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Příloha: 
  

Zákon č. 89/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 

 § 11 

Základní povinnosti 

(1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i 

objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. 

 

§ 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. 

 

§ 20 

Zákaz některých činností v lesích 

(1) V lesích je zakázáno 

a) rušit klid a ticho, 

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

 c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, 

 d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat, 

 e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet, 

 f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, 

 g) jezdit a stát s motorovými vozidly, 

 h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, 

 i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, 

 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, 

 l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty, 

 m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo, 

 n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty, 

 o) znečišťovat les odpady a odpadky. 

 (2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 



2 

 

 

 

Přestupky (§ 53) 

§ 53 

[Druhy přestupků, sankce] 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese 

a) ruší klid a ticho, 

b) hrabe stelivo, 

 c) vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, 

d) bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet, 

 e) sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les, 

 f) táboří mimo vyhrazená místa, 

 g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem, 

 h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst, 

 i) vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, 

 j) jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních, 

 k) pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních porostů, 

 l) naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene, 

 m) bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby (například 

chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních předpisů, 

 n) těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin, 

o) nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje 

hořící nebo doutnající předměty, 

 p) koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce, 

 r) odhazuje odpady nebo odpadky, 

 s) kouří. 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až 

do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů 

pokutu až do výše 15 000 Kč. 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

 § 9 

Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany 

(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám 

působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení 

mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, 
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pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako 

součástí krajiny. 

(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, 

pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení. 

(3) Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době hnízdění, 

kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do 

honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo 

zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě 

nájemců honebních pozemků. 

§ 10 

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků 

(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z 

farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo 

vedoucího. 

Zákon č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích  

a o změnách některých zákonů 

 § 27 

[Zákazy] 

(1) Řidič nesmí zastavit a stát 

n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo 

pozemní komunikaci, 

 


