
Upozornění na omezení parkování v chráněných územích 

 

V současné situaci, kdy společnost čelí koronavirové nákaze, se každý snažíme aspoň na 

chvíli uniknout záplavě neradostných zpráv. Doporučovanou možností jsou i krátké vycházky 

do přírody. Chráněná území se k tomu přímo nabízejí. Při pobytu v přírodě musíme mít ale na 

paměti omezení, která v těchto územích platí, a to nejen v době krize. Správa NP chce touto 

cestou upozornit na zákaz vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů 

mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany 

přírody, který platí pro celé území CHKO! Za porušení tohoto zákazu se vystavujeme riziku 

pokuty (na místě až do výše 10.000,- Kč), a to v současné době jistě neprospěje ani naší 

psychice, ani naší peněžence.  

Prosíme myslete na přírodu a místní obyvatele, až budete plánovat svoje vycházky a 

výlety do přírody. Situace je složitější také v tom, že je v kraji omezena veřejná doprava. Je 

potřeba si předem zjistit, zda se v lokalitě nachází parkoviště a kam až jsem schopen dojet 

autem. Přestože některé lesní a polní cesty nebo cyklostezky nejsou označeny dopravním 

značením, neznamená to, že je vjezd motorovým vozidlem možný. Zákaz vjezdu uvedený 

v zákoně o ochraně přírody a krajiny platí bez ohledu na dopravní značení. V některých 

situacích si proto návštěvník nemusí být jistý, o jakou komunikaci se jedná, ale pokud zajedu 

na okraj lesa (viz ilustrační foto), už se o omyl jednat nemůže. Bohužel dochází i k případům, 

kdy nevhodně odstavené auto může omezit průjezd vozidel hasičů nebo záchranné služby. 

Některé lokality v CHKO Labské pískovce, např. Jetřichovice, Hřensko, Labská Stráň jsou se 

zvyšující se intenzitou turistického ruchu v posledních letech enormně zatíženi osobní 

automobilovou dopravou. Ruku v ruce s tím jde také nelegální parkování a další negativní jevy 

(rozdělávání ohně, rušení nočního klidu, zanechávání odpadků v přírodě apod.). Jako problém 

to vnímá nejen ochrana přírody, ale také místní obyvatelé, kteří přicházejí o svůj klid. 

V některých obcích je problém natolik tíživý, že se místní obyvatelé aktivizují a snaží se tuto 

situaci řešit. Představitelé některých obcí oslovili v minulém roce s žádostí o pomoc i Správu 

NP. s Výsledkem bylo proškolení zájemců z řad místních obyvatel a jejich postupné 

ustanovování dobrovolnými strážci přírody. Ti mají se zákona pravomoc postihovat přestupky 

proti zájmům ochrany přírody, včetně porušení zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly 

mimo vyhrazená parkovací místa Apelujeme na všechny návštěvníky, aby toto omezení 

respektovali a parkovali výhradně na místech k tomu určených. 

Děkujeme za přírodu i místní obyvatele. 

 

 

 


