
 BERTE OHLED  
 NA OSTATNÍ
• Zůstaňte přívětiví, vždy pozdravte
• Umožněte nerušené zážitky druhým, nebuďte 

hlasití
• Zabírejte na cestě jen takový prostor, jaký 

potřebujete, nechte ostatní projít
• Jedete-li na kole, dávejte na cestách přednost 

pěším

 BERTE OHLED  
 NA DIVOKÁ ZVÍŘATA
• Jste hostem, chovejte se tak
• Pozorujte zvířata z dálky, nepřibližujte se
• Využívejte zřízené pozorovatelny zvěře
• Nekrmte divoká zvířata 

 RESPEKTUJTE OCHRANU   
 HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
• Nepronikejte přes elektrické ohradníky
• Udržujte vzdálenost od stád hlídaných psy
• Držte svého psa u sebe
• V blízkosti zvířat sesedněte z kola

• Prozkoumejte údaje o území, než se do něj 
vydáte

• Připravte se i na extrémní počasí a rizika
• Vyzkoušejte své vybavení
• Poznejte svá omezení

1  ZŮSTAŇTE  
 NA CESTÁCH
• Co nejvíc používejte stávající cesty a choďte 

jejich středem
• Nechoďte zkratkami
• Když musíte mimo stezku, šlapejte po odolném 

povrchu

2  OMEZTE  
 VLIV TÁBOŘENÍ 
• Zkontrolujte, zda je táboření povolené
• Není-li v okolí zřízeno tábořiště, najděte pro 

táboření místo s odolným povrchem
• Uložte své potraviny dál od místa spánku
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 UDRŽUJTE   
 PŘÍRODU ČISTOU
• Co jste přinesli, zase odneste do civilizace
• Zabraňte znečištění vody mýdlem
• Na záchod si vyhlubte jamku aspoň 50 m od 

zdrojů vody
• Použijte přírodní materiál místo toaletního 

papíru
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 ROZDĚLÁVEJTE  
 OHEŇ ZODPOVĚDNĚ 
• Dodržujte omezení pro ohně
• Dávejte přednost již založeným ohništím a 

přenosným vařičům
• Udržujte oheň malý
• Spalte dřevo úplně a popel rozprašte do široka
• Sbírejte drobné dřevo na oheň tam, kde je to 

dovoleno
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 DEJTE  
 NAJEVO OHLED
• Nelovte zvěř
• Nechytejte ryby
• Nesbírejte plody a houby
•  Nesbírejte přírodniny
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BERTE OHLED NA PŘÍRODU
JAK SE CHOVAT VENKU, ABY BYL DOPAD CO NEJMENŠÍ A PŘÍRODA CO NEJLÉPE OCHRÁNĚNA.  
KDYŽ BUDETE BRÁT OHLED NA PŘÍRODU, POMŮŽETE JÍ ZŮSTAT DIVOKOU PRO BUDOUCÍ POKOLENÍ!

www.wilderness-society.org
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 SEZNAMTE SE S OBLASTÍ,  
 DO KTERÉ JDETE


