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Problémy neohlášených akcí

 Hromadná sportovní akce – není definována, pro někoho 5, pro jiného 50, pro 

dalšího 100 lidí; nejen závod, ale i trénink

 Kácení stromů – nebezpečí pro běžce i dřevorubce

Poučte svěřence, že se nesmí přiblížit do místa, kde dřevorubec pracuje s motorovou pilou. 
Nebezpečná je oblast o průměru dvojnásobné výšky káceného stromu. 

 Nebezpečná oblast – hrozící pád stromů po vichřici či kůrovcové kalamitě

 Lov zvěře 

 Rušení hnízdění ptáků, mláďat

 Nepovolené užití mapových podkladů (finanční náhrada, podmínky užívání, 

embarga …)

 Zanechání značení v lese

→→ Narušení vztahů místních klubů s vlastníky, orgány ochrany přírody, myslivci



Co smíme, či nesmíme podle zákona

 Zákon č. 289/1995 Sb. - Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

 § 19 Užívání lesů

 (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.

 (2) Při vstupu do lesa podle odstavce 1 je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu
přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno,
a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost
platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a
trasách, odpočinkových místech a tábořištích. Vlastník lesa neodpovídá za škody na
majetku, zdraví nebo životě vzniklé při využití práva podle odstavce 1, ledaže by
škodu způsobil úmyslně.



Práva:

 Vstup do lesa na vlastní nebezpečí (les nesmí být oplocen, s výjimkou lesních školek, 

obor, …)

 Sběr plodů a klestí pro vlastní potřebu

Povinnosti:

 Nepoškozovat les a nenarušovat lesní prostředí (nerušit klid a ticho, zákaz jízdy 

motorovými vozidly, zákaz jízdy na kole mimo vyznačené cesty, zákaz rozdělávat 

oheň, …)

 Dbát pokynů vlastníka či nájemce

 Přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí a zvýšenému nebezpečí v lese

 Dbát na bezpečnost svou či osob svěřených (pozor na stav lesních porostů během či 

po silném větru)



Další omezení

 Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.): další povinnosti pro pobyt v lese (např.
neničit zvláště chráněné rostliny, neohrožovat zvláště chráněné živočichy)

§ 66 (1) Orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro
výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí
přírody, popřípadě takovou činnost zakázat.

 další omezení podle typu chráněného území (je-li les součástí obzvlášť chráněného území – NP,
CHKO, PR) – např. na území I. zóny národního parku je zakázáno vstupovat mimo vyznačené
cesty

 další možná omezení v dokumentu, kterým bylo zvláště chráněné území vyhlášeno (v některých
CHKO je např. dovoleno pořádat akce pro 100 a více účastníků pouze s předchozím souhlasem
příslušného orgánu ochrany přírody) – Kokořínsko, Brdy

 další podmínky od orgánu státní správy lesů (oznamuje se do 30 dnů před konáním akce a
dokládá se souhlasy vlastníků)



Jak postupovat?
Zohlednit vlastnictví mapových podkladů, lesa a stupeň ochrany

1) vyhledat správce mapy a kontaktovat příslušný klub

- zjistit za jakých podmínek poskytne mapu a jaká jsou 
omezení v daném prostoru (místní klub má zpravidla 
vybudované vztahy s vlastníky, ochranáři, myslivci a 
nastavené dohody) Mapový portál ČSOS (orientacnisporty.cz)

2) kontaktovat vlastníka lesa

- zjistit, zda není některá oblast nebezpečná, zda není plánována 
těžba dřeva

3) kontaktovat ochranáře, jedná-li se o chráněné území

- zjistit podmínky (počet účastníků, místní specifika)

https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/map_browser


Příklad Kokořínsko

 Oblast Husí cesty a vrchu Čap (MS 2021 – klasika, štafety; Czech O-Tour 2022)

 hlavní vlastníci: Lesy ČR, město Dubá, společnost Mardub

 Ochrana: CHKO Kokořínsko – Máchův kraj – nutný souhlas s konáním akce pro 100 

a více účastníků, pod 100 si přejí oznámení akce

 Neohlášený trénink, kdy běžci běhali v prostoru, kde probíhala těžba dřeva

 Podmínka společnosti Mardub – žádné tréninky, závodní aktivity max. 2x ročně

 Nežádoucí je umístění kontrol v I. zóně nebo ohrožených biotopech citlivých na 

sešlap (reliktní bory s porosty vřesu a lišejníku na skalách, suťová pole, …) – proto 

byly při COT22 kontroly častěji v údolíčkách než u skal

 Před COT22 bylo umístění kontrol diskutováno předem mailem a následně přímo v 

terénu







Prosím buďme ohleduplní a zodpovědní, 

ať máme i v budoucnu kde běhat.


