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Živnostníci si zaslouží
Zákon o ochraně přírody a krajiny 

neupravuje problematiku táboření 
ve volné krajině mimo vyjmenova-
ná zvláště chráněná území. Lze tedy 
vycházet ze zásady, že co není záko-
nem zakázáno, je dovoleno. 

Základem je nutnost respektová-
ní vlastnických práv k pozemkům 
a zde zmíněný zákon zajišťuje pou-
ze právo volného přístupu do kraji-
ny, jinými slovy by v této části kra-
jiny byla i možnost táboření, pokud 
by nebyla způsobena touto činností 
újma vlastníkovi pozemku. Zatímco 
táboření však většinou vždy nějakou 

újmu působí, bivakování je v tomto 
ohledu prakticky realizovatelné bez 
jakékoli újmy a je tedy povolené.

Volný přístup do krajiny je záko-
nem zajištěn na pozemky ve vlast-
nictví či nájmu státu, obce či jiné 
právnické osoby za stanovených 
podmínek, pokud jsou respektovány 
oprávněné zájmy vlastníka či nájem-
ce. 

Toto právo se nevztahuje na zasta-
věné či stavební pozemky, dvory, 
zahrady, sady, vinice, chmelnice a 
pozemky určené k farmovým cho-
vům zvířat.  -lm-

Táboření v lese zakázáno, 
bivakování dovoleno

Co je táboření a co bivakování? Je 
třeba to rozlišovat.

Na základě nového výkladu zákon-
ných pojmů je nutné respektovat prá-
vo pobytu a chování ve volné přírodě 
právě u těch návštěvníků, kteří zde ma-
jí v úmyslu volně přenocovat pod širá-
kem, tzn. bivakovat. 

Pouhým přenocováním nelze prak-
ticky způsobit přírodě újmu, a tak je 
tento způsob pobytu v krajině zásad-
ně rozlišen od pojmu „táboření“. Nově 
je tedy defi nován pojem „bivakování“ 
a prakticky je tímto odlišením odstra-
něn legislativní nedostatek v upřesnění 
pojmů.

Táboření tedy není to samé, co biva-
kování. Pojem „táboření“ vyjadřuje 
přenocování za zvýšeného komfortu 
použitím přístřešku, především sta-
nu, a další doprovodné aktivity, jako 
je např. rozdělání ohně apod. Pojem 
„bivakování“ není ofi ciálním legisla-
tivním pojmem a jeho zavedení úzce 
souvisí s popisovaným verdiktem sou-
du. Podle nového výkladu zákona 
vyjadřuje přenocování pod širákem 
za sníženého komfortu bez použi-
tí přístřešku, bez rozdělání ohně a bez 
zanechání jakýchkoli odpadků v místě 
přenocování. Upřesníme-li více „pře-
nocování pod širákem“, jedná se o pře-
spání za použití nanejvýš spacího pytle 
a podložky. Není-li vysloveně zakázá-
no bivakování či nocování, nepotře-
bujeme pro přespání pod širákem žád-
nou výjimku. Místo bivakování je vždy 
nutno opustit v nenarušeném, původ-

ním stavu. V lese je obecně zakázáno 
táboření mimo vyhrazená místa. Biva-
kování v lese je však dovoleno za výše 
popsaných podmínek v rámci běžného 
práva vstupovat do lesa (užívání lesa), 
pokud je les nebo jeho část běžně pří-
stupný veřejnosti, a to bez ohledu na 
vlastnictví.   -lm-

Táboření a bivakování mimo 
zvláště chráněná území


