
Návštěvní řád NP Šumava 

 

Tento návštěvní řád je vydáván v souladu s § 19 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“). Tento text je informativní povahy a 
sám o sobě není právně závazný a pouze odkazuje na jednotlivé závazné právní předpisy. 

Návštěvní řád je zveřejňován elektronickou formou a je možné se s ním seznámit na 
webových stránkách Správy NP Šumava. 

 

 

Úvodní informace o limitech v NP 

 

Posláním národního parku Šumava (dále jen „NP Šumava“) je kromě naplňování 
dlouhodobých cílů ochrany NP Šumava rovněž využití tohoto území k přírodě šetřenému 
turistickému využití, a to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany NP 
Šumava.  
 
V tomto návštěvním řádu jsou zveřejněny podmínky omezení a výčet turistických 
a rekreačních činností, které jsou na území NP Šumava zakázány nebo omezeny právními 
předpisy (např. zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem o lesích, zákonem 
o myslivosti), opatřeními obecné povahy (např. stanovení klidových území) nebo 
rozhodnutími vydanými podle zákona o ochraně přírody a krajiny nebo podle jiných právních 
předpisů.  
 
Vzhledem k tomu, že NP Šumava sousedí s Národním parkem Bavorský les, upozorňujeme 
touto cestou i na limity a pravidla vztahující se na návštěvníky tohoto území, která lze nalézt 
zde. 
 

 

Základní pravidla pohybu na území NP Šumava (platné limity pro všechny aktivity) 
 
 

A. Omezení stanovená ZOPK 
 
Na území  NP Šumava je každý povinen: 
při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách 
a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech, tábořištích a v altáncích 
mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených 
a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím 
v přírodě obvyklým.  
viz § 63 ZOPK a § 19 odst. 2 lesního zákona 

 
Na celém území NP Šumava je zakázáno: 
 

 provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku, 

 létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle 
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jiného právního předpisu.  
viz § 16 odst. 1 ZOPK 

 
Na území NP Šumava mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno: 
 

 sbírat nerosty, rostliny nebo odchytávat živočichy,  
 jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem 

ochrany přírody,  

 vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní 
komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, 

 provozovat horolezecké sporty, splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo 
místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,  

 tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,  
 provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel. 
viz § 16 odst. 2 ZOPK 

 
V klidových územích NP Šumava je zakázáno:  
 
Pohybovat se mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody. 
Klidové území NP je v terénu označeno na vstupních cestách tabulkami a po obvodu své 
hranice pruhovým značením.  viz § 17 ZOPK 

 
 Podle přechodných ustanovení zákona č. 114/1992 plní funkci klidových území tzv. staré 
první zóny ochrany přírody, které jsou v terénu označeny smaltovými tabulkami s nápisem 
„1. zóna národního parku“ a červeným pruhovým značením na kmenech stromů. Stejně tak 
se považují stávající turistické trasy za vyhrazené v souladu se zákonem. 
Odkaz na přechodná ustanovení zákona č. 114/1992, bod 6 
 
 

B. Omezení stanovená zákonem o myslivosti 
 
Je zakázáno: 
 

 plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, 

 rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat, 
 poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov 

zvěře a další myslivecká zařízení, 
 v honitbě nechat volně pobíhat domácí zvířata mimo vliv svého majitele. 

viz § 9 a § 10 zákona o myslivosti 
 

C. Omezení stanovená zákonem o lesích 
 

 Každý kdo vstupuje do lesa je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí 
a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. 

viz § 19 zákona o lesích 

 

 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. 

viz § 19 zákona o lesích 

 
V lesích je zakázáno: 
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 rušit klid a ticho, 

 jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy, 

 kouřit,  
 odhazovat hořící nebo doutnající předměty, 

 znečišťovat les odpady a odpadky, 

 sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, 

 vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, 

 vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. 
viz § 20 zákona o lesích 

 

 

Výčet aktivit a na ně vázaných limitů a omezení  
 

Veškerá níže uvedená omezení se nevztahují na zastavěné a zastavitelné území obcí. 

Pohyb motorovými vozidly 

Pro účely zákona o ochraně přírody rozumíme motorovým vozidlem takové nekolejové 
vozidlo, které využívá k pohybu vlastní pohonnou jednotku. Pozor, do této kategorie spadají 
rovněž různé typy (elektro) motorových koloběžek,  kol a dalších vozidel, které se dokážou 
pohybovat zcela bez dopomoci lidské síly. 

Tato vozidla nesmí vjíždět a setrvávat na území národního parku mimo silnice, místní 
komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.  

Pro vyšší komfort motorizovaných návštěvníků Šumavy jsou vyhrazeny mimo obce určené 
odstavné plochy a parkoviště, jejichž seznam a přesná lokalizace je uvedena v opatření 
obecné povahy č. 2/2020. Odstavné plochy lze využívat v denní době od 6 do 21 hodin. 

Jízda na kole  

Pro účely zákona o ochraně přírody rozumíme kolem vozidla, pohybující se pomocí lidské 
síly, kdy případný motorek plní jen pomocnou funkci a celé zařízení splňuje další zákonné 
technické parametry, které plynou ze zákona o provozu na pozemních komunikacích 
a navazujících právních předpisů. 

Cyklisté se mohou pohybovat na území národního parku pouze po silnicích, místních 
komunikacích a místech vyhrazených orgánem ochrany přírody. Správa NP Šumava 
vyhradila v opatření obecné povahy č. 2/2020 síť cykloturistických tras.  

Jízda na koni  
K jízdě na koni je vyhrazeno celé území národního parku s výjimkou klidových území, území 
s omezeným vstupem dle § 64 zákona o ochraně přírody a lesních porostů. V klidových 
územích je možné se pohybovat pouze po vyhrazených trasách, kdy mohou být stanovena 
časová a další omezení pohybu. Na lesních pozemcích mimo klidová území a území 
s omezeným vstupem je možné jezdit na koni pouze po lesních cestách a vyhrazených 
trasách, vjíždění do porostů je zakázáno. 

Lyžování  
Pohyb na lyžích a saních je možný po celém území národního parku s výjimkou klidových 
území a území s omezeným vstupem dle § 64 zákona o ochraně přírody. V klidových 
územích je možné se pohybovat pouze po vyhrazených trasách, kdy mohou být stanovena 
časová a další omezení pohybu. Na lesních pozemcích mimo klidová území a území 
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s omezeným vstupem je možné jezdit na lyžích a saních pouze po lesních cestách a 
vyhrazených trasách, vjíždět do lesních porostů je zakázáno. 

 

Pěší turistika 

Pěšky (na sněžnicích) se lze volně pohybovat po celém území národního parku mimo 
klidová území, popř. území s omezeným vstupem dle § 64 zákona o ochraně přírody. Za 

chodce se považuje mimo jiné i osoba pohybující se na vozíku (vozítku) jako kompenzační 
pomůcce či chodec tlačící kolo. V klidových územích je možné se pohybovat pouze po 

vyhrazených trasách, kdy mohou být stanovena časová a další omezení pohybu na těchto 
trasách. V přechodném období dle novely ZOPK se považují za vyhrazené a vyznačené 

v souladu se zákonem na ochranu přírody všechny stávající značené trasy v klidových 
územích (bývalých 1. zónách) národního parku. 

Táboření a rozdělávání ohně 

Táboření je zakázáno na celém území národního parku. Tábořením se pro účely zákona 

o ochraně přírody rozumí přenocování v přírodě pod stanem a další doprovodné aktivity jako 
vaření, likvidace odpadů, osobní hygiena apod. Za táboření se nepovažuje bivakování za 
použití bivakovacího pytle, celty, tarpu či hamaky či přenocování pouze ve spacím pytli na 
nezbytně nutnou dobu od večera do následujícího rána bez rozdělávání ohně a dalších výše 
zmíněných doprovodných aktivit. V klidových územích platí zákaz vstupu, a proto se zde 
nesmí tábořit ani bivakovat, a to ani na vyhrazených trasách, které procházejí klidovým 
územím – tyto nejsou určeny a vyhrazeny k táboření či bivakování.  

Rozdělávání ohně (včetně použití všech druhů turistických vařičů) včetně  kouření je na 

území celého národního parku  striktně zakázáno.  

Pro účely táboření jsou na území národního parku vyhrazena veřejná tábořiště, jejich 
seznam je uveden v opatření obecné povahy č. 2/2020. Zde lze tábořit a rozdělávat oheň (v 
souladu s provozními řády jednotlivých tábořišť). Dále je na území národního parku 
vyhrazeno 7 tzv. nouzových nocovišť, na kterých lze přespat vždy jen jednu noc ve stanu a 
to bez rozdělávání ohně. Přehled nouzových nocovišť a podmínky jejich využití jsou uvedeny 
v opatření obecné povahy č. 2/2020. 

Organizované sportovní, turistické a jiné veřejné akce 

Veškeré veřejné akce, které jsou přístupné veřejnosti (jsou inzerovány v mediích), jsou ze 

zákona zakázány. Důvodem je jednoznačný fakt, že území národního parku by nemělo 
primárně sloužit jako sportoviště či zázemí pro konání dalších rozsáhlejších veřejných 
společenských aktivit. Orgán ochrany přírody může v jednotlivých odůvodněných případech 
povolit z tohoto zákazu výjimku ve správním řízení. 

Výjimkou z tohoto omezení jsou církevní akce konané v průběhu roku na přesně 
vymezených pozemcích v bezprostředním okolí sakrálních staveb. Seznam těchto míst, 
která jsou vyhrazena pro konání církevních akcí, je uveden v opatření obecné povahy č. 
2/2020. 

 

Horolezectví 
Horolezectví ve všech svých variantách (bouldering, sportovní a vícedélkové lezení) je na 

celém území národního parku zakázáno. Na území národního parku nejsou vyhrazeny 
žádné lokality určené k horolezectví. 
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Vodní sporty 

Splouvání vodních toků a další vodní sporty jsou na území národního parku zakázány. Ke 

splouvání jsou z tohoto zákazu vyhrazeny za níže uvedených podmínek pouze části těchto 

vodních toků: Vydra, Otava, Teplá Vltava a Vltava. Ke splouvání lze použít pouze kánoe a 
kajaky, použití jiných plavidel je nepřípustné. Informace ke splouvání Teplé Vltavy (Vltavy) 

najdete zde: http://splouvanivltavy.npsumava.cz. 

Kompletní specifikace podmínek pro splouvání řek v národním parku je obsaženo v opatření 
obecné povahy č. 2/2020 

 

Použití bezpilotních letadel a modelů letadel 

Létaní s bezpilotními letadly, tzv. „drony“ popř. s modely letadel je zakázáno na celém území 
národního parku mimo zastavěná území obcí. Důvodem je možné rušení živočichů 
i bezpečnostní rizika spojená s provozem těchto zařízení. 
 

Základní informace o stráži přírody 

Stráž přírody vykonává osvětovou a informační službu návštěvníkům a kontroluje dodržování 
předpisů o ochraně přírody a krajiny. 

Stráž přírody je oprávněna:  

 zjišťovat totožnost osob, 

 projednat příkazem přestupek na místě,  

 vstupovat na cizí pozemky, 

 zadržet osobu a předat ji Policii ČR, 

 požadovat pomoc nebo součinnost Policie ČR,  

 pozastavit rušivou činnost (v případě bezprostředního ohrožení zájmů ochrany 
přírody). 

Stráž přírody je povinna: 

 prokazovat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak,  

 dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů 
o ochraně přírody a krajiny.  

Stráž přírody je při výkonu své činnosti úřední osobou. 

viz § 81 ZOPK a § 127 odst. 1 trestního zákoníku  
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