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Berte ohled  
na divoká zvířata

Divoká zvířata pozorujte zásadně z dostatečné vzdálenosti, 
využívejte zřízené pozorovatelny a cesty, pokud v místě jsou. 
Pokud vás zvíře zpozoruje, tiše se vzdalte bez prudkých pohybů. 
Nedotýkejte se mláďat, rodiče by je mohli následně opustit. 
Vyhýbejte se zranitelným místům a citlivým obdobím, například 
rušení zimujících netopýrů nebo hnízdících ptáků. Nikdy 
nekrmte divoká zvířata, protože to pro ně může být nezdravé, 
měnit jejich přirozené chování, může je to vystavit predátorům 
nebo nakazit chorobami.

Ujistěte se, že v místě nocování máte jídlo bezpečně uložené, aby 
nepřitahovalo divoké živočichy. Kdekoli jíte, zajistěte, aby po vás 
nic nezbylo, ani malé zbytky jídla.

Své zvířecí mazlíčky nechte nejraději doma, ale pokud cestují s 
vámi, držte je na vodítku. Nenechávejte exkrementy ani po nich, 
zahrabte je do jamky nebo odneste s dalšími odpadky. Také se 
ujistěte, že váš pes má všechny předepsané vakcíny a vyšetření.
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Berte ohled 
 na ostatní

Respektujte ostatní návštěvníky, buďte jim nápomocní a nerušte 
je zbytečnou hlasitostí. Buďte přátelští a zdvořilí, pozdravte ty, 
které potkáte a při míjení počkejte na kraji stezky. Nepoškozujte 
vybavení druhých a při míjení dejte vědět o své přítomnosti. 
Pokud je to možné, vyměňte si informace o svých trasách.

Pokud jedete na horském kole, dávejte vždy přednost pěším. 
Nemíjejte je vysokou rychlostí. Také nevyjíždějte mimo cesty jen 
proto, abyste se vyhnuli pěším, neboť tím byste způsobili větší 
škody, než když jednoduše počkáte na okraji, než se vzájemně 
vyhnete.

Věnujte pozornost všem cedulím upozorňujícím na možná 
nebezpečí nebo náhradní trasy.
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Respektujte ochranu 
hospodářských zvířat

Stále více sedláků chrání svá zvířata před napadením šelmami 
pomocí ohradníků a ovčáckých psů. Nikdy nepřekračujte 
elektrické ohradníky, mohli byste je poškodit. Také se nikdy 
nepokoušejte projít stádem chráněným ovčáckými psy. Chrání 
zvířata a vás mají za vetřelce. Pokuste se takové stádo obejít. Držte 
svého psa těsně u nohy na vodítku. Pokud se k vám přiblížili 
koně nebo krávy, pusťte psa z vodítka, abyste nevyprovokovali 
útok a svoje ohrožení. 

Pokud jedete na horském kole, vždy sesedněte, blížíte-li se 
ke stádu domácích zvířat. Nemíjejte je vysokou rychlostí. 
Neprojíždějte stádem hlídaným ovčáckými psy.

Dodržováním těchto zásad pomůžete přírodě, aby zůstala 
divoká i pro budoucí generace a ochráníte všechny její obyvatele. 
Užijte si své dobrodružství, přineste si s sebou domů nádherné 
vzpomínky, fotky a příběhy a „Berte ohled na přírodu“!

Dejte  
najevo ohled

Cokoli v přírodě najdete, by tam i mělo zůstat – domů si odnášejte 
jen fotky a vzpomínky. To se týká jakýchkoli přírodních objektů, 
jako jsou hnízda, peří, ulity, květiny apod. Zvláštní ohledy berte 
na archeologické a historické památky.

Mějte na paměti, že sbírání lesních plodů a hub může být v 
daném místě omezeno, takže se na možnost informujte předem. 
Podobně rybolov a lov zvěře jsou omezeny skoro všude v Evropě, 
takže pokud se jim plánujete věnovat, sežeňte si předem povolení.

Návod, jak si užít pobyt venku

BERTE OHLED  
NA PŘÍRODU
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Zůstaňte  
na cestách

Každý krok má nějaký vliv na vegetaci, ale jeho míra závisí 
na místních podmínkách. Sešlapem vegetace a půdy se ničí 
prostředí, které obývají další organismy, jako třeba žížaly, slimáci 
a houby. Navíc poté, co sešlap poničí vegetaci, může nastoupit 
půdní eroze a zabránit obnově vegetace.

Abyste tomu zabránili, držte se vždy cest k tomu určených 
a choďte jejich středem, abyste je nerozšiřovali, i když jsou 
bahnité, kamenité nebo mokré. Nezkracujte si trasu, hlavně na 
klikatých horských cestách, protože zkratky se stávají cestami, 
které vyžadují drahé opravy a způsobují silnou erozi.

Pokud musíte jít mimo cesty, používejte ty nejodolnější povrchy, 
jako skály, kamení, písek a suché traviny a ostřice.

Berte ohled  
na přírodu

Při každém výletu do přírody ji svými akcemi nějak ovlivňu-
jeme. Proto je důležité, aby byl dopad co nejmenší, aby příroda 
zůstala zachovaná i pro další návštěvníky a samozřejmě také 
aby byla v dobrém stavu pro živočichy i rostliny, kteří v ní žijí. 
V přírodě jsme jen na návštěvě, takže zodpovídáme za to, aby 
zůstala neporušená. 

„Berte ohled na přírodu“ vás seznámí se zásadami jak se chovat 
venku, abyste co nejlépe ochránili přírodu, kterou máte rádi. 
Rekreace může mít vážné dopady na přírodu kolem nás, ale s 
následujícími devíti pravidly se naučíte tyto dopady co nejvíce 
omezit.

Seznamte se s oblastí,  
do které jdete

Informujte se o území, které chcete objevovat. Než se vydáte 
na cestu, důkladně ji naplánujte s pomocí map, najděte místa 
vhodná k odpočinku a vhodně si zabalte vybavení. Zkontrolujte 
předpověď počasí a ujistěte se, že máte připravené vhodné 
vybavení, jako teplé oblečení, turistickou obuv, rukavice, čepice, 
pláštěnky, dostatek jídla a vody, stejně jako opalovací krém a v 
některých oblastech i repelent. Neberte si ale zbytečně mnoho, 
aby vás těžký batoh nevysílil.
 
Délku výletu plánujte podle svých schopností, zohledněte i 
poskytování první pomoci a orientaci v neznámém terénu. 
Pamatujte na dostatečnou fyzickou kondici a zjistěte si, jaké 
zvláštní dovednosti můžete potřebovat, abyste si zajistili bezpečí 
v navštíveném území. To je zvláště důležité v horách.
 
Vždy s sebou mějte mapu a buďte si jistí svou polohou. 
Nespoléhejte se jen na svůj chytrý mobil. Když už, vezměte si 
i záložní zdroj nebo solární dobíječku. Také se svým plánem 
seznamte další osobu, která bude vědět co dělat v případě, že se 
nevrátíte podle plánu.

Omezte  
vliv táboření

Táboření je v Evropě přísně omezeno na úrovni jednotlivých 
států a často zakázáno. Proto se seznamte s místními 
omezeními pro táboření, než se vydáte na cestu. Pokud je 
táboření dovolené, snažte se své aktivity soustředit na k tomu 
určené místo – prostor pro vaření i spaní mějte blízko u sebe, 
pokud nejste v oblasti s výskytem medvědů (Karpaty, Balkán, 
Skandinávie, Španělsko nebo Itálie). Pokud jste v oblasti s 
medvědy, veškeré potraviny by měly být uskladněny dál od 
místa spánku způsobem bránícím přístupu medvěda. Pokud v 
místě není zřízené tábořiště, zkuste najít plochu se skalnatým 
nebo jiným pevným povrchem. Buďte opatrní, abyste neponičili 
stromy při stavbě stanu nebo napínání šňůr na prádlo. Při 
opuštění tábořiště se ujistěte, že po vás nezůstaly žádné 
viditelné stopy ani odpad (včetně exkrementů). 

Udržujte  
přírodu čistou

Ujistěte se, že veškerý odpad odnášíte s sebou zpátky do 
civilizace a tam ho odpovídajícím způsobem odložte. To se 
týká i zbytků jídla a dalšího odpadu – spálením nepomůžete. 
Odpad nejenže přitahuje zvířata a netěší budoucí návštěvníky, 
může také představovat nebezpečí pro divokou přírodu, 
zejména plastové sáčky, rybářské vlasce a sítě. Odpad také 
může způsobit nákazu, jakou je například africký mor prasat, 
který se šíří mnoha masitými výrobky.
 
Snažte se co nejvíc omezit chození na záchod během výletu. 
Pokud je to nevyhnutelné, ujistěte se, že neznečistíte vodu, 
umožníte co nejrychlejší rozklad a co nejvíce snížíte možnost 
sociálního dopadu. Jedním z nejlepších řešení je vykopání 
jamky hluboké 15-20 cm ve vzdálenosti nejméně 50 m od 
jakéhokoli zdroje vody. Nezanechávejte exkrementy schované 
pod kameny, tam se špatně rozkládají. Navíc použitý toaletní 
papír odneste, nebo jej zakopejte do jamky. Také místo něj 
můžete použít přírodní materiál jako trávu, listy nebo sníh. 
Dámské hygienické potřeby vždy odneste zpátky domů. 
 
Sebe i nádobí umývejte vždy nejméně 50 m od jakýchkoli 
zdrojů vody, potoků nebo řek, abyste zabránili znečištění 
odpadní vodou nebo mýdlem. Používejte výhradně biologicky 
rozložitelné mýdlo.

Rozdělávejte  
oheň zodpovědně

Pokud to jen trochu jde, vyhněte se tvorbě ohnišť a používejte 
přenosné vařiče. Jsou bezpečnější, fungují za všech okolností 
a nevyžadují sběr přírodního paliva. V současnosti je na trhu 
také nová generace hydrotermních kempingových vařičů 
na dřevo, které jsou CO2 neutrální a dokonce během vaření 
dobijí váš mobil. Pokud se přesto rozhodnete vytvořit ohniště, 
ubezpečte se, že je to v daném místě povolené a pokuste se 
najít nějaké již založené ohniště. Vždy buďte u ohně po celou 
dobu hoření, dřevo spalte úplně, rozptylte vzniklý popel 
doširoka a místo vraťte do původního stavu. Sbírejte jen suché 
dřevo, které je tak malé, abyste ho bez problémů unesli v náruči 
– větší kmeny jsou totiž často důležitým biotopem pro zvířata a 
navíc trvá dlouho je zcela spálit.


