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ABSTRAKT 

Název prá,ce : 

Právní problematika organizování vybraných sportovních aktivit v lesním prostředí. 

Lega/ problems of organizing specific sport events in forest environment. 

Cí:l práce: 

Provést rozbor současné právní úpravy týkající se lesního prostředí. Provést rozbor správní 

praxe dotčených orgánů státní správy. Vypracovat kratší materiál, který by mohl sloužit jako 

metodický postup příprav vybraných sportovních aktivit v přírodě pro organizátory. 

Metoda hodnocení : 

Podklady pro· rozbor jsem získal především rešerší dostupné literatury, srovnávací analýzou 

vybraných dokumentů, analýzou strukturovaných rozhovorů s vybranými organizátory 

sportovních aktivit, rozborem odpovědí z ankety mezi úředníky státní správy. 

Výsledky: 

Na základě studie se jednoznačně potvrdil trvající napjatý stav dané problematiky, který vychází 

ze střetávání státního zájmu chránit přírodu a na druhé straně zachovat svobodu pohybu 

občanů a přiměřeně podněcovat jejich rozvoj ke zdraví a obecné zdatnosti. 

Rozbor platné právní úpravy především zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

č.289/1995 Sb. o lesích a zřizovacích vyhlášek ZCHÚ proběhl pod odborným právním vedením 

Mgr.Václava Zakouřila. Zhodnocení prokázalo neoprávněné omezování ústavní svobody 

pohybu občanů na základě podřízených prováděcích předpisů a nikoli zákona. Dále se 

prokázalo nedostatečné vymezení bližších ochranných podmínek CHKO vzhledem 

k organizování sportovních akcí a neexistence jednotných postupů pro hodnocení dopadu 

sportovních aktivit na lesní prostředí. 

Rozbor správní praxe ukázal na značnou nevyjasněnost a regionální variabilitu mezi 

jednotlivými orgány ochrany přírody. Strukturované rozhovory potvrdily nízkou úroveň vnímané 

spolupráce mezi orgány státní správy a pořadateli sportovních aktivit. 

Podklad metodického materiálu pro organizátory se podařilo vypracovat. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době Česká republika čelí mnoha závazkům v oblasti životrúho prostředí 

souvisejících s členstvím v Evropské unii, zároveň přináší i evropsky významné, tradiční české 

hodnoty, mezi něž turistika a sporty v přírodě zcela jistě patří. 

V posledních sedmnácti letech došlo k zásadním změnám ve vlastnictví půdy v souvislosti 

s restitucemi. Zvýšením počtu vlastníků se zkomplikovala státní správa lesního prostředí. Nárůst 

komerčru'ho sektoru v oblasti rekreace přivádí do lesů více lidí, kteří hledisko ochrany přírodního 

prostředí nepovažují za důležité; v neposlední řadě i sport samotný se posunul ve směru celkové 

individualizace společnosti. Oproti tomu se díky evropským vlivům a vývoji naší společnosti 

dostávají do popředí ekologická hlediska a snahy o udržitelný rozvoj. 

Stát se snaží čelit zmíněným tlakům pomocí podpůrných programů, investičních pobídek, 

uzavíráním mezinárodních smluv, restrikcí a především právních úprav. Pokroky 

v zákonodárství nepostupují potřebnou rychlostí a kvalita schvalovaných norem není vždy 

dostatečná. Naplňování ustanovení některých zákonů se pak v praxi neobejde bez komplikací. 

Problematika veřejného užívání lesa je typickým příkladem střetávání státního zájmu chránit 

přírodu~ neomezit vlastnická práva a zároveň zachovat svobodu pohybu občanů i přiměřeně 

podněcovat jejich rozvoj ke zdraví a obecné zdatnosti. 

Sportovní tradice spolu se svobodným rozvojem české společnosti přináší i zvýšení zájmu o 

aktivní trávení volného času v přírodě. Turistický ruch spojený často se sportovními aktivitami 

v atraktivních přírodních lokalitách má dlouhodobě vzestupnou tendenci. Množství 

organizovaných závodů, soutěží i dalších sportovních akcí svědčí rovněž o trvalém zájmu české 

společnosti o pohyb ve zdravém prostředí. Členové svazů a sdružení7 kteří organizují v přírodě 

sportovní aktivity, se podilí na vytváření vztahu veřejnosti nejen ke sportu, ale často i k přírodě 

samotné. Mojí snahou bylo vytvořit podpůrný materiál pro přípravu organizovaných sportovních 

akcí v přírodě, který by pomohl předcházet některým formálním opomenutím či případným 

konfliktům s orgány státní správy a napomoci vzájemné spolupráci. 
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2 REŠERŠE LITERATURY A TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Východiska vztahu člověka a přírodního prostředí 

2.1.1~ F:ilozofi:cké zamyšlení 

2.1.1' .1 Hodnoty 

Klíčová otázka pro nastínění východisek vztahu člověka a přírodního prostředí je otázka 

"hodnot", tedy otázka etická. Příroda v nejširším slova smyslu je bohatý a proměnlivý celek 

skládající se z živých a neživých složek. Základní jednotkou živé hmoty je organismus, živý 

jedinec- člověk, živočich, rostlina, bakterie. Neživé složky přírody, jako je voda, světlo, půda, 

vzduch a další, jsou podmínkou pro existenci života. Obě složky, živá i neživá, na sebe vzájemně 

působí a ovlivňují se, společně pak vytváří to, čemu říkáme životní prostředí 1(také ŽP). 

Posuzování hodnot jednotlivých částí ŽP, představuje klíčový problém vztahu člověka a přírody. 

Následující úvahy sice nejsou motivovány praktickými problémy ochránců přírody či 

sportovců, ale přesto si snad můžeme z oblasti ekologie vypůjčit konkrétní příklad: má velryba 

hodnotu? Má i jinou hodnotu než ekonomickou (ve smyslu přínosu pro člověka)? Místo velryby 

si můžeme dosadit méně majestátní část ŽP, třeba keř v parku. Kterým částem přírody tedy 

máme připsat hodnotu- a hlavně jakou? Má zmíněný keř stejnou hodnotu jako pes na vodítku, 

který se k němu odběhl vymočit? Nebo ji mají všechny části stejnou? Pokud ji totiž připíšeme 

všem, a dokonce všem stejnou, tak se zřekneme tradičního východiska západního myšlení, naší 

lidské výlučnosti (nikoli však nadřazenosti) ve vztahu k prostředí v němž žijeme. Málokdo by 

zpochybňoval fakt, že hodnota lidského života je obecně vyšší, než života velryby případně keře. 

Lze to nazvat vědomím, že byť fyzicky zanedbatelně, svou podstatou se od zbylých částí přírody 

nějak výrazně lišíme. Uvědomujeme si nesamozřejmost své existence a ptáme se po hodnotách, 

které by nám dávaly smysl. Na jedné straně nám totiž pojem "hodnoty" vhodně slouží k obraně 

před mnoha typy společensky destruktivm'ho egoismu, avšak představa, že my sami jsme měřítky 

nebo dokonce monopolními tvůrci hodnot je založena na ještě zásadnějším egoismu, který 

nakonec nutně vede k představě převoditelnosti všech hodnot na hodnoty ekonomické.2 

Jistě se nechceme ekonomických hodnot odříkat, ale současně snad tušíme, že alespoň občas 

mohou být ve sporu s jakýmsi intuitivním pojmem hodnoty, z něhož lze ovšem těžko vydávat 

1 kap .III, str.l65; Malá přírodní encyklopedie, Kolektiv autorů- Kubešová E. ( odp.red.), Albatros, Praha 1999 (1] 
2 část 2., Kratochvíl Z., Eseje: Filosofie živé přírody [online]., Březen 2001 [staženo 2003], URL: 
www .ekofilosofie.cz/esej elkratochvil [2] 
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poč€t jinak než podvědomě - ve vztahu k nějaké "nejvyšší hodnotě", nebo emočně. Jaké je tedy 

postavení člověka v přírodním prostředí? 

Filosofická zkoumání přirozenosti přírody snad ukazují prostor pro pochopení místa člověka 

mezi ostatními částmi ŽP. "Člověk je přírodní bytost, pro kterou je její přirozenost 

problematická"3
. Víme, na rozdíl od všech ostatních částí přírody, o tom, že náš život na světě 

není možný jinak než na úkor svého okolí. Tato problematičnost se projevuje na úrovni 

individuální, sociální i druhové. 

2.1.1.2 Svoboda 

Otázka postavení člověka v přírodě je tedy jistě spjata s pojetím svobody a sice osobní, 

společenské i environmentální. Každá společnost si totiž stanovuje jakési meze svého bytí na 

úkor svého okolí, podle toho, jaké hodnoty uznává. V minulosti bylo často nadhodnocováno 

hledisko společenské (v zájmu národa, dělnické třídy a pod. bylo "téměř" vše dovoleno). 

V dnešní době jsme často svědky podobně deformovaného pojímání svobod individuálních ("vše 

pro rodinu, pro firmu" a pod.- ovšem rozumí se samo sebou, že tu mojí...), ale na druhé straně i 

nevyváženého "zrovnoprávňování" všech a všeho (kdy snaha "zachovávat veškeré svobody" 

živočichů, rostlin a neživé přírody vede k nerealistickým nárokům na společnost i jednotlivce). 

Jelikož naše hodnoty vychází z podobného židovsko-křesťanského základu, krystalizovaly se 

ony společenské meze "žití na úkor okolí" veskrze podobně, přestože jejich podoba se u 

jednotlivců značně liší. Prvotní podoba těchto mezí je tradice a právo. Přičemž formalizovaný 

základ práva ve společnostech našeho typu představuje ústava, resp. listina základních práv a 

svobod. Již zde totiž můžeme postřehnout ono napětí mezi zachováním a omezením svobody 

jednotlivce, společnosti i prostředí v němž se nachází. 

2.1.1.3 Zakotvení v l~istině zák1ladnfch práv a svobod ČR 

Pokud se podíváme přímo do usnesení České národní rady ze dne 16.12.1992 o vyhlášení 

ústavy ČR a listiny základních práv a svobod můžeme zde najít 3 konstrukty práva ve 

vzájemném napětí, jejichž vyvážená interpretace při veřejném užívání lesa představuje nelehký 

úkol veřejných orgánů, jež zákony uplatňují. Jsou to :právo vlastnit majetek\ právo svobody 

pohybu5 a právo na příznivé životní prostředí.6 

3 část 4, Kratochvíl Z., Eseje: Filosofie živé přírody [online}, Březen 2001 [staženo 2006], URL: 
www .ekofilosofie.czleseje/kratochvil 
4 odst.3 čl.ll, zákona č. 211993 Sb.- Základní listina práv a svobod [3] 
s odst. I čl.l4, zákona č. 2/1993 Sb.- Základní listina práv a svobod 
6 odstl a 3 čl.35, zákona č. 2/1993 Sb. 
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---

Vlastnické právo nesmí být použito v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy a 

vpřípadě vlastnictví lesa je omezeno především zmíněným zákonem o lesích (např.užívání, 

hespodaření a péče o les se řídí přesnými pravidly, včetně možností dočasného omezení nebo 

vyloučení vstupu veřejnosti do lesa). 

Svoboda pohybu občanů může být omezena zákonem, mimo jiné,jestliže je to nevyhnutelné 

pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu zdraví a na vymezených územích také z důvodu 

ochrany př:írody'a 

Omezení z důvodu ochrany lesního prostředí jsou zakotvená kromě zmíněného zákona o 

lesích především v zákoně č.ll4/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a mají své hranice 

vymezené převážně ústavním zákonem č.2/1993, listina zákl.práv a svobod ČR, která mimo jiné 

praví, že ustanovení o mezích základních práv a svobod nesmějí být zneužívána k jiným účelům 

a nesmí omezovat nad míru nezbytně nutnou. 

Zároveň vlastníci i veřejnost při výkonu svých práv nesmí ohrožovat lesní prostředí nad míru 

stanovenou zákonem. 7 

2.1.1.4 Zodpovědnost a riziko 

Když si my lidé stanovujeme sami sobě hranice onoho "žití na úkor druhých", usilujeme za 

neustálého vynakládání nemalých prostředků zachovat jakousi křehkou rovnováhu, protože je to 

pro nás vposledku stále levnější než vést válku. Péče o prostředí ve kterém žijeme je pro nás 

v určitém smyslu také výhodné i ekonomicky, ovšem to znamená že naše péče bude směřovat 

především k hledání oné křehké rovnováhy(nikoli k pasivnímu zakonzervováni'). Snaha uchovat 

jakékoli přírodní území do budoucna, tak aby do něj člověk pokud možno vůbec nezasahoval je 

nejen iluze, ale možná i trochu snaha vyhnout se zodpovědnosti za naše zásahy. Když totiž 

přesně nevíme, co by to chtělo, nejmenší riziko je, do ničeho nezasahovat. Troufám si tvrdit, že 

nastavení oné křehké rovnováhy je možné právě a jenom, když tu naše zásahy do přírody (péče) 

budou, ale budou zodpovědné. 

My nejsme na světě jen jako údržbáři. Cosi nám bylo svěřeno a měli bychom pokračovat 

v tom, co jsme dostali. Měli bychom něco udělat, postrčit to, co se osvědčilo, zase o kus dál. 

S tím jistě souvisí rizika, které platíme za pohodli, bezpečí, bohatství. Lidé ve společnosti se 

musí rozhodnout, která rizika nám ještě stojí za to a která už ne. Zodpovědnost či opatrnost 

neznamená žít bez rizik, to nejde, ale vědět o nich a zvažovat je. 8 

7 odst. 3 čl.35, zákona č. 2/1993 Sb. 
8 kap. I O, str.138, Beránek J.: "Nebát se a nekrást- JAN SOKOL", Portál, Praha 2003 [4] 
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2.1.2 Východis:ka ochrany životního prostředí 

česká republika je v dnešní době podobně jako další postkomunistické země střední a 

-východní Evropy vystavena značnému urbanistickému tlaku; zásadním změnám ve vlastnictví 

púdy (v souvislosti s restitucemi); silnému ekonomickému tlaku nadnárodních společností, které 

hledisko ochrany ŽP ne vždy považují za dostatečně významné; dále tlaku na životní styl, apod. 

Státní správa čelí těmto tlakům pomocí podpůrných programů, investičních pobídek, 

mezinárodních smluv, restrikcí a především právních úprav. 

Ochrana přírody (dále též "OP") je uspokojivě integrována do evropského kontextu a je již 

navázána spolupráce mezi evropskými zeměmi. Této oblasti se dotýkají i mnohé dílčí politiky a 

pragramy, např. Národní lesnický program, Státní program ochrany přírody a krajiny, Program 

péče o krajinu nebo program Certifikace udržitelného hospodaření v lesích. Silnou stránkou je 

zájem široké veřejnosti a intenzivní spolupráce mezi státní správou, nevládními organizacemi, 

vědeckými institucemi a předními odbomíky.9 

Tato oblast má i své slabé stránky a nedostatky, mezi které patří vedle dlouhodobého 

poškození a snížené stability ekosystémů také nejasné vlastnické vztahy (lesní a zemědělská 

půda), nedostatečné materiální a odborné zázemí pro výkon veřejné správy, především na jejích 

nižších úrovních, nedostatečný monitoring a dozor. Nedostatečně jsou koordinovány koncepční a 

plánovací činnosti, a to včetně omezené funkčnosti stávajícího systému územního plánování. 

2.1.2.1 Počátky ochrany přírodního prostředí 

Počátky OP lze spatřovat teprve v souvislosti s nastupující průmyslovou revolucí začátkem 

19.století. Filozofický podklad získává v myšlenkách romantismu - určitém útěku zpět k přírodě 

(K.H.Mácha a další) a počátcích turistiky. V té době se uplatňovaly především důvody estetické, 

historické a kulturní. Zároveň dochází i k prvním pokusům o zdůvodnění ochrany zejména 

krajiny a jejího vzhledu. Přírodovědec Alexandr von Humboldt použil v roce 1819 poprvé pojem 

"přírodní památka". 10 

2.1.2.1.1 Les ve středověku 
Na území dnešní ČR zaznamenáváme sice již od středověku určité činnosti, které mají jisté 

prvky ochrany přírody v moderním slova smyslu, ale souvislost s ní je pouze zdánlivá. Tehdejší 

pohled na svět vycházel z historicky podmíněného oddělení prostého lidu a panovníka potažmo 

šlechty. V zápisech právních aktů chránících les, které vydával nejprve sám panovm'k:, (později 

9 Ministerstvo ŽP, Prohlášení tiskové mluvčí[online], ČTK, 24.3.2003 [staženo 2007], URL: www.env.cz [5] 
w Čeřovský J., Základy ochrany přírody, SPN, Praha 1966 [6] 
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šleGhta a nakonec i města) nešlo však pochopitelně o žádná opatření k ochraně přírody, ale 

k ochraně vlastnictví. Většinoů se jednalo o nařízení k ochraně dřevní hmoty lesa, lesních a 

vodních živočichů, příp. lesních plodů. Propracovaný systém feudální správy lesů včetně jejich 

ochrany a trestů za porušování jednotlivých ustanovení obsahoval zákoník Maiesta Cara/ina, 

navrhovaný Karlem IV. Z důvodu odporu šlechty však nikdy nenabyl platnosti.11 

2.1.2.1..2 Ochrana přírody v moderním smyslu 
Až teprve v 19.století nastupují první vědomé snahy o ochranu některých izolovaných 

přírodních a krajinných prvků či území. Nikoli panovník resp. státní moc, ale jednotlivé osoby 

(přírozeně ovšem z vyšších vrstev) zřizují první chráněná území. Tím byl na území ČR -

Žofinský prales- zřízený J.A. Langueval-Buquoy v roce 1838, jako další rezervace následovala 

Hojná voda na témže panství. V roce 1858 jej následoval kníže Jan Schwrzenberg založením 

rezervace Boubínský prales. Odborná veřejnost začíná v té době hovořit o "péči o přírodní 

památky", dle prací Humboldtových a na něj navazujícího Huga Conwentze, který vydal : 

,Ohrožení přírodních památek a návrhy na jejich ochranu" již v roce 1904. Jeho systém se stal 

základem pro uskutečňování ochrany přírody v řadě evropských zemí stejně jako první český 

zákon na ochranu přírody z roku 1956.12 

Za zakladatele ochrany přírody a krajiny v Československu je považován český přírodovědec 

Rudolf Maximovič (1886 - 1963). V roce 1922 byl, po předchozí soustavné vědecké práci, 

jmenován do funkce "generálního konzervátora státní péče o ochranu přírody a přírodních 

památek". Byl též zakladatele a prvním redaktorem časopisu Ochrana přírody (1946) 

2.1.3 Vztah pohybových aktivit a sportu k přírodě 

Člověk je tvor přírodní, přírodní prostředí mu dává smysl a řád. Vytvoření smyslů, rozumové 

dokonalosti i rozvoj sociálních schopností, to vše bylo závislé na tělesném kontaktu s přírodou. 

Dobré vztahy k přírodě a jejím zdrojům jsou základem lidského zdraví, výkonnosti a životní 

radosti. Nerespektování těchto vztahů vede ke škodám a nakonec dovedeno do extrému ke 

zničení přírody i člověka. 

2.1.3.1 Význam přírody pro tělesnou kulturu 

Obecným cílem tělesné kultury je dosáhnout a udržovat co nejvyšší úroveň tělesné 

dokonalosti, která tvoří základ zdravého života, tvůrčí činnosti, branné připravenosti, -

11 Veselý J., Příroda Československa: vývoj a ochrana, Orbis, Praha 1954 [7] 
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harmonizovat životní režim a obnovovat psychofyzickou rovnováhu člověka (v práci i 

otlpočinku, ve vztahu k přírodnímu prostředí), - rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti 

(udržet schopnost optimálně pohybově reagovat, kultivovat pohybový projev). 

D'ůležitými prostředky pro upevnění zdraví, zvyšování odolnosti a zdatnosti člověka jsou 

přírodní faktory (síly) - sluneční záření, vlastnosti ovzduší (proměnlivost počasí a podnebí 

v závislosti na působení meteorologických činitelů) a vodního prostředí. Jejich působení 

p0dporuje a umocňuje vliv tělesných cvičení prováděných v otevřeném prostoru, v přírodě. 

2.1.3.2 Charakteristika pohybových akti,vit v přírodě 

V současné době jsou aktivity v přírodě nejdynamičtější složkou tělesné výchovy a sportu, jak 

je patrné na vzniku nových druhů sportu i nejrůznějších organizací, které se pohybovými a 

sportovními aktivitami v přírodě zabývají. Jde o bohatě strukturovanou oblast, která svými 

vazbami zasahuje do školní TV, turistiky a sportu pro všechny, rekreace, výkonnostního a 

vrcholového sportu, volnočasových aktivit mládeže i do programů výchovných institucí. 

V rámci své práce se budu z široké škály činností, které člověk může v přírodě provozovat, 

věnovat pouze "sportovním aktivitám", jak napovídá již název. Za sportovní aktivity ovšem 

nepovažuji všechny formy pohybu, jakkoli jsem si vědom problematičnosti nějakého dělení 

aktivit na sportovní a "nesportovní". 

Pro bližší pochopení významového zabarvení tohoto pojmu v mé práci, uvedu typické oblasti, 

na které pojem vztahuji : 

Turistika: pěší(chůze, běh, vysokohorská tur.), lyžařská, cykloturistika, vodní, 

Sporty v přírodě: horolezectví, orientační běh, lehká atletika, speleoalpinismus, běh na 

lyžích, sjezdové lyžování, skialpinismus, silniční cyklistika, MTB - horská kola, cyklokros, 

rychlostní kanoistika, vodní slalom a sjezd, veslování, motocyklový sport, automobilový sport, 

vodní motorismus, jachting, surfing, windsurfing, jezdectví, bruslení, plavání, potápění, 

bezmotorové létání, lukostřelba, sportovní rybaření 13 

Aktivity typu: "Su.rvival" : nesoutěžní(hry, expedice a různé kurzy), soutěžní(kvadriatlon a 

jiné kombinované závody, rogaining, a další) Jde při nich o překonávání přírodních překážek 

vyžadující nezanedbatelnou míru rizika. (dle asociace extrémních sportů) 

Naopak mezi sportovm aktivity nepočítám různé formy ekologických či pracovních aktivit, 

tramping a jiné formy táboření, sběr lesních plodů, lov a pod. 

12 blíže též kap.4., Čeřovský J., Základy ochrany přírody, SPN, Praha 1966 
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při rešerši právní úpravy a další literatury jsem se zaměřil na tradiční aktivity, které jsou 

spjaty s lesním prostředím a týkají se jich proto především ustanovení lesního zákona a zákona o 

ocbrruaě přírody. Nezabýval jsem se naopak aktivitami spojenými s vodou, vodním prostředím, 

jeho~ užívání upravuje vodní zákon. 

2.1.4 Vybrané spo,rtovní a:ktiv,ity 

2.1.4.1 Cyklistika 

- ,j;eždění na kole" má řadu forem (často se chápe spíše jako silniční disciplína). Lesního 

prostředí se týká nejvíce odvětví MTB -horská kola v četně odvozených disciplín. Na její 

rozšířenosti má hlavní podíl provozování cykloturistiky sportovní veřejností, která často využívá 

porodní prostředí. 

2.1.4.2 Běh + běh na lyžích 

- letní variantu představují distanční běžecké disciplíny využívající.k přesunu běh a to jak po 

cestách tak terénem (přespolní běh, letní biatlon a pod.). Veřejné provozování běhu i soutěže 

převažují v lesním prostředí příměstských oblastí. 

Běh na lyžích je zimní sport využívající k pohybu na sněhu lyže, proto se odehrává převážně 

v horských oblastech. Dle stylu se dělí na "klasiku" a bruslení, přičemž oba vyžadují předem 

mechanicky upravenou stopu. Backcountry (též "offroad") je turistická disciplína na širších 

lyžích umožňující pohyb mimo stopu. Vedle tradice přispěly k rozšíření běhu na lyžích poměrně 

nízké nároky na vybavení a na infrastrukturu. 

2.1.4.3 Orientační sporty 14 

-představují několik odvětví vytrvalostního charakteru, při nichž je nutno se správně a rychle 

orientovat v neznámém terénu. Cestu mezi kontrolními stanovišti si volí každý sám především za 

pomoci speciální mapy. Dle stylu přesunu se dělí na orientační běh, zimní variantu na běžkách 

(LOB) a cyklistickou variantu (MTBO). 

2.1.4.4 Horolezectví 

-jako pohyb ve vertikálním směru po skalních nebo ledových přírodních útvarech vlastní 

silou, má v současné době řadu forem. Vývojem dochází k jejich odlišení od pískovcového 

lezení, coby tradiční disciplíny. Dále sem patří nepískovcové lezení, lezení v ledu a bouldering. 

Specifikum těchto aktivit je minimum klasických soutěží v přírodním prostředí (převažují umělé 

stěny), zato zvyšující se obliba rekreačního lezení s nižším osobním rizikem, což je umožněno 

vyšším zabezpečováním lezeckých cest. 

13 
kap.l, Neumann J. a kol.: Turistika a sporty v přírodě, Portál, Praha 2000 [8} 

l
4 

Doušek I.-Lenhart Z., Malá škola orientačního běhu, Olympia, Praha 1983 [9J 
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2.2 Ochrana přírody v právním řádu CR 
Ochrana přírody, jak již bylo výše uvedeno, je zakotvena v Ústavě. Článek 7 ústavy stanoví: " 

Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství"15
• Tato obecná 

zásada konstituuje ochranu přírody jako jeden z veřejných zájmů, zajehož zajištění nese stát 

odpovědnost. Konkrétní naplnění této zásady je určováno jednotlivými zákony z oblasti ochrany 

životního prostředí, přírodních zdrojů a některými dalšími předpisy. 

Také Listina základních práv a svobod zakotvuje, podobně jako nezadatelné právo svobody 

pohJ(bU každého občana i principy, které se přímo týkají ochrany přírody. Vlastnictví (v našem 

případě vlastnictví lesa) není absolutní právo16
, nezakládá možnost neomezeně nakládat se 

sv:ěřenými věcmi. Výkon vlastnického práva nesmí poškozovat veřejné zájmy nad zákonem 

stanovenou mez, bez právních důvodů zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nebo být 

d b , . 17 
v rozporu s o rym1 mravy. 

Živá i neživá příroda jako jedna ze základních složek životního prostředí představuje na 

úzeinÍ ČR jeden z klíčových faktorů zdravého životního stylu celé populace a zaslouží si proto 

zvýšenou pozornost jak zákonodárců a státní správy, tak nejširší veřejnosti. 

Pro účely mé práce se budu věnovat pouze některým složkám ŽP .18 Jak napovídá celkové 

pojetí práce, budu se zaměřovat především na složku živé a neživé přírody definovanou zákonem 

289/1995 jako "Les" s níž je úzce spojen geologický vyvřelý nebo usazený fenomén obecně 

nazývaný "skála" či "skály". 

2.2.1 !Právní úprava ochrany přírodního prostředí v minulosti 

V předválečném období nebyla u nás ochrana přírody nijak právně kodifikována a patronaci 

nad ní převzali vyškolení odborníci, tzv. konzervátoři, jejichž prací bylo vyhledávat cenná území 

(na základě vlastní zkušenosti nebo existujících biologických průzkumů) a vyhlašovat je jako 

rezervace. 

Určitý náznak ekologického povědomí se v období první republiky objevuje v podobě 

termínu "krajinný ráz" a snahy o jeho uchování. Ten se v českém právním prostředí vyskytoval v 

15 článek 7, zákona č. 111993 Sb.- Ústava ČR [10] 
16 

odst. I čl. ll, zákona č. 211993 Sb. -Základní listina práv a svobod 
L? odst.3 č1.14 a odst.3 čl.35, zákona č. 2/1993 Sb.- Základní listina práv a svobod 
LS Složky ŽP: "ovzduší, voda, pllda, horninové prostředí a nerostné zdroje, příroda a biologická rozmanitost, les" dle 
Ministerstvo ŽP, Analýza životního prostředí ČR: 2003, Březen 2004 [staženo 2007], URL: www.env.cz/dok [11] 
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přfdělovém zákoně z roku 1920. Tato linie pokračuje ve scelovacím zákoně z roku 1948 jako 

termín ,charakter krajiny" u Ladislava Žáka, který jej ve svých pracích o krajinné architektuře 

l ••v d k' 194'7 19 
použiva JlZ o m u·· . 

v roce 1956 byl schválen první zákon na ochranu přírody, 40/1956 Sb. Zákon byl velice 

stručný a místy spíš deklarativní. Perzekuoval spíše prosté občany, než velké podniky, což bylo 

dán@ tím., že omezování průmyslu a zemědělství nebylo v zájmu tehdejšího režimu (dokonce se 

otevřeně mluvilo o boji s přírodou). 

Ko,ncepce zákona z r.1956 byla postavena na přísné ochraně vybraných území a druhů 

organismů, přičemž území a druhy do této ochrany nezahrnuté byly ponechány pro 

neomezovaný "rozvoj společnosti". Postupně se stalo zřejmým, že takto pojatá ochrana nezamezí 

zberšování stavu chráněných částí přírody v důsledku negativních vlivů okolí a neumožňuje 

předcházet přetěžování nechráněného území, případně negativní dopady lidských činností 

' y :t 20 zmunova·. 

Z pasivní role zákon přechází do aktivní polohy a zakotvuje nástroje na dotváření přírodního 

prostředí a krajiny, tam, kde nejsou dochovány v dostatečném stavu. 

2.2.2 Současná právní úprava ochrany přírody v ČR 

Zákon o životním prostředí zastřešuje tzv. složkové zákony (chránící jednotlivé složky 

žjvotního prostředí) a stanoví základní pojmy a principy práva životního prostředí. Některé 

pojmy a zásady, které zákon defmuje, jsou významné i pro ochranu přírodního prostředí. K 

předpisům, které na tento zákon navazují a jeho principy konkretizují patří stavební zákon ale 

především zákon o ochraně přírody a krajiny. 

Lesní zákon, upravuje pouze jeden - byť velmi specifický - přírodní komplex zahrnující 

složku ŽP nazývanou les. Jedná se o pozemky s lesními porosty a pasekami, dále lesní cesty, 

drobné vodní plochy a nezastavěné pozemky nad hranicí vegetace. Kromě hospodářsko 

organizačních vztahů upravuje tento zákon i ochranu, obnovu a péči o les. 

2.2.2.1 Vymezeni pojmů - Některé z pojmů, které zmíněné zákony vymezují :21 

Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně 

propojených ekosystémů a civilizačními prvky. 

19 kap.2, Mansfeldová H., Urbanismus a územní plánování,, ČVUT:fak:ulta Architektury, Praha 1994 [12] 
20 oddíl 3, Kolektiv autorů - GLM, Land management: ochrana přírody, prosinec 2004[ staženo 2007], URL: 
www.la-ma.cz/op-pr/dok [121 
21 vybráné pojmy ze zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajin [13]; zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
[1'4].; zákona č. 289/1995 Sb., o lesích [1'51 
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Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně 

ovliwují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. 

Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení 

vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové 

mistní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů. 

Orgány státní ochrany přírody vykonávají státní správu na úseku ochrany přírody a 

kraJiny podle výše uvedeného zákona a jsou jimi: obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady; na ZCHÚ - správy národních parků a 

clrráněných .krajinných oblastí; dále Česká inspekce životního prostředí; ministerstvo životního 

prostředí; ve vojenských lesích újezdní úřady a Ministerstvo obrany 

Orgány státní správy lesfl jsou : obecní úřady obcí s roz~ířenou působností, kraje, 

ministerstvo zemědělství, ve vojenských lesích Vojenský lesní úřad, v lesích národních parků 

správy národních parků. 

Obecná ochrana přírodv (OP) jedná se o obecně platné zásady pro ochranu všech druhů 

rostlin, živočichů, půdy, geomorfologických útvarů a krajiny na celém území státu. Ty se pak 

realizují následujícími instituty: Obecná ochrana rostlin a živočichů, Ochrana dřevin, Ochrana a 

využití jeskyní, Ochrana paleontologických nálezů, Ochrana krajinného rázu, Přechodně 

chráněná plocha, Územní systém ekologické stability, Významný krajinný prvek, Ochrana 

ptačfch oblastí. V rámci obecné OP jsou dále stanoveny povinnosti dotčených osob při OP a 

právo orgánu ochrany přírody zakázat porušení těchto podmínek a povinností. 

Významný krajinný prvek (VKP) Je hlavní právní institut obecné ochrany přírody. 

Především se jedná o : "ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část .krajiny utváří 

jej i typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability."22 Významnými krajinnými prvky jsou 

lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tyto VKP vznikají přímo zákonem). 

Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaxegistruje orgán ochrany přírody jako významný 

krajinný prvek. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických 

zahrad a parků. Zákon dále říká, že zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou z této definice vyňata, 

v praxi to znamená, že se VKP mohou nacházet mimo zvláště chráněná území a že nemohou být 

registrovány k ochraně zvláště chráněných druhů. 

2~ odst.l § 3 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajin 
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územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor 

přiroze:ných i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 

oblasti je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 

krajinného rázu (zejména umisťování a povolování staveb) mohou být prováděny pouze s 

ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 

dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

Přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (evropská stanoviště) jsou 

přírodní stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch typů, 

které jsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený 

areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností, za jejichž 

zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními 

předpisy Evropských společenství. 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou velmi významné nebo jedinečné části živé či 

neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, 

vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části třetí nebo čtvrté tohoto zákona. 

Kategorie zvláště chráněných území : Národní parky (NP), Chráněné krajinné oblasti (CHKO), 

Národní přírodní rezervace, Přírodní rezervace, Národní přírodní památky, Přírodní památky a 

nevě lze k ZCHÚ zařadit Evropsky významné lokality. 

Evropsky významné lokality (EVL) je lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu 

(ZCHÚ), která byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky 

vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství. Jsou 

vyhlášeny za účelem ochrany přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin a vytvářejí spolu s ptačími oblastmi a evropskými stanovišti soustavu Natura 2000. 

Ptačí oblasti (PO) jsou vymezovány podle výskytu druhů uvedených v přílohách směrnice 

o ptácích nebo jako shromaždiště (hnízdiště, zimoviště) ptáků libovolného druhu v počtu vyšším 

než 10 000 ks. Tito ptáci jsou hlavním předmětem ochrany, v ptačí oblasti jsou ovšem chráněni 

všichni ptáci, pakliže na některý druh není udělena výjimka z ochrany. V PO je podporován k 

přírodě šetrný způsob hospodaření, ale nepatří, podobně jako VKP, ke zvláště chráněným 

územím. 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch 
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druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 

nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 

. k') 23 (endem1c e. 

2.2.2.2 Ochrana přirody a krajiny v pojetí platných předpisů 

Zákon o životním prostředí zastřešuje tzv. složkové zákony (chránící jednotlivé složky 

přírodního prostředí) a stanoví základní pojmy a principy práva životního prostředí. Některé 

pojmy a zásady, které zákon definuje, jsou významné i pro ochranu přírody a krajiny. K 

předpisům, které na tento zákon navazují a jeho principy konkretizují patří kromě níže 

uvedeného ještě stavební zákon. 

2.2.2 .2.1 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a 

fyzických i 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. 

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k 

udtžení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních 

hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Dále dle pozdějších znění zákona také 

vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. 

Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní 

poměry. 

2.2.2.2.2 Natura 2000 dle evropské směrnice 92/43/EHS a 79/409/EHS 
Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu 

přírody: směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin ("směrnice o stanovištích") a směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících 

ptáků ("směrnice o ptácích"). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy 

rostlin živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. 

Vybudování této soustavy je jednou z povinností Česka jako člena EU. 

Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 11411992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti 

· PO (v originále Special Protection Areas - SP A) a podle směrnice o stanovištích evropsky 

23 
zák!. pojmy evropského systému chráněných území, Ministerstvo ŽP, Soustava Natura2000'[online], Leden 2002 

liRL: www.env.cz/arch/dok [16] 
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význaJllilé lokality - EVL (v originále Sites of Community Importace - SCl). Společně tvoří tyto 

dva typY Jokalit soustavu Natura 2000. 

pO a EVL vyhlašuje je vláda svými nařízeními. Z definice zákona 114/1992 se nejedná o 

zcHÚ. nejsou zde tedy žádné zákazy, ale mohou zde být stanoveny činnosti vyžadující souhlasu 

hr ," d 24 orgánu o_c any pnro y. 

2.2.2.3 Zachování, obnova a péče o l'es v pojetí platných předpisů 

Jak je uvedeno v následující kapitole, zastřešující zákon o ŽP a tzv. složkové zákony 

stanovují základní pojmy a principy práva životního prostředí, které se uplatňují i v lesním 

prostředí. Některé zásady dané přímo v ústavě, jsou významné i pro péči o les, např. zmíněné 

právo volného průchodu krajinou. K nim navíc přistupují i významné principy hospodaření v 

lesním prostředí stanovené v zákoně o lesích, pěstování a lov zvěře stanovené zákonem o 

myslivosti. 

Les je ve svých funkcích ohrožován působením mnoha nepříznivých přírodních a 

civilizačních vlivů. Ohrožování lesa, projevující se u nás zejména v nezákonné těžbě, devastaci 

porostů, nepříznivé skladbě porostů lesních dřevin a znečišťování lesm'ho prostředí, vyvolalo 

potřebu zajistit i ochranu lesa v zákoně, což se v zákoně o lesích výrazně promítlo.25 

2.2.2.3 .1 Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích 
Lesem se dle uvedeného zákona rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené 

k plnění funkcí lesa, které se člení na produkční (především hospodářská tvorba dřevní hmoty) a 

mimoprodukční funkce. Tyto tzv.ekologické funkce představují kromě dalších nepostradatelných 

fyzikálních vlastností (tvorba kyslíku, ochrana půdy před větrnou a vodní erozí, tlumení hluku, 

zachycování prachu a jiných škodlivých částic) především přirozený a zdravý prostor pro 

člověka (rekreace, pohyb, odolnost) a mnohé druhy živočichů i dalších biotopů. 

Účelem zákona o lesích je stanovit předpoklady pro zachování, péči a obnovu lesa jako 

národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku ŽP, pro plnění všech jeho funkcí a pro 

podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Platná právní úprava sleduje tyto směry: 

• 

• 

ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa 

ochranu lesa při obecném užívání lesa (k němu se řadí i pohybové aktivity veřejnosti a 

organizování akcí) -viz kapitola 2.4. 

'24 k v 

25 
ap.]2, Ministerstvo ZP, Soustava Natura2000[online}, Leden 2002 [staženo 2007], URL: www.env.cz/arch/dok 

str.l57, Damohorský M. a kol., Právo životního prostředí, C.H.Beck, !.vydání, Praha 2003 [17] 
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• ochranu lesa při hospodaření v lesích 

• ochranu lesa před škodlivými činiteli 

V právní úpravě převažují administrativní nástroje, které jsou doplňovány prostředky 

koncepčními (lesní plány apod.), prostředky ekonomickými (podpory, náhrady) a prostředky 

ekologicko-právní odpovědnosti (přestupky a jiné správní delikty, nezbytná opatření k odvrácení 

hrezícího nebezpečí). 

2.2.3 Souhrnný přehl:ed so~uvisej~ících právních norem 

Ochrana životního prostředí je řešena v různé míře podrobnosti ve značném množství 

_právních norem. Uvedený soubor předpisů v zásadě pokrývá pouze část oblasti ochrany 

životíll'ho prostředí (tedy přírodu se zaměřením na tři výše vymezené s~ožky). Je však založen na 

koncepci resortního přístupu, který obtížněji zajišťuje udržitelný rozvoj. Podle běžné 

kategorizace práva životního prostředí upravuje tuto problematiku několik skupin právních 

předpisú. 

2.2.3.1 Průřezová právní úprava 

je obsažena v tzv. horizontálních nebo průřezových právních předpisech, tj. předpisech 

vztahujících se na celé ŽP, obecně, nikoli jen na některou jeho část nebo složku. Ochrany přírody 

se v tomto obecném smyslu týkají především : 

• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); 

• zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.2.3.2 Sl1ožková právní úprava 

druhou kategorií jsou předpisy upravující ochranu složek životního prostředí, tedy ovzduší, 

vody a půdy, včetně horninového prostředí. V této skupině vybírám pouze předpisy s užším 

Vztahem k přírodě a třem výše popsaným složkám. Patří sem zejména: 
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• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějši~h předpisů [18]; 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

Zákonů [1!9); 

• zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; 

2.2.3.3 Právní úprava ekosystémů 

do třetí kategorie předpisů se řadí předpisy upravující ochranu a řízení ekosystémů. Jde 

především o: 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

• zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti [20] 

2.2.3.4 Organizační právní úprava 

čtvrtou kategorií jsou předpisy upravující organizační zajištění ochrany životního prostředí. 

P-atří mezi ně zejména: 

• zákon č. 309/2002 Sb., o České inspekci živ. prostředí a její působnosti v ochraně lesa [21]; 

• zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky ve znění 

pozdějších předpisů. 

• dále jednotlivé zřizovací vyhlášky všech ZCHÚ 

2.2.3.5 ú:častenství na rozhodování správních úřadů a správním soudnictví 

• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízeni (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (zejm. 

§ 14) [22]1 

• zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (zejm .. §21, § 34) 

• zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb. (zejm. § 33 a 

následující) 
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2.3 Podpora sportu, péče o zdraví a výchova mládeže 
v právním řádu CR 

péče o zachování zdraví, osobní rozvoj a sociální zázemí obyvatelstva je jedním ze stěžejních 

zájmů státu. V tomto smyslu mohou sporty v přírodě mnohé nabídnout. 

zvláštní formou péče o zdraví je tzv. ochrana veřejného zdraví. Veřejným zdravím se v tomto 

smyslu rozumí zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Ochrana a podpora veřejného zdraví je 

souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek, k 

podpoře zachování zdraví i prevenci vzniku onemocnění a také dozoru nad zachováním těchto 

činností a opatření. Platná právní úprava na úseku ochrany veřejného zdraví ukládá či 

předepisuje k naplnění svého účelu řadu povinností, podmínek a požadavků nejen v oblasti 

hygieny, prevence vzniku onemocnění, šíření infekce a pod., ale také rozvoje odolnosti 

obyvatelstva.Z6 

2.3.1 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

2.3.1 .1 Provozování sportu v přírodě je ve·řejným zájmem 

V souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu [23], jsou sporty v přírodě veřejně 

prospěšnou činností, která si klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice všech 

věkových a sociálních skupin obyvatelstva, upevňování zdraví obyvatelstva a dosahování 

sportovních výkonů reprezentujících jednotlivé obce, regiony i celou Českou republiku. 

Charakter organizace většiny sportů probíhajících v přírodě stejně jako jejich neorganizovaná 

podoba vychází vstříc širokým vrstvám obyvatelstva a patří tak neodmyslitelně k hnutí sportu 

pro všechny, jak je zakotveno ve zmíněném zákoně.27 

2.3.1.2 Povinnost státní správy vytvářet podmínky pro rozvoj sportu 

Zákon též stanovuje povinnost příslušnému úseku státní správy vytvářet podmínky pro rozvoj 

sportu : "Kraje a obce vytvářejí podmínky pro sport, zejména zabezpečují rozvoj sportu pro 

všechny, sportovních talentů, včetně zdravotně postižených"28 

~: §3,16,17, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

28 
§2 odst.2, zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 
§5+6,pís.a), zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 
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2.3.2 Vládní program "Zdraví pro všechny v 21. stol~etí" 

Jedná se o dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR spravovaný 

zvláštním výborem při Radě pro zdraví a životní prostředí.29 

Tento zdravotně politický dokument byl v ČR vytvořen širokým okruhem odborníků mnoha 

zdJ:avotnických profesi ve spolupráci s reprezentanty dalších resortů. Ministerstvo zdravotnictví 

jJllenov:alo a řídHo početný tým 30 pracovních skupin pro jednotlivé dílčí cíle programu. 

2.3.2.1 Cíl 4: zdraví mladých 

Mladé lidi ohrožuje celá řada zdravotních rizik typických pro toto životní období, např. drogy, 

tabák, alkohol, touha po sexuálních zkušenostech. Snížení tělesné aktivity a nezdravé stravovací 

návyky vedou v mnoha zemích k vyššímu počtu obézních osob mezi mladými lidmi. Obezita 

m:ndhdy přetrvává do dospělosti. Děti a mládež minimálně sportují. 

Chybí dostatečná nabídka sportovních a tělovýchovných aktivit mimo rámec sportovního 

tréninku na úrovni výkonnostního popřípadě vrcholového sportu, zejména v městských 

awomeracích a na velkých sídlištích. Je třeba vytvářet dostatečnou nabídku a získávat mládež 

pro sportovní a tělovýchovné aktivity především z řad "sportovně netalentované mládeže", o níž 

není ve sportovních klubech zájem. Je proto zapotřebí všestranně podpořit veškeré organizace 

takové aktivity provozující a rozvíjející. 

Dílčí úkol č. 4. 1. -Děti a dospívající mládež by měly být způsobilejší ke zdravému životu a 

měly by získat schopnost dělat zdravější rozhodnutí. 

úkol Pokračovat ve vytváření podmínek pro volnočasové aktivity pro děti a mládež, 
4.1.5: aktivity strukturované, defmované a organizované (i nepřímým způsobem) 

odpovědnost: MŠMT, územní samosprávné celky 
spolupráce: neziskové organizace 

úkól 

4.1.6: P_okračovat ve vytváření podmínek pro volnočasové sportovní aktivity 
odpovědnost: MŠMT, územní samosprávné celky 
spolupráce: nestátní organizace 

Dílčí úkol č. 4. 3. - Podstatně snížit podíl mladých lidí, kteří se podílejí na zdraví škodlivých 

formách chování, ke kterým patří konzumace drog, tabáku a alkoholu. 

úkol 

4.3.2: Pokračovat v podpoře zájmových sportovních aktivit mládeže řízené kvalifikovanými 
pracovníky s mládeží v oblasti tělesné výchovy a sportu 
odpovědnost: MŠMT 
spolupráce: MZ, územní samosprávné celky, tělocvičné organizace, HS 

29 
§2 vládního usnesení č. 1045/2002, Dlouhodobý program zlepšování stavu obyvatelstva - Zdraví 21 [24] 
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2.3.2.2 Cíl 5: zdravé stárnutí 

Ve vyspělých státech je zřejmý trend nejen k prodlužování života ve stáří (podle křivky 

přežívání jde o směřování k hodnotám kolem 85 let), ale také k poklesu funkčně závažné 

nemocnosti, nezdatnosti ve stáří. To vede nejen k žádoucí kvalitě života ve stáří, ale také k 

omezeni růstu nákladů při financování zdravotnictví. Koncept úspěšného stárnutí vychází z 

představy, že na funkčním stavu ve stáří se kromě neovlivnitelné biologické involuce podílejí 

vtzv.amně i choroby (ovlivnitelné prevencí i účelnou intervencí), kondice (ovlivnitelná životním 

způsobem, intervenčními programy) a vlivy prostředí. 

Dflčí úkol č. 5. 1. - Lidé nad 65 let by měli mít možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a 

akťivně se podílet na životě společnosti. 

úkol Podporovat programy občanských sdružení v oblasti tělovýchovy zaměřené na 
5. t.4: podporu pohybových aktivit stárnoucí populace. 

odpovědnost: MSMT 
spolupráce: občanská sdružení v tělovýchově 

2.3.3 Podíl sportovních aktivit v přírodě 

Sport v přírodě se výrazně podílí na naplňování vládního programu Zdraví 21, jak je zakotven 

v souladu s Evropskou chartou sportu ve vládním usnesení č.l 045/2002. 

Jedním z důvodů ochrany přírody České republiky, vymezených zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, je také jejich ochrana pro ekologicky vhodné formy turistiky a 

rekreace, přičemž sporty v přírodě takovou formou jsou v případě, že jejich konání respektuje 

omezení vyplývající z obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny. 

Zodpovědný pořadatel sportovDích aktivit v přírodě se tedy aktivně podílí na 

naplňování veřejných zájmů české společD:osti, podobně jako se jim v rámci své práce snaží 

sloužit zaměstnanec státní správy. 

2.4 Veřejné užívání lesa 
Les je v rámci platné právní úpravy vymezen jako "pozemky určené k plnění funkce lesa", 

přičemž funkce lesa jsou dvě - produkční (spočívá hlavně ve tvorbě dřevní hmoty) a 

mimoprodukční, které jsou významnější a patří mezi ně i funkce zdravotní a rekreační.30 

a o 
§ 2 písm. h), zákona č. 289/1995 o lesích 
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Lesní zákon (č. 289/1995 Sb) se věnuje obecnému užívání lesa veřejností podrobně v oddíle o 

užíváni lesů. Stanovuje práva i povinnosti obecných uživatelů (=veřejnosti) lesa, přičemž 

taXativní výčet zákazů je dosti obšírný a sportovních aktivit se rovněž týká. 

2A.1 Užívání lieSŮ' 

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní 

plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní 

prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. (§19) 

Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu 

ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném. omezení nebo 

vyloučení vstupu do lesa, u.ejvýše však ua dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce 

s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. 

Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle 

nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu 

(
11vojenské lesy"), se řídí zvláštními předpisy) 31 

2.4.1.1 Zákaz některých č,inností v les,ich 

Dle §20 je 1) v lesích zakázáno :32 

• a) rušit klid a ticho, 

• b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné 

objekty, 

• d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat, 

• f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, 

• g) jezdit a stát s motorovými vozidly, 

• h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, 

• j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, 

• k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, 

• o) znečišťovat les odpady a odpadky . 

JJ 
l2 § 19, zákona č. 289/1995 o lesích 

§ 20, zákona č. 289/1995 o lesích 
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(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdáleností 50 m od okraje 

lesa. 

(5,) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení 

orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem 

konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet 

účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode 

dné doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) aj) a 

odstavce 4 nejsou dotčena. 

2.4.2 Vznik obecného p.ráva občanů užívat l.es 

Historicky tradičním obsahem pojmu "obecné" či "veřejné" užívání lesů je v našich 

podmínkách právo každého občana vstupovat do každého lesa bez ohledu na to, kdo je jeho 

vlastníkem, a sbírat tam lesní plody a na zem spadlé klestí.33 Ve vzdálenější minulosti nebyl sice 

v0!ný přístup do lesů jak panských, tak královských či církevních zakotven v psaném právu 

(zemských deskách a pod.) nicméně jeho zachovávání se stalo typickým znakem každého 

vlastbika. Fakt, že poddaní mohou v lesích náležících vrchnosti pro svou potřebu sbírat plody a 

klestí vycházel i z prosté skutečnosti, že poddaní "patřili" vrchnosti stejně jako les a někdy na 

tomt0 uděleném "právu" závisela i jejich obživa?4 

Moderní právní úpravy se zřetelem na změněné podmínky právo obecného užívání lesa 

modifikují tak, že na jedné straně zachovávají právo každého občana vstupovat do lesa, na druhé 

však respektují právo vlastníka lesa využívat les jako majetek. Přístupy jednotlivých států se 

rozrůzňují a v našich podmínkách vzniklá právní linie zachovává omezení možnosti oplocovat 

les vlastníkem, kromě výslovně uvedených případů. 35 

2.4.3 Střetávání svobody pohybu s právem vlastnickým a s veřejným. 
zájmem OP 

Po přechodu na demokratický systém vzniklý zákon o lesích ponechává značnou část 

rozhodování o využívání lesa na soukromých vlastnících, zatímco u státních lesů stanovuje 

pravidla pro hospodaření mnohem podrobněji. 

: I<ap.6, str.28, Matějka Z., Veřejné užívání a ochrana ŽP di~ I. práce, PF UK, Praha 2002 [25] 

35 "Urbanismus a územní plánováni", Doc.In2.Mansfeldová, CVUT, Praha 1994 
k"lip.8, str.44, "Veřejné užívání a ochrana ZP" dipl.práce, Z. Matějka, PF UK, Praha 2002 
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Zákon o lesích, zachovává "zákaz oplocování lesa z důvodů vlastnických nebo za účelem 

omezováni obecného užívání lesa"36 Problém by mohl nastat v případě nutnosti dokázat 

pohnUt:k.'U - že účelem oplocení bylo omezení obecného užívání lesa nebo ochrana vlastnictví. 

aštěstf platí, že oplocení je drobnou stavbou, na kterou se vztahují stavební předpisy včetně 

povinnosti ohlášení rozsahu a doby výstavby stavebnímu úřadu, který má povinnost v tomto 

případě hlásit záměr vlastníka orgánu správy lesa. 

Orgiln státní správy lesa může z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti 

obč-anů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, a to na návrh vlastníka 

nebo z vlastního podnětu. Totéž lze stanovit vyhláškou nebo nařízením nadřízeného orgánu 

správy lesa. Nedotčené zůstávají v jednotlivých novelách i zákazy vstupu nebo jiná omezení 

z důvodu ochrany lesa a dále z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti obtanů při vzniku větrných 

nebo sněhových kalamit. V těchto případech je právo vyhlásit zákaz ponecháno v rukou 

příslušného orgánu správy lesa.17 

Zákon o lesích výslovně uvádí činnosti, které jsou v lesích zejména zakázány a stanovuje 

režim vyjímek, patří mezi ně - rušit klid a ticho; narušovat půdní kryt; poškozovat stromy nebo 

keife;. sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les; vjíždět motorovými vozidly; mimo lesní 

cesty a jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních; rozdělávat oheň do vzdálenosti 50m od 

.kraje lesa; odhazovat odpadky. Ovšem nejedná se zde o taxativní výčet, protože zákon dále 

stanovuje, že v lese nesmí být prováděna žádná činnost, při které by docházelo k ohrožování 

nebo poškozování lesů. 

Právě svěření povolování vyjímek z některých zákazů orgánu státní správy lesa je kritizováno. 

Praktický život přináší potřebu upravit možnost povolit výjimku alespoň u některých zákazů 

činností v lese, typicky se jedná třeba o "plošný" zákaz jezdit a stát v lese motorovými vozidly 

Vzhledem k četným praktickým zkušenostem je třeba zdůraznit, že nelze omezit nebo zakázat 

vstup občanu do lesa z důvodů, které souvisí s myslivostí, resp. s výkonem práva myslivosti. 

Z techto důvodů lze omezit vstup do lesa jako do honitby jen prostřednictvím orgánu místní 

samosprávy na žádost uživatele honitby a ještě výslovně z důvodu "hnízdění a kladení 

mláďat"37 

]5 § - . 
31 • 32 odst.? a 13, zákona č. 289/1995 o lesích 

_§ 22 odst.2, zákona č. 23/1962 Sb. o myslivosti 
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2.4.4 Výkonné orgány dozírající na veřejné užívání lesa 

v lesrúm prostředí se může každý sportovec i rekreant setkat s člověkem, který v lese 

vykovává zvláštrú činnost, kterou byl pověřen správními orgány. Může se jednat o dělníky, 

pracovníky lesních závodů, správ či nár.parků, kteří v lese hospodaří; členy mysliveckých 

sd:.ružení kteří spravují honitbu (pěstují zvěř) a samozřejmě i zaměstnance CHKO, inspektory ŽP 

či debrovolníky různých sdružení, kteří mají za úkol chránit přírodu. Jedná se o následujíd 

profesní i dobrovolné funkce: Lesní stráž (dle zákona č. 298/1995), stráž přírody (dle 114/1992), 

inspekce ŽP (dle 282/1991), myslivecká stráž (dle 449/2001), zaměstnanci správ (dle přísl. 

zřizovacích dokumentů), obecní policie a policie ČR. 

Především je třeba upozornit, že pokud není nějaká činnost nebo pravomoc příslušnému 

orgánu zákonem stanovena a tato ji přesto provádí nebo uplatňuje, lze se oprávněně domnívat, že 

dotyčná osoba překračuje pravomoci veřejného činitele, za což může být potrestána. 

2.4.4.1 Lesnt stráž 

Lesní stráž je institutem, bezprostředně souvisejícím s 

tzv. ochrannou službou v lesích při obecném užívání lesů 

·občany. 

Lesní stráž ustanovuje na návrh vlastníka lesa nebo z 

vlastního podnětu obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. V průkazu lesní stráže současně stanoví obvod 

její působnosti. Na řízení o ustanovování lesní stráže se 

nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

Do funkce lesní stráže může být ustanovena fyzická 

osoba, která je občanem České republiky, je starší 21 let, 

Odznak lesní stráže je z 
bílého kovu. 

nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně 

způsobilá, prokázala znalost práv a povinností lesní stráže podle tohoto zákona a znalost 

souvisejících předpisů a složila předepsaný slib. Pokud jde o vlastrú ustanovení lesní stráží, to 

obecní úřad obce s rozšířenou působností provede vydáním služebm'ho odznaku a průkazu lesní 

stráže. Obecní úřad obce s rozšířenou působností také vede evidenci lesních stráží. 

2.4.4.1.1 Lesní stráž je při své činnosti povinna: 
• prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak, 
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• dohlížet na dodržování povinností spojených s 

obecným užíváním lesů ( § 19 a 20), 

• oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a 

škody podle jejich povahy buď vlastníku nebo 

uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, 

popřípadě v neodkladných případech též orgánům 

Policie České republiky nebo příslušným orgánům 

státní správy. 

2.4.4.1 .. 2 Lesní stráž je při své činnosti 
oprávněna: 

• zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa 

porušuje ustanovení tohoto zákona, (rozbor lesního 

zákona viz výše) 

Ddltol .,rotomJ olo!il .zllkanom piodeps..,Y sllb a je 
,lllllllfDIItn. 

PJOo\111011--------

$~~,---------------
~~--------------

Pr~kazlesnístráže 

• ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky uvedené v § 53 zákona (např. 

sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les, táboří mimo vyhrazená místa, bez povolení 

poruší zákaz vjezdu motorovým vozidlem, poškozuje stromy a keře, do vzdálenosti 50 m 

od okraje lesa rozdělává oheň, koná bez oznámení orgánu státní správy lesů 

orgaDizované nebo lrromadaé sportovní akce, odhazuje odpady nebo odpadky) 

Za přestupek může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15 000 Kč. 

.. předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li 

jinak zjistit její totožnost, 

• požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní 

policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky. 

2.4.4.2 Stráž přírody 

Stráž přírody ustanovují orgány správy ochrany přírody zejména z řad dobrovolných 

pracovníků. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny. 

Stráz přírody se skládá ze strážců a zpravodajů, které jmenuje a odvolává územně příslušný 

ustanovující úřad. 
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2
.4.4.2•·1 Stráž přírody je při své činnosti povinna 
• prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební r----------------, 

orlznak 

• dohlížet na dodržování povinností spojených s 

kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a 

krajiny, 

• oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a 

škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě též 

orgánům Policie České republiky nebo příslušným 

orgánům státní správy. 
Kovový odznak strážce přírody 

2.4.4.2.2 Strážci přírody jsou podle ze zákona oprávněni : 
• zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, 

• ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody, 

• zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních 

předpisů o ochraně přírody a krajiny a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; 

přistižené osoby jsou povinny uposlechnout, 

• požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní 

policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky. 

2.4.4.3 MysUvecká stráž 

Myslivecká stráž je institutem bezprostředně souvisejícím s tzv. ochranou myslivosti. 

Zajištění ochrany myslivosti je povinností každého uživatele honitby, tedy každého kdo chce 

v nějakém lesním prostředí pěstovat zvěř a lovit. Myslivecká stráž se ustanovuje na období deseti 

let, přičemž příslušné osoby jsou jmenovány obecním úřadem s rozšířenou působností. 

2.4.4.3.1 Myslivecká stráž je dle zákona povinna : 
• prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak, 

• dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti, 

• oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli 

honitby nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též 

orgánům policie nebo příslušným orgánům státní správy. 
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2.4.4.3.2 Myslivecká stráž je dle zákona oprávněna : 
• požadovat od osob, které j,sou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí, 

předložení zbrojního průkazu, 

• zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích!?) v honitbě dopravní 

prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují 

nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu 

o nabytí zvěře, 

• zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiaé činnosti 

tímto zákonem zakázané, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále jen 

"policie"), 

• požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže 

splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky, 

• ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního 

předpisu, (=Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Problídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat jiný zájem než 

zjištění , zda v těchto prostředcích a zavazadlech není neoprávněně nabytá zvěř. 

2.4.4.4 Inspektoři ČIŽP v ochraně lesa 

Inspektoři České inspekce životního prostředí (dále jen "inspektoři") dozírají na dodržování 

ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního 

pr:ostřed:í, právnickými a fyzickými osobami.38 Jedná se o orgán státní správy, který je podřízen 

přímo ministerstvu žp_ Inspektoři j:sou lesní stráží. Tedy prakticky vzato se od ní liší spíše 

možnostmi, které mají v udělování pokut (do výše lmil.Kč) a v zaměření na větší akce, 

přestupky samotných státních orgánů či poškozování ŽP většího rozsahu. 

Užívání lesa jednotlivci proto není hlavním předmětem působnosti inspektorů, naopak na 

hromadné akce sportovního charakteru mohou být inspektoři vysláni, přičemž důvod své 

Přitomnosti není inspektor povinen uvádět. Zákon uvádí, že ČIŽP může zahájit šetření i 

z vlastního popudu. 

Inspektoři se prokazují průkazy inspekce a jsou "oprávněni nosit při výkonu povinností 

'Vyplývajících z pracovního poměru lesnický stejnokroj se státním znakem a služebním 

38 
§3 , zákona č. 282/1991 Sb.o ČIŽP [26] 
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oznaéením".39 Tedy nemusí mít žádnou uniformu nebo odznak, pouze průkaz inspekce vystaven 

oblastním nebo ústředním inspektorátem životního prostředí. 

2.4.4.4.1 Inspektoři jsou kromě závazklllesní stráže výslovně povinni: 
• zaéhovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděli v souvislosti s výkonem své 

činnosti, 

• před vstupem do cizího objektu informovat provozovatele. 

2.4.4.4.2 Inspektoři jsou kromě práv lesní stráže výslovně oprávněni : 
• v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky a vstupovat do 

cizích objektů užívaných pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, 

pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních předpisů. Za škodu při tom 

způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit, 

• požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu 

kontroly. 

• Inspektor může v blokovém řízení uložit blokovou pokutu za přestupek proti pořádku ve 

státní správě na úseku lesního hospodářství, přestupek na úseku ochrany životního 

prostředí a přestupek za porušení jiných povinností v lesním hospodářství.40 

2.5 Užívání lesa pro organizované formy sportovních aktivit 

2.5.1 Vym,ezení organizovaných akcí 

Oproti původnímu široce pojatému vymezení oblasti sportovních aktivit v přírodě, jak jsem 

ho podal v kapitole 2.1.3.2., se budu v tomto oddíle věnovat pouze jejich organizovaným 

formám. Proto považuji za nutné, jakkoli jsem si vědom problematičnosti nějakého dělení aktivit 

na organizované a "neorganizované" akce, nejdříve ujasnit rozdíly mezi neorganizovaným 

sponem (či rekreací) a organizovanými sportovními aktivitami (či akcemi) jak na ně nahlíží má 

práG"e. 

Organizované formy sportovních aktivit ("akce") - Jedná se o protiklad 

spontánních aktivit, při nichž každý více méně určuje sám sobě program (ať už jde o skupinu či 

n1koli), zatímco organizovanost v sobě nese prvek rozdělení na "vedoucí" a "účastníky". Jde 

39 
odst. ], §7, zákona č. 309/2002 Sb o pusobnosti ČIŽP v ochraně lesa 
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tedY 0 sled cílených a plánovaných aktivit (pro různé nmožství osob) za účelem získání nových 

dovedností, realizování výkonu či silného prožitku. 

Nesoutěžní formy- Představují výcvikové kurzy, soustředění, školní výuka, expedice a 

jiné výpravy, zdravotní či terapeutické programy, většina zážitkových akcí, profesionální 

teambuilding apod. 

soutěžní formy - Jde o jednorázové(i vícedenní) akce nejrůznějšího druhu, které mají 

organizátora, vymezený objekt soutěžení (aktivitu, popř.disciplíny) start a cíl. 

2.5.2 Složité lieg,isl'ati:vní vymezení pojmu ".sportovní akce" 

Právní úprava, zmíněná v předchozích kapitolách, opakovaně užívá termín "organizovaná", 

, sportovní", "hromadná" či "veřejná" akce, aniž by tyto nebo pozdější předpisy blíže 

vymezovaly, kdy už se o akci tohoto druhu jedná. Z podstaty pojmu akce i souvislostí užití 

některého z adjektiv, však lze odvodit, že je obecně míněn tentýž společenský fenomén. 

Zákenodárce tedy ponechává posouzení konkrétních situací na odborný výklad tohoto pojmu 

orgánfun státní správy. 

Z podstaty zákona lze vyvodit pouze následující závěry : rozlišení kdy již jde o 

organizoya.I!ounebo hromadnou (či podobnou) akci nemůže být vázáno lokalizací (např. v území 

CHKO je to akce s 20ti a více účastníky, zatímco mimo chráněné území až od 40ti) ani druhem 

aktivity (např. u MTB jde už od 20ti účastníků o hromadnou akci, u skautského výletu až od 40ti, 

zatímco u horolezeckého výcviku už od 1 Oti).41 

Dále budu v mojí práci používat pojem "sportovní akce", přestože tento termín plně 

nevystihuje především nesoutěžní formy organizovaných hromadných akcí sportovního 

charakteru. 

U oficiálních závodů nebo "větších" akcí vcelku panuje shoda, že se o tuto zákonem míněnou 

Spl!>rtovni akci rozhodně jedná. Pořadatelé jsou si v podstatě vždy vědomi, že k zorganizování 

takové akce potřebují minimálně souhlas obce, popřípadě vlastníků lesa a pokud se odehrávají na 

pozemních komunikacích (cyklistika), také Policie. 

Neshody panují přirozeně spíše tam, kde se jedná o ,jakousi menší" akci sportovně 

pohybového charakteru. Například, středoškolské utkání v přespolním běhu s 4mi kategoriemi 

.PQ 20-30 závodnících trvající celkově 2-3 hod. nebo 3denní soustředění oddílu MTB se 

:~ §8, zákona č. 309/2002 Sb. o plisobnosti ČIŽP v ochraně lesa v 

Die názoru: JuDr.Václava Zakouřila (USK Praha, orientační sporty) i Mgr.Ondřeje Vítka, Ph.D (AOPK CR) 

35 



společnými tréninky 15ti cyklistů po lesních cestách, případně celodenní výprava s orientačními 

soutězemi dvou skautských oddílů čítající kolem 50ti účastníků. 

Piaxe odhaluje značně rozdílný přístup co se menších akcí týče nejen mezi orgány správy 

lesa a správy ochrany přírody (což způsobuje odlišné poslání obou úřadů), ale i regionálně 

případn:ě uvnitř samotných státních orgánů. Podobně rozdílný přístup panuje mnohdy mezi 

organizátory takovýchto "menších" akcí- od velmi zodpovědného, až po krajně nezodpovědný. 

2.5.3 Subjekty org.anizující sportovní aktiV'ity v přírodě 

Tradici pohybu v přírodě s sebou přináší řadu organizací a sdružení. Mnohé z nich se zásadně 

pGdílely na dlouhodobém utváření vztahu obyvatelstva nejen ke sportu a pohybu, ale také 

k přírodě. Za všechny uvedu Sokol, Klub českých turistů, případně Skaut-Junák či sdružení 

YMCA. V celé historii až do současnosti se intenzivně podílejí na pofádání sportovních aktivit 

v přírodě sportovní svazy - Český horolezecký svaz (ČHS), Svaz lyžařů ČR, Český svaz 

orientačního běhu, Český svaz cyklistiky a další menší svazy. V neposlední řadě od 

devadesátých let vznikají nejrůznější více či méně sportovní sdružení či outdoorové agentury, 

které do lesního prostředí také vstupuji. 

2.5.3.1 Ochrana lesního prostředí v činnosti KČT 

Klub českých turistů se podílí významně na pracích spojených s ochranou přírody, 

informovanosti a kultivaci veřejnosti ohledně přístupu k zděděným přírodním krásám a 

sp0luvytváří tak dobrý vztah svých členů nejen k pohybu všeho druhu, ale také k prostředí 

v němž se turistika provozuje. 

"Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by i nadále zůstat volně přístupná a při 

-dodržení nutných pravidel pohybu v ní i pravidel ochrany přírody sloužit všem lidem k jejich 

rekreaci, turistickému a sportovnímu vyžití."42 

Pracovníci klubu vyslovují názor, že je třeba defmovat podrobně pravidla pohybu v přírodě, 

stejně jako na pozemních komunikacích existují pravidla silničního provozu, která se . řídí 

platnýnů zákony a vyhláškami a jsou kontrolována Policií ČR. I tato pravidla by měla mít oporu 

v příslušných právních normách a jejich dodržování by mělo být kontrolováno. Ve vlastním 

sch.váleném dokumentu zavazují své členy mimo jiné následujícími pravidly. 

n 
pr~;.ambule, Komise KČT, Pravidla pohybu v přírodě[online], KČT, 1999 [staženo 2007], URL: 

www .kct.czldokumenty [27] 
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2.5.3.1. .1 Výňatek z "Obecných pravidel" 
• V přírodě se pohybujte tak~ abyste ji nepoškodili a zároveň 1 ohleduplně k jiným 

návštěvníkům. 

• Ke svému pohybu v přírodě využívejte přednostně vyznačené trasy pro Vámi použitý druh 

přesunu, na značených trasách jiného přesunu respektujte absolutní přednost tohoto 

přesunu před ostatními. Na nevyznačených trasách má vždy přednost ten zranitelnější 

(sjíždějící lyžař před pěším, pěší před cyklistou apod.). 

• Nikdy nevcházejte nebo nevjíždějte na trasy nebo jejich úseky, které jsou pro Vámi 

používaný druh přesunu zakázány. 

• Dodržujte pravidla pro provozování daného druhu přesunu (pěší, lyže, cyklo ), pravidla 

ochrany přírody, pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích i další 

pravidla, platná pro pohyb v daném území. 

2.5.3.1..2 Úkoly pro Klub českých turistii 43 

Velice zajímavé jsou cíle, které stanovilo vedení KČT, v jejichž smyslu by měla organizace 

měřovatjak své praktické popř. i politické kroky, tak "osvětové úsilí" mezi svými členy. 

• Odsouhlasená Pravidla pohybu v přírodě uvést do příslušných zákonů i dalších právních 

norem. Jejich neustálou propagací je dostat i do vědomí každého, kdo se v přírodě 

pohybuje. 

• Usilovat o právní ochranu turistických značených tras před jejich poškozováním 

hospodářskými i jinými aktivitami. 

• Iniciovat zpřísnění postihů za jízdu motorových vozidel a sněžných skútrů mimo pro ně 

povolené komunikace; usilovat o pravidelné provádění kontrol dodržování těchto zákazů. 

• Zveřejnit seznam pěších značených tras, po nichž není možná jízda cyklistů z jakýchkoli 

důvodů (pro zájmy ochrany přírody; kvůli nebezpečným úsekům; na žádost majitelů nebo 

správců pozemků, po nichž trasy vedou apod.). 

• Iniciovat značení speciálních tras pro bikery a jezdce na koních tak, aby nevznikaly kolize s 

trasami ostatních přesunů. Po zkušenostech s provozem na nich pak defmovat další 

odpovídající pravidla pohybu. 

ob v v 

p.IIl - cíle, Komise KCT, Pravidla pohybu v přírode1on1ine], KCT, 1999 [staženo 2007], URL: 
www.kct.cz/dokumenty 
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• V případě vzniku nového druhu přesunu v přírodě rozšířit Pravidla pohybu v přírodě i na 

tento přesun tak, aby mohl být provozován bez negativního účinku na přesuny ostatní. 

2.5.3.2 Ustanovení v pravidtech vybraných sportů: se vztahem k ochraně lesního 
prostředí 

2.5.3.2.1 Poznámky k některým ustanovenim pravidel běhu na lyžich44 

Jelikož soutěže v běžeckém lyžování se odehrávají na specializovaných běžeckých tratích a to 

"Vždy v zimním období, není nutné závodníky z důvodu ochrany přírody blíže omezovat Gak je 

tomu třeba u orientačního běhu), nicméně i v obecných pravidlech najdeme konkrétní ustanovení 

vymezující prostor účastníkům akce, pohyb po trati a pod. Většina stadionů či tratí se nachází 

v horských oblastech, kde se nachází řada chráněných území. 

• 312.1.5 Při mistrovských a celorepublikových závodech se tratě. v blízkosti stadionu musí 

oplotit, také je nutné uzavřít strmá místa a zúžené části tratě. 

• 302.3.5 Velitel stadionu připravuje ochrannou zónu v prostoru cíle 

• 392.1 Závodník je soutěžním výborem vyloučen mimo jiné vzdálil-li se z vyznačené trati 

nebo neprojel-li všemi kontrolami. 

Stěžejní omezení SLČR ve vztahu k přírodnímu prostředí, ve kterém se soutěže v běhu na 

lyžích odehrávají představují poměrně přísná pravidla pro stavbu okruhů a lyžařských stadionů i 

přípravu tratí pro vlastní závod. Jakékoli stavby či úprava cest podléhá samozřejmě stavebnímu 

povolení. 

• 313.2.5 Homologace- Při homologaci běžeckých tratí se postupuje dle směrnice vydané 

STK ÚBD SLČR. Homologační protokol (certifikát) má platnost pět let. Při každoročním 

používání tratí, bez zásadních připomínek, lze prodloužit platnost homologace pro dalších 

pět let. 

• 315.2.5 Jsou zakázány jakékoliv umělé prostředky pro zlepšení klouzavosti stopy . 

Podobně jsou v pravidlech specifikovány (směrnicí) i technické prostředky, které se používají 

pro úpravu lyžařských stop. 

2.5.3.2.2 Poznámky k některým ustanovením pravidel orientačního běhu 

~'1 podrobně v "Pravidla lyžařských závodů- severské disciplíny", Svaz lyžařů ČR, 2005 [28] 
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Vybraná ustanovení Pravidel OB45 mající vztah k ochraně ŽP (vždy číslo článku. Pravidel, 

text pravidla a krátký komentář): 

• ll J. Při přípravě závodů je třeba postupovat v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, zajistit povolení ke vstupu na pozemky a respektovat zásady ochrany životního 

prostředí. 

• 18.1. Na trati závodu se závodníci musí chovat co nejtišeji, nesmí vstupovat na oplocené 

pozemky a svým chováním v průběhu závodu nesmí porušit obecně závazná pravidla ve 

vztahu k vlastníkům nemovitostí, ochraně životního prostředí apod. 

Stanovena povinnost pořadatele závodu i závodníka plnit a respektovat všechny právní 

pfedpisy k ochraně životního prostředí. 

• 5.2. Všechny osoby přítomné na závodech musí před závody a během závodů pobývat 

mimo závodní oblast a nesmí se snažit závody ovlivňovat (čl. 11.5). 

.. 11.5. Závodní oblast je zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. 

Do závodní oblasti mohou vstupovat pouze oprávnění pořadatelé. Závodníci pak pouze v 

časovém intervalu mezi okamžikem startu. a proběhnutím cílovou čarou. Případné 

výjimky povoluje hlavní rozhodčí. 

11 11.3. Během závodů nesmí závodník vstoupit do zakázaných prostorů vyznačených na 

mapě nebo specifikovaných v pokynech. Tyto prostory musí pořadatel označit nebo 

definovat tak, aby závodník mohl v terénu bez problémů rozpoznat hranice těchto oblastí. 

Zakázané prostory se na mapě zakreslují v souladu s čl. 14.1., 14.3. a 12.7. 

• 18.9. Závodník nesmí být doprovázen jinou osobou, ani zvířetem (pokud není rozpisem pro 

danou kategorii stanoveno jinak). 

Po závodním prostoru se nesmí pohybovat nikdo jiný, než samotní závodníci, pohyb osob je 

tedy omezen. Pohyb závodníků po krajině lze územně usměrňovat (např. s ohledem na zvlášť 

chráněné části přírody) a závodníci jsou povinni toto omezení respektovat pod hrozbou 

diskvalifikace. Minimalizace, resp. přímo zákaz pohybu jiných osob po závodním prostoru než 

samotných závodníků. Zákaz pohybu zvířat po závodním prostoru (snížení rizika ohrožení zvěře, 

ptactva apod. např. psy). 

• 16.3. Jedinými technickými pomůckami, které může závodník během závodu používat, 

jsou: mapa a závodní průkaz, které obdržel od pořadatele popis kontrol, který obdržel od 

4S v Č 
Soutěžní komise CSOB, Pravidla orientačního běhu[online], eský svaz OB, 6. vydání, 1996, [staženo 03/2007], URL: 

www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty/pravidla _ ob.htm [29] 
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pořadatele, nebo ve vlastní úpravě (čl. 12.8 a 12.9) vlastní busola, hodinky, svítilna, sport 

tester, lupa, brýle aj . zdravotní pomůcky. 

• 16.1. Pořadatel může předepsat omezení běžeckého oblečení a obutí. Toto omezení musí 

uvést v rozpise závodů. 

Závodníci nemají u sebe žádné technické vybavení, které by mohlo negativně působit na 

životní prostředí. S ohledem na charakter terénu (např. pískovcové oblasti) je omezováno např. 

běžecké obutí závodníků a v takových oblastech je standardně zakázáno použití bot s hřeby. 

2.5.3.2.3 Ochrana lesního prostředí v pravidlech pro horolezce 
Jeljkož skalní lezení představuje svébytnou sportovní disciplínu, jejíž těžiště nespočívá 

v hromadných akcích, ale ve výkonech podávaných samostatně malými skupinami sportovců, 

nevztahují se pravidla soutěží k ochraně přírody jako u jiných sportů v přírodě. Základem 

soutěžního lezení představují závody na umělých stěnách. Hromadné akce probíhající v přírodě 

jsou proto u sportovního lezení spíše výjimkou. (některé typy obtížnostních soutěží, lezení v 

rámci "survivalových závodů" a pod.) 46 Zároveň jsou ale všichni členové ČHS vázáni při vlastní 

sportovní aktivitě pravidly pro lezení, jejichž porušování muže být penalizováno ze strany svazu 

v nejvyšší míře ukončením členství proviněné osoby. 

Dle Všeobecných pravidel lezení Českého horolezeckého svazu: 47 

• 2.1. Horolezec je povinen užívat k přístupu ke skalám turistické cesty nebo cesty 

vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody. V případě, že cesty nejsou vyznačeny 

(lezecké objekty jsou mimo území národní přírodní rezervace), je povinen volit přístup 

tak, aby nedocházelo k poškozování povrchu půdy a její následné erozi. 

• 

• 

• 

2.2. Při výstupu a sestupu je povinností horolezce postupovat tak, aby poškození povrchu 

skály bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

2.3. Je zakázáno jakkoliv měnit povrch skal (úpravy a vytváření chytů a pod.). Lézt ve 

stoupacích železech v zimních podmínkách je zakázáno s výjimkou ledopádů v oblastech 

vymezených orgánem ochrany přírody. 

2.5. Horolezec je povinen chovat se tak, aby nebylo znečisťováno přírodní prostředí 

odpadky a při výstupu nebylo rušeno hnízdící ptactvo. Pokud zjistí v trase výstupu nebo v 

46 
IV.kapitola, "Sportovní lezení- průvodce sportem", Stefan Winter, Kopp 2004 [30] 

47 
§2, VK ČHS, Pravidla lezení ČHS: zákadní ustanovení, platná od 1.1.1999, Český horolezecký svaz 2000 [staženo 2007], 

URL: www.horosvaz.czJdokumenty [31} 
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její blízkosti hnízdění, je povinen přerušit výstup a oznámit hnízdění orgánu ochrany 

přírody. 

• 6.2. Mimo všeobecného dohledu dle § 6 odstl. je každý člen ČHS povinen upozornit jiné 

lezce jak na porušování těchto pravidel, tak i na porušování ochrany přírody a 

nedodržování čistoty a pořádku ve skalách. 48 

V oblastech méně odolných pískovcových skal, platí ještě přísnější pravidla, která nutnost 

chránit přírodu, zvířata i skalní útvary zdůrazňují na mnoha místech : 

• V preambuli pravidel se praví : "Horolezci ctí krásy a hodnoty přírodou vytvořených 

skalních útvarů a jedinečných skalních měst na území České republiky i kdekoli jinde na 

"'t"' u49 sve e. 

• 1.2. Lezci, jsou povinni informovat se o případných omezeních, platných pro danou skalní 

oblast či lezecký objekt a řídit se jimi. 

Lezci jsou dle pravidel v pískovcových oblastech povinni: 5° 

1 2.a) chovat se na lezeckých objektech a v jejich okolí tak, aby nedocházelo k poškozování 

přírody, dbát na čistotu a pořádek 

1 2.b) ve zvláště chráněných územích s vymezenými lezeckými lokalitami využívat k lezení 

pouze tyto lokality a přístupové a sestupové trasy, jsou-li určeny 

1 2.c) řídit se značením umístěným majiteli pozemků, orgány ochrany přírody, správci lesa a 

dalšími oprávněnými subjekty v místech těmito značeními označenými. 1) 

Lezcům je dle pravidel v pískovcových oblastech zakázáno: 

1 2.d) jakkoliv měnit povrch skal za účelem úpravy a vytváření chytů a stupů. Výjimku může 

udělit OVK např. pro bývalé lomy a nepřírodní terény. V případě ZCHÚ se tak může stát 

výhradně na základě písemného souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody 

1 2.e) lézt na mokrých a vlhkých skalách, lézt v botách s tvrdou podrážkou; 

48 §6 v • č · , , VK CHS, Pravidla lezení CHS: zákadní ustanovení, platná od 1.1.1999, eský horolezecký svaz 2000 (staženo 2007], 
}JRt: www.horosva:.cz/dokumenty [31] • v 

preambule, VK CHS, Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech CR[online], platná od 1.1.2007, CHS 2007 
[slaženo 2006], URL : www.horosvaz.cz/dokumenty [32] 
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• 2.:±) při pokládání a odstraňování textilních smyček (dále jen smyčky) poškozovat skálu a 

rostliny. 

• 2.g) použití jistících prostředků poškozujících skálu (vklíněnce, frendy, skoby atd.). 

• 2.h) manipulací s lanem poškozovat třením povrch skal. Lezecké cesty nesmí být 

zdolávány styly On Sight (OS), Rotpunkt (RP), Toprope (TR) atd., pokud by přitom 

mohlo dojít k poškození skály třením lana. 

• 2.i) použití chemických a minerálních látek, které by měly sloužit ke zvýšení tření a 

přilnavosti pokožky na skalách (např. magnesium). 

• 6.7. Zákazy prvovýstupů- Příslušná OVK má právo uzavřít lezecké objekty a oblasti nebo 

jejich části pro provádění dalších prvovýstupů. Pokud byly v těchto případech 

prvovýstupy již započaty mají autoři nárok na jejich dokončení. Všechny tyto 

prvovýstupy musí být předloženy příslušné OVK k evidenci. 

2.6 Les a sportovní aktivity v chráněných územích 
Pouze připomenu, že chráněná území představují po zavedení systému soustavy Natura 2000 

následující území : ZCHÚ - zvláště chráněná území (=NP+CHKO a maloplošné 

NPR,NPP,PR,PP, které se mohou nacházet vně i uvnitř NP,CHKO) dále EVL - evropsky 

vý:enamné lokality a PO - ptačí oblasti. 

2.6.1 Sportovní akce v některých CHKO 

Je zřejmé, že soutěžní sport představuje fenomén, který přitáhne do lesního prostředí značné 

množství lidí. Jelikož naprostá většina má k přírodním krásám bližší vztah (není to pro ně pouze 

,zdravá tělocvična"), snahy pořadatelů ohledně lokalizace soutěží se upínají na oblasti atraktivní, 

které ovšem často spadají do některých ZCHÚ. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že tyto 

chráněné území představují přibližně 14% z celkové rozlohy ČR51 a proto se i přes tuto snahu 

organizátorů většina odehrává mimo chráněná území. 

so . 
f článek 2, VK ČHS, Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech ČR[onlineJ, platná od 1.1.2007, ČHS 2007 
~~eno 2006], URL : www.horosv~. cz/dokumenty 

Vtz Příloha č.2- zonace ZCHU, http://www.ochranaprirody.cz/index.php, page-id 74 
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2,6.1.1 Srovnán:Í odhadu účasti na soutěžích a návštěvnosti v CHKO Labské 
pískovce 

Pro srovnání čísel bych rád předložil více méně náhodně zjištěnou informaci o celkové 

odhadované návštěvnosti naučných stezek, uváděné Správou CHKO Labské pískovce : v roce 

2004 se jednalo o 90 tisíc návštěvníků.52 Správa tohoto chráněného území dále uvádí počet 

oznámených sportovních akcí v tomtéž roce 27. Dle předchozích úvah a s vědomím omezené 

vypevídací hodnoty lze z takového čísla odvodit počet účastníků maximálně něco mezi 8 a 12 

tisíc. 

Jak se zdá, přibližný celkový počet účastníků závodů uvedený v předchozí kapitole není 

významný z dlouhodobého hlediska. Určitý význam s ohledem na ochranu přírody má 

skutečnost, že při soutěži dochází k časové a místní koncentraci většího počtu lidí. Dále je třeba 

dodat, že regionální odlišnosti jsou v případě sportovních soutěží opravdu značné a proto na 

některých chráněných územích se jistě odehrávají desítky sportovních ~cí s vysokou účastí, což 

nutilě přináší jisté problémy. 

2.6.1.2 Rozdíly ve využívání územ i vedou k rozdílným přístupům orgánů O.P 

Právě v oblastech s vysokým počtem sportovních akcí (např.Český ráj) se pak projevují časté 

s~ety mezi organizátory a orgány správy OP, od nichž se přirozeně odvíjí i snaha státní správy o 

různá legislativní řešení, omezení bližšími ochrannými podmínkami či návštěvním řádem, které 

však jsou podřízeny zákonu o ochraně přírody (114/1992) a proto by neměly jeho ustanovení 

nepřiměřeně rozšiřovat. Proto nakonec většina problémů vychází z konkrétní situace podle toho, 

jak se dočasná ochranná opatření promítnou do postupu organizace dané akce a jak :flexibilní 

jsou pracovníci správy OP. 

2.6.2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

AOPK ČR - je organizační složka státu. Zajišťuje prostřednictvím 24 správ chráněných 

krajinných oblastí speciální státní správu pro území CHKO, NPR, NPP, PR, PP, pro silně 

ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů a pro vybrané ptačí oblasti vymezené jako 

součást soustavy Natura 2000.53 

:
2 

kap.5, Stein a kol., Výroční správa CHKO Labské pískovce- 2004, SprávaCHKO, Březen 2005 [33] 
1 Předsednictvo PS, Základní informace: PS RST, AOPK ČR, 2005, URL: www.ochranaprirody.cz/index.php [34] 
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2.&.2.1 Plochy chráněných území v ČR 54 

plocha v km 

78 867 
10483 

10463 

6 936 

7244 

9 908 

soustava Natura 2000 uvnitř CHKO 4 069 

ptačí oblasti v _překryvu s CHKO 2 700 

ptačf oblasti ve správě SCHKO 
f. včetně výběžků vně a ll tačích oblastí zcela mimo CHKO 

3 635 

cvro sky významné lokality národního seznamu 1424 

2.6.3 Pracovní skupina pro rekreaci, sport a turistiku AOPK ČR 

PS RST · je pracovním orgánem Správy ochrany přírody Praha. Byla zřízena Organizačním 

opatřením ředitele SOP č.I2/2004. Základním zadáním vyplývajícím z tohoto zřizovacího 

dokumentu je pro vymezenou oblast činnosti (RST). Činnost pracovní skupiny je kontinuální a 

není časově ohraničena, schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

2.6.3.1.1 Cíle pracovní skupiny pro RST 
• monitorovat situaci v jednotlivých CHKO 

• zpracovávat návrhy na jednotný postup všech pracovišť SOP 

• v případě potřeby zpracovávat doporučení pro Ministerstvo ŽP 

Kromě obecných cílů formulovala pracovní skupina následující úkoly pro svojí činnosti a 

nástroje k jejich dosažení: 

Zmapováni aktivit 
• Sestavení přehledu aktivit s významným vlivem na přírodu a krajinu v chráněných 

krajinných oblastech (CHKO) 

• Zpracování analýzy vlivů jednotlivých aktivit na přírodu a krajinu 

• Vyhodnocení váhy konkrétních aktivit v jednotlivých CHKO 

• Sledování vývoje aktivit a jejich vlivů (trendy, nové aktivity) 

$4 

Mínísterstvo ŽP, Soustava Natura2000[online], Leden 2002 (staženo 2007), URL: www.env.cz/arch/dok 
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Sjednocení přístupu v rámci jednotlivých správ OP 
• Analýza přístupu jednotlivých správ CHKO ke konkrétním aktivitám 

• Vytipování zdrojů konfliktů, návrhy jejich systémových i příležitostných řešení 

• Zpracování doporučení a metodických návodů pro správy CHKO (stejný přístup při 

zachování různosti postupu podle místních podmínek) 

• Doporučení pro tvorbu plánů péče o CHKO 

Sjednocení přístupu všech orgánů ochrany přírody v 

• Analýza přístupu ostatních orgánů OP (správy národních parků, Ministerstvo ZP, krajské 

óřady, ČIŽP ... ) ke konkrétním aktivitám 

• Sdílení metodických doporučení SOP se správami NP a ostatními orgány OP 

• Návrhy doporučení pro metodickou a koncepční práci a rozhodovací praxi MŽP 

Dosažení vzájemné informovanosti orgánů OP a partnerů 
• Komunikace s veřejností, podnikateli, veřejnou správou, sdělovacími prostředky 

(informování o východiscích a postojích orgánů ochrany přírody, získání zpětné vazby) 

• Pověření jednotlivých členů pracovní skupiny RST jako "specialistů" pro trvalý kontakt a 

jednání s partnery rámci konkrétních aktivit 

2.6.3.2 Přednostně řešené aktivity a kontaktní osoby: 

• horolezectví - J. Hušek 

• cyklistika -I. Bartoš 

• běžecké lyžování - J. Flašar 

• sjezdové lyžování, SNB, skialpinismus- J. Halfar 

• infrastruktura - R. Remeš 

• orientační běh - S. Valda 

• vzdušné aktivity- P. Hůla 

• vodní sporty- zatím neobsazeno 

• motorové sporty - zatím neobsazeno 

• outdoor souboje, survival- zatím neobsazeno 

2.6.3.2.1 Kontakty: 

lug. Jiří HUŠEK, vedoucí pracovní skupiny 
Správa CHKO Jizerské hory, 
llJezu 10 
460 Ol Liberec 
tel. 482 428 999 

Mgr. Ondřej VÍTEK, Ph.D., tajemník prac. skupiny 
Agentura ochrany přírody a krajiny, pracoviště: 
Nuselská39 
140 00 Praha 4 
tel. 241 082 310 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1 Cíl práce 

Cilem mé práce je vytvořit na základě rozboru právní úpravy a postupu jednání s orgány státní 

spravy podklad metodického materiálu pro organizování vybraných sportovních aktivit v lesním 

prostředí. 

, 
3.2 Ukoly práce 

1 Rešerše právní úpravy se vztahem k lesnímu prostředí, článků a jiné literatury 

1 Podrobná analýza vybraných právních dokumentů 

1 Rozbor správní praxe jednotlivých dotčených orgánů státní správy 

1 Rozbor organizace soutěží vybraných sportovních aktivit 

1 Syntéza zjištěných faktů, závazných povinností a obvyklých postupů do podkladu 

metodického materiálu pro organizátory 
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4 METODIKA A ZVOLENÉ POSTUPY 

4.1 Rešerše právní úpravy - vytvoření tabulky omezení dle typů území a 
zákonných lhůt správních orgáuů 

z hlediska cíle práce se ukázalo jako důležité pro vytvoření obecného postupu jednání 

organizátora s dotčenými orgány státní správy sestavit přehled jednotlivých omezení a 

zákonných 1hůt vyplývajících z lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. 

4.2 Sro\TDávací analýza zřizovacích vyhlášek velkoplošných ZCHÚ 

Na základě podrobného prostudování zákona o ochraně přírody a krajiny, jsem zjistil, že 

velkoplošné ZCHÚ (= CHKO a NP) jsou zřizovány zvláštními zřizovacími vyhláškami 

ministerstva ŽP, které obsahují tzv.bližší ochranné podmínky. Tyto podmínky specifikují 

ustanovení zmíněného zákona a očekával jsem že mohou obsahovat povinnosti či zákazy 

vztahující se k organizování sportovních aktivit. Proto jsem se rozhodl podrobit všech 24 

dokumentů CHKO srovnávací analýze. 

4.3 Zjišt'ování správní praxe vybraných orgánů státní správy ochrany 
přírody a lesa 

N a základě rešerše právní úpravy, odborných článků a internetové diskuse sportovní 

veřejnosti vyvstala potřeba zkoumat mimo jiné postoj pracovníků CHKO k vymezení sportovní 

akce kjejíž organizaci je třeba souhlas orgánů OP. Rozhodl jsem se pro formu ankety, kterou 

jsem zpracoval na základě konzultací s Mgr. Janem Flašarem (vedoucím správy CHKO), 

Mgr.Ondřejem Vítkem (tajemník pracovní skupiny pro rekreaci, sport a turistiku při AOPK ČR). 

Rozesílání ankety umožnilo zahrnout do otázek i další oblasti - počty akcí, formální chyby 

žádostí o souhlas, druhy ohrožení přírody při akcích, atd. 

Nejpřijatelnější a zároveň nejrychlejší zjišťovací forma pro potřebný rozbor je elektronický 

formulář zasílaný e-mailem zvoleným cílovým skupinám- viz příloha č.2. Jako cílové skupiny 

jsem zvolil : vedoucí jednotlivých správ CHK.0(24), dále pracovníky státní správy OP - odboru 

ŽP vybraných Obecních úřadů mimo CHK0(16), pracovníci lesních správ (20). 
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4.4 Zjišťování správní praxe dalších dotčených orgánů v návaznosti na 
vybrané sportovní aktivity 

Provedl jsem rozbor rozhovorů s osobami několika cílových skupin : právníci organizující 

sportovní akce, sportující zaměstnanci správy OP a organizátoři jednotlivých vybraných sportů, 

které jsem oslovil a absolvoval s nimi pracovní schůzku. Byli to: Mgr.Karel Haas (LPU), 

Mgr.Václav Zakouřil ml.(USK Praha), Mgr.Jan Flašar (OK Jindřichův Hradec), Petr Šimera 

(MTBmaraton team), Jiří Hušek (správa CHKO Jizerky), Mgr. Čestmír Bulíř (KTV, Fel ČVUT), 

Ing.Jan Stonawski (Lesy ČR a.s.), Ing. Jiří Dlouhý (SK Kotlářka Praha). 

4.5 Rozbor organizace soutěží - počty soutěží vybraných sportů ve zvolených 
letech 

I když soutěžní forma vybraných sportovních aktivit není vždy nejčastější, představuje počet a 

případné členění oficiálních akcí významné vodítko pro rozbor situace v jednotlivých sportech. 

Jako kriterium kdy akci do přehledu soutěží zařadím, kromě oficiální zařazení do termínové 

listiny svazu (např. u MTB to neni vždy jednoznačné), jsem stanovil minimum 200 závodníků, 

stanovované dle výsledků z minulých let popř.počtu kategorií. 

4.6 Rozbor organizace - kritické prvky příprav a průběhu soutěží 
realizovaných s mým přispěním v posledních letech 

Od roku 1998 se podílím aktivně na přípravě a organizaci závodů středního i většího rozsahu 

(3.00-900 závodníků) v orientačním běhu, připravuji outdoorové kurzy v rámci občanského 

sdružení Atleti v Akci a přispívám k organizaci cyklistického festivalu Bike Adventure 

pořádane'ho USK Praha. Rozbor jsem provedl zpětným vyhodnocením. 

4. 7 Syntéza závazných ustanovení a postupů + praktické rady 

Závěrečná tvorba podkladu metodického materiálu představuje úhrn důležitých informací, jak 

získat potřebné souhlasy k organizaci sportovní akce. Systematické rozčlenění postupu na 

jednotlivé kroky doplněné o praktická doporučení, do kterých budou promítnuty předchozí 

výsledky z bodů 4.1.- 4.6. Bude nutné sestavit přehled (tabulku) stěžejních ze zákona povinných 

kroků pro získání potřebných souhlasů. 
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

5.1 Matice omezení a zákonných lhůt dle typů chráněných 
, , 
uzem1 

právního 
předpisu oznámení oznámení stanovení 
(Šumava- orgánu státní doplňujkích 

'' nařízení vlády č. správy lesů; podmínek. 
163/1991 Sb.; 
Podyjí- nařízení 3 měsíce před Rozhodnuti {§ 49 
vlády č. 164/1991 konáním akce- jednoduchá SŘl: 
Sb.;Krkonoše-
nařízeni vlády ČR oznámení(+ :.::> 

č. 165/1991 Sb.; projednání) bezodkladně, 

české Švýcarsko Lesům české 
ostatní=> - jednoduchá => 

-zákon č. republiky -
16111 60 dnů, bezodkladně, 

Dle Obecní úřad · dnů před - ostatní=> 30 dnů, 
právního CHKO+ obce konáním akce-
předpisu: viz ČIŽP (§ 80 s rozšířenou oznámení 
analýza ZOPK) působností I orgánu státní 

- zvlášť složi- zvlášť složitá => 
zřizovacích krajský úřad správy lesů; -
vyhlášek (pokud akce tá => 90 dnů, 60 dnů, od zahájení 

přesahuje 
od zahájení řízení, 

správní obvod 2 měsíce před 
řízení 

pak případné (§ 83 odst. 3 -
obce konáním akce- ZOPK prodloužení 
s rozšířenou oznámení(+ X.rozdíl od§ odvolacím 
působností) projednání) 49 odst. 1 a 2 (rozkladovým) 

Správě CHKO; SŘ X rozdíl orgánem. 

od§ 71 SŘ-
N) 

Rozhodnutí {§ 71 
SŘ-Nl: 

3 měsíce před - jednoduchá => 
konáním akce - bezodkladně, 
oznámení(+ - ostatní=> 30 dnů, 
projednání) 
Lesům České pak se připočítává 
republiky doba až 30 dnů ve 

Předvolání vyjmenovaných 
k ústnímu případech (např. 

jednání: nařízení ústního 

Dle konkrétního • Ministerstvo Obecní úřad 30 d před -nejméně 15 
jednání, místního 

právního ŽP, pokud obce konáním akce- dnů, 
šetření atd.) nebo 

předpisu tuto s rozšířenou oznámení nejméně 30 doba nutná 

působnost působností I orgánu státní dnů, přede 
k provedení 

nepřeneslo krajský úřad správy lesů; dnem 
vyjmenovaných 

na správu NP (pokud akce jednání. 
úkonů (např. 

nebo CHKO přesahuje 
zpracováni znaleckého 

+ ČIŽP (§ 80) správní obvod 
posudku) 

Dle konkrétního Krajský úřad 
obce 

3 měsíce před 
s rozšířenou 

právního + ČIŽP (§ 80 působností) 
konáním akce-

předpisu ZOPK) oznámení(+ 
projednání) 
Lesům České 
republiky 
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Typ Typ Or,gá_n 'Lhůty- Lhů.ty - orgán Lhuty - organ 
omezení- státní poř:adat statn~ spráyY státní správy 

správy lesů el ZP les Čl 
Dle Nejdéle do 15 dnů 
konkrétního pokud tuto Rozhodnutí ode dne doručení 

1 

právního působnost ' oznámení stanovení 
• předpisu nepřeneslo na -jednoduchá => · doplňuj:ících 

správu NP nebo , bezodkladně, podmínek. 
CHKO + ČIŽP (§ 

'80 - ostatní => 60 Rozhodnutí (§ 49 
o 

Dle 1 Krajský úřad + dnů., SR}: 
konkrétního . ČIŽP (§ 80 ZOPK) - jednoduchá => 
právního I 

'bezodkladně, 
předpisu - zvlášť složitá - ostatní => 30 dnů, 

(ale Dle Ministerstvo · => 90 dnů, od - zvlášť složitá => + 
· zahájení řízení 60 dnů·, od zahájení nutno počítat konkrétního ČI'ŽP (§ 80 ZOPK} 

s ochranou právního (§ 83 odst. 3 řízení, 

odpovídaJící předpisu 
ZOPK X.rozdí!l - pak případné 

kategorii, od § 49 odst. 1 prodloužení 
a2 SŘXrozdíl odvolacím jaké bude 
od § 71 S'Ř-N) (rozkladovým) v budoucnu 

EVL 
orgánem. 

Rozhodnutí (§ 71 
Dle Předvolání ,SŘ-NJ: 
konkrétního 
právního 

k ústnímu .- jednoduchá => 
jednání: bezodkladně, 

předpisu - ostatní=> 30 dnů, 
-nejméně 15 pak se připočítává 
dnů, doba až 30 dnů ve 
nejméně 30 vyjmenovaných 
dnů, přede případech (např. 
dnem jednání. nařízení ústního 

Není Vojenský jednání, místního 
lesní úřad šetření atd.) nebo 

doba nutná 
k provedení 

Není Obecní úřad obce Obecní úřad vyjmenovaných 

s rozšířenou obce úkonů (např. 

působností (§ s rozšířenou zpracování znaleckého 

77 odst. 3 ZOPK) působností I 
posudku) 

+ ČIŽP (§ 80 krajský úřad 
ZOP 

Tabulka souhrnně představuje nejen povinnosti pořadatelů při oznamování záměru užít les pro 

organizaci sportovní akce, ale také závazky státních orgánů pro komunikaci s občany či 

sdruženími. Podotýkám, že se jedná o náležitosti zakotvené pouze lesním zákoně a zákoně o 

ochraně přírody, zákon o pozemních komunikacích jsem do tohoto přehledu nezahrnul. Do 

Výsledného návrhu metodického materiálu však bude nutné tento zákon zapracovat. 

Lhůty pro rozhodnutí státních orgánů obsahuje především Správní řád, který platí pro všechny 

tyPy orgánů a území. 
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5.2 Srovnávací analýza zřizova·cích vyhlášek CHKO 
Vybraná ><D ' ' ..r::. ' ;u; c . ~: . 

~ E .Q • 
ustanovení o <D 

>Q) >O o ..Q: c .._: ~ 
c •>. ,e, ro L.. O• >O c. •::I 

obecném užívání ~ ~ -ro: ro ~, : -c :;::; ........ ~ 
E ....... ro ~(i) U• <D-. E lesa zřizovacích -o :::::I~ o 

ť 
ro• L.. ...... ............ ~~:;o ~ ~: <D o c ..... -Q) .... a.: 

vyhlášek: a.- a.. ti~ 
0- ' ~ ' : N 

..:EO ro ~ ro c Q) ..... <'O• o 
c'(])~ N ll) c: - ..r::. • a. · - Q) ..... •2 ~: ..t::.<D .... "O .!!!. > c 5 Q)- -. ..r::. O N ~ 2N 

E O-o:> c;E C' o c: 
.QE o •::I '(O -a> t::: ro E L....r::. -ro: .o >. 

..r::.E .... c: ·~ - g_E.g o o ...... '(O o. ~2 .2'(]) a. '(U >.: (U,_ ..t::.->. ~: ~t: 
ll) >..X: o > c ll) o~ -c ...... -o. Q)Q) 

>ll)- 0 >N' o-ro ..... .__ >Q) Q) >Q): c a.. ->O c >N Q) ll) 
ro >O >(I) • >O> ro..r::..!! "O>N -o ' '(U UJ : ~-~ ~~ 

·-o ca .o~ : "O>(])E ::Cro ~ ro o ·ro ro '«<' > • 
c::: o' c~ ·ro co > .... >: o o. 

>.>ll) Q) c ::I ~~: N ._ )'- ·- E o..r::. o• N..C: ~->. 
>-ro Ci .<D ~ >-' ~~ o ~-- ·-

0.. ~· 
..... )C Cl) I >Nc 

~~ 
t.>' a. ros a.. "j;j c. :::::1:-

název CHKO 
. . ' . . 

12 . . . . . . ' . . 
,1956 Moravský kras 

. . . . . ' . . . . . . 
'! 1967 Jizerky 

. ' . . . ' . :ano . . . . . . ' . . . ' 1969 Jeseníky . . . ;ano . . . . . . 
1969 Orlické hory 

. . . . . . . : ano :ne . . . . 
Žďárské vrchy 

. . . . . . 
1970 . ' . . ; ano ;ano . ' . . . ' . . 
1972 český kras 

. . ' ' i ano i ano . ' ' . . . . . 
11972 Labské pískovce 

. . ' ' . . . . ' ' ; ano ; ano . . ' ' . ' ' ' 
1.1973 Beskydy ' . ' ' ; ano i ano . . . . . . 
1974 · Slavkovský les 

. . . . ' . . . : ano :ano . . . . . . . 
České středohoří 

. . . . . 
1976 . . . ; ano ; ano . . . . . . 
1976 Kokořínsko 

. . . ' . . . . :ano : ano . . . . . . . . 
1976 Lužické hory . . ' ;ano ; ano . . ' . ' ' 

; 1976 Pálava 
. . . . ' . ' ' : ano : ano ' ' ' 
' ' . . 

!1978 Křivoklátsko ; ano** ' ' ; ano ano ' . 
' ' 

1979 Treboňsko i ano** ' . . 
' . : ano ano ' . 

1980 Bílé Karpaty i ano* 
. . i ano ano . . . . 

1981 Blaník i ano* 
. . ' . . :ano ano . . . . . . 

Blanský ; jen v 1.+ ; ' . 
1989 ;ano ' . 

' les : H.zóně* : . 
' . 

' ' 
1990 Litovelské Pomoraví ano* ano* ' ' ' ' ' . 

~ ' . ~ 
' . 

jen v I.+ : . 
1i991 Broumovsko tl.zóně* ; ano ; ano . . . ' 1991 Poodří ano* ano* . . . . . . . ' . . ' . 

Železné hory 
. ' . 

1991 ano* ano* ; ano ' . 
' . . . . . . 

' . ' 
2002 český ráj ' . . 

ano .ano ano :ano :ano ' ' ' . . . 
' ' . ' 

2005 český les ' ' . . 
ano ;ano ano ;ano ; ano . 

' . . ' . . 
*souhlas je formulován jako povmnost projednání se správou CHKO" 
**stanoveno omezení pro vydávání souhlasu jiných stát.organizací 
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5.2.1 Závěry vyplývající z analýzy 

Ukázalo se, že většina vyhlášek byla vydána v 70·tých letech pod tehdejším ministerstvem 

kUlturY ČSR a až do roku '79 byla podoba více méně podobná. Výjimku představuje pouze úplně 

prvnf vyhláška z roku '56, kde se ještě bližší ochranné podmínky obecného užívání lesa 

v podstatě netýkají. Většina klasických vyhlášek ze 70-tých obsahuje podmínku, že užívání 

pozemkú k ,jinému účelu" podléhá souhlasu správy CHKO. Ovšem na základě dalších omezení, 

]..1:eré se v BOP nachází, a faktu, že užívání je dáno do souvislosti s pozemkem (nikoli územím), 

lze dovodit, že jde o omezení práva vlastnického (stavby, občanská vybavenost, infrastruktura) a 

nikoli o obecné užívání území. 

V letech 1979 až '81 se hledaly nové formulace, které pak byly promítnuty do dokumentů 

z devadesátých let. To už se projevuje diferenciace BOP dle zonace oblasti, souhlas s pořádáním 

hromadných akcí standardně ve všech dokumentech. Problém ovšem představuje fakt, že se de 

facto nejedná o souhlas ale o "povinnost projednat" danou činnost. Což v praxi znamená, že 

kromě CHKO Český ráj a Český les může sice správa CHKO stanovit omezení k pořádání akce, 

ale pořadatel nemá povinnost jí svůj záměr oznámit nebo žádat o souhlas. V praxi někdy státní 

spt:áva lesa často správu CHKO o záměru pořadatele uvědomí (pokud se jedná o toto území), 

nen:í to ale pravidlem. 

5.3 Anketa mezi úředníky státní správy 
Hlavní riziko pro validitu každé ankety představuje počet a rozložení jedinců, kteří zodpoví 

anketní otázky. U pracovníků státní správy se ukázalo, že zjišťovací otázky týkající se složitého 

tématu (organizovanost a hromadnost akce) mají malou šanci na zodpovězení. I když u ostatních 

otázek stačilo seřadit či zaškrtnout možnosti, případně stanovit číslo, nakonec se z celkového 

počtu 60 ti oslovených odpovědi poskytlo 18 respondentů. Převažují pracovníci správ CHKO. 

Co se týče lesní správy většina dotázaných mě odkázala na nadřízená krajská pracoviště, kde 

jsem se nesetkal s příznivou odezvou. 

Kromě těžko vymezitelných charakteristik "hromadnosti" a "organizovanosti", související 

s ohlašovací povinností orgánům OP, jsem zkoumal počty akci v CHKO, nejčastější sporty, 

počty přestupků související se sportovní činností, opakující se chyby organizátorů a nakonec i 

nejobvyklejší! způsoby ohrožení či poškození přírody. Formulář ankety viz příloha č.4. 

52 



3 

t4 

!.6 

5.3.1 Přehled výsledných dat 

2 t 3 1 3 1,5 2 1 2 1 2 2 
3 2 4 3 2 2 2 4 

1 1 1 t 1 1 2 1 3 1 1,5 1 2 1 2 1 1 
4 5 2 4 5 4 2 3 3 3 

lana 5 4 4 4 5 4 3 4 

Počet s ortovnich akcí v říst. roce: 

2006 5 31 30 7 6 2 70 6 24 15 9 33 11 10 2 10 20 
2005 4 28 24 8 4 2 61 4 16 15 8 29 14 10 1 9 22 
2004 · 4 27 22 4 1 53 1 15 15 9 28 11 10 12 17 
2003 3 I 20 24 5 1 62 16 15 10 16 10 10 11 15 
2002 3 20 20 2 18 15 15 5 13 10 10 15 

Pořadí druhu oškozenílohrožení v souvislosti se s ortovními akcemi : 

znečištění lesa 5 2 1 2 3 1,5 
2 1 4 1 3 
1 3 2 4 4 
4 5 5 6 

5 5 
rušení živoč. 3 1 4 3 1 2 1,5 

5.3.2 Vyhodnocení výsledných dat 

Otázka č.1 
hodnot 

Névrhy hranlčniho počtu účastniků "hromadné akce" 
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2 1 2 1,5 3 2 1 2 
1 2 2 

3 3 1,5 1 2 3,5 
3,5 

4 
2 1 3 1 3 1 

Z faktu, že téměř třetina platných 

formulářů neměla počet osob vůbec 

navržen a řada úřadů formulář 

pravděpodobně ztéhož důvodu vůbec 

neodeslala, lze vyvodit že takto obecné 

vymezení sportovní akce není 

s dostatečnou platností možné. 

3 

2 
1 

7 
9 
8 
8 
8 

1 

2 

3 



Nechci dělat přehnané závěry na základě poměrně úzkého vzorku názorů, přesto odpovědi 

mohou poskytnout určité vodítko pro doporučení potřebné do návrhu metodického materiálu. 

Dle navržených intervalů se ukazuje, že akci s počtem osob 10-25 považuje za nutné hlásit 

orgánům správy ochrany přírody(resp. správy lesa) téměř polovina z těch, kteří odpověď uvedli. 

z ni<>h pak u počtu 45 osob očekávají všichni, že akce by se měla hlásit. 

Otázka č.2 Otázka č.6 
počet počet 

růměr hodnot pořadf průměr hodnot 

2 16 znečiš. 1.-2. 1,9 16 

2,8 8 půda 3. 2,2 9 

1,4 18 veget. 4. 2,7 11 
3,3 11 stromy 5.-6. 4,6 7 

:l'a:na 5.* 4,1 8 skály * 4,7 3 
*regionální specifika živoč.: 11.-2. 2,1 13 

* nedostatečný počet hodnot 

Anketa potvrdila mé očekávání, že nejvíce akcí v lesním prostředí jsou cyklistické a dá se 

očekávat že jde o MTB. Jinak k frekvenci sportovních aktivit lze na základě odpovědí dodat, že 

nejvyšší míru variability vykazuje lezení spolu s běžeckým lyžováním, což souvisí se 

specifickými přírodními podmínkami (skály, sníh). Akce s lanovými disciplínami- outdoorové, 

nejsou zatím tolik rozšířené. 

Otázka na časté způsoby ohrožení přírody při sportovních akcích vcelku jasně vyvstaly 2 

oblasti a to: 1) znečišťování lesa diváky popř. účastníky 2) rušení volně žijících živočichů. 

Otázka č.4- tu jsem z důvodu nedostatku hodnot v odpovědích vypustil z hodnocení. Jak se 

ukázalo není dost dobře možné rozlišit, který z přestupků souvisí s neorganizovanou sportovní 

činnbstí a který pouze s rekreací. 

Otázka č.3 
Co se týče počtu sportovních akcí 

Anketa ukázala očekávaný vzrůstající 

trend,, který je ovšem způsoben dvěma 

faktory Nejde ani tolik o reálné 

zvyšování nabídky závodů či akcí - dle 

mého názoru roste jen velmi málo, ale 

spfše postupným trendem pořadatelů, 

hlásit i menší akce. 

22,00 """J"r."-..::o:=r;;o.=~=~;-------------

20,00 +-------- -------" ........ ~•--'~ 

18,00 +---------~ř:;;;.o-'-----1 

16, 00 +---tfi::B-----7'~------rll~~::ttil=!f.---1 

14,00 +--+-----'PI~-~--------1 

12,00 ..f"-.IIJ----------------1 

10,00 +--r----"T---.----.---.--.- ----.---.---1 
. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Na základě rozhovorů s pracovníky správy OP byla, alespoň v regionálním měřítku, 

Potvrzena i domněnka, že sice roste počet akcí, ale nikoli úhrnný počet jejich účastníků, takže 
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množství lidí, kteří se nechají nalákat organizátory ke sportování příliš neroste (pokud vůbec). 

Hodnoty extrapolované do budoucnosti v grafu proto nemají zásadní vypovídající hodnotu samy 

0 s.obě. Zajímavé je však srovnání s celkovým počtem soutěží zjišťovaným v následujícím bodě. 

Otázka č.5 
Zjjšťování opakujících se formálních či jiných chyb pořadatelů ve vztahu k orgánům OP a 

lesa ukázalo kromě neoznámení akce formální chyby v oznámeních- chybí podrobné udání času 

a místa, popř. zajištění centra(startu a cíle, parkování atd.), dále také nedodržení dohodnutých 

tras. 

5.4 Počty závodů některých vybraných sportů 

5.4.1, Přehl,ed počtu závodů' v roce 2004 a v roce 2007 

c klo - MTB MX=maraton , XC=cros s country) 
ROK 2004 MX XC celkem 
měsfc o čet 
Leden až březen 1 4 
Eluben 3 7 10 
Květen 21 10 31 
červen 19 9 28 
ČeNenec 15 8 23 
Sr -en 13 5 18 

13 13 26 
rosinec 2 3 5 

89 56 145 
navíc: 14 -16 

~~~~--~~~ 

zdroj: 
www.mtbs.cz 

4X(four cross) 6 - 8 

LYŽE běh 
ROK2004 
(kalendá ř nebyl k dispozici) 

Orientační s o 
ROK2004 
měsfc 

rosinec 

39 
43 
28 
22 
17 
27 
40 
o 

231 
Zdroj ; www.orientacnibeh.cz 

OB=běh, ostatní 
celkem 

očet 

11 26 
1 40 
6 49 
3 31 
o 22 
5 22 
1 28 
1 41 
1 1 

29 260 

ROK2007 
měsíc 

Leden až březen 
Duben 
Květen 

červen 
červenec 
SrQ.en 
Září 

Ř[jen až prosinec 
celkem 

LYŽE běh 
ROK2007 

zdroj: 
www.czech-ski.com 

=lyže, MTBO) 
ROK2007 
měsfc 

Leden až březen 
Duben 
Květen 

červen 
červenec 
Srpen 
Září 

Říien 
Listopad, prosinec 
celkem 
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MX XC 
počet počet 

2 4 
4 10 

16 14 
18 12 
10 9 
14 3 
15 5 
2 1 

81 58 

prosinec 
leden 
únor 
březen 

duben 
celkem 

OB ostatní 
počet počet 

11 11 
34 4 
42 4 
25 2 
17 3 
15 6 
19 2 
40 o 

3 2 
206 34 

celkem 

6 
14 
30 
30 
19 
17 
20 

3 
139 

počty celkem 
4 

18 
19 
22 
2 

65 

celkem 

22 
38 
46 
27 
20 
21 
21 
40 

5 
240 



5.4.2 Kom~entář k uvedeným číslům 

Především je nutno si uvědomit, že počty účastníků u jednotlivých soutěží se značně liší (od 

jizerské 50-ky s několika tisíci lyžaři až po oblastní žebříčky žactva s max. 150 běžci). Přesto lze 

pro hrubou představu při ca 450 akcích v uvedených sportech plánovaných na rok 2007 odvodit 

rozmezí minimálně 200 až 300 tisíc účastníků. 

Dále je třeba si všimnout, že celkový počet soutěží se nezvýšil ani u MTB. Nechci na základě 

dvou let usuzovat na celkový vývoj, ale například v orientačním běhu se jedná o dlouhodobý 

trend a ostatní sporty v přírodě na tom nejsou zásadně jinak. 

5.5 Důležité prvky v organizaci soutěží 
Strukturované rozhovory v otázkách týkajících se vlastního průběhu příprav a realizace 

nejrůznějších závodů vykrystalizovaly do několika hlavních bodů, jak z hlediska pořadatele, tak 

zaměstnanců spravujících les. Uvádím jen zkrácený popis těchto důležitých prvků. 

5.5.1 Rozsah + úrove·ň akce - cí.lová skupina 

Jedná se o klíčové faktory ovlivňující postup organizace, které mohou být z části dané, ale od 

pořadatelů vyžadují citlivý odhad výchozích podmínek a rozhodnutí. Předpokládaný rozsah akce 

tvoří nejen počet přímých aktérů a nepřímých účastníků, ale také osob jichž se průběh akce i 

jinak dotýká (hlavně místní obyvatelé). 

5.5.2 Shromaždiště účastní·ků akce - centrum 

"Dobře zvolené místo pro centrum, zvládnutí jeho prostorového i časového uspořádání a 

vybudování dočasného zázemí pro účastníky je maturitou každého organizátora větší sportovní 

akce" 55 

Jedná se o prostor, který má pořadatel zcela pod kontrolou, může ho výrazně ovlivnit (zákaz 

vstupu do mčitých prostor, parkování na vhodném místě, sociální zařízení apod.), ale také 

penalizovat neukázněné účastníky akce (v případě závodníků diskvalifikace až kárné řízení, u 

diváků vyloučením z akce příp. i za asistence policie). 

55 Petr Šimera, vedoucí KHS cyklingMTBtearnu, ředitel 6tiročníků KHS maratonu Posázavím, celkem organizoval 
kolem 20ti velkých cyklistických závodů 
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Jeho volba se odvíjí především od očekávaného počtu osob. Centrum bývá situováno v 

intravilánu obce s využitím stávající infrastruktury (budovy pro sportovní účely, areály a pod.), 

roéP.ě často v osamocených objektech (v táboře, rekreačnim středisku nebo chatě), výjimečně pak 

na louce přímo v lesním prostředí (akce malého rozsahu). Zejména start bývá v některých 

případech na místě odlišném (u orientačních sportů téměř vždy, závodnici startuji obvykle 

intervalově). Vždy je také nutné počítat s mokrou variantou! 

5.5.3 Dop,rava + parkování 

Závisí opět na očekávaném počtu osob (pokud parkování mimo pozemní komunikace stačí 

souhlas vlastníka pozemku, pokud není v chráněném území. Při parkování většího počtu aut na 

pozemních kommůkacích nebo veřejném prostranství vzniká riziko že ovlivní plynulost provozu, 

k čemuž je nutný souhlas Policie. 

5.5 .. 4 Prostor vlastní aktivity 

Jedná se o závodní/treninkový prostor, kde vedou jednotlivé soutěžní trasy nebo se nachází 

stanoviště disciplín. Obvykle ho má organizátor vymezen na mapě. V něm se účastníci akce více 

či méně volně pohybují, pořadatel to ovlivňuje stavbou tratí, rozložením stanovišť a pod. Z 

hlediska zatížení plochy ve vztahu k počtu účastníků záleží na typu terénu a druhu akce, od nichž 

se pak odvíjí délka tratí a hustota účastníků v lese. Tu lze korigovat startovními intervaly, 

časovými limity, a pod. 

5.6 Kritické prvky příprav a průběhu soutěží realizovaných 
T V• V T s mym pr1spen1m 

Výsledky rozboru vlastních zkušeností získaných při vedení příprav soutěží v orientačním 

běhu rozčleněné podle prvků příprav jak byli popsány v bodu 5.5. jsem promítl do kapitoly o 

organizačních slabinách příprav akcí v metodickém materiálu (viz. příloha) 

5. 7 Podklad metodického materiálu pro organizování 
sportovních aktivit v lesním prostředí 

Vlastní podklad zmíněného materiálu je přiložen k diplomové práci, jako příloha č.5 na konci 

Ge]é studie. 
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6 DISKUZE 

6.1.1 Oblast záko,nných omezení 

Rešerše literatury a právní úprava potvrdily, že v lesním prostředí je tradičně zachován 

r.zv.volný průchod krajinou, který zaručuje svobodu pohybu občanů i na soukromých pozemcích 

plnících funkci lesa a pozemních komunikací. Toto ústavní právo smí být omezeno pouze 

zákonem (v případech oprávněných zájmů vlastníka, zájmů ochrany přírody, obrany státu a 

některých dalších). Orgány státní správy OP specifikují tyto státní zájmy vzhledem proměnlivým 

přírodním podmínkám. Zákon za tím účelem vyčleňuje zvláštní území s přísnějším režimem 

obecného užívání. 

• Podle mého názoru je v některých případech porušována zásada podřízenosti zřizovacích 

vyhlášek CHKO Hlavně v případě dvou posledních 2002-Český ráj a 2005-Český les, 

kde se základní omezení stanovená zákonem 114/1992 nepřípustně rozšiřují. Například 

zákaz horolezectví na celém území CHKO, přestože zákon toto omezení stanovuje pouze u 

NP a NPR, tudíž ho nepředpokládá plošně na CHKO. Neočekávám ale, že by někdo 

podával kvůli tomu stížnost k ústavnímu soudu, přestože šance na úspěch by byla značná. 

• Rozsah chráněných území představuje cca 16% rozlohy ČR (včetně PO a E"VL) a podle mě 

je diskutabilní zda stát s hustotou obyvatelstva 128 osob/Km2 by měl plošně omezovat 

(resp.regulovat) zvláštními podmínkami volný pohyb občanů na 16% svého území 

z důvodu OP. Je otázka, zda systém velkoplošných zvláště chráněných území (CHKO, 

příp. NP+CHKO Šumava) není přežitý jako takový. 

• Přistupovat k ochraně přírody paušálním způsobem(velké chráněné území), znamená menší 

šanci skutečně účinné ochrany jednotlivých druhů (lidé si řeknou, že "CHKO je tady 

stejně všude" a příliš je to nevede k vědomě odlišnému přístupu vůči takovému území). 

Efektivnější vidím systém maloplošných rezervac~ kde by byl režim užívání velmi přísný, 

detailně specifikovaný v zákl.ochr.podmínkách zákonem (novela 114192), které by byly 

důsledně označeny v terénu a byly také efektivně kontrolovány. 

Bližší ochranné podmínky zřizovacích vyhlášek CHKO od 80-tých let stanovují nutnost 

souhlasu správy CHKO s pořádáním hromadných akcí standardně na celém svém území. 

• Jenomže se de jure nejedná o souhlas, ale o "projednání" dané činnosti. Což v praxi 

znamená, že kromě CHKO Český ráj a Český les (kde už je souhlas výslovně stanoven 

jako podmínka) může sice správa CHKO stanovit omezení k pořádání akce, ale pořadatel 
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nemá povinnost jí svůj záměr předem oznámit nebo žádat o souhlas. Lesní správa (jejíž 

souhlas podmínkou je) případně Obecní úřad (souhlas u místních komunikací) sice 

správu CHKO o záměru pořadatele často uvědomí, není to ale pravidlem. 

• Plošně stanovená povinnost projednání pak staví správy CHKO (které mohou stanovit 

podmínky jen k takovým akcím, o kterých se dovědí) do nelogického postavení. Zároveň 

někteří pořadatelé pak žádost o souhlas či oznámení na správy CHKO neposílají, protože 

existuje možnost, že se to k nim od lesáků nebo od obce nedonese. 

Konkrétní (dočasné) ochranné podmínky, přechodně chráněné plochy nebo opatření vyhlašuje 

mlstně příslušný orgán ochrany přírody na veřejně přístupném místě. Také za tímto účelem je 

zřízen portál www.ochranaprirody.cz, kde se nachází ústřední seznam ochrany přírody. 

• Zřízení ústředního seznamu OP v elektronické podobě, je jistě krokem dopředu, zatím však 

na serveru nejsou informace v takové podobě, aby byly pro" běžné uživatele snadno 

dostupné. Například zjistit jaké trvalé (natož pak dočasné) opatření se na konkrétní území 

vztahuje není jednoduché. 

• Faktem, který snižuje důvěryhodnost některých ochranných opatření (a následně i orgánů 

OP), je neexistence jednotných vědeckých postupů pro hodnocení dopadů jednotlivých 

činností spojených se sportem či rekreací na lesní prostředí. Takže odůvodnění 

dočasného zákazu či opatření pak stojí v lepším případě na odborném názoru pracovníka 

OP, v horším na osobním postoji. 

Právní úprava, zmíněná v předchozích kapitolách, opakovaně užívá termín "organizovaná", 

"sportovní", "hromadná" či "veřejná" akce, aniž by tyto nebo pozdější či podřízené předpisy 

blíže vymezovaly, kdy už se o akci tohoto druhu jedná. Zákonodárce to ponechává na posouzení 

orgánům státní správy. 

• Tento přístup podle mého názoru předpokládá jakési obecné povědomí občanů "co se za 

akci považuje" a zároveň přehlíží skutečnost, že zabývat všemi takto obecně a široce 

pojatými akcemi v příslušném území by bylo pro orgány státní správy neúnosné. Žádat o 

souhlas orgány OP u běžných akcí (např.školní výlety) je samozřejmě neúnosné i pro 

jejich pořadatele. 
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&.1.2 Správní p,raxe 

Anketa mezi pracovníky státní správy ukázala, že sami nemají vyjasněný názor, jak uchopit 

pojem organizovaná nebo hromadná (sportovní) akce. Zároveň se projevil odlišný přístup mezi 

pracovníky správ CHKO (většina kladla hranici počtu osob u "akce" na 10 až 25) a ostatními 

0rgány státní správy (zde převážil názor 30- 40 osob). 

• Souhlasím s názory některých vedoucích CHKO, že nemá smysl číselně takový pojem 

vymezovat, protože jde o jev sociální a počet není příliš vypovídající.. To se ovšem 

neslučuje s faktem, že 42% správ CHKO uvedlo jako první formální pochybení 

pořadatelů sportovních akcí- nenahlášení orgánům OP. Pokud je posouzení ponecháno 

na vlastních aktérech aktivity(jedná se převážně o menší akce), nemůže si nikdo stěžovat 

že mu tato aktivita nebyla předem hlášena. 

• Řada pracovníků OP bude muset přijmout fakt že rozhodování zda podat žádost o souhlas 

správě OP je u menší akce skutečně v rukou aktérů aktivity. Případné přestupkové řízení 

za nenahlášení nějaké akce by totiž nebylo o co opřít (pokud nedojde k porušení 

ochranných podmínek není k tomu vlastně ani faktický důvod) 

Dle ankety počet akcí registrovaných na území jednotlivých CHKO neustále vzrůstá. Jak 

ukázal podrobný pohled do termínových listin, počty soutěží vybraných sportů v těchto územích 

příliš nerostou. 

• Dle mého názoru je to způsobeno dvěma faktory. Velkou část nárůstu akcí vykázala CHKO 

Český ráj (od roku 2002 povinnost souhlasu ve vyhlášce), kde reálně roste počet menších 

oudoorových akcí, často komerčního rázu, a tlak správy nutí stále víc organizátorů své 

malé akce hlásit. 

• Dále si myslím, že roste právě spíše počet nesoutěžních akcí, popřípadě se soutěžní akce 

diferencují (nové disciplíny, sporty atd). Jedná se ale stále o tytéž lidi, kteří se zúčastňují 

soutěží, protože to patří k jejich životnímu stylu. 

• Chci vyslovit domněnku, že sice dle ankety roste počet akcí v chráněných územích, ale 

nikoli úhrnný počet jejich účastníků, takže množství lidí, kteří se nechají nalákat 

organizátory ke sportování příliš neroste (pokud vůbec). 

Strukturované rozhovory s pořadateli soutěží, právníky i odborníky na ŽP z řad sportovců 

současnosti nejvíc omezuje veřejný zájem organizování sportovních akcí v přírodě důraz na 

~hranu volně žijících ptáků jakožto ohrožených druhů. Zahnízdění ovlivňuje živočichem 
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vnímaná bezpečnost prostoru v poměrně krátkém období, kdy může být v dané lokalitě klid 

z různých důvodů, které pokud pominou třeba i zcela přirozeně, dochází k ohrožení. Jsou velmi 

nácbylni k vyrušení a nemají stálý životní prostor. 

• Jak se ukazuje, pokud chráněný pták zahnízdí v nějakém exponovanějším 

(navštěvovanějším) místě, kde je přechodně klid, těžko lze zajistit, aby nebyl rušen. Nikdo 

předem neví, kde zahnízdí a když je to zrovna v místě rekreace či provozování sportu mají 

ostatní často smůlu. To ovšem nepovažuji za rovnovážné řešení Kdyby došlo k zahnízdění 

sebechráněnějšího ptáka na věži Týnského chrámu, také se neuzavře Staroměstské 

náměstí. Pro pořadatele větších akcí pak případný výskyt těchto chráněných druhů 

představujejakousi "hrozbu z nebe". 

• Pro organizování sportovních (ale i jiných) akcí v lesním prostředí představuje tento trend 

riziko zvláště když §66 umožňuje vydat rozhodnutí, které nemá odkladný účinek(v 

případě, že se organizátor odvolá) a správa se může rozhodnóut den před akcí, že tato 

ohrožuje přírodu(chráněné druhy) a proto ji zakáže. Tomu se dá předejít pouze včasným 

vstupem do jednání s orgány OP, přesnou lokalizací výskytu chráněného druhu a 

přesným stanovením přiměřené ochranné zóny (tedy nikoli paušálním zákazem), která 

bude účastníky akce dodržena. 

Lhůty stanovené správním řádem a běžná rychlost vyřizování žádostí potvrzují, že minimální 

doba pro organizátory kdy musí vstoupit do jednání s dotčenými úřady(po získání souhlasu 

vlastníků) je u malých akcí 2, u větších 3 měsíce a ve zvláště chráněných územích 4-6 měsíců. 

• Problém podle mého názoru představuje ze strany organizátorů občasný nezodpovědný 

přístup, kdy buď je žádost poslána celkově pozdě nebo je sice odeslána včas, ale nemá 

podstatné náležitosti (málo specifikované místo konání, vedení tras .. .), správa pak vrátí 

žádost k doplnění, což při písemné podobě komunikace trvá docela dlouho. 

• Na straně pracovníků státní správy jsou lhůty většinou dodržovány (hrozil by jim postih), 

často se vyskytuje i velmi vstřícný přístup a rychlé jednání. Celkově se komunikace 

zvláště orgánů OP s veřejností regionálně velmi liší, hodně záleží na kvalitě personálního 

obsazení úřadu. 
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6.1.2.1 Konflikty 

Strukturované rozhovory s pořadateli soutěží ukazují, že bychom těžko hledali zkušeného 

pořadatele sportovních akcí, který se během své organizátorské praxe nesetkal s problémy 

80uvjsejícími s omezením ze strany orgánů státní správy daného prostředí. 

• To je vcelku pochopitelné, když pořadatelé užívají toto prostředí a úřad je spravuje, velká 

část problémů vychází ze vzájemné komunikace. Pokud komunikace funguje, jde o jedno 

setkání, kde se vyjasní, co při akci ano, co n~ a o dva papíry navíc. Jenomže východiska 

této komunikace se často velmi liší a konflikty jsou na světě. Nemyslím, že k druhové 

ochraně lze přistupovat tak že zvířata mají v přírodě vždycky přednost. Tím nechci říci, 

že platí právo silnějšího, protože člověk je alespoň v lokálním měřítku vždy silnější. 

Přesto biocentriclry přístup vede podle mého názoru v důsledku k většímu odtržení 

člověka od přírody. 

• Často jsou omezení správy OP vnímány (ze strany pořadatelů) jako nepřiměřené (což 

vychází právě z odlišných východisek v pohledu na OP) ale hlavně nedostatečně 

specifikované či zdůvodněné. Pokud má pořadatel přijmout alespoň z části stanoviska 

odborných orgánů OP, musí být podložená a transparentní. 

• Příčinu vzájemných střetů osobně spatřuji především ve vzájemných vztazích: nízká 

informovanost o činnosti jak správních orgánů tak sportovních organizací a nedůvěra 

pramenící na straně správních orgánů z omezené možnosti )) objektivního" hodnocení 

ohrožení přírody(někteří ho pak nahrazují vlastními názory),· na straně organizátorů akcí 

je to občasné nerespektování vlastních pravidel některými závodníky a také výskyt 

nezodpovědných pořadatelů především rekreačně-komerčních outdoorových aktivit. 

6.1.3 Vlastní podklad metodického materiálu 

Během postupu práce se objevily těžkosti při snaze o syntézu univerzálního postupu pro 

všechny vybrané sporty, jelikož míra vnitřní rozmanitosti různých druhů soutěží, tréninků a pod 

je příliš vysoká. Nakonec byl materiál navrhován pro střední velikost akcí (typu oblastní závod 

s 200-500 závodníky). Nejvíc se liší lezení, jehož provozování je v materiálu popsánu pouze z 

hlediska veřejnosti a bylo by ještě třeba ho dopracovat ve smyslu organizace tohoto sportu. 

Další velkou oblast představují postupy řešení možných konfliktů, které se materiál nevěnoval, 

protože byl zaměřen na to, co dělat, aby ke konfliktu pokud možno vůbec nedošlo. 
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7 ZÁVĚR 

Živá i neživá příroda jako základní složka životního prostředí představuje na ÚZemí 

ČR klíčový faktor zdravého životního stylu celé populace a zaslouží si proto zvýšenou pozornost 

jak zákonodárců a státní správy, tak nejširší veřejnosti. 

Studie potvrdila očekávaný stav problémů veřejného užívání lesního prostředí i postupů 

organizace sportovních akcí. Z právm'ho hlediska se státní zájmy ochrany přírody střetávají 

s ústavním právem zachování svobody pohybu občanů i státním zájmem podněcovat rozvoj 

obyvatel ke zdraví a obecné zdatnosti. Nevyjasněná správní praxe státních orgánů a 

nezodpovědnost některých uživatelů lesa udržuje přetrvávající napětí při jednáních o sportovních 

akcích v mnoha regionech. 

Podklad metodického materiálu představuje úhrn důležitých informací, jak získat potřebné 

souhlasy k organizaci sportovní akce. Systematické rozčlenění postúpu na jednotlivé kroky je 

doplněno o praktická doporučení. Výsledný matriál může sloužit jako vodítko pořadatelům 

závodů, soutěží i sportovních akcí jiného charakteru. Již v předloženém stavuje možné ho použít 

jako metodickou pomůcku. Dále doporučuji doplnit části týkající se organizování horolezectví 

v ČR a zpracovat oblast řešení případných konfliktů. 

Na závěr je třeba říci, že sportovní organizace vyvíjí snahu podílet se na ochraně přírody a 

spolupracovat se správními orgány. Sportovní svazy komunikují s ministerstvem ŽP, 

v pravidlech omezují své členy ve smyslu respektování ochranných podmínek a kontrolují 

dodržování. Správní orgány komunikují s jednotlivými složkami veřejnosti i se sportovními 

organizacemi, usilují o sjednocení a zpřehlednění správní praxe a také chtějí předcházet 

případným střetům zájmů. 
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9 PŘÍLOHY 

příloha č.l - mapa ZCHÚ (zvláštěchráněných území) v ČR 
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př o a c. -pre e pJoc · . a zonace ZCHÚ ( l"v v br' v ' ' ') ČR zv este c · anena uzem1 v 
CHKO Rozloha (v ha) zóna: 

I 
Plocha CHKO :tzóna .ll zóna IU.zóna IV.zóna I. ll. lit. IV. 

Beskydy 120 386,1 6448,9 41 679,8 67 538,2 4 719,2 5% 35% 56% 4% 
Bjl~ Karpaty 74 782,3 11 282,0 18 920,4 21 990,7 22 589,2 1'5% 25% 29% 30% 
Blaník 4 029,2 873,9 1121,4 1 814,5 219,4 22% 28% 45% 5% 
Blanský les 21 979,5 281,6 4437,8 17260,1 1 0,0 1% 20% 79% 0% 
Broumovsko 43 227,1' 3 449,1 5460,8 24 854,9 9462,~' 8% 13%' 57% 22% 
[Ceský kras 13 224,5' 3 319,3 3 775,1 5 535,9 594,2 25% 29% 42% 4% 
[eeský les 47 333,5 1 704,3 6 959,6 37 978,9 690,6 4% 15% 80% 11%1 
[český ráj 18 170,5 2 196,9 4 022,1 11 473,01 478,5 12% 22% 63% 3% 
fCeské středohoří 106 786,8 7 532,8 21'411,5 28128,1 49 714,4 7% 20% 26% 47% 
Jesenlky 74369,7 5393,4 17 285,8 48 734,2 2 956,3 7% 23% 66% 4% 
Jizerské hory 37 469,5 3 954,5 6 988,7 24 236,6 2 289,7 11% 19% 65% 6% 
Kokořínsko 27 258,2. 2 841,3· . 4 285,2 18010,1 2 121,6 10% 16% 66% 8% 
Křivoklátsko 62 524,5 7 630,0 23 842,9 29 036,4 2 015,2 12% 38% 46% 3%! 
Labské pískovce 24191,5 1 014,5 4 927,7 13 2611,2 4988,1 4% 20% 55% 21% 
Litovelské Pomoraví 9 329,7 466,2 5 552,1 1 833,3 1 478,1 5% 60% 20% 16% 
Lužické hory 27035,4 1 663,2 16 508,8 8 100,5 762,9 6% 61% 30% 3% 
Moravský kras 9125,3 11 616,4 4 063,1 3445,8 0,0: 18% 45% 38% 0% 
Orlické hory 23407,3 1 142,4 9 284,5 12 541,4 439,0 5% 40% 54% 2% 
Pálava 8 535,9 859,9 3 150,1 3 827,9 698,0 10% 37% 45% 8% 
Poodří 8 063,0 1 793,6 3 355,2 2 437,8 476,4 22% 42% 30% 6% 
Slavkovský les 61230,0 6 042,5 16901,1 30170,9 8115,5. 10% 28% 49% 13% 
Třeboňsko 68 744,3 3 883,7 361,43,3 28 717,3 0,0 6% 53% 42% 0%' 
Zďárské vrchy 70 888,8 2 288,8 21152,2 43 949,7 3 498,1 3% 30% 62% 5%· 
!·železné hory 28 629,7 2 247,6 6 415,8 19 670,1 296,2 8% 22% 69% 1% 
Celkem 990 722,3 79 926,8 287645,0 504 547,5 118 602,9 8% 29% 51% 12% 
Čísla podle GISu, ke dni 31.12.2005 
©oddělení GIS Správy ochrany přírody 
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příloha č.3 -přehled počtu a ploch MCHÚ (maloplošné chráněné území) v ČR 

MCHÚ ve správě jednotlivých Správ CHKO 
včetně NPH a NPP mimo CHKO, kde Správy CHKO jen zajišťují management 
I Národní přírodní Národní přírodní I p·· . d • 

Přírodní památky 
'rozloha v hektarech) rezervace 1 pamá·tky : nro m rezervace 

Správa CHKO počet rozloha počet rozloha počet rozloha počet rozloha 

Beskydy 8 763,5: 1 66,1 20 1343,9 22 156,0 

Bilé Karpa·ty 5 698,1 2 142,1 15 367,4. 32 226,1 

Blaník 3 826,7 6 96,0 4 117,5 2 5,5 1 

; Blanský les 4 415,7 5 390,7 10 180,2 8 28,0 

Broumovsko 2 2409,3 1 336,4 2 42,4 2 9,71 
Český kras 2 2145,2 10 171,2 7 449,6 6 63,1 

I 

Ceskýles 21 353,3 2 80,8 16 350,7 5 46,6 1 

~Český ráj o 4 190,3 11 1610,8 10 56,4 
:české středohoří 7 177,3 10 101,9 12 207,1 18 20,3 

~Jeseníky 5 5423,5 7 227,7 18 1 241,5 5 5,6 
1Jizerské hory 4 1 305,8 1 18,9 13 418,0 8 19,0 I 

:Kokořínsko 9 3 311,8 9 89,0 5 2345,0 16 51,0 
Křivoklátsko 6 922,1 4 138,3 15 389,0 5 28,0 
labské pískovce 4 1 647,6 2 17,0 10 230,5 6 120,2 
litovelské Pomoraví 6 637,6 8 161,0 10 185,4 13 783,4 

:1Lužické hory 1 66,8· 1 4,5 5 178,0 9 27,7 
! Moravský kras 4 724,6 4 33,1 11 380,7 1 2,0 
prl:ické hory 2 118,3 o 13 206,2 6 10,2 
i Pálava 10 1 357,2 6 204,8 5 155,8 4 11,9 
Poodří 3 217,3 3 124,3 6 532,9 2 26,5 
Slavkovský les 5 337,2 6 68,8 10 421,4 11 22,7 
Třeboňsko 6 1 946,6 2 13,2 21 2139,5 7 42,9 
Žďárské vrchy 7 970,0 2 26,6 9 210,1 36 264,9 

1 Železné hory 1 374,8 1 4,3 12 488,5 11 38,4 
, 

·Celkem I Total 106 27 364,2 98 2671,5 260 14 419,9 245 2 066,2 

Výměry v hektarech. Stav ke dni 31.12.2005 

68 



I """"11111! 
,. 

....... 

p říloha č.4, formulář- státní správa ochrany přír. a správa lesa (rozeslaný dne 19 .2.2007) 

• 
o tázky na pracovníky správ CHKO+NP připravil: T.Zakouřil 

R ád bych na začátek sdělil, že se jedná pouze přehled názorů výhradně pro účely mojí diplomové práce. 
eočekávám oficiální stanoviska. N 

N ázev chráněného území, které spravujete : ... 

1 

Jelikož 114/92 (ani bližší ochranné podmínky jednotlivých území) pojem hromadná, sportovní, veřejná, 

organizovaná akce blíže nedefmuje, zajímá mě váš názor. Zvláště ohledně "organizovanosti" (resp. "veřejnosti") 
akce jsou nejasnosti, pokuste se prosím navrhnout způsoby jak tuto vlastnost vymezit. Z praktického hlediska, jde 
o akce, jejichž pořadatel by měl žádat o souhlas. 

) Jaký je váš vlastní výklad o jmu "or anizovaná nebo hromadná akce" 

H romadnost Organizovanost např. existuje plán či rozpis; jedná se o soutěž, pozvánka/rozpis v písemné formě; je 
vybíráno "startovné", zveřejnění akce na veřejně řístupném místě (v pís. podobě, na internetu a pod.) 

(č íslo) : Navrbněte: 

2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3 

4 

Poznámky: ... 

) Seřad'te následující aktivity podle počtu vámi registrovaných akcí na území CHKO za 
posledních 5 let : · 

( 1. =nejvíce; Napište příslušné písmeno do tabulky; nejde o počty akcí, ale o pořadí) 

A ~ Orientační běh, B ~ lezení, C ~ cyklistika, D -běžecké lyžování, E ~ akce s lan. ovými překážkami 
/=lana zavěšená na stromech/ 

) Kolik jste registrovali za Slet (2002-06) zorganizovaných hromadných akcí sportovního· 
charakteru? 

ROK 2006 2005 2004 2003 2002 

Počet {konkrétní číslo*) 

•pokud se jedná pouze o váš odhad, udělejte za číslem hvězdičku 

) Jaký je počet zaznamenaných přestupkoyých řízení v souvislosti s hromadnými sportovními 
akcemi a jaký je počet u neorganizovaných pohybových aktivit ? (k neorganizovaným patří i turistika 

organiz.akce neorganizované a rekreační aktivity) 

Počet přestupků v souvislosti se sportem 

• Odhad označte opět hvězdičkou 

5) Docházelo v minulosti (od r .2002) k porušení pravidel OP, j,ež vedla k jinému než přestupkovému 
ří 

s 
~ (stížnost, žaloba resp. jiné formy konfliktů) v souvislosti s organizovanými nebo hromadnými 
portovními akcemi ? 

p okud ano, uveďte prosím, jak často (počet za těch 5let) : 
akého druhu porušení či konflikt : J 

6) 

7) 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

K jakým formálním pochybením dochází na straně pořadatelů sportovních akcí nejčastěji? 

Váš názor na obecně nej.častější formy porušení pravidel OP u sportovních hromadných akcí : 

( 1. =nejčastější; Vyberte pouze 5 nejyýznamnějších, opět nejde o počty, ale o pořadí ) 
A- znečišťování lesa účastníky/diváky akce 
B - poškození půdního krytu 
C - poškození vegetace 
D - poškození stromů 
E - poškození skal 
F - ohrožení/rušení volně žijících živočichů 

r mé ... 
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příloha č.S -vypracovaný podklad metodického materiálu 

Podklad metodického materiálu pro organizování 
vybraných sportovních aktivit v lesním prostředí 

ÚVOD 

vypracoval: Ing.Tomáš Zakouřil 
stav - březen 2007 

Ač se to řadě sportovců můž·e zdát zbytečné, i taková přínosná činnost, jako je 

organizování závodů a jiných akcí pro druhé, podléhá určité zákonné a smluvní právní 

regulaci. Závodníci, oddíl·oví vedoucí, pořadatel'é, trenéři atd., ti vši·chni se musí při svých 

činnostech smířit s faktem, že respektovat daná právní pravidla Je zkrátka nutné. 

PRAVNI MINIMUM 

Veřejný záj.em 

Ochrana lesního prostředí j.e veřejným zájmem 
V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb o lesích ač. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny je každý občan povinen při užívání přírody a lesa strpět omezení, jehož účelem je 

zachování, obnova a péče o les jako národní bohatství, tvořící nenahraditelnou složku ŽP; 

ďál•e přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy, k ochraně rozmanitostí forem života, 

přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji; a také strpět omezení 

za účelem vytvoření soustavy Natura 2000 v souladu s právem Evropských společenství v 

České republice. 

Provozování sportu v přírodě je veřejným zájem 
V souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, jsou sporty v přírodě veřejně 

prospěšnou činností, která si klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice 

všech věkových a sociálních skupin obyvatelstva, upevň·ování zdraví obyvatelstva a 

dosahování sportovních výkonů reprezentujících jednotlivé obce, regiony i celou českou 

republiku. Zároveň se sport v přírodě výrazně podílí na naplňování vládního programu 

Zdraví 21, jak je zakotven v souladu s Evropskou chartou sportu ve vládním usnesení 

ě-.1 045/2002. 

Jedním z důvodů ochrany přírody české republiky, vymezených zákonem č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, je také jejich ochrana pro ekologicky vhodné formy turistiky 

a rekreace, přičemž sporty v přírodě takovou formou jsou v případě, že jejich konání 

respektuje omezení vyplývající z obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany 

přírody a krajiny. 
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Zodpovědný pořadatel sportovních akcí se tedy aktivně podílí na naplňování veřejných 

zájmů české společnosti podobně ja,ko se jim v rámci své práce snaží sloužit zaměstnanec 

státní správy. 

Zároveň je třeba v souladu se zmíněným zákonem zdůraznit, že ve vymezených 

lokalitách má veřejný zájem na ochraně životního prostředí přednost před pořádáním 

sportovních akcí. 

Na organizování sportovních aktivit v přírodě se angažuj,e široká škála subjektů od' škol, 

skautských oddílů či vol:nočasových center, přes outdoorové agentury, sportovní kluby, 

svazy až po Klub českých turistů. Na celostátní úrovni existuje jen velice málo dohod 

upravujících užívání lesního prostředí pro sport a většinou proto záleží spíše na dohodě 

místně příslušných subjektú jak na straně veřejnosti, tak státní správy. Ministerstvo 

životního prostředí uzavřelo v minulosti dohodu s Českým svazem OB, KČT a ČHS, přičemž 

na obnově některých z nich se dále pracuje. 

Dotčený prostor 
Zákon zaručuje, že každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či 

nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu, nezasahuje-li do 

oprávněných zájmů vlastníka či nájemce nebo sousedských práv. Je přitom povinen 

respektovat jiné obecně závazné právní předpisy, což znamená, že pokud pozemek není 

oplocen a při provozování sportovní aktivity, nejsou tyto zájmy a omezení porušeny, 

neexistuje oprávněný důvod k jejich omezování. 

Pořádání sportovní akce (narozdíl od sportu veřejnosti) ale představuje z hlediska zákona 

zvláštní užívání daného pozemku a proto na něj nelze obecné užívání pozemků56 

Les 
Je vymezen geografi.cky v katastru nemovitostí ČR jako druh parcely a právně vymezen 

v zákoně o l·esích jako "pozemky určené k plnění funkce lesa", mezi jehož "mimoprodukční 

funkce" patří mimochodem i· účel zdravotní a rekreační.57 

Zákon zaručuje tzv. volný průchod i v případě, že se jedná o les ve vlastnictví či nájmu 

fyzické osoby. 

Orgány státní správy lesa jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, dále kraje, 

popř.ministerstvo ŽP. Ve vojenských lesích je to vojenský lesní úřad a v lesích národních 

parků správa NP. 58 

56 §63, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
57 § 2 písm. h), zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
58 § 47 odst.l-3, zákona č. 289/l995 Sb., o lesích 
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Zemědělské p1l:ochy 
J'sou geograficky vymezeny v katastru jako trvalý travní porost či pastvina,· orná půda, 

ovocný sad nebo zahrada, právně pak dle zákona o ohraně zemědělského půdního fondu 

jako "půda zemědělsky obhospodařovaná nebo půda, která byla a má být nadále 

obhospodařována, ale dočasně není". 

Volný průchod přes pozemky právni,ckých osob(u fyzických nikoli) je zákonem zaručen 

pouze u orné půdy, louky a pastviny ale kromě doby, 'kdy může dojít k poškození 

porostů(vysoká tráva, obilí, .. ) či půdy nebo při pastvě dobytka. 

Org.ány ochrany zemědělského půdního fondu jsou "pověřené obecní úřady" (pozor na 

rozdíl od "obcí s rozšířenou působností"), dále okresní úřady, správy národních parků, 

případně ministerstvo ŽP. 59 

Pozemní komunikace 
Jsou právně vymezeny zákonem o pozemních komunikacích jako "dopravní cesta určená 

k užití silničními či jinými vozidly a chodci"60 patří mezi ně také místní a úče'lové komunikace 

(včetně cest na soukromých pozemcích). V katastru se evidují jako druh parcely: pozemní 

komunikace, s výjimkou cest pro pěší a cyklisty na úrovni místních a účelových komunikací, 

jejichž šířka je menší než 2 metry.61 Takové komunikace tedy nejsou v katastru zaneseny, 

ale obce vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách (popř. 

pěšinách) v obvodu své územní působnosti. Volný průchod je na nich zaručen i v případě, 

že jsou ve vlastnictví fyzické osoby, to neplatí pouze pokud se jedná o oprávněně oplocený 

pozemek. 

Silniční správní úřady jsou okresní úřady a ministerstvo dopravy a spojů. Působnost 

silničního správního úřadu vykonávají v rozsahu stanoveném tímto zákonem též obce62
. 

Pokud může případná akce probíhající na pozemních komunikacích ovlivnit bezpečnost a 

plynulost silničního provozu, je ze zákona nutný ještě souhlas příslušného orgánu Policie 

ČR. 

Ochranné pásmo vodního zdroje 
Jsou vymezeny v katastru jako věcné břemeno omezeného užívání náležící pozemku na 

němž se nachází, právně jsou vymezeny vládním nařízením jako "oblasti, které pro své 

přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod"63
, V terénu jsou vyznačeny 

ochranná pásma I. a ll. stupně tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti 

nebo zdravotní nezávadnosti. 

Státní správu vykonávají vodoprávní úřady a ČIŽP, přičemž vodoprávními úřady jsou 

obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstva jako 

ústřední vodoprávní úřad , 

59 §13odst.l+2, zákonač. 231/1999 Sb. 
60 §2odst.l, zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích 
61 §4odst.4, vyhlášky č. 26/2007, o katastru nemovitostí ČR 
62 §40,odst.l zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
63 §28odst.1 č.254/2005 Sb. o vodách 
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na vojenských pozemcích pak vojenské újezdní úřady. 64 

Zvláště chráněná území, evropsky významné lokal1ity, ptačí oblasti ZCHÚ, EVL, PO 
Jedná se o území zmíněná v nadpisu této kapitolky(dále Jen ,.chráněné území"), která 

mají svůj statut založen v zákoně č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (poslední změny v roce 2006). 

Geograficky nejsou vymezeny v katastru, ale na základě zřizovacích dokumentů 

vydaných ministerstvem ŽP(popř. kultury, před rokem '90) nebo krajským úřadem, kde jsou 

hranice území přesně specifikovány. Jednotný a aktuální přehled poskytuje Agentura 

ochrany přírody a krajin na: www.ochranaprirody.cz- interaktivní mapa tamtéž. 

Zvláště chráněná území se dělí na Velkop;lošná ZCHÚ: národní parky(NP) a chráněné 

krajinné oblasti(CHKO) a dále Maloplošná ZCHO: národní přfrodní rezervace(NPR), přírodní 

rezervace(PR), národní přírodní památky(NPP), přírodní památky(PP). 

Území soustavy Natura2000 jsou dvě: Evropsky významné l'okality(EVL) a Ptačí 

oblasti(PO). 

Orgány státní správy ochrany přírody (dále jen ,.správa OP") jsou: na celém území ČR 

místně příslušné správní úřady od obecních až po ministerstvo ŽP podle významu 

opatření65 , na území NP a CHKO + jeji,ch ochranných pásem vykonávají státní správu 

příslušné správy NP a CHKO, ve vojenských lesích jsou to vojenské újezdní úřady. 

V některých případech vykonává státní správu OP česká inspekce životního prostředí (dále 

jen ČIŽP)nebo ministerstvo ŽP.66 

VYBRANE SPORTOVNI AKTIVITY 
V rámci tohoto materiálu se budu věnovat organizaci rozšířených sportovních aktivit 

spjatých s lesním prostředím. Nechci se ale omezovat pouze na aktivity a akce soutěžního 

nebo tréninkového charakteru. 

Výslovně uvádím, že se nebudu blíže věnovat kanoistice v jakékoli její formě. Právní 

úprava vodního prostředí se od legislativy lesního prostředí značně. 

Charakteristi;ka vybraných sportovních aktivit 

cyklistika - "ježdění na kole" má řadu forem (často se chápe spíše jako silniční 

disciplína). Lesního prostředí se týká. nejvíce odvětví MTB - horská kola v četně 

odvozených disciplín. Na její rozšířenosti má hl·avní podíl provozování cykloturistiky 

sportovní veřejností, která často využívá přírodní prostředí. 

Běh + běh na lyžích - letní variantu představují distanční běžecké disciplíny 

využívající k přesunu běh a to jak po cestách tak terénem (přespo·lní běh, TBZ, letní biatlon 

64 
§ 104 odst.2, zákon č. 254/2005 Sb., o vodách 

65 §76 a §77, zákona č.ll4/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny 
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a pod.). Veřejné provozování běhu i soutěže převažují v lesním prostředí příměstských 

obfastí. 

Běh na lyžích Je zimní sport využívající k pohybu na sněhu lyže, proto se odehrává 

převážně v horských oblastech. Dle stylu se dělí na "!klasiku" a bruslení, přičemž oba 

vyžaduji předem mechanicky upravenou stopu. Backcountry (též "offroad") je turistická 

disciplína na škších lyžích umožňující pohyb mimo stopu. 

Orientační s porty - představují několik odvětví vytrvalostního charakteru, při nichž 

je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Cestu mezi kontrolními 

stanovišti si volí každý sám především za pomoci speciální mapy. Dle stylu přesunu se dělí 

na orientační běh, zimní variantu na běžkách (LOB) a cyklistickou variantu (MTBO). 

Horolezectví- jako pohyb ve vertikálním směru po skalních nebo ledových přírodních 

útvarech vlastní sirou, má v současné době řadu forem. Vývojem dochází k jejich odlišení od 

pískovcového lezení, coby tradiční disciplíny. Dále sem patří nepfskovcové lezení, lezení 

v ledu a bouldering. Specifikum těchto aktivit je minimum klasických S·outěží v přírodním 

prostředí (převažují umělé stěny), zato zvyšující se obliba rekreačního lezení s nižším 

osobním rizikem, což je umožněno vyšším zabezpečováním lezeckých cest. 

Horolezectví je plošně zakázáno v NP v NPR dle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Dáte jeho provozování zakazují bližší ochranné podmínky některých PR či NPP (veškerá 

dokumentace na http://drusop.nature.cz) a následující CHKO: Broumovsko, český ráj, 

Český les a Železné hory. Horolezectví v těchto chráněných územích je možné na základě 

výjimky, obvykle vydávané ministerstvem ŽP na žádost ČHS, pro členy ČHS. V ostatních 

oblastech není lezení po skalách omezeno a pokud nedochází k porušování podmínek 

ochrany přírody, nikdo není oprávněn tuto činnost veřejnosti upírat. V jakékoli oblasti je ale 

třeba zachovávat pravidla pro horolezce (vydané českým horolezeckým svazem), která 

specifi'kují způsoby sportovního lezení v pískovcových a nepískovcových oblastech. 

Organizování sportovních akcí 

Vymezení sportovní akce 
Právní úprava zmíněná v kapitole II. 2. , opakovaně užívá termín organizovaná, 

sportovní, hromadná či veřejná akce, aniž by tyto nebo pozdější předpisy blíže vymezovaly, 

kdy už se o akci tohoto druhu jedná. Zákonodárce tedy ponechává posouzení konkrétních 

situací na odborný výklad orgánů státní správy. 

Z podstaty zákona lze vyvodit pouze následující závěry : rozlišení kdy jde o 

organizovanou nebo hromadnou akci nemůže být vázáno lokalizací (např. v území CHKO je 

to akce s 2oti a více účastníky, zatímco mimo chráněné území až od 4oti) ani druhem 

66 §7 5odst.l, zákona č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny 
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aktivity (např. u MTB jde už od 20ti účastníků' o hromadnou akd, u skautského výl:etu až od 

40ti, zatímco u horolezeckého výcviku už od 10ti). 

Dále budu v tomto mater·iálu :používat pojem "sportovní akce", přestože tento termín 

plně nevystihuje především nesoutěžní formy organizovaných hromadných akcí. 

Praxe odhaluje značně rozdílný přístup co se menších akcí týče, kdy by se měla akce 

považovat za akci (organizovanou či hromadnou) a tudíž žádat majitele o souhlas 

s konáním, a kdy o takovou akci ještě nejde. 

Rozhodl jsem se uvést určité intervaly s převažujícím přístupem za účelem poskytnutí 

vodítka případným organizátorúm. Uvádím je pouze jako doporučení, na základě 

strukturovaných rozhovorů s vybranými organizátory, zpracované ankety mezi pracovníky 

státní správy lesa i ochrany přírody (18 respondentů) a návrhu dohody ČSOB a MŽP (kde 

se hovoří o tzv.bagatelních akcích). 

Zdůrazňuji, že se jedná o dělení vytvořené za účelem poskytnutí určitého vodítka případným 
organizátorům, které nevznáší nárok na obecnou platnost : 

počet účastníků* 

do lOti osob 

10 až 30 osob 

30 až ca50 osob 

nad ca50 osob 
(střední akce) 

postoje stát. správy a organizátorů 

ani přísné hledisko správy OP 
nepředpokládá u takto početných aktivit 
nutnost oznámení 

část správ OP již považuje za 
hromadnou akci, lesní správy, větší část 
správ OP a pořadatelé sportovních akcí 
nikoli 

zde panují největší rozdíly v přístupu, 
správy OP však bez výjimky považují za 
hromadnou akci 

i větší část organizátorů již považuje 
za hromadnou akci (svazOB nad 60 
oficiálně) 

doporučení... 

nejde o akci, není třeba souhlasů a sportovní aktivity proto 
podléhají pravidlům pro veřejnost 

není nutné žádat o souhlas k sportovním aktivitám, ale 
v některých případech to z důvodu předcházení sporů 
doporučuji** ; nutno pečlivě dbát na dodržování pravidel OP pro 
veřejnost v daném území ! 

v zájmu spolupráce s orgány správy lesa, resp. OP 
v chráněném území, žádat o souhlas spíše doporučuji (záleží také 

. na místních poměrech a druhu aktivity) 
žádat o souhlas správu lesa + v chráněném území také 

správuOP + pokud se týká provozu na pozem.komunikaci také 
silniční správní úřad (i když v některých velmi specifických 
případech to nemusí být nutné***) 

větší akce pro soutěže MiTB existuje časté omezeni ze , platí totéž jako pro střední akce+ pokud ovlivni plynulost 
(nemají konkrétní strany správ OP, max. 1000 závodnfků nebo bezpečnost provozu na místních komunikacích nebo 

vymezení) (jeho původ jsem nevypátrat..) silnicích nutný také souhlas Policie ČR 

* Nejen závodníků, ale všech zúčastněných (u takto malých akcí nemá smysl rozlišovat diváky) 
** např. pokud se počet blíží 30tí a jedná se o území NP čí I. +ll. zóny CHKO nebo některé "exponované" oblastí 

s vysokou návštěvností nebo jde o akcí s velkou mediální podporou 
*** Např. pokud jde o nesoutěžní akcí, která probíhá převážně po cestách a nemá shromaždiště (nizné pěší výlety) 

Ukazuje se, že přesnější vymezení sportovní akce je otázka velice složitá a pro obecně 

P'latné závěry by bylo třeba fundovanějšího právního rozkladu a širšího šetření jak na straně 

státní správy, tak především mezi organizátory velké škály "menších" akcí. 

Důležité prvky v organizaci 

Rozsah + lÍroveĎ akce- cílová skupina (výkonnost, počet osob) 
Jedná· se o klíčové faktory ovlivňující postup organizace, které mohou být z části dané, 

ale od pořadatelů. vyžadují citlivý odhad výchozích podmínek a rozhodnutí. 

Shromaždiště účastníků akce- centrum (často zároveň start a cíl závodu) 
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Souhlas soukromého vtastníka zemědělské plochy (především se může jednat o louku, 

zahradu nebo sad, kde se bude ně,která část akce odehrávat) je nutnou podmínkou pro 

vstup na tento pozemek. Důvodem j:e prostý fakt, že na rozdíl od lesa či cest není vstup na 

tyto pozem'ky umožněn právem volného prů,chodu. U ostatních vlastníků zeměděl.plochy, je 

při nejmenším nutný souhlas s konáním akce. 

Pozemky ve vlastnictví obce (obvykle parky a jiná zeteň nebo parkoviště a jiné zpevněné 

pJochy) opět vyžadují souhlas vlastnika s konáním akce. 

Dá se říci, že souhlas mí:stní obce, kde se nachází centrum větší akce je všeobecným předpokladem jejího 

konání. 

V případě, že se na libovolném dotčeném území nachází ochranné pásmo vodního 

zdroj,e, je povinností vlastníka při udělení souhlasu na to upozornit. 

Soukromí vlastníci (lesa a dalších pl~och) 

Vlastníky včetně jejich adres zjistíme nejfépe z výpisu z katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu, popř~padě se doptáme při obhlídce místa (internet). 

Formu souhlasu vlastníka doporučuji zásadně písemnou, t když existuje teoreticky i 

možnost e-mailu s elektronickým podpisem (pozor - žádnou právní váhu nemá obyčejný 

mail). Vzor písemného souhlasu pro pořádání orientačního běhu je přílohou tohoto 

materiálu. 

Každý vlastník lesa musí navíc mít podle § 37 zákona o lesích určeného tzv. odborného 

lesního hospodáře (častěji se setkáte s označením "lesní správce"), jehož prostřednictvím 

vlastník vykonává ve svém lese odborné lesní činnosti. O žádostech o souhlas s konáním 

závodů v lesích nejčastěji rozhodují ve skutečnosti nikoliv samotní vlastníci, ale právě jejich 

lesní správci. 

Praktické rady j:ak souhlas soukromníků získat : 

• Je-li vlastníků málo, doporučuji jejich kontaktování osobně, s připraveným písemným 
vzorem souhlasu v ruce. Daleko lépe si nechají vysvětlit, co že to vlastně na jejich 
pozemku hodláte dělat, a nechají se přesvědčit ke získání souhlasu. U akcí většího 
rozsahu nezbývá než napsat písemnou žádost a rozeslat poštou. vzor žádosti viz příloha 

• V případě písemného kontaktu zašlete vlastníkovi spolu se žádostí i předtištěný souhlas a 
hlavně ofrankovanou nadepsanou zpáteční obálku; opět mu tím ulehčíte práci a zvýšíte 
svou šanci na to, že vám ho vlastník souhlas udělí. 

• Bližší údaje vlastníků pozemků lze již získat v elektronickém katastru na: www.cuzk.cz 

• Lesní správci vykonávají většinou svou funkci v ucelených lesních celcích pro více 
vlastníků. Proto v lesích, ve kterých organizátor pořádá akce častěji, je dobré si jména 
těchto lesních správců zjistit, vejít s nimi v osobní kontakt a tento kontakt pravidelně 
udržovat. 

• Pokud už žádáte vlastníka lesa o souhlas, zkuste mu předložit souhlas nadepsaný na 
několik let dopředu. Zákon o lesích tomu nebrání a tentýž souhlas pak určitě využijete 
pro akce v několika po sobě následujících letech (stejně je připraven i vzor souhlasu). 
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Lesy ČR {popř.jiné právnické osoby) 
Zv~áštnf postavení mají lesy ve vlastnictví státu spravované státním podnikem Lesy 

české republiky (ca50% lesů). Jeliko.ž se hospodaří na velkých územích a mají vlastní 

správní strukturu (včetně odborných lesních hospodářů) nezávislou na státní správě lesa, 

jejich přístup k organizovaným akcím je formalizovanější, ale většinou celkem vstřícný. 

Obecně lze říct, že pro vydání souhlasu je potřeba žádost s podobnými náležitostmi jako pro 

pozdější oznámení státní správě lesa(viz další kapitoJa). 

Volný průchod přes pozemky ve vlastnictvi právnických osob je zákonem zaručeno u 

lesa, pozem.komunikací, dále u orné půdy, louky a pastviny. Ty jsou ale z oprávnění 

vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. 

K realizaci větší akce, je ale vždy nutný souhlas. 

Rady oh.ledDě žádosti o souhlas Lesů. ČR : 

• Žádost musí obsahovat identifikaci pořadatele, identifikaci osoby jednající za pořadatele, 
termín konání akce, vymezení prostoru a předpokládaný počet účastníků. Vzor je příloze. 
Doporučuji alespoň 2-5 měsíců předem podle rozsahu akce. · 

• Připravte se na to, že lesní správa často dále s pořadatelem komunikuje např. o umístění 
startu a cíle, WC či tras po kterých se budou účastníci pohybovat. Podotýkám, že účelové 
komunikace v lese jsou v jejich vlastnictví. 

• Při orientačním běhu téměř jistě bude chtít mapu prostoru' s alespoň přibližným 

umístěním kontrol a vedením závodních tratí. 

• K pořádání akce (pokud splníte případné podmínky) vydá lesní správa souhlasné písemné 
stanovisko, které pořadatel později přikládá namísto souhlasu vlastníka lesa k oznámení 
konání sportovní akce orgánu státní správy lesů. 

Pozemky ve vlastnictví obce 
Jak už jsem uvedl, souhlas místní obce je předpokladem uspořádání sportovní akce. V postupu 
příprav se jedná o základní a většinou i první krok. Zároveň však souhlas s užitím obecních 
pozemků není jediná žádost, kterou obvykle pořadatel na obec podává, záleží ale na úrovni obce 
v rámci složek státní správy. Co se formální stránky žádosti týče, pro vydání souhlasu je potřeba 
žádost s podobnými náležitostmi jako pro pozdější oznámení státní správě lesa (viz další 
kapitola) 

Rady a poznámky 

• místní obecní úřad je vlastníkem místních komunikací na katastrálním území obce 

Oznámení orgánu státní správy lesů 
Zákonná povinnost pořadatele "organizované nebo hromadné akce"(dále jen 

"organizované akce") konané v lese oznámit ji org.ánu státní správy lesů je důvodem pro 

pracné shánění souhlasů od vl·astníků. Pokud se jedná o akci (pravděpodobně cyklistickou}, 

která lesem pouze prochází po místních komunikacích a ani v místě centra se do lesa 

nedostane, pak tato povinnost se pořadatel'e netýká a může stačit jen souhlas místní obce. 
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Jak zjistit s jakým úřadem jednat ? 
Především jsou to obecní úřady obcí s rozšířenou působností, někdy i krajské úřady, 

v nár.parcích správy NP a ve vojenských lesích j1e to vojenský lesní úřad. 

Obecní úřady s rozšířenou působností podle § 48 zákona o lesích mimo jiné rozhodují 

o stanovení podminek ke konání sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní 

obvod. 

Krajské úřady, pak rozhoduji o stanovení podmínek ke konání sportovních akcí v lese, 

pokud přesahuji správní obvod obce s rozšířenou působností. 

Rady a poznámky : 

• Z výše uvedených pravidel tedy vyplývá, že pokud pořadatel koná závod v lese, který 
svou plochou spadá do obvodu více obecních úřadů s rozšířenou působností, musí 
oznámení o konání závodu podat krajskému úřadu toho kraje, na jehož území se les 
nachází. Pokud pořadatel koná závod v lese, jehož plocha leží na území více krajů, 
doporučuji oslovit ten, na jehož území se odehrává větší část akce. 

• Pojem "obec s rozšířenou působností" je v české státní správě novým. Zjednodušeně 
řečeno se jedná o vymezené obce, na které byl zákonem převeden výkon části agendy 
státní správy ze zanikajících okresních úřadů po 1. lednu 2003. (dle 314/2002 Sb.) 

• Pro rychlou orientaci je v příloze tohoto materiálu uveden seznam členěný podle 
jednotlivých krajů České republiky. 

• Pro získání podrobných údajů doporučuji www.statnisprava.cz nebo www.portal.gov.cz -
dále přes obce s rozšířenou působností naleznete stránku dotčeného obecního(městského) 
úřadu, v jehož odboru životního prostředí naleznete, kdo má na starosti státní správu lesa. 

• V této souvislosti jedno upozornění- není možno zaměňovat obce s pověřeným obecním 
úřadem a obce s rozšířenou působností. Pří pořádání akcí nutno komunikovat pouze 
s druhou jmenovanou skupinou obcí (obě skupiny se v některých obcích kryjí, ale nejsou 
zdaleka totožné). 

Oznámení na obecní úřad s rozšířenou působností popř. krajský úřad podávejte 

písemnou formou. Vzhledem k tomu, že orgány státní správy lesů postupují při řízení podle 

správního řádu je další reálnou možností pouze podání v etektronické podobě opatřené 

elektronickým podpisem (viz § 19' odst. 1 správního řádu). Vzor písemného oznámení pro 

orientační běh je v příloze. 

Co takové oznámení musí obsahovat? 
Zákon pro oznámení o ko·nání spo:rtovní akce předepisuje 5 obligatorních náležitostí: 

• Místo konání akce 

• Termín konání akce 

• Předpoktádaný počet účastníků akce 

• Způsob zajištění akce 

• Souhlas vlastníka lesa 

Rady a poznámky : 
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• Problémy asi nikomu nebudou činit první tři náležitosti, ačkoli připomenu jen, že místem 
se myslí centrum akce a počet účastníků, byť předpokládaný by se neměl od skutečnosti 
příliš odlišovat směrem nahoru. 

• Ve "způsobu zajištění akce" by měl každý pořadatel popsat základní organizační 

informace tj. uvést technického organizátora závodu Gméno oddílu, sdružení apod.); 
uvést jméno odpovědného zástupce organizátora (vedoucího, ředitele závodu), který 
s orgány státní zprávy příp. lesní správou, bude komunikovat; popsat nebo lépe 
dokladovat plánkem místo centra - shromaždiště účastníků, popř. místo startu a cíle, ev. 
počet a vedení tras v terénu, přibližný časový harmonogram akce a rozložení startu 
jednotlivých závodníků v čase (státní orgány se nejvíce obávají toho, že při závodech se 
do lesa "vyřítí" 500 lidí najednou, takže je potřeba toto uvést na pravou míru). 

• Co se "souhlasu vlastníka lesa" týče, pro něj zákon žádnou speciální formu nepožaduje a 
už jsme se mu věnovali v předchozí kapitole, 

Realizace podmíne!k určených orgánem státní sp,rávy lesů 
Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit 

pořadateli doplňující podmínky, za kterých je možno závod konat. V mnoha případech se 

může jednat o omezení související s právy jiného uživatele, např.uživatele honitby -

mysliveckého sdružení a samozřejmě související s ochranou přírody. 

Zákon o myslivosti skutečně umožňu}e orgánu státní správy myslivosti skrze orgán státní 

správy lesů "zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, 

nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí" popř. "omezení 

jiných sportovních nebo zájmových činností" .68 

Rady a poznámky : 

• Podle šetření mezi některými organizátory akcí vybraných sportovních aktivit jako ča~té 
omezení, které lesní správa uvádí se objevuje zákaz vstupu do oplocenek, osázených 
pasek (mladých porostů a pod.) a časové či místní omezení z důvodu plašení zvěře (které 
bývá vydáno právě z popudu mysliveckého sdružení, jehož jsou lesáci často členy) 

• Doporučuji, pokud není omezení dostatečně zdůvodněno, vznést žádost o specifikaci 
důvodu o stanovených podmínek. Např. všeobecné tvrzení správy myslivosti, "že dochází 
k plašení zvěře"a pod. nejen není dostatečné zdůvodnění (protože není dokladováno, kde 
a jaká zvěř se nachází), ale není jisté zda je oprávněné, ·protože zákon o myslivosti 
stanovuje, "kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby 
nedocházelo ke zbytečnému ohrožování zvěře a k poškozování jejích životních 
podmínek".(§8) Zda akce ohrožuje či poškozuje podmínky zvěře je k posouzení na státní 
správě lesa, která souhlas s pořádáním vydává. 

• Podmínky stanovené později než správním řádem vyměřených 15 dnů by státním 
orgánem nebyly dány v souladu se zákonem a pro pořadatele závodu by nebyly právně 
závazné. 

68 §9 odst.3, zákona č.449/2001, o myslivosti 
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• Tyto doplňující podmínky se mohou týkat pouze podmínek užívání lesa (lesních 
pozemků) při vlastním průběhu akce -např. konkrétní podmínky vstupu mimo cesty, 
podmínky vstupu do porostů starších nebo mladších určitého věku atd. Případná snaha 
orgánů státní správy lesa omezovat pořadatele sportovních akcí i v jiných aspektech, než 
je samotné užívání lesa, např. v časovém harmonogramu akce, rozložení účastníků 
závodu v čase, popř. pokud akce probíhá pouze na pozemních komunikacích, není 
přípustná. 

Povolení orgánu silničního správního úřadu 
Jelikož pořádání sportovních akce, kterou by mohla být ohrožena bezpečnost nebo 

plynulost silničního provozu, je zákonem o pozemních komunikacích považováno za 

zvlá~štní užíváni komunikace, mají organizátoři povinnost žádat o povolení ke zvláštnímu 

užívání silni>ční správní úřad. 59 

Silničn í správní úřad vydá podobně jako správní úřad lesa povolení pouze s předchozím 

souhlasem vlastníků komunikací na nichž sportovní akce proběhne (viz. kapitola o 

dotčeném území). 

Navíc požaduje i souhlas příslušného orgánu Policie České republiky, za předpokladu, že 

by akcí mohla být ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu (§25), což je 

ovšem v případě hromadné sportovní akce de facto vždy. 

S kým tedy jednat ? 
Jsou to opět obecní úřady s rozšířenou působností (popř. u větších akcí ministerstvo 

dopravy), pouze chci upozornit na časté případy delších závodů, kdy silnice zasahují do 

správního území více obcí. V tom případě platí stejné pravidlo, jako u oznámení lesní 

správě - nadřazený krajský úřad. Naopak pokud se menší akce týká jen místních 

komunikací, stačí pouze obecní úřad na jejímž katastrálním území se tyto komunikace 

nachází. 

Formální stránka žádosti o povolení by měla obsahovat totožné náležitosti jako u správy 

lesů . 

Navic oznámení orgánu policie ČR 
Jak již bylo řečeno oznámení příslušnému orgánu policie zákon u sportovních akcí, kde 

by mohla být ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu (tedy např. u 

cyklistických akcí vždy) předpokládá. 

V praxi správa silnic vydá povolení pouze v př·ípadě, že má v ruce souhlas Poticie. 

Náležitosti takového oznámení se opět shodují s oznámením správě lesů, zdůrazňuji pouze 

bezpodmínečnou nutnost zakreslení dotčených komunikací do mapy (vedení tras závodu, 

stanoviště, parkování) . 

69 §25 odst.4 písm.e), zák.č.l3/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
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Reatizace piípadných podmínek sUničniho úřadu a Policie 
~ sirnični úřad standardně stanovuje podmínky pro uspořádáni sportovní akce, kromě 

běžných podmínek typu stažení značení trasy, úklid odpadků, podél trasy a pod., především 

z důvodu zachování průj,ezdnosti důležitých komunikací. Policie zodpovídá za dopravní 

řešení případných objížděk včetně značek, dozoru během akce, parkování a pod. 

Rady a poznámky 

• Obecní úřad (nebo další vlastník) v případě, že se komunikace nachází v ochranném 
pásmu vodního zdroje, může požadovat ekologické opatření, v extrémním případě i 
přeložení trasy závodu. 

• Doporučuji co nejpřesněji specifikovat čas, v němž se budou závodníci v udaném 
prostoru nacházet. Pro policii je schůdnější omezit provoz na některých komunikacích na 
kratší dobu. Pak je hlavně nutné zajistit v udanou dobu zrušení omezení provozu. 

• Podotýkám, že náklady na zřízení případných objížděk, značení, zřízení dočasných 

parkovišť atd. hradí po dohodě s policií pořadatel. 

• Podmínky stanovené silničním úřadem se opět nesmí týkat jiného prostředí než 
pozemních komunikací. 

Oznámení orgánu státní správy ochrany přírody 
Pořadatel sportovní akce na chráněném území (viz. kapitola 11.2.e, ZCHÚ, EVL, PO) 

nemá podle zákona č. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přímou ohlašovací 

povinnost vůči orgánům státní správy ochrany přírody, ale základní popř. bližší ochranné 

podmínky v ZCHÚ velmi často povolení takové činnosti (resp. výjimku ze zákazu) vyžadují. 

Navíc orgán státní správy lesa stejně o záměru organizátora akce orgán státní správy OP 

obvykle informuje. Proto, pokud jde o hromadnou spo~rtovní akci zasahující významně do 

chráněného území, je přímé oznámení místně příslušnému orgánu státní správy OP de 

facto podmínkou. Z hlediska rozsahu chráněných území se jedná převážně o správy 

jednotlivých CHKO nebo NP. 

Co se týče území nově zřízených podle soustavy Natura 2000 (Evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti), pokud se nenachází přímo na území ZCHÚ nejsou tu stanoveny 

žádné obecné zákazy nebo omezení, v mnoha případech se smí území využívat stejným 

způsobem jako před vyhlášením. Je však třeba dodat, že po schválení návrhu lokalit 

Evropskou komisí je nutné do 6ti let všechny lokality vyhlásit v některé z našich kategorií 

ZCHÚ (tedy NP, CHKO, NPR, PR, NPP nebo PP), takže budou spravovány CHKO či NP. 

Pro pořádání akcí v ZCHÚ je tedy potřeba se řídit, kromě všech právních povinností 

uvedených v předchozích kapitolách, také některými speciálními právními pravidly, které se 

na dané území vztahují a to podle dohody s místní správou. 
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Podoba oznámeni mistně p·říslušnému org.ánu OP 
Co se fo.rmální stránky oznámení týče, je podání v této souvistosti formálně i obsahově 

totožné s oznámením podávaným orgánu státní správy tesů. Z praktického hlediska tedy 

doporučuji, v případě pořádání závodů na území CHKO, adresovat totožné oznámení 

současně jak orgánu státní správy lesů, tak správě CHKO, NP (vzor viz příloha). Ucelený 

přehled jednotlivých chráněných území včetně pnslušných orgánů OP lze najít na stránkách 

Agentury pro ochranu přírody a krajiny- www.ochranaprirody.cz 

Realizace případných podmínek 
V současnosti je spíše výjimkou, že by nebyly stanoveny, kromě připomínek typu -

odstranit značení tras, posbírat odpadky ... , omezení konkrétnějšího charakteru. Je třeba 

skutečně respektovat, že některé rostliny a zvířata maj'í být chráněna a pořadatel akce si 

nemůže dovolit nebrat to v potaz. Na druhou stranu, nejsou samozřejmě naprosto ojedinělé 

ani případy, kdy omezení vedly k zásadnímu znehodnoceni kvality závodu, popřípadě kdy 

byl závod zceta zrušen. Neexistuje as~ obecný způsob, jak se případnému nevyváženému 

prosazování veřejného zájmu zachovat zdravé životní prostředí · proti veřejnému zájmu 

provozovat sporty v přírodě bránit. 

Rady a poznámky 

• Vyžadovat přesně důvod omezení a přesnou lokalizaci (dle zákonného práva na pravdivé 
informace o ŽP- zákon č.)- jaké biotopy se v prostoru nachází, kde přesně popř. v jaké 
mají ochranné období a ochranný prostor. 

• Může se stát, že i samotný orgán správy OP vydá souhlas s omezeními, které 
neodpovídají bližším ochranným podmínkám stanoveným ve zřizovacím dokumentu 
daného CHKO či NP, 

• Podobně jako v případě státní správy lesa platí zákonná lhůta 15ti dnů 

• Orgány OP na základě svého zákonného statutu v nemají mandát omezovat případné akce 
jinak než právě z důvodu ochrany přírody (např. na některé komunikaci omezovat 
cyklistiku z důvodu vytíženosti pěší turistikou) 

• Při jednáních s CHKO či NP upozorňuji na jednu podstatnou věc, zatímco orgán státní 
správy lesů, případně Lesy ČR, může pořadateli závodu stanovit omezující podmínky 
pouze pro užívání lesních pozemků a silniční úřad zase podmínky užívání pozemních 
komunikací, je správa CHKO oprávněna omezit pořadatele závodu na celém území 
CHKO bez ohledu na charakter pozemku (lesní půda, louky, cesty, orná půda atd.). 

Rekapitulace a postup rozhodováni při jednáních 
Pro přehfednost v krátkosti zopakuji sled Jednotlivých kroků včetně přibližného časového 

rozložení, které je přizpůsobeno akci o ca 500 účastnících. Příprava každé akce, začíná 

úvodní myšlenkou - rozhodnutím o rozsahu a sportovní úrovni akce, dále o prostoru konání 

akce a umístění shromaždišti. Jak následující tabul;ka znázorňuje, lhůta pro zaháj:ení jednání 

u většiny hromadných akcí se pohybuje minimálně kolem 6ti měsíců. 
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POSTUP JEDNÁNÍ PŘI PŘÍPRAVĚ HROMADNÉ SPORTOVNÍ AKCE 
Dotčený prostor konání akce (vlastního vedení tras, stanovišť, aktivit) je : 
Les Pozemní komunikace .I Jiné (zemědělské) plochy 
Jedná se o hromadnou akci ? ve vlastnictví : 

~ ~~ 

~~~~~~~~!~~~dl~P!~~~t~~~~-- E~~~~-~~ĚY~~E~~---- soukromé os. ------------------------------------- ------------V lese je obecně zaručen volný N a pozemních komunikacích je zaručen volný parky, louky, pole = pokud pro vstup vždy 
pohyb osob, kromě území se pohyb osob, a stanoveny pravidla provozu. nemiiže dojít k poškození nutný souhlas 
zvláštním režimem nebo dočasných (vys.tráva, oseto, pasení vlastníka 
opatření. dobytka) volný průchod 

zaručen, jinak vždy nutný 
souhlas vlastníka 

,I 

ANO~ SOUHLAS VLAS1NÍKŮ ---------------------------- ------------------------------------- ~ - ~ 

Nutný souhlas vlastníků : Nutný souhlas vlastníku : Nutný pouze souhlas vlastníků : 
Soukromníci + právnické osoby- Soukromníci (účelové komunikace) Soukromníci + právnické osoby (louky)- 2-
dle dalších oznámení - dle dalších oznámení 3 měsíce před akcí 
Lesy CR a.s. (místně příslušná lesní Odbor dopravv, Krajský úřad případně Obecní úřad (parky a jiná veřejná zeleň, 
správa, na: www.lesycr.cz) - min.3 Obec s rozšířenou působností (silnice) zpevněné plochy, parkoviště, ... ) 
měsíce před akcí - 3-6 měsíců (dle významu komunikací) - ca 3 měsíce, dle rozsahu akce 

Obec (místní komunikace)- ca 3 měsíce 
- ~ 

Oznámeni státní správě lesa Oznámení silničnímu správnímu úřadu 
Odbor ZP, Obec s rozšířenou Obec s rozšířenou působností nebo 
působností (příp. správa NP) Kraj Gen jedna žádost)- 3-6 měsíců před 
-min. 3 měsíce (Np 4-5 měs.) (výjimečně) místní Obec- ca 2-3 měsíce 
pokud dotčený prostor v CHKO, Oznámení Policii Čr 
pravděpodobná podmínka Okresní nebo Krajské řed·itelství Policie 
Souhlas správy CHK07oznámit - 5-9 měsíců předem 
- 4-6 měsíců před akcí Obvodní oddělení - ca 3 měsíce 

Zasahuje dotčený prostor do NP, NPR (pro I.+ ll.zóna CHKO? NE ~ není třeba výjimky 

ANO~ v případě všech typů pozemků- Žádost o VÝjimku na státní správu ochrany přírody 
Správa NP nebo Správa CHKO (popřípadě ministerstvo ZP)- ca12 měsíců předem, dle rozsahu akce 

VYJIMKY ZE ZAKAZU V CHRANENYCH UZEMICH 
Ještě je třeba dodat, že přestože v rámci některých chráněných území je organizace 

hromadných akcí nebo provozování některých sportovních aktivit zcela zakázáno, 

neznamená to apriori, že není možné za žádných okolností takovou akci uskutečnit. 

Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích, lze povolit pouze v případech, kdy 

veřejný záj.em výrazně převažuj.e nad zájmem ochrany přírody. Výjimky povoluje v každém 

jednotlivém případě svým rozhodnutím vláda. Rozhodnutí o povolení výjimky obsahuje 

podmínky, za nichž je předmětnou činnost možné uskutečnit a důvody k tomu vedoucí. 

Výjimky mohou být jak dočasné, tak časově neomezené. 

Žádost o výjimku k realizaci sportovní akce v takto chráněném území je třeba podat 

s dostatečným časovým předstihem (min.1 mk) orgánu správy OP, popř. rovnou na 

ministerstvu ŽP. 
Všechna rozhod•nutí o výjimkách jsou ukládána v rezervačních knihách ústředního seznamu ochrany přírody 

(h.ttp://drusop.natu,re.cz) 

ZÁV~ĚR 
Na závěr chci zdůraznit, že legislativa a státní správa není příliš přehledná i v jiných 

oblastech než organizace sportovních akcí a nejlépe j·e možné získat přehled v praxi. 
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Teprve jednáním s úřady, člověk získá reálné zkušenostt a jak už byl'o několikrát řečeno, 

čím tépe zná pořadatel místní poměry, tím snáze se vyvaruje nejen chyb v organizaci, are i 

napjatých situací ve vztahu ke správním orgánům. 

DOPLNKOVE INFORMACE A PRILOHY 

Seznam obcí České republiky s rozšířenou působnosti ; 

Jihočeský kraj 
Blatná, teské Budějovice, teský Krumlov, Dačice, 
Jindňchův Hradec, Kaplice, Milevsko, Písek, 
Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové 
Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany. 

Jihomoravský kraj 
Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, 
Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuňm, Kyjov, Mikulov, 
Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u 
Bma, Slapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, 
Vyškov, Znojmo, Židlochovice. 

Karlovarský kraj 
Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, 
Ostrov, Sokolov. 

Královéhradecký kraj 
Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, 
Hoňce, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad 
Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, 
Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, 
Vrchlabí. 

Liberecký kraj 
teská Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, 
Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný 
Brod. 

Moravskoslezský kraj 
Bílovec, Bohumín, Bruntál, teský Těš in, Frenštát pod 
Radhoštěm, Ftýdek-Místek, Ftýdlant nad Ostravicí, 
Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopňvnice, 
Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Ortová, 
Ostrava, Rýmařov, Tňnec, Vítkov. 

Olomoucký kraj 
Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, 
Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Sternberk, 
Sumperk, Uničov, Zábřeh. 
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Pardubický kraj 
teská Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, 
Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, 
Polička, Přelouč, Svitavy, Ostí nad Orlicí, Vysoké 
Mýto, Žamberk. 

Plzeňský kraj 
Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, 
Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, 
Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov. 

Středočeský kraj 
Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, táslav, ternošice, teský Brod, Dobříš, 
Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná 
Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, 
Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, 
Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, 
Votice. 

Ostecký kraj 
Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Utoměňce, Litvínov, 
Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad 
Labem, Rumburk, Teplice, Ostí nad Labem, 
Varnsdorf, Žatec. 

Vysočina 

Bystňce nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, 
Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad 
Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhňmov, 
Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, 
Žďár nad Sázavou. 

Zlínský kraj 
Bystňce pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, 
Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, 
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, 
Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín. 



Příloha- vzor č.l -Žádost na vlastníka lesa (či jiného druhu pozemku) o 
souhlas s konáním závodil v orientačním běhu 

ul. Dlouhá 503 
999 01 Dolní Lhota 
IČO 60160357 

OK KUFR Dolní Lhota 
oddíl orientačního běhu 

Věc: Žádost o souhlas k pořádání závodů v orientačním běhu 

Vážený vlastníku lesa, 

Kontakt: Franta Zabloudil 
U kontroly 27 40 
999 01 Dolní Lhota 

Dolní Lhota 20.1.2002 

náš oddíl orientačního běhu OK Kufr Dolní Lhota využívá k pořádání závodů v tomto sportovním odvětví les. 
Podle zákona o lesích, je možné konat sportovní akce v lese pouze se souhlasem vlastníka lesa. 

V lesním prostoru v katastru obcí Dolní Lhota, Vývratov, Jámoviště, Sedlo pod Srázem chceme na vydané 
mapě v letech 2007 - 2009 uspořádat 2 - 3 závody v orientačním běhu ročně. Poprvé chceme mapu využít pro 
uspořádání Dolnolhotského poháru v orientačním běhu v prosinci 2007, kterého se zúčastní pňbližně XXX běžců. 
Ukázku mapy po jejim vydání v květnu 2002 Vám zašleme na Vaši adresu. 

V souladu s výše uvedeným zákonem (§ 20 odst. 5) se na Vás obracíme s žádostí o udělení souhlasu 
s pořádáním závodů v orientačním běhu, který potřebujeme k ohlášení konání těchto závodů příslušným orgánům 
státní správy lesů. 

Pň pořádání závodů v orientačním běhu nejsou poškozovány lesní porosty, do lesa není vjížděno 
motorovými vozidly, v lese nejsou rozdělávány ohně, všechny známky konání závodu (fáborl<y, označení kontrol, 
papíry, apod.) jsou po skončení závodu okamžitě z lesa odstraněny. 

Doufáme ve Vaše pochopení pro tento druh sportovního odvětví a věříme v udělení Vašeho souhlasu. 
Souhlas prosím zašlete v pňložené ofrankované obálce na předtištěnou adresu. 

Za případné kladné stanovisko Vám předem velice děkujeme. 

Se sportovním pozdravem za oddíl orientačního běhu 
Franta Zabloudí/ 

oddíl orientačního běhu 
OK KUFR Dolní Lhota 

Příloha - vzor č.2 - Souhlas vlastníka lesa (jiného druhu pozemku) 
s konáním závodil v orientačním běhu 

oddíl orientačního běhu 
ul. Dlouhá 503 
999 01 Dolní Lhota 
IČO 60160357 

OK KUFR Dollní Uhota 

Věc: Souhlas vlastníka lesa s pořádáním organizované nebo hromadné sportovní akce podle zákona o 
lesích 

Jako vlastník lesa dávám v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, § 20 odst. 5, souhlas 
s pořádáním závodů v orientačním běhu pořádaných oddílem orientačního běhu OK KUFR Dolní Lhota v letech 2007 
- 2009 v lesích, které jsou v mém vlastnictví, v katastru obcí Dolní Lhota, Vývratov, Jámoviště, Sedlo pod Srázem. 

Tento souhlas slouží jako podklad pro ohlášení pořádání závodů v orientačním běhu příslušným orgánům 
státní správy lesů. 

Vlastník lesa: 

Číslo parcely zapsané na listu vlastnictví (LV): 

Katastrální území (K0): 

Datum: Podpis vlastníka lesa: 
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Příloha - Vzor č.3 - Oznámení konání organizované nebo hromadné 
sportovní akce orgánu státní správy /esfl 

ul. Dlouhá 503 
999 01 Dolní Lhota 
Jto 60160357 

OK KUFR Dolní Lhota 
oddíl orientačního běhu 

Obecní úřad s rozšířenou působností Horní Lhota 
Lesní ul. 67 
999 00 Horní Lhota 

Věc: Oznámení konání organizované sportovní akce 

Kontakt: Franta Zabloudil 
U kontroly 2740 
999 01 Dolní Lhota 

Dolní Lhota 20.8.2002 

V souladu s§ 20, odst. 5 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, Vám oznamujeme pořádání organizo~ané sporlovní 
akce: 

Název sporlovní akce: Dolnolhotský pohár v orientačním běhu 
Datum sporlovní akce: sobota 2.12.2007 

Místo konaní: lesní prostor mezi obcemi Dolní Lhota, Vývratov, Jámoviště, Sedlo pod Srázem 
Předpokládaný počet účastníků: 600 ve 24 kategoriích (různé tratě od 2 do 12 km) 
Způsob zajištění akce: centrom, shromaždiště závodníků, cíl - výletní restaurace Na Doběhu cca 1 km JZ od 

Dolní Lhoty 
Souhlasy dotčených vlastníků lesa: Část lesního prostoru je ve vlastnictví Lesů teské republiky, a.s., na jejichž lesní 

správu v Horní Lhotě současně s tímto oznámením zasíláme žádost o souhlas s konáním 
závodu. Pořádání závodu již bylo osobně projednáno dne 18.8.2007 s revírníkem 
dotčeného lesního prostoru p. Zastře/srnou. tást lesního prostoru je ve vlastnictví dalších 
5 vlastníků, jejichž písemné souhlasy s konáním závodů v orientačním běhu v kopii 
pňk/ádáme. 

Souhlas CHKO Husté lesv: Správě CHKO Husté lesy zasíláme žádost o souhlas s konáním závodu současně s tímto 
oznámením. 

Odpovědný zástupce pořadatele: Franta Zabloudil, ředitel závodu 

Pň pořádání závodů v orientačním běhu nejsou poškozovány lesní porosty, do lesa není vjížděno 
motorovými vozidly, v lese nejsou rozdělávány ohně, všechny známky konání závodu (fáborky, označení kontrol, 
papíry, apod.) jsou po skončení závodu okamžitě z lesa odstraněny. Přílohou oznámení pňkládám mapu závodního 
prostoru. 

Doufáme ve Vaše pochopení pro tento druh sporlovního odvětví a věříme, že nebudete mít námitek proti 
pořádání uvedeného závodu. 

Se sporlovním pozdravem za oddíl orientačního běhu 
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Franta Zabloudil 
oddíl orientačního běhu 
OK KUFR Dolní Lhota 


