
Vstupy na pozemky při pěším OB - mapová specifikace ISOM 2017 a další souvislosti 

Kapitola 2.4 specifikace ISOM 2017: „V terénu pro orientační běh mohou být objekty, které jsou 

fakticky neschůdné nebo nepřekonatelné. Příkladem jsou budovy, ploty, zdi, vysoké srázy, 

vodní tělesa, nepřekonatelné bažiny a velmi hustá vegetace. Mohou také existovat objekty, 

které jsou pro závodníka nepřístupné, to znamená, že nesmí být překonány nebo do nich 

nesmí být vstoupeno. Příkladem jsou ekologicky citlivé oblasti a soukromé pozemky.  

Takové objekty jsou velmi důležité pro volbu postupu a mohou také představovat pro 

závodníka nebezpečí. Musí být jasně identifikovatelné v mapě užitím dobře viditelných značek, 

jak je uvedeno v této specifikaci.“ Nová specifikace ISOM 2017 u některých značek uvádí 
formulace „nesmí vstupovat“ a obdobné.  
 
 
Nicméně do některých prostorů je zákaz vstupu ještě silnější – je vysloven zákonem. Naštěstí 
naopak existují některá ustanovení zákonů, na základě nichž je přístup do krajiny volný. 
 
Protože podle map vytvořených v souladu s ISOM 2017 („lesním klíčem“) nejčastěji běháme v lese, 
řídíme se mimo jiné zákonem 289/1995 Sb. (lesní zákon). Alespoň dva významné odstavce: 
§ 19 odst. 1: „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.“ 

§ 20 odst. 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. …“ 

 
Ale protože běháme nejen v lese, je pro nás zajímavý i zákon 114/1992 Sb. (zákon o ochraně 
přírody a krajiny): 
§ 36 odst. 2: „Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, 

obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a 

nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen 

respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní 

předpisy.“ 

§ 36 odst. 3: „Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, 

zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, 

louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či 

půdy nebo při pastvě dobytka.“ 

§ 36 odst. 3: „Každý je povinen při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních 

komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech, 

tábořištích a v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo 

bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto 

pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým. Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na 

majetku, zdraví nebo životě, vzniklé jiným osobám působením přírodních sil nebo vlastním 

zaviněním těchto osob.“ 
Pozor, aby nezaniklo, že se jedná jen o průchod a že výše uvedené se nevztahuje na pozemky ve 
vlastnictví fyzických osob, které nemají jako nájemce právnickou osobu, kterých není málo!!! Pro 
zjištění vlastníka a nájemce je třeba nahlédnout do katastru nemovitostí a do veřejného registru půdy. 
Jednotlivci prakticky k životu většinou stačí chovat se v terénu ohleduplně a s rozmyslem, čímž 
předejde možným konfliktům. Na základě tohoto práva průchodu určitě nelze např. umístit na cizí 
pozemky shromaždiště, parkoviště, start, cíl apod. – na tyto prvky pořádání závodu vždy musí mít 
pořadatel projednaný souhlasný právní titul s vlastníkem dotčeného pozemku (souhlas s bezplatným 
užíváním, krátkodobý nájem apod.). 
 



 
Některé značky ISOM 2017 a jejich souvislost se vstupem na pozemky   
 
412 Obdělávaná půda  
Obdělávaná půda běžně užívaná pro pěstování plodin. … Značka v kombinaci se značkou 709 
(nepřístupná oblast) zobrazuje obdělávanou půdu, na kterou se nesmí vstupovat.  
 
Tedy značka samotná vstup nezakazuje. Vstup lze zakázat pouze doplněným fialovým křižným 
šrafováním. Vyloučit prostor označený značkou obdělávaná půda z prostoru, ve kterém se může 
závodník volně pohybovat, nebo v něm takový pohyb připustit, je tedy jen na rozhodnutí pořadatele, 
aby jednak nedošlo ke škodám na polních porostech a také aby byl stav v terénu pro závodníka podle 
mapy předvídatelný.  
 

 
 
401 Otevřený prostor  
403 Divoký otevřený prostor  
413 Sad  
414 Vinice nebo podobné {kultury}  
 
Ačkoliv specifikace ISOM 2017 možnou kombinaci těchto (a dalších porostových značek) se značkou 
709 (fialové křižné šrafování) výslovně neuvádí, ani ji nezakazuje. Proto louku se vzrostlou travou 
nebo nově osázenou paseku, na kterou pořadatel nechce, aby závodníci vstupovali, opět v mapě 
doplní fialovým zákresem obdobně jako v případě obdělávané půdy.  
K tomu ještě jedna poznámka: Pokud pořadatel použije pouze v pokynech oblíbenou formulaci „je 
zakázáno vstupovat na čerstvě osázené paseky“ a na mapě nepoužije pro konkrétní místa fialové 
křižné šrafování činí tak v rozporu s Pravidly OB, protože ta uvádějí „Hranice zakázaných prostorů v 
závodním prostoru musí být pro závodníka zřejmé ze závodní mapy a bez problémů jednoznačně 
rozpoznatelné v terénu.“  
 

 
 
 
 
 
 



502 Široká silnice  
… Silnice se dvěma vozovkami může být zobrazena pomocí dvou značek široké silnice v těsném 
dotyku s ponecháním jediné hrany silnice ve středu. … 
 
Typicky dálnice. § 4 odst. 3 zákona 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích): „Dálnice je 

přístupná pouze silničním motorovým vozidlům…“ Tedy vstup na dálnici pěším neumožňuje 
zákon. Naštěstí většinou bývá oplocená a tedy je zabráněno vstupu i fyzicky. Pro zvýraznění 
nepřístupnosti na mapě lze jistě použít buď kombinaci, kdy prostor mezi oplocením a dálnicí a 
případný široký střední dělící pás jsou vyplněny značkou 520 (olivovou barvou) nebo je dálnice 
překryta značkou 709 (fialovým křižným šrafováním). 
 

 
 
 
509 Železnice  
Železnice nebo jiný druh kolejové dráhy.  
Pokud je zakázáno běžet podél železnice, musí být kombinována se značkou 711 (nepřístupná trasa). 
Je-li zakázáno křížit železnici, musí být kombinována se značkou 520 (oblast se zákazem vstupu) 
nebo 709 (nepřístupná oblast).  
 
K tomu je potřeba uvést, že vstup na železnici zakazuje § 4a odst. 1 zákona 266/1994 Sb (zákon o 
drahách): „Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy … vstupovat na dráhu a v obvodu 

dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná...“ Z dalších ustanoveních tohoto zákona lze 
sestavit poučení, že železnici lze legálně přejít pouze na označených místech, kde ji křižuje pozemní 
komunikace (cesta, silnice). 
Protože jde ale především o bezpečnost, lze doporučit zákres železnice v kombinaci s uvedenými 
značkami, které zákaz vstupu vyjadřují. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
516 Plot  
518 Nepřekonatelný plot  
Nepřekonatelný plot, obvykle vyšší než 1.5 m.  
 
Co se týká oplocenky v lese: Je tedy úplně jedno, jakou značkou je oplocenka kreslena, protože vstup 
do ní zakazuje § 20 zákona odst. 1 písm. zákona 289/1995 Sb. (lesní zákon): „V lesích je zakázáno 

… h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu…“ Je-li však v mapě 
použita značka 517 Rozpadlý plot, má se za to, že na jím dříve vymezené území se již zákaz vstupu 
nevztahuje a že ho lze překonat. V případě pochybnosti lze doporučit kombinaci se značkou 708 
Nepřekonatelná hranice. 
 

 
 
 
 
520 Oblast se zákazem vstupu  
Nepřístupná oblast je objekt, jako je soukromý dům, zahrada, továrna nebo jiný průmyslový prostor. … 
Nepřístupné oblasti by měly být ohraničeny černou hraniční čarou nebo jinou černou liniovou značkou 
(například plot). Značka pro dotisk 709 může být užita pro dočasné nepřístupné oblasti. … 
Do nepřístupné oblasti nesmí být vstupováno.  
 
Tuto značku je vhodné použít všude, kde nechceme, aby se orientační běžec při své aktivitě (tréninku, 
závodě) pohyboval. Důvodů pro to může být mnoho, ať různá zákonná omezení nebo čistě jen 
uvážení tvůrce mapy či organizátora závodu. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
708 Nepřekonatelná hranice  
Hranice, kterou není povoleno překonávat.  
Nepřekonatelná hranice nesmí být překročena.  
 
Jedná se o dotiskovou značku, měla by být použita pro vyjádření dočasné nepřekonatelnosti hranice 
pro jednu konkrétní sportovní akci. 
 

 
 
709 Nepřístupná oblast  
Nepřístupná oblast. … Do nepřístupné oblasti se nesmí vstupovat.  
 
Protože se jedná o fialovou dotiskovou značku, může překrýt jakoukoliv část mapy a tím poslouží ke 
znepřístupnění jakýchkoliv prostorů pro jednu konkrétní sportovní akci.  
 

 
 
 

 
 
 
 
711 Nepřístupná trasa  
Trasa, která je nepřístupná. Závodníkům je povoleno nepřístupnou trasu překonat přímo, ale je 
zakázáno postupovat po ní.  
Nepřístupná trasa nesmí být {závodníky} použita.  
(fialové křížky) 
 
Jedná se o dotiskovou značku, měla by být použita pro vyjádření dočasné nepřístupnosti trasy pro 
jednu konkrétní sportovní akci. 

 


