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Možnosti omezení vstupu do lesa 
 
Anotace 
 
Obsahem příspěvku je téma možného omezení „vstupu do lesa“, tedy možnosti omezení 
práv osob vstupujících do lesů, včetně souvisejících právních předpisů. Popsány jsou situace, 
které jsou nejčastější příčinou takových omezení v prostředí České republiky. 
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Summary 
 
The paper is describing the possible limitations on "entering the forest", i. e. the possibility 
of limiting the rights of persons entering the forest, including related legislation. Described 
are situations that are the most common cause of such restrictions in the Czech Republic. 
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Možnosti omezení vstupu do lesa1 
 
Omezení vstupu do lesa se zpravidla nevztahují na vlastníky lesa a jejich odborné lesní 

hospodáře osoby zajišťující činnosti související s hospodařením v těchto lesích zpracováním 
kalamity, pracovníky orgánů státní správy lesů, České inspekce životního prostředí a Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Tato omezení se především nevztahují 
na příslušníky složek integrovaného záchranného systému. 

Označení zákazu vstupu do lesa zajistí na všech přístupových cestách vlastníci lesa. 
Porušení tohoto zákazu je přestupkem podle lesního zákona. 

Omezení nebo vyloučení vstupu do lesa lze stanovit nejvýše však na dobu tří měsíců. 
Stanovenou dobu lze prodloužit stejným způsobem nejvýše o tři měsíce. Toto se nedotýká 
zákazů a nařízení podle zvláštních předpisů (například vojenské lesy). 

Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa mohou být stanoveny také 
dalšími právními předpisy. Vstup do lesa nebo jeho části může být omezen z důvodu ochrany 
přírody na základě § 64 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z rozhodnutí 
orgánu ochrany přírody, pokud se les nachází na území národního parku, národní přírodní 
rezervace, národní  přírodní památky nebo v první zóně chráněné krajinné oblasti a hrozí 
jeho poškozování, zejména nadměrnou návštěvností.2 

 
Důvody omezení vstupu do lesa 
 
Důvodů proč zakázat vstup do lesa může být mnoho, tento příspěvek se zde zaměří 

kromě stěžejního tématu požárů na některé další náhodně vybrané. 
 
Požár jako jedna z příčin omezení vstupu do lesa 
 
Požár může vzniknout přírodní cestou nebo být způsoben člověkem. Člověk svým 

chováním nebo následky své činnosti způsobí 90 – 95 % z celkového počtu požárů.3 Příčiny 
požárů způsobených člověkem jsou zejména nezodpovědné chování kuřáků (odhazování 
nedopalků či ještě hořících sirek) či zakládání ohňů na nepovolených místech v přírodě. Dále 
je to nezodpovědné nakládání s ohněm, jako například spalování odpadů, nedodržování 
bezpečnostních předpisů a pokynů v této oblasti. Mezi hlavní příčiny také patří špatná 
elektroinstalace či závadné spotřebiče. Nelze opominout ani úmyslně založené požáry, tedy 
případy žhářství, které samozřejmě také spadají pod kategorii požárů způsobených 
člověkem. Jak jsem již zmiňovala, člověk zaviní většinu požárů. Těch zbylých pět až deset 
procent je způsobeno například blesky nebo samovznícením odumřelé zahřáté vegetace. 
Nutno podotknout, že téměř třetina požárů je neznámého původu, proto nelze stoprocentně 
určit konkrétní nejrizikovější faktor. Jisté ale je, že to je důsledek lidské nedbalosti. 

                                                           
1
 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. 

POLÍVKA, Martin a kolektiv, Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha; in: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 
Brandýs nad Labem 2006  
<files.a-nejedly.webnode.cz/200000090-abf77acf38/Radce_vlastnika_lesa_02upr.pdf>. 
2
 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. 

3
 FRANCL, Roman, Lesní požáry v České republice z pohledu hasičů; in: Silvarium, 7/2008 

<http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-08-07/lesni-pozary-v-ceske-republice-z-pohledu-hasicu>. 
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Z dopadů lesních požárů je asi to nejzávažnější riziko lesních požárů a to dopad na 
lidské zdraví. Kouř z lesních požárů představuje vážné zdravotní nebezpečí. Většina obětí na 
životech zemře nikoliv na důsledky popálenin, ale na otravu způsobenou nadýcháním kouře. 
Existuje celá řada faktorů, které ovlivňují míru zdravotních komplikací z lesních požárů. Mezi 
tyto faktory se především řadí koncentrace jednotlivých toxických látek ve vdechovaném 
vzduchu, doba expozice, fyzická zátěž a celkový zdravotní stav konkrétního jedince. 
Zdravotní následky se mohou projevit ve formě astmatu nebo dalšího chronického 
obstrukčního onemocnění plic.  

Další zásadní následek lesních požárů je ekonomický dopad. V České republice vzniklo 
například za období let 1999 až 2009 celkem 8 732 požárů s celkovou přímou škodou 
272 378 000 Kč (přímou škodou způsobenou požárem se rozumí vlastní škoda na majetku 
způsobená ohněm – většinou účetní hodnota, bez ohledu na další náklady spojené 
s vyčištěním lesního pozemku, vysázením nového porostu apod.). Průměrná škoda 
způsobená lesními požáry v tomto období činila 31 193 Kč.4 

 
Snaha omezit potenciál pro krádeže vánočních stromků jako další příčina omezení 

vstupu do lesa 
 
Omezení vstupu do lesa z důvodu zabránění krádeží vánočních stromků může být 

stanoveno nařízením. O provedení, tedy nejčastěji upevnění cedulí se zákazem a kontrolu, se 
starají lesníci. Město může právním předpisem tento čin trestat pokutou až 15 000 tisíc 
korun.5 

Zajímavým způsobem se k prevenci krádeží staví Lesy České republiky. V rámci 
prevence Lesy České republiky někdy přistupují u mladých lesních kultur k postřiku 
chemickým roztokem, který na stromcích není vidět a za chladu většinou ani cítit. Tato látka 
však při pokojové teplotě silně zapáchá. Občas lesníci odstraňují některé boční větve nebo 
nastříkávají větve a kmínek stromu barevným sprejem.  Význam obou těchto opatření je ve 
snížení estetické atraktivity stromku.6 

Podle mého názoru, bude tento problém spíše ustupovat. Vzhledem k tomu, že 
v posledních letech je naprostá většina vánočních stromků na trhu pěstována na plantážích 
mimo les, kde je možné dosáhnout výrazně lepšího estetického vzhledu než u přirozeně 
rostoucích stromků v lese,7 je pravděpodobné, že stromky z plantáží budou svou vizuální 
stránkou natolik převyšovat stromky z lesa, že krádeže zlodějům už nebudou stát za námahu 
a riziko. 

 

                                                           
4
 FRANCL, Roman, Lesní požáry v České republice z pohledu hasičů; in: Silvarium, 7/2008 

<http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-08-07/lesni-pozary-v-ceske-republice-z-pohledu-hasicu>. 
5
 Lesníci hlídají revíry před zloději stromků; in: Česká televize, 3. XII. 2013 <http://www.ceskatelevize.cz/ 

zpravodajstvi-ostrava/zpravy/253145-lesnici-hlidaji-reviry-pred-zlodeji-stromku/>. 
6
 Prevence krádeží vánočních stromků; in: Lesy České republiky, 21. XII. 2010 

<http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/prevence-kradezi-vanocnich-stromku.aspx>. 
7
 Prevence krádeží vánočních stromků; in: Lesy České republiky, 21. XII. 2010 

<http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/prevence-kradezi-vanocnich-stromku.aspx>. 
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Snaha o omezení devastujícího sběru lesních plodů8 
 
Už deset let správci parků, zejména v Krkonoších a Jeseníkách, vydávají nařízení  

o omezení pohybu v lese, zejména o chození mimo vyznačené stezky, které je jinak běžné 
pouze v první zóně národního parku. Je to z důvodu nájezdů sběračů borůvek. Používají 
sběračské hřebeny, čímž devastují porosty. To také snižuje potravní základnu pro 
semenožravé ptáky a savce a poškozuje lokality zvláště chráněných druhů rostlin. Zvýšený 
výskyt lidí v lese také ruší klid lesní zvěře. Nelze pominout ani to, že sběrači po sobě 
zanechávají velký nepořádek, zejména PET lahve a obaly od svačin.  

 
Ilustrace: Turistická omezení v Krkonoších roku 2010.9 
 

 
 

                                                           
8
 HOŘENÍ, Jaroslav, Do části Krkonoš bude zákaz vstupu. Kvůli nájezdům sběračů borůvek; in: Hobby,  

29. VI. 2010 <http://hobby.idnes.cz/do-casti-krkonos-bude-zakaz-vstupu-kvuli-najezdum-sberacu-boruvek-10x-
/hobby-zahrada.aspx?c=A100629_142326_hobby-zahrada_bma>. 
9
 BÍLEK, Vladimír, V Krkonoších se nesmí na borůvky. Kvůli suchu jich prý stejně bude málo; in: 20. VII. 2010 

<http://zpravy.idnes.cz/v-krkonosich-se-nesmi-na-boruvky-kvuli-suchu-jich-pry-stejne-bude-malo-1eo-
/domaci.aspx?c=A100720_110425_liberec-zpravy_toi>. 
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Ilustrace: Místa s omezením vstupu v Krkonoších, červenec 2011.10 
 

 
 

Ilustrace: „Borůvkový zákaz“ v Krkonoších z roku 2013.11 
 

 
 

                                                           
10

 TRDLA, Martin, Sběrači borůvek už zase ničí Krkonoše. In: Hobby. 19. VII. 2011 
<http://hobby.idnes.cz/sberaci-boruvek-uz-zase-nici-krkonose-do-nekterych-casti-hor-se-nesmi-120-/hobby-
zahrada.aspx?c=A110718_184348_liberec-zpravy_oks>. 
11

 VÍTKOVÁ, Kateřina, Borůvkový zákaz v Krkonoších začíná opět platit, úroda je ale slabá; in: iDnes.cz, 18. VII. 
2013 <http://hradec.idnes.cz/omezeni-vstupu-v-krkonosich-dg7-/hradec-
zpravy.aspx?c=A130718_154332_hradec-zpravy_kvi>. 
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Nařízení jsou vydávána na určitou dobu a určitou oblast a postupem sezóny se mění 
podle toho, jak borůvky dozrávají. Za rok se průměrně nasbírá až 200 tisíc litrů těchto plodů. 
Největší problém evidují lesní strážci v Jeseníkách u hranic s Polskem. Poláci do České 
republiky jezdí sbírat borůvky, protože v Polsku jsou výrazně vyšší tresty. U nás lze dostat 
pokutu za tento přestupek na místě tisíc korun a ve správním řízení až deset tisíc korun.12 

 
Omezení vstupu do lesa z důvodu rušení a výskytu divoké zvěře 
 
Omezení vstupu v kritických jarních obdobích má za účel zabránit nadměrnému 

rušení zvěře při kladení mláďat. Neopatrný a nekontrolovaný pohyb osob v honitbě má 
zpravidla za následek vyrušení zvěře při péči o mláďata, což může vést k úhynu mláďat.  
V měsíci červnu nastává období, kdy většina druhů volně žijící zvěře klade svá mláďata  
a nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které potřebuje nejvyšší péči a ochranu.  

S tím souvisí nutnost zachování klidu v honitbě, což obecně mimo jiné ukládá i zákon 
o myslivosti, kde se přímo rušivá činnost v tomto období zakazuje. V podzimních měsících 
lovu a říje pak při zvýšeném pohybu osob, souvisejícím mimo jiné i s houbařskou sezónou 
nebo právě se sběrem borůvek, o kterém jsem se zmiňovala výše, dochází k rušení zvěře  
v říji, a to s ohledem na účel fungování obory (tj. intenzivní chov zvěře, včetně zajištění její 
kvalitní reprodukce), není žádoucí. I v tomto období pak frustrovaná zvěř před rušivými vlivy 
uniká do odlehlých částí obory, kde působí zvýšené škody, což je dalším negativním 
aspektem návštěvnosti obory v kritických obdobích.13 

Omezení vstupu může být oznámeno opatřením obecné povahy. Nevztahuje se však 
na hospodářskou činnost vlastníků lesa a činnost pracovníků Agentury ochrany přírody  
a krajiny České republiky, pokud je dopředu hlášena. 

 
Nebezpečí sesuvu půdy 
 
Zákaz vstupu do lesa z důvodu sesuvu půdy je nutné vyhlásit většinou po vytrvalých 

deštích. Zejména k sesuvům dochází tam, kde jsou jílovitá podloží. Riziková oblast je v tomto 
případě ohraničena páskou a příslušné správní úřady zajišťují nařízením vlastníkům umístit 
výstražné cedule.14 Nařízení zpravidla platí tři měsíce, ale lze ho poté prodloužit. Porušení 
tohoto právního předpisu je přestupek podle lesního zákona.15 

                                                           
12

 BÍLEK, Vladimír, V Krkonoších se nesmí na borůvky; in: iDnes, 20. VII. 2010 
<http://zpravy.idnes.cz/v-krkonosich-se-nesmi-na-boruvky-kvuli-suchu-jich-pry-stejne-bude-malo-1eo-
/domaci.aspx?c=A100720_110425_liberec-zpravy_toi>. 
GABZDYL, Josef, Poláci ničí borůvčí v Jeseníkách; in: iDnes, 4. VIII. 2011 
<http://olomouc.idnes.cz/polaci-nici-boruvci-v-jesenikach-boruvky-se-vykupuji-na-barvivo-pw9-/olomouc-
prilohy.aspx?c=A110804_172937_ostrava-zpravy_jog>. 
13

 Veřejná vyhláška; in: Městský úřad Veselí nad Moravou, 30. X. 2013 
<http://www.straznice-mesto.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=15665&id_dokumenty=7087>. 
14

 Přes riziko do lesa vstupují dál, hrozí sesuvy; in: Silvarium, 22. VIII. 2013 <http://www.silvarium.cz/zpravy-z-
oboru-lesnictvi/pres-riziko-do-lesa-vstupuji-dal-hrozi-sesuvy-ustecky-denik>. 
15

 Kvůli sesuvu se ke studánce zatím nesmí; in: Jičínsko zprávy, 21. IV. 2006 <http://www.jicinskozpravy.cz/ 
archiv/zpravy/2006/162/861-kvuli-sesuvu-se-ke-studance-zatim-nesmi.htm?hled=>. 
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Když lidé nerespektují tento zákaz, tak výrazně přispívají k další nestabilitě půdy. 
V některých špatně dostupných oblastech je sanace drahá a velmi komplikovaná, proto je 
dost často jediným dostupným řešením čekat, jak se půda dále zachová.16 

 
Těžba dřeva, padající větvě, pády stromů po kalamitě 
 
Ilustrace: Těžba dřeva ve II. zóně Národního parku Šumava. Veřejnost se jeví jako 

nevítaný divák devastace parku a proto je snaha ji z prostorů v blízkosti těžby vykázat (září 
2010, fotograf: Oldřich Krulík). 

 

 
 

 
 

                                                           
16

 Na oblíbené stezce podél Labe do Ústí hrozí sesuv, úřad zakázal vstup; in: iDnes, 30. IX. 2013 
<http://usti.idnes.cz/uzavreni-stezky-z-dolnich-zalezel-do-vanova-fm1-/usti-
zpravy.aspx?c=A130729_161350_usti-zpravy_alh>. 
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Úmyslně jsem v jedné podkapitole spojila téma těžby dřeva a následky kalamity ve 
formě padání stromů a větví. Je totiž velmi těžké určit, kdy jde o těžbu dřeva za účelem zisku 
a kdy jde pouze o odstraňování následků kalamity. Názorný příklad bychom nalezli před půl 
rokem v Táboře.17 

Lesy na ploše zhruba 11 hektarů má v církevních restitucích dostat českobudějovické 
biskupství. To také v listopadu podalo kvůli těžbě dřeva v těchto lokalitách trestní oznámení. 
"Nejprve jsme v říjnu vyzvaly Lesy České republiky, aby s kácením přestaly. Jelikož se tak 
nestalo, podala farnost oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu," uvedl generální 
vikář biskupství Adolf Pintíř. Státní lesy se bránily tím, že těžbou jen odstraňovaly následky 
letní kalamity.18 

Nejvíce se zákazy a omezení vstupu do lesa objevují v zimě, kdy je na větvích velké 
množství sněhu a je vyšší riziko, že se ulomí a někoho zraní. Stejně jako u předchozích zákazů 
se i tento vyhlašuje nařízením rady města, ve kterém je, že vlastníci musí označit zákaz 
vstupu a po uplynutí doby zákazu, označení sundat. Za nerespektování nařízení se může 
udělit pokuta až pět tisíc korun.19 

 
Postřik chemikálií, užití pesticidů 
 
Nelze jednoznačně určit, zda je užití pesticidů důvod pro omezení či zákaz vstupu do 

lesa. Ján Štefánik, rozvojově technický ředitel Lesů Slovenské republiky tvrdí, že například 
postřik proti kůrovci, který byl zaveden v roce 2008 v Nízkých Tatrách, není nijak škodlivý pro 
lidi, že je na povolení Ústavu rostlino-lékařské péče, čili je to povolený přípravek.20 Avšak 
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA říká, že látky, které se tam používaly, jsou preparáty na bázi 
cypermethrinu. To jsou látky, které porušují funkci hormonů. A byla u něj prokázána 
genotoxicita. Je pravda, že nebezpečí akutní otravy člověku hrozí až teprve při požití většího 
množství látek. Například pro těhotné ale může být styk s těmi preparáty nebezpečný.  Podle 
něj postřik kontaminuje půdu, vodu, ničí populace ptáků. Látka zabíjí nejen kůrovce, ale 
veškerý hmyz.21 

Přestože v té době prý byla určitá místa zčásti označena zákazem, nedohledala jsem, 
jakákoliv oficiální vyjádření Slovenských úřadů. 

 

                                                           
17

 V lesích na Táborsku platí zákaz vstupu veřejnosti do lesů; in: Naše voda, 6. XII. 2013 
<http://www.nase-voda.cz/lesich-na-taborsku-plati-zakaz-vstupu-verejnosti-lesu/>. 
18

 V lesích na Táborsku platí zákaz vstupu veřejnosti do lesů; in: Naše voda, 6. XII. 2013 
<http://www.nase-voda.cz/lesich-na-taborsku-plati-zakaz-vstupu-verejnosti-lesu/>. 
19

 Na Ašsku bude platit zákaz vstupu do lesů; in: Silvarium, 31. I. 2007 <http://www.silvarium.com/zpravy-z-
oboru-lesnictvi/na-assku-bude-platit-zakaz-vstupu-do-lesu-chebsky-denik>. 
20

 DVOŘÁK, Vít, Do některých oblastí Nízkých Tater je zakázán vstup (ČRo 1 – Radiožurnál); in: Silvarium, 16. VII. 
2008 <http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi/do-nekterych-oblasti-nizkych-tater-je-zakazan-vstup-
cro-1-radiozurnal>. 
21

 ZAJÍCOVÁ, Radka, Nízké Tatry jsou zamořené pesticidy, tvrdí ekologické organizace; in: Česká televize, 17. VII. 
2008 <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/22313-nizke-tatry-jsou-zamorene-pesticidy-tvrdi-ekologicke-or 
ganizace/>. 
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Možnosti omezení vstupu do lesa a vstup do lesa pro složky integrovaného 
záchranného systému podle lesního zákona22 
 
Co se týče možností omezení vstupu a vjezdu do lesa pro složky integrovaného 

záchranného systémů, tak ty jsou řízeny podle dvou základních pravidel. Složky mohou 
vstoupit vždy: 

 

 V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů z důvodu poškození lesa. 

 Z důvodu ochrany lesa. 
 

Omezení se zpravidla nevztahují na vlastníky lesa a jejich odborné lesní hospodáře 
osoby zajišťující činnosti související s hospodařením v těchto lesích zpracováním kalamity, 
pracovníky orgánů státní správy lesů, České inspekce životního prostředí a Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Tato omezení se především nevztahují na 
příslušníky složek integrovaného záchranného systému. 

Označení zákazu vstupu do lesa zajistí na všech přístupových cestách vlastníci lesa. 
Porušení tohoto zákazu je přestupkem podle lesního zákona. 

Omezení nebo vyloučení vstupu do lesa lze stanovit nejvýše však na dobu tří měsíců. 
Stanovenou dobu lze prodloužit stejným způsobem nejvýše o tři měsíce. Toto se nedotýká 
zákazů a nařízení podle zvláštních předpisů (např. vojenské lesy). 

Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa mohou být stanoveny také 
dalšími právními předpisy. Vstup do lesa nebo jeho části může být omezen z důvodu ochrany 
přírody na základě § 64 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z rozhodnutí 
orgánu ochrany přírody, pokud se les nachází na území národního parku, národní přírodní 
rezervace, národní  přírodní památky nebo v první zóně chráněné krajinné oblasti a hrozí 
jeho poškozování, zejména nadměrnou návštěvností. 

                                                           
22

 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. 
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Příloha: Ilustrace a infografika k tématu odpadků, odložených v lesích obhospodařovaných 
Lesy České republiky.23 
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 JANOUŠ, Vílém, Smutný pohled do lesů. Jejich úklid stojí miliony; in: Deník,cz, 1. X. 2014 
<https://g.denik.cz/1/8d/0110-cerne-skladky-web.jpg>. 
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Ilustrace: Příklad omezení vstupu do lesů na Blanensku.24 
 

 
 

„Rada města Blansko schválila na své 76. schůzi konané dne 16. června 2010 vydání Nařízení 
města č. 3/2010, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce  
s rozšířenou působností Blansko. Předmětné nařízení reaguje na kalamitní stav v lesích, který 
nastal po větrné bouři ze dne 12. června 2010. V lesních celcích se nachází vyvrácené, 
zlomené a zavěšené stromy, které stále hrozí pádem, půda po dlouhodobých deštích je 
podmáčená, a tím je narušena celková stabilita lesních porostů. Jde tedy o opatření z důvodu 
zájmu o zdraví a bezpečnost občanů.“ 
 
 

                                                           
24

 Město Blansko vyhlásilo zákaz vstupu do lesů; in: Město Blansko, 16. VI. 2010 
<http://www.blansko.cz/soubory/clanky/files/2010/zakaz_big.jpg>. 
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Příloha: Zákaz vstupu do lesů v katastru obcí Varnsdorf a Nový Bor.25 
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 HARTYCH, Marek, Zákaz vstupu do lesů!; in: Městský úřad Varnsdorf, 27. V. 2010 
<http://www.varnsdorf.cz/cz/seznamy_zprav/turistika/zakaz-vstupu-do-lesu.html>. 
Rozhodnutí; in: Městský úřad Varnsdorf, 26. V. 2010 
<http://www.varnsdorf.cz/files/zakaz-vstupu-LS-Rbk_2010.pdf>. 
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Ilustrace: Další přílohy k tématu, získané „v terénu“. 
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Příloha: Omezení vstupu do lesa, Veselí nad Moravou, říjen 2013.26 
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 Veřejná vyhláška; in: Městský úřad Veselí nad Moravou, 30. X. 2013 
<http://www.straznice-mesto.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=15665&id_dokumenty=7087>. 
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