvo prostředí v 

případě základních zákazů uvedených v čl. 3 Návštěvního řádu nebo Správa NP Podyjí 

v případě dalších zákazů uvedených v čl. 4 Vyhlášky. 

 

4.2 Pobyt v chráněných krajinných oblastech 

 

V současnosti máme 25 chráněných krajinných oblastí. V systému práva se 

nacházejí od 50 let 20. st., kdy byl uveden v platnost zákon č. 40/1956 Sb., o státní 

ochraně přírody. Ten v § 3 ve výčtu chráněných oblastí uváděl i tento typ chráněného 

území. 

Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s charakteristickým reliéfem a 

harmonicky utvářenou krajinou, kde můžeme nalézt významný podíl přirozených 

ekosystémů. Nachází se zde lesní a trvalé travní porosty s hojným zastoupením dřevin, 

popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.  

 Spíše než jedinečnost či vzácnost určitých geologických, rostlinných nebo 

živočišných prvků je zde chráněna podoba krajiny. Cílem je její optimální využití 

s ohledem na přírodní hodnoty.
65
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Základní ochranné podmínky jsou uvedeny v § 26 ZOPK; uvádím zde jen ty, 

které regulují chování jednotlivce v přírodě.  

Mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody je zakázáno 

zneškodňovat odpady, tábořit a rozdělávat ohně, vjíždět a setrvávat s motorovými 

vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace. Zcela je zakázáno 

pořádat automobilové a motocyklové soutěže. V I. a II. zóně se nesmí pořádat ani 

soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se 

souhlasem orgánu ochrany přírody. 

Bližší ochranné podmínky pak pro každou z dvaceti pěti CHKO stanovuje její 

zřizovací akt. 

 

4.3 Maloplošná chráněná území 

 

Maloplošná chráněná území jsou místa menší rozlohy, která vynikají určitými 

přírodními hodnotami v měřítku mezinárodním, republikovém či regionálním.  

Národní přírodní rezervace (NPR) je nejvýznamnějším chráněným 

maloplošným územím. Před rokem 1992, kdy byl v platnosti zmíněný zákon č. 40/1956 

Sb., o státní ochraně přírody, byly obdobou Státní přírodní rezervace (§ 3 zákona č. 

40/1956 Sb.). 

Prostorově sice nezabírají příliš velká území, o to hodnotnější a unikátnější prvky 

přírody jsou zde chráněny. NPR jsou charakterizovány jako menší území mimořádných 

přírodních hodnot významných a jedinečných z hlediska národního či mezinárodního. 

Národní přírodní rezervace nelze využívat způsobem, který by vedl ke zhoršení stavu 

jejich přírodního prostředí. 

Základní ochranné podmínky jsou uvedeny v § 29 ZOPK. Na celém území je 

zakázáno vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany 

přírody; mimo místa k tomu vyhrazená je dále zakázáno provozovat horolezectví, létání 

na padácích a závěsných kluzácích a jezdit mimo silnice a místní komunikace; na celém 
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území je také zakázáno vjíždět s motorovými vozidly, sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy nebo tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany 

přírody. Myslivectví či rybářství je možné pouze po předchozím souhlasu příslušné 

správy (§ 78 odst. 2 písm. j) ZOPK). 

Přírodní rezervace jsou na rozdíl od národních přírodních rezervací významné 

spíše jen z hlediska regionálního. Jedná se o menší území, kde jsou zastoupeny  přírodní 

hodnoty typické pro danou oblast ekosystémů. Tato území se mohou vyskytovat i v 

rámci větších chráněných celků, v důsledku čehož se znásobuje ochrana určitého území.  

Vyhlašuje je krajský úřad svým nařízením (§ 77 a odst. 2 ZOPK), ovšem na území 

národních parků a jejich ochranných pásem jsou vyhlašovány Ministerstvem životního 

prostředí (79 odst. 4 písm. h) ZOPK). V chráněných krajinných oblastech by je pak 

teoreticky vyhlašovala příslušná správa svým nařízením (§ 78 odst. 1 ZOPK); na těchto 

územích se však ochrana zajištuje spíše prostřednictvím zónace. 

 Na celém území přírodní rezervace je zakázáno sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy s výhradou provádění práva myslivosti nebo sběru lesních plodů.  

Národní přírodní památka (NPP) má význam národní nebo nadnárodní. Jedná 

se o přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, 

naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů. Na jejich podobě se mohl 

výraznou měrou podílet i člověk. Může jít i o jednotlivý přírodní útvar jako jeskyně či 

skála. Příkladem objektu vytvořeného lidskou činností je například rybník, stavba s 

výskytem zvláště chráněného druhu aj.  

 Generálně jsou zakázány pouze změny či poškozování národních přírodních 

památek či jejich hospodářské využití, pokud by tím hrozilo jejich poškození.  

NPP vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí formou vyhlášky (§ 79 odst. 4 

písm. h) ZOPK.  

Přírodní památka je obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s 

regionálním významem. Je popisována jako přírodní útvar menší rozlohy, zejména 

geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených 

druhů ve fragmentech ekosystémů.  

Obdobně jako u národních přírodních památek i zde platí zákaz změny či 

poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu 

poškození. 
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5 Právní regulace vybraných volnočasových aktivit 
 

5.1 Turistika, cyklistika, jezdectví 

 

V souladu s § 63 a § 64 ZOPK má každý má právo na volný průchod přes 

pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím 

nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu 

osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy 

vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.  

Právo volného průchodu se nevztahuje na pozemky v soukromém vlastnictví 

fyzických osob. Vstup a průchod přes tyto pozemky není možný bez svolení takového 

vlastníka. Dochází tak vlastně ke kolizi s čl. 11 odst. 1 Ústavy, který garantuje stejný 

zákonný obsah a ochranu vlastnického práva všech vlastníků - zde jsou pouze právnická 

osoba a stát povinni strpět průchod jiných osob. 

Pravidlo volného průchodu se neuplatní ve dvou situacích. Nelze ho využít u 

zastavěných či stavebních pozemků, dvorů, zahrad, sadů, vinic, chmelnic a pozemků 

určených k faremním chovům zvířat. Dále je třeba se vyvarovat vstupu na ornou půdu, 

louky a pastviny v době, kdy by procházením přes ně mohlo dojít k poškození porostů 

nebo půdy, nebo v době, kdy na nich probíhá pastva dobytka.   

Od práva volného průchodu je nutno odlišit právo průjezdu (dopravním 

prostředkem) a průhonu (dobytka). Jazykový výklad § 63 a 64 ZOPK jasně 

neumožňuje, aby právo průchodu zahrnovalo i průjezd a průhon. Faktem je, že 

extenzivní pojetí práva průchodu by vedlo ke značnému omezení (již tak dotčeného) 

vlastnického práva k pozemku.  

V praxi si dokáži představit diskuzi nad otázkou, zda právo průchodu podle § 63 a 

64 ZOPK mohou vyžívat např. osoby vedoucí kolo (či obdobně vozík, koloběžku…), 

pejskaři, jednotliví jezdci na koních i jiných zvířatech. Je třeba mít na vědomí, že právo 

průchodu se uplatní pouze tehdy, není-li jeho realizací způsobena škoda na majetku či 

zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv.
66

 

Je zřejmé, že například jízda na koni či pohyb větší skupiny osob vedoucích kola jsou 
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 Viz zákon č. 114/1992 Sb., § 63 odst. 2. 



40 
 

způsobilé vyvolat újmu na majetku, například poškodit zemědělskou půdu. Naopak 

vede-li jedna osoba na vodítku malého psa, toto zvíře zřejmě pozemek nijak nepoškodí. 

Rizika je třeba zvažovat v každém konkrétním případě. Vždy by podle mého názoru 

mělo v těchto rozporných případech platit, že pokud je v daném místě k dispozici 

cyklistická, turistická stezka nebo jiná komunikace, měla by se užít tato cesta; 

legislativně to ale nikde výslovně zakotveno není. Pokud je to možné, je vhodné 

respektovat práva vlastníka pozemku. 

Lze shrnout, že právo průchodu podle § 63 a 64 ZOPK nikdy nezahrnuje právo 

průjezdu a průhonu. Přitom co je ještě obsahem „průchodu“, je na zvážení konkrétní 

situace. Právo vlastníka na ochranu pozemku zde zůstává na prvním místě; pro 

extenzivní výklad tu tedy není příliš místa. 

 Možnost vstupu do zvláště chráněných území může být podle § 64 ZOPK 

omezena nebo zakázána orgánem ochrany přírody po projednání s dotčenými obcemi.
67

 

Omezení vstupu umožňuje čl. 14 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, pokud je 

v zájmu ochrany přírody. Omezení či zákaz vstupu se uplatní v situaci, kdy by zvýšená 

koncentrace návštěvníků vedla k poškozování území. Regulovat vstup lze takto v 

národních parcích, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, v 1. 

zónách chráněných krajinných oblastí a v jeskyních. U ostatních zvláště chráněných 

území zákonná úprava není, ale omezení mohou být zakotvena v právních předpisech 

upravujících vyhlášení dané lokality. Totéž platí i pro územní kategorie spadající do tzv. 

obecné ochrany přírody, jako je přírodní park, významný krajinný prvek nebo 

přechodně chráněná plocha. Zákaz či omezení se vyhlašuje formou opatření obecné 

povahy příslušná správa chráněné oblasti na základě § 78 odst. 2 písm. o) ZOPK;  

v terénu by ovšem měl návštěvník toto omezení rozpoznat díky vhodně umístěnému 

upozornění. 

Účelem institutu omezení vstupu podle § 64 ZOPK je přispět k jednorázové 

bezprostřední ochraně území tam, kde zákon nezná jiné omezení, např. kde není 

dlouhodobě zakázán vstup, jako tomu je mimo vyznačené stezky v I. zóně národních 

parků. Právní instrumenty, které zajišťují dlouhodobější omezení pohybu na určitém 

území, jsou naproti tomu návštěvní řády národních parků či např. možnost výběru 

poplatků podle § 24 ZOPK. Omezení vstupu podle § 64 je možné i na cestách, kde dal 
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 Viz zákon č. 114/1992 Sb., § 64. 
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předtím orgán ochrany přírody souhlas s užíváním (např. turisticky vyznačené trasy).
68

 

Drobným problémem úpravy § 64 je, že zákon zároveň nedefinuje pojem cesta; není tak 

zcela jasné, jaká území mohou být omezením vstupu dotčena. Dle právní teorie se za 

cestu dá považovat pozemní komunikace ve smyslu zákona zák. č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích a dále stezky a pěšiny, o kterých se zmiňuje § 63 odst. 1 

ZOPK, ale rovněž je žádný platný právní předpis nevymezuje.
69

 

Lesní zákon upravuje pohyb osob a jejich různorodé aktivity v lese poměrně 

detailně.  

Každý může do lesa vstupovat na vlastní nebezpečí a chovat se v něm v souladu 

se zákonnými pravidly, nezávisle na vůli vlastníka lesa. Dovolen je sběr lesních plodů a 

suchého klestí ležícího na zemi, obojí pouze pro vlastní potřebu. Základní povinností 

osob přítomných na území lesa je, že každý si musí počínat tak, aby nedocházelo 

k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v 

lese. Výjimku tvoří lesy v národních parcích a v jiných zvláště chráněných územích, 

kde jsou vstup a další chování jedince upraveny zvláštními předpisy. 

Pěší pohyb v lese je tak možný v zásadě bez omezení; při těchto činnostech ovšem 

nesmí dojít k porušení či narušení lesního prostředí. Každý má také povinnost dbát 

pokynů vlastníka lesa, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Vstup do míst 

oplocených nebo označených zákazem vstupu, vstup do porostů, kde se provádí těžba, 

je zakázán. 

Orgán státní správy lesů může z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a 

bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, 

nejvýše však na dobu tří měsíců. Příslušným orgánem jsou v podle § 48 odst. 1 písm. e) 

ZL obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo krajské úřady podle § 48a odst. 1 

písm. c) ZL, pokud lesy přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností. 

Lesní zákon dále upravuje zákazy určitých konkrétních činností. Nejprve uvádím 

příklady těch zákazů, z nichž lze získat výjimku vlastníka lesa. 
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 Viz MIKO, Ladislav, Hana BOROVIČKOVÁ a kolektiv: Zákon o ochraně přírody a krajiny, 2. vydání, 

Praha 2007, ISBN 978-80-7179-585-8, str. 267, ISBN 978-80-7179-585-8. 
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 Viz MIKO, Ladislav, Hana BOROVIČKOVÁ a kolektiv: Zákon o ochraně přírody a krajiny, 2. vydání, 

Praha 2007, ISBN 978-80-7179-585-8, str. 147, ISBN 978-80-7179-585-8. 
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Jízda na kole, lyžích, saních, koni či jiném zvířeti volným lesním terénem možná 

není, neboť v lesích (které zároveň nepožívají ochrany chráněného území), je povolen 

průjezd pouze po lesních cestách a vyznačených trasách.  

Zakázáno je rušení klidu a ticha, vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů a keřů 

lesních dřevin, sběr semen lesních dřevin, jmelí a ochmetu a sběr lesních plodů 

způsobem, který poškozuje les. 

Jízda a stání s motorovými vozidly je zakázána na území celého lesa; ustanovení 

se nevztahuje na hospodaření v lese. 

Kouření, rozdělávání nebo udržování ohně a táboření mimo vyhrazená místa není 

dovoleno (zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně platí až do vzdálenosti 50 m 

od okraje lesa).  

 Na rozdíl od předchozího souboru zákazů, výjimku vlastníka lesa získat nelze 

například u následujících zákazů (jedná se o absolutní zákazy): 

Je zakázáno zákaz odhazovat hořící nebo doutnající předměty, narušovat vodní 

režim, hrabat stelivo nebo znečišťovat les odpady a odpadky. Tyto zákazy se vztahují 

nejen na návštěvníky lesa, ale i na samotné vlastníky či nájemce lesa.  

 V lese je možné pořádat organizované nebo hromadné sportovní akce se 

souhlasem orgánu státní správy lesů. Těmi jsou obecní úřad obce s rozšířenou 

působností nebo krajský úřad, pokud les svou plochou přesahuje správní obvod obce s 

rozšířenou působností. Aby akce spadala pod tento zákonný režim, musí být splněny 

dvě podmínky – organizovanost a hromadnost (ačkoli to tak z dikce zákona nevyplývá, 

neboť spojka „nebo“ je zde neobvykle užita ve významu slučovacím).
70

 Organizovaná 

je taková akce, která je uspořádána nikoli bez přípravy, nikoli nahodile. Může se ale 

jednat i o pouhou ústní dohodu účastníků, jejímž předmětem bude určení místa, času, 

popř. dalších náležitostí akce. Hromadnou akcí se rozumí akce s minimálně 3 účastníky 

(nepočítají se diváci).
71

  

 Oznámení o konání akce musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem 

konáním. Musí obsahovat 5 obligatorních náležitostí: místo a termín konání, 

                                                           
70

 Viz HAAS, Karel. Malý průvodce nezbytnou orienťáckou byrokracií podle zákona o lesích ve znění 

platném od 1. 1. 2003. Zpravodaj ČSOB [online]. 2002, roč. 5 [cit. 2014-06-24]. Dostupné 

z: http://www.orientacnibeh.cz/csob/zpravodaj/zakony.pdf  

71
 Tamtéž. 

http://www.orientacnibeh.cz/csob/zpravodaj/zakony.pdf


43 
 

předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa, pokud se 

jedná o soukromou osobu. Písemná forma souhlasu sice není stanovená, ale lze ji 

doporučit. Vlastníka lesa často zastupuje odborný lesní hospodář, který může vykonávat 

odbornou lesní činnosti pro více vlastníků.  

 Pokud se jedná o les ve vlastnictví státu, nutný souhlas vlastníka lesa s konáním 

hromadné akce je nahrazen souhlasem státního podniku Lesy České republiky, s.p., 

který státní lesy obhospodařuje. Pro tyto účely jsou mezi Lesy ČR a pořadateli různých 

volnočasových akcí v praxi uzavírány smlouvy, např. Dohoda o pořádání závodů v 

orientačním běhu v lesích spravovaných Lesy ČR, s.p., uzavřené mezi Českým svazem 

orientačního běhu a Lesy ČR.
72

 Po oznámení konání akce může orgán státní správy lesů 

do 15 dnů ode dne doručení stanovit doplňující podmínky týkající se způsobu užívání 

lesních pozemků, tedy např. vymezit zákaz pohybu osob v určitém území. Hromadné a 

organizované sportovní akce lze zásadně pořádat i v lesích na území zvláště chráněných 

podle ZOPK. Pak je nutné respektovat i další, zpřísněné podmínky pohybu na těchto 

územích (viz přísl. kapitola této práce).  

 

5.2 Pes v přírodě 

 

 Praktickou otázkou je venčení a výcvik psů (a jiných domácích zvířat) ve 

volné přírodě. Vstup se psy, volné pobíhání psů či jejich výcvik ve volné přírodě je 

možný za splnění dvou podmínek: zaprvé, zachování respektu k existujícím limitům 

vyplývajícím z předpisů na ochranu přírody (viz dále), zadruhé, pohyb psů nesmí být 

přímo zakázán na základě zákona či jinak.  

 Pokud jde o podmínku první, vždy je zde možnost aplikace všech možných 

prostředků ochrany přírody, které legislativa umožňuje. Každý je jako vlastník zvířete 

odpovědný za jeho chování ve volné přírodě - i zde se tedy uplatní normy chování 

stanovené především zákonem o ochraně přírody a krajiny (prostředky obecné i zvláštní 

ochrany přírody a krajiny). Kromě omezení vyplývajících z legislativy, která se 
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vztahuje k ochraně přírody a krajiny, je třeba vnímat tu skutečnost, že pes je předmětem 

vlastnického práva a tedy výkon tohoto vlastnického práva nesmí být zneužit na újmu 

práv druhých vlastníků.
73

 Majitel psa by tak neměl dopustit, aby pes vnikal na pozemky 

jiných, zejména fyzických osob.  

 S pozemky ve vlastnictví či nájmu státu a právnických osob je pak spojeno 

právo volného průchodu osob podle § 63 a 64 ZOPK, které blíže popisuje příslušná 

této práce. Zde jen ve zkratce uvádím, že pokud osoba se psem nepůsobí škodu na 

majetku a nepoškozuje přírodu a krajinu, je zřejmě pohyb osob se psy zřejmě součástí 

tohoto práva volného průchodu, a tedy je možné po pozemcích ve vlastnictví či nájmu 

státu nebo jiné právnické osoby psy vodit. Posouzení toho, zda se pes chová způsobem 

neomezujícím práva jiných vlastníků a zda nepoškozuje přírodu a krajinu, je otázkou 

konkrétního sporu.  

V prostorech využívaných veřejností (i ve volné přírodě) je i bez výslovné 

regulace vždy lepší vodit psa na vodítku a postarat se o to, aby nerušil ostatní psími 

projevy - štěkáním, vytím či pachy. K tomu se vyslovil i Nejvyšší soud:
74

 „V místě 

zvýšeného výskytu a pohybu osob je chovatel povinen zajistit svého psa takovým 

způsobem, aby zabezpečil ochranu okolí a aby minimalizoval riziko kontaktu psa s další 

osobou.“ To platí i za situace, kdy je pes vyprovokován chováním kolemjdoucího dítěte. 

Majitel by měl také odstraňovat exkrementy. Vždy je třeba respektovat zákazy vstupu 

psů vydaných vlastníkem (nájemcem) pozemku. 

 Příkladem výrazného legislativního omezení (až úplného zakázání) pohybu psů 

v přírodě jsou ustanovení zákona o myslivosti, který obsahuje ustanovení o pohybu psů 

a jiných domácích zvířat na honebních pozemcích.  

 Honební pozemky jsou všechny pozemky, které zákon neuvádí jako nehonební. 

Nehonební pozemky jsou jednak taxativně vypočtené konkrétní druhy pozemků, a poté 

takové pozemky, které byly jako nehonební označené v rozhodnutí orgánu státní správy 

myslivosti, což je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
75

 Taxativní výčet 

nehonebních pozemků zahrnuje: pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území 

obce, tzn. náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky (pokud nejde o 
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zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území), dále pozemky zastavěné, sady, 

zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu 

zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice a letiště se zpevněnými plochami.  

 Od honebních pozemků je třeba odlišit honitbu, což je soubor souvislých 

honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu státní 

správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti. Jinak řečeno, honitba je 

konkrétní soubor honebních pozemků vymezený správním rozhodnutím. 

 Zákon o myslivosti řeší primárně tu skutečnost, že volný pohyb domácích zvířat 

v přírodě působí rušivě. Ochrana myslivosti je totiž činnost směřující k ochraně zvěře 

před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy 

lidí a mimo jiné i před volně pobíhajícími domácími zvířaty.  Pro každého (tedy i pro 

majitele domácího zvířete), kdo vykonává v přírodě nějakou činnost, platí, že si musí 

počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře, k 

poškozování jejich životních podmínek a k plašení zvěře. 

 Velmi důležité omezení pro vlastníky psů se uplatní na území honitby. V tomto 

území nesmí pes volně pobíhat, tzn. musí být na vodítku. Opak může mít závažné 

důsledky. Myslivecká stráž má podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti 

oprávnění usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky, kteří mimo vliv svého vedoucího 

ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují 

zvěř. Právo odstřelu se neuplatní na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební 

a na plemena ovčácká a lovecká. 

 Podle mého názoru se výrazy „toulavý“ a „mimo vliv vedoucího“ nevhodně 

překrývají. Pokud je zvíře toulavé, je zároveň i mimo vliv vedoucího. Zvíře mimo vliv 

svého vedoucího ale nemusí být toulavé. Otázka je, co je opravdu záměrem zákona. 

Pokud je jím i zastřelení psa, který je i pouze dočasně mimo vliv svého pána (např. 

odběhl za zvěří, odmítá se vrátit, pán je v dosahu, ale nemá vliv), je výraz „toulavý“ 

zbytečný a postačil by pouze výraz „mimo vliv svého vedoucího“ (neboť v sobě 

zahrnuje i onu toulavost). Pokud je jím zastřelení pouze takového psa ohrožujícího zvěř, 

jehož majitel je v daný okamžik neznámo kde, pak by naopak postačil výraz „toulavý“.  

Z takovéto právní úpravy není jasné, zda má myslivec právo zastřelit psa svému majiteli 

před očima, pokud pes např. neuposlechne na povel.  
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 Odstřelení psa by mělo být postupem ultima ratio, jak také již dříve judikoval 

Nejvyšší soud československé republiky.
76

 Primárním účelem zůstává ochrana zvěře. 

„Právo odstřelit psa jest nejkrajnějším opatřením dovoleným majiteli honitby k dosažení 

onoho účelu, a to v uvážení, že psy volně pobíhající lze jiným způsobem, na př. 

chycením a uvázáním, jen těžko učiniti neškodnými.“ V dané věci navíc byli zastřeleni 

psi až poté, co byli bezpečně chyceni a zavřeni; o nepřípustnosti takového postupu není 

vzhledem k výše řečenému pochyb. 

  

5.3 Táboření, bivakování a rozdělávání ohňů 

 

 S mnoha aktivitami ve volné přírodě může být spojeno táboření, bivakování 

nebo rozdělávání ohňů.  

 Pojem táboření je pro účely legislativy definován v Souboru stanovisek 

k ochraně přírody a krajiny (dále jen: Stanovisko)
77

 vydaným Ministerstvem životního 

prostředí takto: jedná se o souhrn různých činností umožňujících vícedenní pobyt v 

přírodě spojený s přenocováním, a to obvykle ve stanech (stavění stanů, příprava 

stravy, hygiena, likvidace odpadků atd.). Byť tato definice není právně závazná, 

představuje významné vodítko pro praxi, neboť přesný obsah pojmu táboření z označení 

samotného nevyplývá.  

 V případech, kde zákon zakazuje táboření (viz dále), zakazuje tedy podle 

zmíněného Stanoviska všechny uvedené aktivity (především stavbu stanu, vaření, 

likvidaci odpadků, provádění hygieny). Definice táboření podaná Stanoviska je ale stále 

sama o sobě nedostačující. Slabinou je např. demonstrativní výčet aktivit táboření 

(projevující se použitím výrazu „atd.“ za vyjmenovanými činnostmi); objevuje se zde 

tak možnost pro zařazování dalších aktivit. Další zvláštností definice je naplnění 

podmínky vícedennosti. Přespí-li osoba v přírodě pouze jeden den (např. od rána do 

                                                           
76

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 10. 4. 1931, sp. zn. Zm I 382/30. 

77
 Viz SOUBOR STANOVISEK K ZÁKONU O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY V LETECH 1992 

– 2005. In: Ministerstvo životního prostředí, 2005. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/39330BDCA0DF416FC1257081001AAEDB/$file/planeta7_soubor_str

anovisek_korektura1.pdf  

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/39330BDCA0DF416FC1257081001AAEDB/$file/planeta7_soubor_stranovisek_korektura1.pdf
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/39330BDCA0DF416FC1257081001AAEDB/$file/planeta7_soubor_stranovisek_korektura1.pdf
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večera), táboří? Rovněž formulace „obvykle ve stanech“, specifikující způsob 

přenocování, nepřináší do věci jasno.  

 Od táboření se odlišuje bivakování,  neboli spaní pod širákem. Tento pojem je 

předmětem úvah v rozsudku Městského soudu v Praze z roku 2010, sp. zn. 7 Ca 

19/2008 – 33.
78

 Rozsudek MS v Praze bývá v médiích a populárních článcích
79

 

interpretován tak, že pro bivakování v chráněných krajinných oblastech a národních 

parcích není nutné žádat výjimku ze zákazu podle § 43 zákona na ochranu přírody a 

krajiny, tedy že lze v těchto oblastech bez dalšího volně přespávat. V důsledku toho by 

se zřejmě uvolnily podmínky pro bivakování i v nechráněných územích. Argument je 

nasnadě: pokud není třeba žádat výjimku ze zákona ve zvláště chráněných oblastech, lze 

stěží trvat na této povinnosti v oblastech nechráněných. Právo bivakovat by se tak 

v podstatě stalo součástí práva volného průchodu krajinou podle § 63 a 64 ZOPK. 

 Domnívám se, že výklad tohoto rozhodnutí, pokud se týká možnosti bivakování 

v přírodě, je značně problematický. Situaci podle mého názoru ztěžuje hlavně to, že 

publikovaná verze soudního rozhodnutí (o kterou se opírá zřejmě většina výkladů) je 

poněkud zkrácena o svůj skutečný rozsah; vybraná argumentace se v něm zaměřuje 

spíše na problematiku správního řízení. Argumentace soudu týkající se možnosti 

bivakování v chráněných oblastech je tak dovozována spíše nepřímo, což může vést 

k nepřesnostem. 

 Pro vysvětlení problému je třeba zrekapitulovat situaci žalobce tohoto sporu.  

 Žalobce žádal vládu o udělení výjimky podle § 43 ZOPK ze zákonného zákazu 

táboření a rozdělávání ohně mimo místa k tomu vyhrazená v národních parcích a 

chráněných krajinných oblastech. Žalobce sám vymezil bivakování jako volné přespání 

                                                           
78

 Viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2010. Zdroj: ASPI, identifikační číslo: 

JUD191591CZ 

79
 Např. BRANDOS, Otakar. Táboření a bivakování. [online]. [cit. 2014-11-02]. Dostupné z: 

http://www.treking.cz/archiv/taboreni-a-bivakovani.htm; dále též: PEJCHA, Jan. Táboření v lese 

zakázáno, bivakování dovoleno. Lesnická práce [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 

http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-8-11/taboreni-v-lese-zakazano-bivakovani-dovoleno; nebo 

rovněž: Bivakování v Chráněných krajinných oblastech nelze pokutovat [online]. Český rozhlas – zprávy 

ze dne 8. 4. 2011 [cit. 2014-11-02]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/bivakovani-v-chranenych-krajinnych-oblastech-nelze-

pokutovat--876239  

http://www.treking.cz/archiv/taboreni-a-bivakovani.htm
http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-8-11/taboreni-v-lese-zakazano-bivakovani-dovoleno
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/bivakovani-v-chranenych-krajinnych-oblastech-nelze-pokutovat--876239
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/bivakovani-v-chranenych-krajinnych-oblastech-nelze-pokutovat--876239
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v přírodě, kde nebude rozděláván oheň a zabraná plocha bude maximálně 5 m
2
. Jako 

důvod pro udělení výjimky uvedl především, že bivakováním „nedojde k žádnému 

narušení funkcí těchto chráněných oblastí“.  

 Výjimku lze podle § 43 odst. 3 ZOPK udělit, je-li splněna některá z těchto 

podmínek: 1. jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, 2. je to v 

zájmu ochrany přírody, 3. povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu 

předmětu ochrany zvláště chráněného území (existenci této třetí podmínky se očividně 

žalobce pokusil prokázat). 

 Vláda ovšem v souladu s § 43 odst. 1 schvaluje povolení pouze tehdy, je-li dán 

takový veřejný zájem, který by předčil zájem ochrany přírody. Pokud takový veřejný 

zájem chybí, povolení uděluje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (§ 43 odst. 4 

ZOPK). Zde pro nedostatek tohoto veřejného zájmu vláda povolení neschválila. 

Odmítnutí žádosti bylo formulováno poněkud neobratně („…žádný veřejný zájem 

nepřevažuje nad zájmem ochrany přírody.“).  

 Žalobce se poté obrátil na Městský soud v Praze, přičemž jeho výhrady vůči 

usnesení vlády o neudělení výjimky byly veskrze procesní povahy - řízení podle názoru 

žalobce proběhlo v rozporu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem (konkrétní 

argumenty viz citované rozhodnutí). Městský soud v Praze uznal tyto námitky procesní 

povahy a dané rozhodnutí zrušil.  

 V publikovaném rozsudku není výslovně řečeno, že k bivakování v národních 

parcích a chráněných krajinných oblastech není třeba udělení zákonné výjimky. 

Argumentace soudu se soustřeďuje na problematiku schválení povolení výjimky 

z hlediska správního řízení a k samotnému věcnému posouzení přípustnosti bivakování 

osob v přírodě se dle mého názoru vůbec nevěnuje. Pouze v samotném závěru 

komentuje ono neobratně formulované odůvodnění vlády a konstatuje, že pokud by 

neexistoval žádný veřejný zájem převažující zájem na ochraně přírody a krajiny, bylo 

by vyloučeno udělit jakoukoli výjimku. Ani tento závěrečný komentář Městského soudu 

v Praze ovšem nelze interpretovat jako povolení bivakování v přírodě. Navíc je tento 

závěr (dle mého názoru) nesprávný s ohledem na fakt, že zákon umožňuje udělení 

výjimky i v případě, že jiný veřejný zájem na ochraně přírody nepřeváží - viz i další 

důvody udělení výjimky dle § 43 odst. 3 ZOPK. 
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 Jedná-li se o přírodu mimo zvláště chráněná území a mimo les, žádný zákon 

výslovně problematiku táboření, bivakování a rozdělávání ohňů neupravuje. Nezbývá 

tedy, než vycházet ze zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. Je ale třeba vnímat 

limity, které přináší právní řád jako celek, zejména ustanovení týkající se ochrany 

vlastnického práva. Jak již bylo zmíněno výše, zákon na ochranu přírody a krajiny 

obsahuje pouze ustanovení umožňující průchod přes pozemky ve vlastnictví státu, obce 

či jiné právnické osoby, vždy za podmínky respektování jejich vlastnických práv.  

 Zůstává tak otázkou, zda v rámci tohoto práva průchodu krajinou lze tolerovat i 

bivakování. Měřítkem by mohla být způsobená újma na konkrétním majetku pozemku. 

Vzhledem k tomu, že samotným nocováním se spacím pytlem k újmě dojde jen stěží, 

bivakování by mělo být povoleno bez dalšího. Naopak u táboření včetně jeho 

doprovodných aktivit (především rozdělávání ohně), dochází vždy alespoň k minimální 

újmě na straně vlastníka pozemku – tedy, i pokud táboření není na daném místě 

výslovně zakázané, bez povolení či souhlasu vlastníka pozemku, kterým je právnická 

osoba nebo stát, není možné.
 80

  

 Na soukromém pozemku fyzické osoby není možné bivakovat, tábořit nebo 

rozdělávat oheň bez souhlasu této osoby (obdobně jako vstupovat a procházet jím).  

 Lze tedy shrnout, že bivakování mimo zvláště chráněné oblasti je možné 

zásadně všude, kde je zákonem umožněn volný průchod pozemky, zatímco táboření 

včetně rozdělávání ohně pouze na místech k tomu vyhrazených anebo se souhlasem 

vlastníka pozemku. 

  

5.3.1 Odpady v přírodě 

 Obecná povinnost chovat se co nejekologičtěji vychází již z ustanovení čl. 35 

Listiny základních práv a svobod, kde je mimo jiné stanoveno, že při výkonu svých 

práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí. 

 Obecná ustanovení o odpadu vztahující se k fyzickým osobám podává zákon o 

odpadech. Odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
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 Více úvah na toto téma viz: PEJCHA, Jan. Táboření v lese zakázáno, bivakování dovoleno. Lesnická 

práce [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-8-11/taboreni-v-

lese-zakazano-bivakovani-dovoleno   

http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-8-11/taboreni-v-lese-zakazano-bivakovani-dovoleno
http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-8-11/taboreni-v-lese-zakazano-bivakovani-dovoleno
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povinnost se jí zbavit.
81

  Zákon ukládá každému povinnost předcházet vzniku odpadů, 

popř. omezovat jejich množství. Obecně platí povinnost každého nakládat s odpady a 

zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními 

předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.  

 Zákon na ochranu přírody a krajiny pojem odpady konkrétně zmiňuje pouze u 

zvláště chráněných území národních parků a chráněných krajinných oblastí. Je zde 

zakázáno zneškodňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku a 

zneškodňovat ostatní odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 

přírody. Pojem odpad je zde třeba vykládat ještě šířeji než pro účely zákona o 

odpadech
82

, ten totiž určité skupiny odpadů ze své působnosti vyčleňuje.
83

 Souhlas 

s vyhrazením míst ke zneškodňování těchto odpadů udělují správy národních parků 

nebo chráněných krajinných oblastí.  

 Lesní zákon pak zakazuje na území lesa odhazování odpadů a odpadků.
84

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že veškerých odpadů, které člověk vyprodukuje 

během svého pobytu v přírodě, se musí zbavovat buď na místech k tomu v přírodě 

vyhrazených (odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad), jinak je nutné si odpad 

ponechat prozatím u sebe. To platí též pro biologický odpad (ohryzek, slupka…), 

kterého se mnoho turistů zbavuje přímo v přírodě. 

 

5.4 Vjezd a setrvání motorových vozidel ve volné přírodě 

 

 Vjezd a setrvání motorových vozidel v přírodě s sebou často nese problémy, 

neboť pro posouzení legality vjezdu a setrvání motorového vozidla v přírodě je nutná 

znalost zákonného charakteru pozemku (tzn. o jaký zákonný typ komunikace se jedná) a 

                                                           
81

 Viz zákon č. 185/2001 Sb., § 3 odst. 1. 

82
 Viz PRCHALOVÁ, Jana. Úplné znění zákona s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy: 

Zákon o ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000. 2. aktualizované a rozšířené vydání k 1. 3. 2010. 

Praha: Linde Praha, 2010, s. 79. ISBN 978-80-7201-806-2. 

83
 Viz zákon č. 185/2001 Sb., § 2. 

84
 Viz zákon č. 289/1995 Sb., § 20 odst. 1 písm. o). 
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v některých případech i povědomí o tom, kdo je jejím vlastníkem (zda se jedná o 

soukromou osobu či nikoli).  Takové informace jsou v terénu stěží zjistitelné.
85

 

 Pohyb s motorovými vozidly pro účely posouzení oprávněnosti vjezdu a setrvání 

v určité lokalitě lze rozdělit do dvou situací: pohyb na pozemních komunikacích a 

pohyb ve volném terénu. 

 Pohyb na pozemních komunikacích upravuje především zákon o pozemních 

komunikacích (dále jen: ZPK). Pozemní komunikací se rozumí dopravní cesta pro 

vozidla a chodce. Dále tyto pozemní komunikace rozlišujeme na dálnice, silnice, místní 

komunikace a účelové komunikace.
86

  

 Nejen pro užívání účelových komunikací platí tzv. právo obecného užívání. 

Podle něj je každý oprávněn k bezplatnému užívání obvyklým způsobem a k účelům, ke 

kterým jsou určeny; výjimky mohou stanovit zvláštní předpisy. Vjezd a setrvání 

s motorovými vozidly je tedy možný na všechny pozemní komunikace (včetně těch ve 

volné přírodě), pokud jiný předpis nestanoví jinak (viz níže). 

 Praktické problémy mohou nastat u účelových komunikací, tedy těch pozemních 

komunikací, které slouží jako spojnice mezi nemovitostmi pro potřeby jejich vlastníků, 

nebo jako spojnice mezi nemovitostmi a dalšími pozemními komunikacemi nebo jako 

přístupová cesta k zemědělským a lesním pozemkům za účelem jejich 

obhospodařování.
87

 Vlastníkem účelových komunikací je často soukromá osoba, pro 

kterou existence institutu obecného užívání pozemních komunikací znamená povinnost 

strpět užívání neomezeným okruhem osob (jedná se tzv. veřejné užívání
88

). Účelové 

komunikace vznikají ex lege již splněním výše uvedených vlastností. V terénu nezbývá 

než zvážit, zda je určitá konkrétní cesta takto účelově používána. Nikdy zřejmě nebude 

účelovou komunikací např. pěší cesta, slabě vyjeté stopy auta v osázeném poli, zamrzlá 
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 Obdobně také: PLŠEK, Jan a JAVORKOVÁ, Eva. Rozpoznání účelové komunikace. In: Legislativní 

pravidla provozu motorových vozidel mimo pozemní komunikace [online]. Ekologický právní servis, 

květen 2010 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/legislativni-

uprava-provozu-motorovych-vozidel-mimo-pozemni-komunikace.pdf  

86
 Viz zákon č. 13/1997 Sb., § 2 odst. 1. 

87
 Viz zákon č. 13/1997 Sb., § 7. 

88
 Viz také HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

374. ISBN 978-80-7179-254-3.  

http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/legislativni-uprava-provozu-motorovych-vozidel-mimo-pozemni-komunikace.pdf
http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/legislativni-uprava-provozu-motorovych-vozidel-mimo-pozemni-komunikace.pdf
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vodní plocha
89

 atd. Naopak to mohou být lesní cesty nebo polní cesty, zpevněné i 

nezpevněné.  

Vjezd na účelovou komunikaci může být omezen přímo na žádost vlastníka 

účelové komunikace. Pokud je to nezbytné k ochraně jeho oprávněných zájmů, může na 

vlastníkovu žádost příslušný správní úřad vydat opatření obecné povahy a přístup 

veřejnosti na daný pozemek vyloučit nebo alespoň omezit.
90

 

 Veřejný přístup na pozemní komunikace může být omezen jiným právním 

předpisem. Takové omezení můžeme najít například v zákoně o lesích, který zakazuje 

jízdu a stání s motorovými vozidly na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
91

 To 

samozřejmě neplatí pro zaměstnance státní správy lesů při výkonu jejich působnosti. 

V praxi vyvstala otázka, jak postupovat v situaci, kdy se jedná o pozemek určený 

k plnění funkcí lesa (a tedy se na něj vztahuje zákonný zákaz jízdy a stání s motorovými 

vozidly) a zároveň splňuje zákonnou definici účelové komunikace. Je zde možné 

aplikovat institut obecného užívání účelové komunikace? Nejvyšší soud
92

 při této 

příležitosti posoudil vztah mezi lesním zákonem a zákonem o pozemních 

komunikacích. Jedná se o dva vedle sebe samostatně stojící právní předpisy, přičemž 

zákon o pozemních komunikacích se vztahuje na veškeré komunikace, které splňují 

zákonné podmínky; tedy i na pozemek určený k plnění funkcí lesa, pokud má znaky 

účelové komunikace. Takový pozemek pak s sebou nese právo obecného užívání, i 

přesto, že se jedná o komunikaci sloužící k obhospodařování lesních pozemků. 

V obdobném duchu se nese i aktuální stanovisko Veřejného ochránce práv,
93

 ve kterém 

je pojednáno o zpoplatňování výjimek ze zákonného zákazu vjezdu motorových vozidel 

                                                           
89

 Viz také PLŠEK, Jan a JAVORKOVÁ, Eva. Vjezd do vodních toků a na zamrzlou vodní plochu. In: 

Legislativní pravidla provozu motorových vozidel mimo pozemní komunikace [online]. Ekologický 

právní servis, květen 2010 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: 

http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/legislativni-uprava-provozu-motorovych-vozidel-mimo-

pozemni-komunikace.pdf  

90
 Viz zákon č. 13/1997 Sb., § 7. 

91
 Viz zákon č. 289/1995 Sb., § 20 odst. 1 písm. g). 

92
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. 33 Odo 449/2005. 

93
 Viz VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Závěrečné stanovisko ve věci postupu správních úřadů v řízení o 

správním deliktu Ing. R.K. "provádění činnosti v lese zakázané". In: Dostupné z: 

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Cesty/Existence_komunikace/512-13-

DS-ZSO.pdf  

http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/legislativni-uprava-provozu-motorovych-vozidel-mimo-pozemni-komunikace.pdf
http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/legislativni-uprava-provozu-motorovych-vozidel-mimo-pozemni-komunikace.pdf
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Cesty/Existence_komunikace/512-13-DS-ZSO.pdf
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Cesty/Existence_komunikace/512-13-DS-ZSO.pdf
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do lesa. Postup vlastníka lesa, který by spočíval ve zpoplatnění udělené výjimky, lze 

považovat za nelegální, protože na veškeré pozemní komunikace se vztahuje právo 

obecného užívání (tedy i na lesní pozemní komunikace).
94

   

Vjezd je bez dalšího zakázán také tehdy, je-li na pozemní komunikaci umístěna 

značka Zákaz vjezdu či závora nebo jiná překážka (např. v důsledku probíhajícího 

lesního hospodaření v dané lokalitě). 

Zákon o vodách zakazuje vjezd na ochranné hráze a do ochranných pásem 

vodních zdrojů.
95

 Vodoprávní úřad může stanovit výjimku rozhodnutím či opatřením 

obecné povahy. 

Vjezd a setrvání motorových vozidel mimo pozemní komunikace nejsou 

umožněny. Právo neomezeného průchodu krajinou podle § 63 a § 64 ZOPK týkající se 

pozemků ve vlastnictví či nájmu státu nebo jiných právnických osob právo průjezdu 

nezahrnuje. 

Výrazná omezení pro zvláště chráněná území vyplývají ze ZOPK. V národních 

parcích, chráněných krajinných oblastech a národních přírodních rezervacích je 

povoleno vjíždět pouze na silnice a místní komunikace a na místa vyhrazená se 

souhlasem orgánu ochrany přírody. Výjimku tvoří správy chráněných oblastí a výkon 

činností spojených se zemědělským a lesním hospodařením.
96

 Je dobré si uvědomit, že 

hospodářská a zemědělská činnost jakožto výjimky ze zákazu nezahrnují výkon práva 

myslivosti ani rybaření; osoby vykonávající tyto aktivity tedy musí pro vjezd mimo 

silnice a místní komunikace žádat udělení výjimky ze zákazu podle § 43 odst. 3 zákona 

na ochranu přírody a krajiny.  

Vjíždění s motorovými vozidly ve zmíněných zvláště chráněných územích je tedy 

na účelové komunikace zakázáno. Bližší ochranné podmínky jsou pak uvedeny ve 

vyhlašovacích právních předpisech a v návštěvních řádech národních parků. To se týká i 

                                                           
94

 Opačný názor zastává např.: PLŠEK, Jan a JAVORKOVÁ, Eva. Účelové komunikace v lese — rozpor 

mezi ZPK a LZ. In: Legislativní pravidla provozu motorových vozidel mimo pozemní komunikace 

[online]. Ekologický právní servis, květen 2010 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: 

http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/legislativni-uprava-provozu-motorovych-vozidel-mimo-

pozemni-komunikace.pdf  

95
 Viz zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 30 odst. 7, § 

58 odst. 2 písm. a). 

96
 Viz zákon č. 114/1992 Sb., § 16 odst. 1 písm. d), § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d). 

http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/legislativni-uprava-provozu-motorovych-vozidel-mimo-pozemni-komunikace.pdf
http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/legislativni-uprava-provozu-motorovych-vozidel-mimo-pozemni-komunikace.pdf
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všech dalších chráněných území. Vždy je tedy třeba podívat se na konkrétní úpravu 

vztahující se k dané oblasti.  

 

5.5 Vodní turistika 

 

 Splouvání českých řek kánoemi, rafty, či jinými plavidly bez motorového 

pohonu podléhá zejména regulaci zákonem o vnitrozemské plavbě
97

 a jeho prováděcí 

vyhláškou, Řádem plavební společnosti.
98

 Základní rámec vodáctví podává vodní 

zákon.
99

 Uvedené právní předpisy jsou zaměřeny spíše na dopravu motorovou, nicméně 

pravidla jsou přiměřeně aplikovatelná i pro rekreační splouvání řek nemotorovými 

plavidly, kterým se v této práci věnuji. 

 Vodní zákon upravuje obecné nakládání s povrchovými vodami, což jsou dle 

zákonné definice vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, které tento 

charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod 

zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.
100

 K užívání povrchové vody a 

k jejímu odběru potřebnému k provozu plavidel není třeba povolení vodoprávního 

úřadu. Povrchové vody lze užívat k plavbě jen tak, aby při tom nedošlo k ohrožení 

zájmů rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, bezpečnosti osob a vodních děl. 

 Vnitrozemskou plavbu dále podrobněji upravuje zákon o vnitrozemské plavbě. 

 Vnitrozemskou vodní cestou (vodní cestou) se rozumí vodní toky a jiné vodní 

plochy, na kterých je možno provozovat plavbu, včetně součástí vodních cest.  Ty uvádí 

Příloha č. 1 zákona (jsou jimi např. jezy, vodní propusti, dopravní majáky, lodní 

zdvihladla aj.). O plavební cesty se stará správce vodní cesty, což může být vlastník, 

nebo jiný správce. 

 Plavba je provoz plavidla po vodní cestě. Zákon rozlišuje dva typy vodních cest 

– sledované, u nichž je nutné, aby odpovídaly plavebně provozním podmínkám, a 

ostatní. Plavebně provozní podmínky stanoví Řád plavební společnosti. Sledované 

                                                           
97

 Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. 

98
 Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti 

na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky. 

99
 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon. 

100
 Viz zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, § 2 odst. 1. 
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vodní cesty se dále rozdělují na dopravně významné a účelové. Účelové vodní cesty 

jsou takové, kde probíhá pouze rekreační plavba a omezeně vodní doprava místního 

významu.  

 Plavidlem se rozumí loď, plovoucí stroj, plovoucí zařízení a jiné ovladatelné 

plovoucí těleso; malým plavidlem pak loď, jejíž délka je méně než 20 m a jejíž objem, 

vyjádřený jako součin délky, šířky a ponoru, je méně než 100 m
3
. Obsaditelnost nesmí 

překročit 12 osob. Za výkon práv a povinností při provozu plavidla pak odpovídá vůdce 

plavidla, což je osoba s potřebnou kvalifikací.
101

 Kvalifikační předpoklady se vztahují 

na motorové lodě a větší čluny, nicméně práva a povinnosti se přiměřeně týkají i vůdců 

malých plavidel (kanoí, raftů apod.). 

Zákon o vnitrozemské plavbě se vztahuje na veškeré vodní cesty a veškerá 

plavidla. Pravidla jsou přiměřeně aplikovatelná i pro rekreační splouvání řek, byť je 

tento zákon (stejně jeho prováděcí vyhláška) zaměřen spíše na dopravu motorovou.  

Zákon obecným způsobem upravuje provoz na vodních cestách. Stanovuje 

povinnosti jednak pro účastníky provozu (tj. každá osoba, která se nějakým způsobem 

účastní provozu na vodní cestě, tedy např. i koupající se osoba), jednak pro vůdce 

plavidla, kterým je osoba odpovědná za výkon práv a povinností při provozu plavidla. 

Jedná se o kormidelníka, tedy v případě kanoe či kajaku se bude jednat o osobu 

„zadáka“. 

Každý účastník provozu je povinen dodržovat pravidla provozu na vodní cestě. Je 

tak povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a respektovat příkazy v místech, která 

jsou označena příslušnými plavebními znaky. Těmi se rozumí např. bóje či signální 

značky umístěná na mostě či podél břehu dávající pokyn, zákaz nebo informaci vůdci 

plavidla. Obecně je zakázáno poškozování plavebních znaků i ostatních plavebních 

zařízení (např. přístavních můstků, doků).  

Každý, kdo způsobil překážku provozu na vodní cestě a tím ohrozil nebo omezil 

bezpečnost a plynulost tohoto provozu, je povinen neprodleně učinit taková opatření, 

aby byla znovu zajištěna bezpečnost a plynulost provozu a překážku bez odkladu 

odstranit. Nelze-li překážku bez odkladu odstranit, je ten, kdo ji způsobil, povinen tuto 

skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu správci vodní cesty a plavebnímu úřadu 

                                                           
101

 Viz zákon č. 114/1995 Sb., § 24, blíže pak Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o 

způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. 
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(Státní plavební správě), který rozhodne o způsobu zajištění bezpečnosti provozu na 

vodní cestě a postupu odstranění překážky. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, je 

správce vodní cesty oprávněn učinit tato opatření na náklad povinného. 

Vůdce plavidla je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení ohrožení 

lidského života a škody na majetku. K odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí je 

oprávněn učinit všechna opatření, která okolnosti vyžadují, a to i taková, kterými se 

odchýlí od pravidel provozu na vodní cestě. K zajištění bezpečnosti provozu na vodní 

cestě je vůdce plavidla oprávněn ukládat osobám na plavidle příkazy. Tyto osoby jsou 

povinny příkazy ukládané vůdcem plavidla v rámci jeho působnosti plnit a spolupůsobit 

k zajištění řádného a bezpečného provozu plavidla. 

 

Řád plavební společnosti platí jako pro vodní cesty sledované, tak i ostatní. 

Zavádí dvě kategorie vodních cest: I. a II. Většina vodních toků a ploch, které jsou 

využívány pro rekreační splouvání, patří do II. kategorie. Ustanovení Řádu platí i pro 

malá plavidla; do této kategorie tak spadají typická rekreační plavidla: kajaky, rafty či 

kanoe.  

Základním pravidlem dle Řádu je prevenční povinnost vůdců učinit všechna 

opatření, která vyžaduje bezpečnost plavby (obecně uznávaná odborná plavební praxe) 

k odvrácení ohrožení lidského života, poškození plavidel nebo plovoucích těles břehů, 

staveb a zařízení všeho druhu nacházejících se na vodní cestě anebo v její bezprostřední 

blízkosti či vytvoření plavební překážky. To vše i v případech, pro které Řád nezná 

speciální ustanovení. 

 Vůdce je povinen být za plavby na plavidle. Vůdce je odpovědný za bezpečnost 

plavby – technický stav vozidla i posádku. Dohlíží na to, aby malé plavidlo nebylo 

přetěžováno a osoby na něm byly správně rozmístěné. Implicitně lze z této povinnosti 

odvodit např. nutnost zabezpečit posádku záchrannými vestami, pokud neumí plavat. 

V případě zhoršené povětrnostní situace musí správně vyhodnotit druh a účel plavidla, 

které hodlá užít. Má povinnost plavbu přerušit, pokud by s ohledem na místní podmínky 

plavba nebyla bezpečná.  

 Řád plavební společnosti upravuje velice konkrétním způsobem vlastní provoz 

plavidla; stanovuje pravidla pro předjíždění, obracení se i pro potkávání se v úžinách. 
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 Zvláštní situace může nastat při povodních. Povodněmi se rozumí přechodné 

výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda 

již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody; může to ale být i 

stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k 

zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.  

 Pro určení míry povodňového nebezpečí se rozlišují tři stupně povodňové 

aktivity: stav bdělosti (1. stupeň), stav pohotovosti (2. stupeň) a stav ohrožení (3. 

stupeň). Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity je vyhlašován povodňovými orgány 

v rámci své územní působnosti; jedná se o orgány obcí, městských částí Prahy, krajské 

úřady a Ministerstvo životního prostředí.
102

 Po dobu probíhající povodně jsou pak 

v rámci těchto orgánů zřizovány speciální povodňové komise. Naproti tomu první 

stupeň nastává ze zákona.  

 Stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li 

příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace 

předpovědní povodňové služby. Tento stav ještě není povodní; povodeň nastává 

vyhlášením druhého nebo třetího povodňové aktivity a končí jeho odvoláním. Stav 

pohotovosti (2. stupeň) se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v 

povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Stav ohrožení se 

vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení 

životů a majetku v záplavovém území. Prováděcí vyhláška zákona o vodách
103

 pak 

zakazuje užívání povrchových vod k plavbě po dobu vyhlášeného druhého a třetího 

stupně povodňové aktivity. Splouvání povrchových vod je tedy v souladu se zákonem, 

pokud nebyl příslušnými orgány vyhlášen druhý či třetí stupeň povodňové aktivity. 

 

5.6 Lov ryb při výkonu rybářského práva 

 

                                                           
102

 Viz vyhláška č.  224/1995 Sb., § 78 odst. 3, § 77 odst. 2. 

103
 Viz vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána 

plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, § 4 

odst. 2. 
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Stěžejními právními předpisy upravujícími rybářství je zákon o rybářství
104

 a jeho 

prováděcí vyhláška.
105

  

Rybářstvím se rozumí chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních 

organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.
106

 Lze tedy shrnout, že 

rybářství je dvousložkový pojem – zahrnuje rybníkářství a výkon rybářského práva. Lov 

ryb jako takový pak zahrnuje ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství i 

ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva.  

Tato práce se zaměřuje převážně jen na lov ryb jako volnočasovou aktivitu 

provozovanou v přírodě; ve smyslu zákona se bude jednat o lov ryb při výkonu 

rybářského práva.   

Výkon rybářského práva je činnost podléhající povolení a spočívající v 

plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, 

jakož i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu. § 6 zákona vymezuje 

obecným způsobem podmínky výkonu rybářského práva: stanovuje místo a oprávněné 

osoby. 

Rybářské právo lze vykonávat pouze v rybářském revíru, což je část vodního 

útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m
2
 souvislé vodní plochy, umožňující 

život rybí obsádky a vodních organizmů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu 

státní správy rybářství. Rybářský revír vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. 

Každý rybářský revír má Ministerstvem zemědělství přidělené číslo. Podstatnou 

náležitostí v rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru je uvedení, zda se jedná o revír 

pstruhový či mimopstruhový. Mimopstruhové revíry se vyznačují pomalou až středně 

rychle tekoucí vodou. Bývají hlubší. Patří mezi ně např. zatopené lomy, rybníky, údolní 

nádrže či slepá ramena řek. Hlavními rybami, které se zde vykytují, jsou kaprovití 

(např. cejn velký, kapr obecný), mohou zde žít i dravé ryby (např. štika obecná či lipan 

podhorní). Naproti tomu pstruhové revíry jsou typicky na horních úsecích řek a potoků; 

typická je rychle tekoucí, chladná, čistá, spíše mělčí voda. Obvykle zde žijí právě 

                                                           
104

 Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů. 

105
 Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. 

106
 Viz zákon č. 99/2004 Sb., § 2 písm. a). 
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pstruzi nebo například lososovití (např. losos obecný). Rozlišování revírů na pstruhové 

a mimopstruhové má význam pro vydávání dokladů k lovu – povolenek (viz níže). 

  

 Osoba provádějící lov ryb při výkonu rybářského práva na rybářském revíru 

musí mít při sobě nezbytné náležitosti. Předně se jedná o platné doklady, tzn. rybářský 

lístek a povolenku.  

 Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
107

 Lístek se 

vydává na dobu 1, 3 nebo 10 let. Vydání je spojeno se správním poplatkem.
108

 Lze ho 

vydat jak pro občany ČR, tak pro cizince, územní platnost se samozřejmě vztahuje jen 

na území České republiky. Pro jeho vydání je nutné splnit kvalifikační předpoklady: 

základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov 

ryb. Toto se prokazuje osvědčením o získané kvalifikaci, které vydává právnická osoba 

pověřená ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského 

lístku. Kdo je již jednou držitelem rybářského lístku, je mu na žádost po uplynutí doby 

platnosti starého lístku vydán nový. Povolenka k lovu je samotné povolení, oprávnění 

k lovu na určených revírech. Povolenka je vydávána uživatelem rybářského revíru 

(osoba, které byl výkon rybářského práva povolen podle zákonných podmínek).   

 Pro pochopení pojmu uživatel rybářského revíru je vhodné vysvětlit organizaci a 

strukturu vykonavatelů rybářského práva. Na území České republiky funguje Český 

rybářský svaz (ČRS)
109

 a Moravský rybářský svaz (MRS).
110

 Jsou to nezisková 

občanská sdružení s právní osobností, jejichž územní působnost odpovídá oblastem 

obsaženým v jejich názvu (oblast Čechy, Morava). Jejich organizačními jednotkami 

jsou pak místní organizace a územních svazy. Místní organizace jsou základními 

organizačními jednotkami územních svazů. Uživatelem rybářského revíru pak bývají 

tzv. hospodařící organizace, což jsou právě jednotlivé územní svazy Českého a 

Moravského rybářského svazu (př. Územní svaz města Prahy).
111
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 Viz zákon č. 99/2004 Sb., § 13 odst. 8. 

108
 Viz zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, Položka č. 14 část I. 

109
 Viz Český rybářský svaz. [online]. [cit. 2014-06-25]. Dostupné z: http://www.rybsvaz.cz/ 

110
 Viz Moravský rybářský svaz. [online]. [cit. 2014-06-25]. Dostupné 

z: http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/  

111
 Viz Stanovy ČRS. 2012. Dostupné 

z: http://www.rybsvaz.cz/download/legislativa/stanovy_XIV_snem.pdf 

http://www.rybsvaz.cz/
http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/
http://www.rybsvaz.cz/download/legislativa/stanovy_XIV_snem.pdf
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 Existuje mnoho typů povolenek. V praxi může mít povolenka různé podoby 

např. podle toho, pro jak rozsáhlé území opravňuje k lovu. Rozlišuje se povolenka 

územní (opravňující k lovu pouze na území v působnosti daného územního svazu), 

celosvazová (uplatní se na území buď jen Českého rybářského svazu nebo jen 

Moravského rybářského svazu), celorepubliková (na celém území ČR). Rozeznává se 

též povolenka krátkodobá a celosezónní. Speciální povolenku mají i mladiství a 

studenti. Každá povolenka je pak vydávána buď jako pstruhová, nebo mimopstruhová – 

lze ji pak uplatnit pouze na revírech takto vyhlášených. Kategorie se prolínají - 

povolenka může ve výsledku opravňovat např. k celoročnímu lovu ryb na 

mimopstruhových revírech patřících Českému rybářskému svazu. 

 Povolenka musí být řádně vyplněná již před začátkem rybolovu (viz pravidla 

ČRS nebo MRS). Musí obsahovat údaje týkající se data lovu, čísla revíru a konkrétních 

úlovků specifikovaných názvem a hmotností.   

 Samotný lov ryb je svázán přísnými pravidly.  

 Primární je ochrana ryb před nešetrným zacházením. Zákon zakazuje používat 

k lovu výbušných prostředků, otravných nebo omamných látek nebo bodců. Je zakázáno 

střílet do ryb, tlouci je, chytat je do ok, používat k lovu elektrický proud nebo lovit ryby 

pod ledem. Další pravidla jsou pak spojena s ochranou rozmnožování ryb, ochranou ryb 

jako druhu a ochranou rybí obsádky.  

 Ochrana rozmnožování ryb je uskutečňována hájením, tzn. zákazem lovu 

určitého druhu ryby po určitou dobu v roce, přičemž tato doba odpovídá době, kdy se 

daný druh ryby tře. Konkrétní doby hájení stanovuje prováděcí vyhláška vždy pro určitý 

druh ryby s ohledem na to, zda jde o pstruhový či mimopstruhový revír.  

 Ochrana ryb jako druhu se realizuje prostřednictvím zákazu lovu ryb, které 

nedosáhly tzv. nejmenší lovné míry. Lovná míra se zjišťuje měřením ryby od vrcholu 

rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve. Obdobně jako v předchozím případě 

i zde pak vyhláška uvádí konkrétní druhy ryb a jejich minimální lovné míry s ohledem 

na to, zda se jedná o pstruhový, či mimopstruhový revír.   

 Ochrana rybí obsádky spočívá ve stanovení denní doby, ve kterou je lov 

povolen. Opět i zde vyhláška stanoví konkrétní dobu, během které lze ryby chytat.
112

 

Právní úprava se zde snaží zohlednit fakt, že ryby v průběhu dne mají různý stupeň 
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 Viz vyhláška č. 197/2004 Sb., § 12. 
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aktivity, a tedy „náchylnosti“ k ulovení. Ryby ulovené v rybářském revíru, které 

nedosahují nejmenší lovné míry, byly uloveny v době hájení, musí být šetrně vráceny 

zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny. 

 Další pravidla týkající se lovu ryb se týkají používaných prostředků k lovu či 

míst, odkud lze lov provozovat.  

 Dovolen je pouze lov na udici nebo jiný způsob lovu, který stanoví příslušný 

rybářský orgán. Jedna osoba může lovit najednou na nejvýše dvě udice. Zákon 

například zakazuje použití stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které od sebe nejsou 

vzdáleny min 50 metrů, lov v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od 

hrázového tělesa, ze silničních a železničních mostů nebo v rybím přechodu nebo do 

vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. Lov lze provozovat pouze prostřednictvím 

taxativně vyjmenovaných dovolených prostředků: lov ryb na udici, a to lov na 

položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, 

čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem. 

Tyto prostředky vyhláška blíže specifikuje a vysvětluje.  

 Dalším omezením při lovu je limit týkající se odnosu úlovku za jeden den. Je 

vyjádřen maximální dovolenou hmotností ryb v kombinaci s maximálním možným 

počtem ryb určitého druhu, zvlášť v mimopstruhovém a pstruhovém revíru. Pokud si 

chce osoba oprávněná úlovek ponechat, je nutné rybu usmrtit. Pro usmrcování ryb se 

užijí ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, konkrétně § 5i, 

který stanovuje povinnost před samotným vykrvením rybu omráčit způsobem 

zaručujícím ztrátu její citlivosti a vnímání. 

 Ve zvláště chráněných oblastech bývá rybaření upraveno v bližších 

ochranných podmínkách. Obecně platí, že rybaření lze vykonávat za zpřísněných 

podmínek i zde. V národních parcích může být jeho výkon omezen či zcela vyloučen 

v části i na celém jeho území. 
113

 V chráněných krajinných oblastech žádné zvláštní 

ustanovení není; aplikují se pouze obecné podmínky ochrany. Přísný režim platí 

v národních přírodních rezervacích, kde je rybaření dovoleno pouze se souhlasem 

orgánu ochrany přírody.
114

 Důvodem této úpravy je snaha zachovat původní ráz daného 

území, tedy i rybí obsádku. V přírodních rezervacích pak platí podobné omezení jako 
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 Viz zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny, § 21. 

114
 Viz zákon č. 114/1992 Sb., § 30. 
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v národních parcích, s tím rozdílem, že rybaření nelze vyloučit, ale pouze omezit ve 

vyhlašovacím nařízení příslušného kraje, na jehož území se nachází přírodní 

rezervace.
115

 

 

5.7 Myslivost 

 

 Myslivost se od většiny předchozích aktivit značně liší. Je to činnost 

organizovaná, stejně jako rybářství. Nelze ji vykonávat bez dalšího - je nutné splnit 

zákonné předpoklady. Pro myslivost je dále typické, že primárním cílem není relaxace 

v přírodě, nýbrž ochrana přírody a krajiny v rozsahu stanoveném zákonem. Podstata 

myslivosti v české právní úpravě směřuje v prvé řadě k naplnění čl. 7 Ústavy; jedná se o 

ochranu zvěře jako součásti přírodního bohatství, které si stát vytkl za cíl chránit. K 

tomuto cíli základnímu přibývá ještě další cíl v podobě ochrany myslivosti jako 

národního kulturního dědictví.
 116

 

 Základem právní úpravy je zákon o myslivosti
117

 spolu s prováděcími 

vyhláškami.
118

 K dané problematice se vztahuje i zákon na ochranu zvířat proti týrání
119

 

a samozřejmě zákon na ochranu přírody a krajiny, jež je ve vztahu speciality k zákonu o 

myslivosti.  

 Myslivost je v zákoně o myslivosti definována v § 2 písm. a) jako soubor 

činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a 

spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako 

součásti českého národního kulturního dědictví. Činnost myslivců tedy můžeme chápat 

jako činnost ochranářskou ve vztahu k přírodě (mělo by tomu tak být především), a 

zároveň činnost spočívající ve správě mysliveckých spolků a v udržování jejich tradic.  

 Obsah myslivosti, tedy jaké konkrétní oprávnění a povinnosti má osoba 

myslivost vykonávající, vysvětluje pojem Právo myslivosti. Skládá se obecně z lovení 
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 Viz zákon č. 114/1992 Sb., § 34 odst. 2. 

116
 Viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03. 
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 Viz zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 
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 Zejména Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 

119
Zákon České národní rady č.  246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
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zvěře, z ochrany zvěře, z přivlastňování ulovených či uhynulých kusů zvěře, jejích 

vývojových stadií a shozů paroží a z užívání honebních pozemků. 

 Osoba, která takové právo vykonává, se nazývá uživatel honitby. Pojem honitby 

byl již v této práci vysvětlen v kapitole Pes v přírodě (zkráceně se jedná o území, kde 

lze provozovat právo myslivosti.) Uživatelem honitby je osoba, která je jejím držitelem 

na základě rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti; dále pak ta osoba, které byla 

honitba pronajata držitelem. Držiteli tak v praxi jsou vlastníci pozemků uznaných
120

 

jako honební pozemky a dále ti, komu jsou tyto pozemky pronajímány -  často 

myslivecká sdružení, jiné fyzické či právnické osoby či honební společenstva (tj. 

vlastníci či spoluvlastníci souvislých honebních pozemků o stanovené výměře). 

 Myslivost je činností organizovanou. Pro vysvětlení podmínek výkonu 

myslivosti a pochopení jejího obsahu je vhodné pochopit základy řízení a strukturu 

mysliveckých společenství. 

 Správa myslivosti je v podstatě dvojí. Agendu má na starosti jednak státní 

správa (Ministerstvo zemědělství, popř. na území národních parků Ministerstvo 

životního prostředí, dále pak krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností),
121

 

jednak zájmový spolek - Česká myslivecká jednota, z.s. 

 Nejvýznamnější organizací na našem území je Českomoravská myslivecká 

jednota, z.s. (dále jen: ČMMJ), což je občanské sdružení považované za hlavní spolek 

podle nového občanského zákoníku.
122

 Jejím posláním je v podstatě naplnit obsah 

myslivosti, jak je zákonem definována, tzn. chránit přírodu a krajinu, především zvěř 

v ní žijící. Spolupracuje se státními orgány a s orgány územní samosprávy, provozuje 

chov zvěře ve voliérách, organizuje lovecké a kynologické zkoušky, střelecké závody či 

vydává odborné publikace.
123

  

 Mezi orgány
124

 ČMMJ okresní úrovně patří Okresní sněm (složený z vybraných 

členů, tzv. delegátů místních organizací, viz dále), Okresní myslivecká rada a Okresní 
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 K tomu blíže řízení o uznání honitby: zákon č. 229/2001 Sb., o myslivosti, § 29 a násl. 

121
 Viz zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, § 57. 

122
  Viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 3045. 

123
 K dalším činnostem viz Stanovy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.: § 2, odst. 2. In: 2014. 

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Stanovy-CMMJ--o-s--platne-od-1-1-

2014.aspx  

124
 Podrobnosti k organizační struktuře viz Stanovy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. 

http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Stanovy-CMMJ--o-s--platne-od-1-1-2014.aspx
http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Stanovy-CMMJ--o-s--platne-od-1-1-2014.aspx
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dozorčí komise (tyto dva orgány se volí na okresním sněmu.) Na celostátní úrovni 

funguje Myslivecká rada a Dozorčí rada, které se volí rovněž delegáty místních 

organizací na Sjezdu ČMMJ, pořádaném jednou za 5 let. Právo volit a být zvolen do 

všech orgánů má každý plnoletý člen ČMMJ, který je na místní úrovni vybrán jako 

delegát. Funkce jsou čestné, bez nároku na odměnu. 

 Činnost jednoty je provozována prostřednictvím místních organizací, klubů a 

pobočných spolků.  

 Místní organizace zakládají k prosazování svých zájmů členové ČMMJ. Mají 

být jejím základním článkem; s těmito místními organizacemi by také měli přicházet 

členové i jiné osoby do styku jako s prvními. Mají svůj vlastní organizační řád, který 

musí být v souladu se stanovami ČMMJ. Tyto organizace nemají právní subjektivitu. 

Provozují širokou škálu činností obdobně jako ČMMJ, ale vztahujících se k určitému 

území, většinou okresu či městu (např. Místní organizace Českomoravské myslivecké 

jednoty Brno – jih). V praxi se ovšem často děje to, že místní organizace založena není 

a její místo pak nahrazují četná myslivecká sdružení či honební společenstva, což jsou 

zájmová sdružení občanů podle zákona o sdružování občanů, která jsou funkčně i 

finančně nezávislá na ČMMJ; mohou ovšem pro ČMMJ vykonávat totožnou agendu (a 

v praxi často vykonávají) jako místní organizace, a to sice na základě vzájemných 

dohod.  

 Myslivecké kluby pak zřizuje sama Myslivecká rada ČMMJ. Též nemají právní 

subjektivitu. Jsou to specializované zájmové skupiny vykonávající dílčí agendy jednoty 

– existuje např. Klub sokolníků, Klub trubačů nebo např. Klub fotografů přírody. 

Hospodaří z prostředků ČMMJ. 

 Pobočný spolek je organizační jednotkou ČMMJ. Jeho právní subjektivita je 

odvozená od samotné centrální jednoty; může fungovat pro různě velká území, i více 

okresů najednou.  Má samostatný rozpočet. Jsou to právě pobočné spolky, které do 

svých řad přijímají zájemce o výkon práva myslivosti. Příkladem je Obvodní 

myslivecký spolek pro Prahu 5 a 6 či Okresní myslivecký spolek Kolín. Pokud je někdo 

členem ČMMJ, stal se jím právě prostřednictvím pobočného spolku, jemuž také odvádí 

členské poplatky. 

 Myslivost je činnost náročná a závazná, neboť ti, kdo provozují myslivost, by 

měli mít snahu neustále pracovat na zlepšování fungování myslivosti v ČR, což je 
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spojeno s aktivním vystupováním a činností v orgánech místních, popř. 

celorepublikových. Nezájem mnoha řadových vykonavatelů práva honitby o dění 

v jednotě je bohužel skutečností. Z hlediska organizace myslivosti v ČMMJ lze shrnout, 

že každý, kdo je členem, má možnost jak na úrovni místní, tak následně na úrovni 

republikové výrazně prosazovat svoje názory; je ovšem pravdou, že řada myslivců 

pouze odevzdá členský příspěvek a věnuje se pouze „praktické myslivosti“, v horším 

případě nemají o existenční struktuře ani povědomí.
125

 

 Aby se osoba mohla stát myslivcem a aktivně se účastnit lovu, musí mít tyto 

náležitosti: lovecký lístek a povolenku k lovu.  

 Lovecký lístek může být vydán pouze osobě starší šestnácti let, způsobilé 

k právním úkonům, bezúhonné pro účely myslivosti (za bezúhonného se podle zákona o 

myslivosti nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo 

uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti nebo komu byla pravomocně 

uložena pokuta podle tohoto zákona),
126

 a pojištěné pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou při této činnosti. Tato osoba musí navíc prokázat odborné znalosti buď 

vystudováním odborné školy s mysliveckým zaměřením nebo složením myslivecké 

zkoušky. Nezbytný pro vydání loveckého lístku je zbrojní průkaz skupiny C. Lovecké 

lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt 

(obecní úřad obce s rozšířenou působností).
127

 

 Z pohledu požadavku povinného pojištění je výhodnější vykonávat myslivost 

jako člen Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (respektive některého z jejích 

místních spolků), neboť tento zájmový spolek uzavírá hromadné pojišťovací smlouvy 

s pojišťovnou Halali, a.s.; v důsledku toho jsou členové pojištěni za zvýhodněných 

podmínek a hradí cenu pojištění v rámci členského příspěvku.
128

  

                                                           
125

 Více úvah na toto téma viz: WOLF, Mgr. Miroslav a Mgr. Josef DRMOTA. Českomoravská 

myslivecká jednota – její struktura a fungování. Časopis Myslivost. 2009, březen. Dostupné z: 

http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2009/Brezen---2009/Ceskomoravska-myslivecka-

jednota---jeji-struktura-.aspx?gathStatIcon=true&replyto=0&anchor=true#forum  

126
 Viz zákon č. 449/2001 Sb., § 47 odst. 3 a § 12 odst. 4. 

127
 Viz zákon č. 229/2001 Sb., § 47 odst. 1, § 60. 

128
 Viz Stanovy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.: § 5, odst. 4. In: 2014. Dostupné z: 

http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Stanovy-CMMJ--o-s--platne-od-1-1-2014.aspx  

http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2009/Brezen---2009/Ceskomoravska-myslivecka-jednota---jeji-struktura-.aspx?gathStatIcon=true&replyto=0&anchor=true#forum
http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2009/Brezen---2009/Ceskomoravska-myslivecka-jednota---jeji-struktura-.aspx?gathStatIcon=true&replyto=0&anchor=true#forum
http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Stanovy-CMMJ--o-s--platne-od-1-1-2014.aspx
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 Odborné vzdělání je možné splnit několika způsoby: vystudovat střední školu a 

v rámci ní úspěšně ukončit předmět myslivost, složit zkoušku z myslivosti na vysoké 

škole, nebo vykonat zkoušky organizované Českomoravskou mysliveckou jednotou 

(jejími místními organizacemi).
129

 kde samotné zkoušce předchází praktická roční 

příprava probíhající u některé z místních organizací ČMMJ. 

 Povolenka k lovu opravňuje držitele k provádění práva myslivosti v konkrétní 

honitbě. Obsahuje také omezení týkající se množství a druhu zvěře, kterou lze v období 

platnosti povolenky ulovit. Povolení k lovu vydává uživatel honitby. Ve zvláštních 

případech lze vydat i povolení k lovu na nehonebních pozemcích; a to sice tehdy, pokud 

vznikne potřeba omezit jednorázově určitý druh přemnožené zvěře. Takové povolení 

vydává orgán státní správy myslivosti (obecní úřad obce s rozšířenou působností)
130

 na 

žádost vlastníků nebo nájemců těchto pozemků či z vlastního podnětu. Povolit takovýto 

lov lze i mimo zákonem stanovenou dobu lovu. 

  

 Základními povinnostmi myslivce jsou chov a ochrana zvěře. Zvěří se rozumí 

volně žijící populace druhů živočichů, která je dále dělena na tu, kterou lze 

obhospodařovat lovem a takové druhy, jež lovit nelze. Do druhé kategorie spadá zvěř 

chráněná závaznými mezinárodními smlouvami
131

 nebo chráněná na základě zákona č. 

114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny.  

 Chov zvěře spočívá především v udržování normovaného početního stavu zvěře, 

jak je stanoven v rozhodnutí o uznání honitby. S tím je spojen zákaz vpouštění 

nepůvodních druhů bez povolení orgánu státní správy myslivosti. 

 Ochrana zvěře má za cíl zabránit ohrožení zvěře nepříznivými vlivy, jako jsou 

škodlivé zásahy člověka, nakažlivé choroby, zajištění klidu v honitbě či zamezení 

plašení. Na žádost uživatele honitby orgán státní správy myslivosti může zakázat vstup 

                                                           
129

 ČMMJ tak vykonává na základě Pověření MZe ČR 2/2002 ze dne 20. 9. 2002 čj. 6725b 2002, 

v souladu s § 58 odst. 2 písm. h) zákona č. 229/2001 Sb., o myslivosti a s § 24 písm. a) vyhlášky 

Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti 

130
 Viz zákon č. 229/2001 Sb., § 60. 

131
 Například Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů uveřejněná pod č. 127/1994 

Sb. a Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin uveřejněná 

pod č. 572/1992 Sb. 
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do honitby v určitých obdobích v roce (hnízdění, odchov mláďat). Uživatelé honitby 

mají také povinnost pečovat o přírodní podmínky zvěře – pečují o remízky sloužící jako 

úkryt, snaží se zachránit co nejvíc kusů zvěře v krizových situacích (požáry, povodně, 

extrémně vysoká sněhová pokrývka…), obhospodařují krmelce, napajedla, v době 

nouze zvěř přikrmují. Pokud by zvěř trpěla hladem, orgán státní správy myslivosti může 

rozhodnout o krmení zvěře na náklad uživatele.  

 Zvláštní, poměrně široká oprávnění a povinnosti náleží osobě plnící funkci 

ochrany myslivosti – myslivecké stráži. Jedná se o fyzickou osobu pověřenou výkonem 

státní správy kontrolou dodržování předpisů o myslivosti. Tato osoba je ustanovena 

orgánem státní správy myslivosti na návrh uživatele honitby; jedna osoba na každých 

započatých 500 ha honitby. Zákon pro výkon této funkce stanovuje určité požadavky, 

mezi které patří dosažení věku 21 let, bezúhonnost ve smyslu nespáchání přestupku na 

úseku myslivosti, fyzická a zdravotní způsobilost a samozřejmě platný lovecký lístek, 

zbrojní průkaz a povinné pojištění. Myslivecká stráž je oprávněna ke kontrolám 

potřebných dokladů od všech osob, které se nachází v honitbě se střelnou zbraní či jinou 

loveckou výzbrojí, v honitbě a na pozemních komunikacích může zastavovat a provádět 

prohlídku dopravních prostředků (včetně zavazadel), pokud má důvodné podezření, že 

je uvnitř neoprávněně přepravována zvěř. Je též oprávněna zadržet osobu při 

neoprávněném lovu nebo jiné zákonem o myslivosti zakázané činnosti až do příjezdu 

policie a odebrat neoprávněně drženou zbraň či loveckého psa. S ochranou zvěře před 

plašením souvisí i oprávnění odstřelu toulavých psů v honitbě, které je podrobněji 

popsáno v příslušné kapitole této práce. 

 Uživatel honitby vypracovává každým rokem plán mysliveckého hospodaření v 

honitbě. Cílem je vytvořit plán chovu a ochrany zvěře na příští rok, přičemž se vychází 

z celkového stavu ekosystému, aktuálních a požadovaných početních stavů zvěře, 

očekávaných přírodních podmínek nebo z rozsahu škody způsobené zvěří. Podle 

povahy honitby může plán obsahovat plány lovu určitých druhů zvěře, plány péče o 

konkrétní druhy zvěře, počty loveckých psů účastnících se lovů.
132

 Držitel honitby musí 

tento plán odsouhlasit (mlčení zde znamená souhlas) a poté je plán zaslán orgánu státní 

                                                           
132

 Viz vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 

mysliveckého hospodaření v honitbě, § 1. 
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správy myslivosti (obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).
133

 Ten v průběhu 

roku kontroluje hospodaření prostřednictvím pravidelných písemných hlášení o plnění 

plánu, která mu uživatel honitby zasílá.   

 Uživatel honitby má povinnost navrhnout orgánu státní správy myslivosti, kdo 

bude vykonávat funkci mysliveckého hospodáře. Tato osoba, jak již z názvu vyplývá, 

se podílí spolu s uživatelem honitby na hospodaření (například společně vytvářejí plán 

mysliveckého hospodaření). Sám myslivecký hospodář pak vypracovává statistiky stavu 

honitby a zastupuje uživatele při jednáních souvisejících s mysliveckým hospodařením. 

Významná oprávnění může uplatnit při lovech, kde kontroluje stav a počty ulovené 

zvěře. 

  

 Samotný lov zvěře je svázán mnoha detailními pravidly. Tato pravidla 

vycházející ze zákona o myslivosti a jeho prováděcích vyhlášek jsou logicky 

uspořádána v dokumentu nazývaném Myslivecký řád.
134

Tento řád vypracovala 

Českomoravská myslivecká jednota. Ačkoli není obecně právně závazný, má v praxi 

velkou váhu. 

 Základní omezení jsou následující: 1. zvěř nesmí být hájena, 2. lov musí 

probíhat ve stanovené době lovu, 3. lov musí provádět osoba oprávněná, 4. lov musí 

probíhat pouze určitým způsobem, 5. osoby účastnící se lovu musí respektovat 

organizační pravidla týkající se určitého konkrétního lovu.  

 Hájení je termín vyjadřující ten fakt, že určité druhy zvěře nelze obhospodařovat 

lovem. Doba lovu je upravena ve speciální vyhlášce, jež provádí zákon o myslivosti. 

Konkrétní druhy zvěře tak lze lovit pouze v daném časovém rozmezí v roce. Termíny 

hájení a doba lovu jsou v praxi slučovány. 

 Osoba oprávněná k lovu je každý, kdo vlastní lovecký lístek, povolenku k lovu a 

je řádně pojištěn, viz výše. 

 Způsobem lovu se rozumí technika chycení či usmrcení zvěře. Zákon negativně 

vypočítává zakázané způsoby lovu, tedy takové, které se příčí mysliveckým zásadám, 

                                                           
133

 Viz zákon č. 229/2001 Sb., § 60. 

134
 Viz Myslivecký řád ČMMJ. In: Praha, 2000. Dostupné z: http://www.myslivost.cz/Informace-pro-

myslivce/Legislativa/Myslivecky-rad.aspx 

http://www.myslivost.cz/Informace-pro-myslivce/Legislativa/Myslivecky-rad.aspx
http://www.myslivost.cz/Informace-pro-myslivce/Legislativa/Myslivecky-rad.aspx
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zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání.
135

 Nejsou vyloučeny 

ani jiné techniky lovu zde nevyjmenované, které by byly v rozporu s jinými předpisy na 

ochranu zvířat.
136

 Nicméně zakázané techniky jsou zde vyjmenovány tak zevrubně, že 

již samotný zákon o myslivost poskytuje silnou ochranu. 

 Organizaci lovů má na starosti pořadatel lovu, tedy uživatel honitby. Zahrnuje 

například stanovení určitého minimálního počtu loveckých psů
137

 či dravců
138

 nebo 

určení funkcí jednotlivým osobám účastnícím se lovu (rozlišují například honci, střelci, 

pomocníci, lovečtí hosté,
139

 psovodi aj.). Přímo na místě pak organizaci kontroluje 

vedoucí honu, což bývá myslivecký hospodář. 

Právo myslivosti lze vykonávat za zpřísněných podmínek i ve 

zvláště chráněných územích. V národních parcích může být jeho výkon omezen či 

zcela vyloučen v části i na celém jeho území. V chráněných krajinných oblastech žádné 

zvláštní ustanovení není; aplikují se pouze obecné podmínky ochrany (které ale mohou 

s myslivectvím souviset – např. v první a druhé zóně chráněných krajinných oblastí není 

dovoleno zavádění nepůvodních druhů zvěře, např. obor či bažantnic). Přísný režim 

platí v národních přírodních rezervacích, kde je výkon mysliveckého práva dovolen 

pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.
140

 Obsahem tohoto souhlasu bývá i 

omezení určitého způsobu lovu s ohledem na stav zvěře; naopak může být omezováno 

přikrmování jiného druhu.
141

 Důvodem této úpravy je snaha zachovat původní ráz 

daného území, tedy i zvěřenu. V přírodních rezervacích pak platí podobné omezení jako 

                                                           
135

 Viz zákon č. 229/2001 Sb., § 45. 

136
 Např. se zákonem České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

137
 Tj. pes plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil 

příslušnou zkoušku z výkonu.  Viz zákon č. 229/2001 Sb., o myslivosti, § 44 odst. 1. 

138
 Tj. dravec chovaný k sokolnickému využití. Viz zákon č. 229/2001 Sb., o myslivosti, § 44 odst. 2. 

139
 Tj. osoba provádějící osamělý lov, která je k této činnosti oprávněna na základě povolenky od 

uživatele honitby. Viz Myslivecký řád ČMMJ: Myslivecký řád ČMMJ. In: Praha, 2000, Čl. 21. Dostupné 

z: http://www.myslivost.cz/Informace-pro-myslivce/Legislativa/Myslivecky-rad.aspx  

140
 Viz zákon č. 114/1992 Sb., § 30. 

141
Viz také HAVELKOVÁ, Svatava. Právo myslivosti a rybářství ve zvláště chráněných územích. 

Časopis Ochrana přírody [online]. roč. 2013, č. 5 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pra vo-v-ochrane-prirody/pravo-myslivosti-a-rybarstvi-ve-zvlaste-

chranenych-uzemich.html  

http://www.myslivost.cz/Informace-pro-myslivce/Legislativa/Myslivecky-rad.aspx
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pra%20vo-v-ochrane-prirody/pravo-myslivosti-a-rybarstvi-ve-zvlaste-chranenych-uzemich.html
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pra%20vo-v-ochrane-prirody/pravo-myslivosti-a-rybarstvi-ve-zvlaste-chranenych-uzemich.html
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v národních parcích, s tím rozdílem, že výkon mysliveckého práva nelze vyloučit, ale 

pouze omezit. 
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Závěr 
 

Primárním cílem diplomové práce bylo co nejkomplexněji postihnout právní 

limity chování jednotlivce ve volné přírodě při výkonu volnočasových aktivit. V 

kontextu práva životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, nebyla doposud 

nikým tato problematika celistvě zpracována.  

Právo týkající se ochrany přírody předpokládá, že se každý bude v přírodě chovat 

v souladu s morálními pravidly respektovanými společností a že jeho činnost v přírodě 

nebude mít přílišný negativní dopad na životní prostředí. Účelem právních norem 

zkoumaných v této diplomové práci je tak především zabránit opravdu závažnému 

narušování přírodní rovnováhy a poškozování přírody a současně reflektovat časté 

konfliktní situace a regulovat je. Jinak řečeno, právo zde nemá ambici normativně 

upravit veškeré situace, které mohou nastat v důsledku rozmanitých aktivit člověka 

v přírodě. 

Zmíněné cíle právní úpravy se projevují v konkrétnosti předmětných právních 

norem. V situacích, kde se vystupování člověka v přírodě dostává do přímého rozporu 

s jiným zájmem (typicky s vlastnickými právy jiných osob, s právem výkonu honitby 

aj.) a dále tam, kde v důsledku lidských aktivit hrozí významné poškození přírody, je 

právní regulace detailnější a názornější. V ostatních případech, kde proti sobě nestojí 

zřetelně dva protichůdné zájmy nebo nehrozí závažná újma přírodě, mají právní normy 

spíše obecný charakter či dokonce určité aktivity v přírodě vůbec neregulují. Často se 

omezují na obecný zákaz poškozování či ničení daného objektu ochrany. To, zda bude 

daná aktivita v přírodě kvalifikována jako poškozování či ničení, pak bude součástí 

předmětu řízení v případě vzniku sporu.  

Podrobně právně upraveny jsou však tzv. organizované činnosti (myslivectví, 

rybářství), kde se ze zákona primárně jedná o činnosti směřující k ochraně přírody a 

krajiny. K zachování určitého standardu poskytování ochrany přírodě je pochopitelná 

nutnost stanovení přísnějších podmínek výkonu těchto aktivit a dále detailní regulace 

obsahu samotných aktivit. 

Další výjimku z obecněji pojaté ochrany přírody tvoří zvláště chráněná území, kde 

především u národních parků jsou právní normy velice konkrétní a upravují celou škálu 
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jednotlivých volnočasových aktivit. Projevuje se zde zájem společnosti na uchování 

zvláště cenných přírodních lokalit.  

Je žádoucí stav, kdy (s výjimkou organizovaných činností a zvláště chráněných 

území) předmětná právní úprava poskytuje spíše obecné limity? Přikláním se ke kladné 

odpovědi.  

Právní úprava volnočasových aktivit ve volné přírodě naráží na jeden obtížně 

v praxi řešitelný problém. Pokud se nacházíme ve volné přírodě, často neznáme 

potřebné informace nezbytné pro vytvoření správného úsudku o tom, jaké jednání bude 

po právu. Pokud například neznáme charakter vlastníka pozemku ve volné přírodě (zda 

je fyzická osoba nebo právnická osoba), nevíme, zda máme oprávnění přes takový 

pozemek projít na základě práva průchodu. Lze se také dostat do situace, kde i při 

vynaložení největší míry opatrnosti a zvídavosti není možné rozpoznat účelovou 

komunikaci od čerstvě vyjetých kolejí od automobilu (nacházejících se na soukromém 

pozemku), v důsledku čehož se se svým motorovým vozidlem na tomto cizím pozemku 

ocitneme neoprávněně. Příkladů, kde znalost faktů (typicky vlastnických poměrů) je 

přímým předpokladem jednání po právu, je mnoho. Pokud tyto případy existují i při 

současné obecnosti právní úpravy, jejich počet by se při konkretizaci právních norem 

jistě dále zvýšil, což by dále oslabovalo právní jistotu. 

Jako slabé místo současné právní úpravy ochrany přírody a krajiny však vnímám 

ne úplně jasný vztah mezi některými právními předpisy. Zejména se jedná o vztah 

mezi zákonem na ochranu přírody a krajiny a lesním zákonem. V některých případech 

se ochrana poskytovaná na jejich základě překrývá. Cestou by mohla být novelizace 

obou těchto zákonů s cílem zkoordinovat pravidla v nich obsažená a také jasné 

vymezení vztahu nejenom těchto dvou předpisů mezi sebou, ale i stanovení vztahu mezi 

těmito předpisy a dalšími zákony obsahujícími pravidla ochrany přírody. 

Další prostor pro zlepšení vidím v několika ne příliš jasně formulovaných 

zákonných ustanoveních. Nejasnosti v právní úpravě se zejména vyskytují tam, kde 

právní úprava umožňuje výjimku ze zákonných pravidel. Viditelné je to u obou 

stěžejních předpisů vztahujících se k ochraně přírody - zákona na ochranu přírody a 

krajiny a lesního zákona. Výjimky (tak jak je přímo zákony označují) nebo jiné cesty 

odchýlení (de facto výjimky, které se vyskytují v zákoně na ochranu přírody a krajiny) 

vykazují po právní stránce určité problémy. 
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Pokud se týká zákona na ochranu přírody a krajiny, zlepšení by zasloužil poměrně 

hojně využívaný režim udělování výjimek ze zákazu činností ve zvláště chráněných 

územích podle § 43 ZOPK. Nyní se rozlišují dva postupy udělování výjimek podle 

toho, jak výrazná je převaha jiného veřejného zájmu (odlišného od zájmu na ochraně 

přírody). Nejčastější výklad této formulace napovídá tomu, že záměrem je, aby o 

výjimce týkající se širšího okruhu společnosti rozhodoval vyšší a tedy způsobilejší 

orgán (vláda). Domnívám se vhodnějším způsobem odlišení výjimek by mohlo být 

kritérium závažnosti narušení přírody - kdy je povolovaná výjimka způsobilá narušit 

přírodu významněji, nicméně existující jiný veřejný zájem je přesto odůvodnitelný a tak 

zájem na ochraně přírody ustoupí. Vyšší orgán (vláda) by tak rozhodoval právě v těchto 

závažnějších případech, kdy je složitější schvalovací procedura legitimní. 

I praktické provádění dalších možností odchýlení se od zákonných pravidel 

v zákoně na ochranu přírody a krajiny otevírá prostor pro diskuzi; zejména pak otázka 

vyhrazení míst pro výkon zakázaných činností správami daných chráněných oblastí. I 

soudy se zcela jistě doposud nevypořádaly s otázkou, zda lze vyhradit toto místo 

v návštěvním řádu bez dalších zákonem předpokládaných podmínek (souhlasu správy 

národního parku). Vzhledem k názorovým obratům v judikatuře v poměrně krátkém 

časovém období lze pravděpodobně očekávat další vývoj. Podle mého názoru je 

zpochybnitelná i samotná možnost včlenit vyhrazení míst k činnostem zakázaných do 

návštěvního řádu. Vzhledem k různým cílům daných institutů by se oba měly užívat 

odděleně. 

 Nedostatky skrývá i např. úprava udělování výjimek ze zákazů v lesním 

zákoně. Tuto výjimku z veřejnoprávního pravidla uděluje vlastník jakožto 

soukromoprávní subjekt.  Jeho postavení při vydávání výjimek je tak diskutabilní. 

Cestou ke zlepšení této situace by mohla být preciznější zákonná úprava v zákoně o 

lesích, která by vysvětlila a odůvodnila právní postavení vlastníka lesa a jasně 

konkretizovala formu jeho rozhodování. Jinou cestu představuje úvaha, jaký jiný 

subjekt rozdílný od vlastníka by o udělování výjimek ze zákonných zákazů měl 

rozhodovat.  

Prostor pro zlepšení lze najít i v dalších, souvisejících zákonech - příkladem může 

být úprava pobíhání domácích zvířat na honebním pozemku podle zákona o 
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myslivosti, kde by bylo žádoucí zlepšit formulaci práva odstřelu zvířete v honitbě; mělo 

by být zdůrazněno, že se jedná o prostředek ultima ratio.  

Právně vyřešena podle mého názoru není ani možnost bivakovat v přírodě. 

Dovoluji si polemizovat s často mediálně publikovaným názorem, že je bivakování 

podle rozsudku Městského soudu v Praze dovoleno bez udělení výjimky ze zákona na 

ochranu přírody a krajiny. Předmětný rozsudek je dle mého názoru dezinterpretován. 

Otázka, zda je či není možné ve zvláště chráněných územích bivakovat (a tím spíše 

v oblastech nechráněných), tak zůstává stále nedořešená. 

Námětem pro zákonodárce do budoucna může být možnost upravit vhodněji 

pravidla pro splouvání českých řek. Současný zákon o vnitrozemské plavbě ve spojení 

s plavebním řádem velice podrobně upravuje plavbu nemotorových plavidel (pod které 

lze zařadit i vodáckou kanoi či kajak), nicméně přesto jsou pravidla plavby šitá na míru 

spíše větším, nákladním plavidlům. Vzhledem k tomu, že splouvání řek bez dodržování 

základních pravidel (i těch ne výslovně v právu zakotvených) se stává rizikovou 

činností, bylo by vhodné do zákona např. včlenit oddíl věnující se rekreačnímu 

splouvání. 

Z řad rybářů se občas snášejí výtky ke způsobu, jakým jsou v současnosti 

upravena pravidla lovu ryb při výkonu rybářského práva, konkrétně to, jak se 

promítají cíle právní úpravy do jejího skutečné podoby.  Záměrem je, aby omezení 

výkonu rybářského práva skutečně odpovídalo době, kdy je nutné ryby samotné chránit. 

Zákon o výkonu rybářského práva má totiž velice podrobný a z hlediska ochrany 

přírody chvályhodný systém ochrany ryb (ochrana druhu ryb, rozmnožování ryb a 

ochrana rybí obsádky). Problémem je tyto zásady skloubit a následně v rybářském řádu 

vymezit odpovídajícím způsobem denní doby a roční období, kdy je lov povolen. Právní 

úprava by měla být otevřená zpětné vazbě rybářů, kteří jediní vidí, zda je omezení lovu 

správně načasováno a zda není důvod ke změnám rybářského řádu. 

Pro celkovou právní úpravu volnočasových aktivit v přírodě však výše zmíněné 

dílčí problémy vztahující se k jednotlivým činnostem nemají závažnější vliv; zůstávám 

tak toho názoru, že právní úprava volnočasových aktivit ve volné přírodě je uspokojivá. 

Důsledná aplikace všech již existujících pravidel v předmětných zákonech a jejich 

prováděcích předpisech by měla zajistit dostatečnou právní ochranu přírody při výkonu 
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volnočasových aktivit a zároveň přiměřeně zohlednit základní práva osob, jež mohou 

být takovými aktivitami dotčena. 
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Abstrakt 

Diplomová práce „Právní úprava volnočasových aktivit ve volné přírodě“ se 

zabývá právní regulací chování jednotlivce ve volné přírodě s ohledem na ochranu 

přírody. Vychází z legislativy platné na území České republiky, především ze zákonů a 

prováděcích právních předpisů vztahujících se k ochraně životního prostředí. Reflektuje 

také vznik nových forem rekreace či zábavy v přírodě, jejichž důsledkem je větší zátěž 

životního prostředí a tedy zvýšená potřeba důsledné aplikace právních pravidel. 

Základním aspektem této diplomové práce je celistvá úprava nyní nepříliš systematicky 

zpracované problematiky výkonu volnočasových aktivit ve volné přírodě a následné 

zhodnocení této úpravy včetně návrhů na její zlepšení. 

 

 

Abstract 

The diploma thesis „Legal regime of free-time activities in wild nature“ deals with 

the legal regulation of individual behavior in the wild nature with respect to the 

protection of nature. It is based on legislation in force in the territory of the Czech 

Republic, mainly on the laws and implementing regulations relating to environmental 

protection. The diploma reflects the creation of new forms of recreation or 

entertainment in nature, which results in a higher burden on the environment; therefore 

there is a need for consistent application of legal rules. A fundamental aspect of this 

thesis is a summary of legal regulations of the execution of leisure activities in the wild 

nature followed by the review of the legislation including other possible future 

solutions. 
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Summary 

 

Legal regime of free-time activities in wild nature 

 

This thesis deals with legal limits of individual behavior in wild nature with 

regard to environmental protection. The work responds to the emergence of new forms 

of recreation or entertainment in nature, which result in a greater burden on the 

environment and therefore an increased need for consistent application of legal rules. 

 The legal source is the legislation in force in the territory of the Czech Republic, 

especially laws and implementing regulations relating to environmental protection. 

The primary objective of this thesis is to report on existing legislation in this area 

which isn´t systematically processed. The secondary objective is to explore current 

legislation, or eventually propose other solutions. 

In most cases, free-time activities of the individual aren´t regulated at all or only 

through the general prohibition of damaging or destruction of the object of protection. 

Exceptions are as follows: situations where human behavior is in direct conflict with 

other interests, specially protected areas and organized activities like fishing and 

hunting. 

In my opinion, the current legislation related to free-time activites in the wild 

nature is satisfactory. Consistent application of existing rules should ensure sufficient 

legal protection of nature during the exercise of leisure activities and at the same time 

adequately take into account the fundamental rights of persons who could be affected by 

such activities.  

At the same time I see a scope for improvement. The weak point of the current 

legislation is the fact that the relationship between some fundamental legislations is not 

entirely clear. The solution could be an amendment of these laws in order to coordinate 

the rules contained.  

 Another area for improvement is represented by some unclearly defined 

statutory provisions; but this is just minor problem. 
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