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VSTUP DO LESA 

JEDETE NA HOUBY? ZA PARKOVÁNÍ V LESE MŮŽETE DOSTAT AŽ STOTISÍCOVOU POKUTU 

 

Teplo a občasný déšť konečně milovníky hub vybízí k cestě do lesa. Jako každý rok pak uvidíme na 

lesních cestách a u vjezdů do lesa zaparkováno mnoho aut. Jak je to s postihem za vjezd do lesa? 

 
Problém vjezdu do lesa a na lesní pozemky řeší lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon)), který jasně definuje, že dle § 20 odst. 1 písm. g) lesního 
zákona je zakázáno v lese jezdit a stát s motorovými vozidly a pozor, navíc dle písm. j) se nesmí mimo 
lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. Výjimku může povolit 
vlastník lesa. 
 

Zastavit a zkontrolovat vás může v lese nejen Policie České republiky, ale i lesní stráž, jejíž příslušník 

se musí prokázat průkazem a odznakem. Lesní stráž vám nejen může uložit přímo pokutu, ale 

případně i předvést na služebnu policie. 

 

Pozor, vjezd do lesa je zakázán, i když není osazen značkou „zákaz vjezdu“! 

 

Jaká sankce hrozí motoristovi, který bude bez povolení v lese nebo na lesní cestě přistižen? Ačkoliv 

zákon uvádí jako postih za přestupek vjetí do lesa částku až 5.000,- Kč, novelou zákona došlo k tomu 

(a Nejvyšší správní soud to již potvrdil), že toto jednání je fakticky správním deliktem, za který lze 

uložit pokutu až 100.000,- Kč (§ 54 odst. 2 písm. c) lesního zákona). Je to sice paradox, ale nepřesná 

novela zákona fakticky veškeré zakázané jednání popisuje jako správní delikt (i to, co zákon označuje 

jako přestupek) a jak vyplývá ze zákona o přestupcích, nelze jednání považovat a postihnout jako 

přestupek, naplňuje-li podstatu správní deliktu. Vypadá to jako složitý právní rébus, potvrzený závěr 

ale je, že bez povolení k vjezdu na lesní cestu nebo za stání v lese hrozí vysoké sankce až do výše 

100.000,- Kč. Proto buďte při svých zejména houbařských návštěvách obezřetní a pečlivě vyberte 

místo na parkování. 

 

Jaké další činnosti jsou zakázané a hrozí za ně postih? Vstup do oplocených školek, vyhrabávání 

semenáčků rostlin, sběr semen, jmelí, táboření, rozdělávání ohně, kouření, odhazování odpadků atd.  

 

Samozřejmě, shodné sankce a postihy hrozí i řidičům terénních motocyklů, kteří bez povolení 

využívají lesní cesty. 
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