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10 dobrých zásad pro outdoorové sporty
v chráněných územích
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Naplánujte si návštěvu udržitelně
Jakýkoli náš vstup do chráněného území vždycky znamená dopad na přírodu, bez ohledu na to, jak malý
může být. Je proto důležité, nejen pro nás samotné, ale pro přírodu kolem nás, starat se o to, aby byl co
nejmenší. Příroda nás zve k sobě domů, tak buďme slušnými hosty!

Přijďte pěšky, na kole nebo
veřejnou dopravou – to je
priorita.

Když jedete vlastním
vozidlem, jízdu sdílejte.

Pohybujte se opatrně a jen
po vyhrazených trasách.

Jak si svou návštěvu co nejlíp užít a přitom
dbát co nejlépe o chráněné území?
7 km

park info

Jsi privilegovaný host

Zůstávej na cestách a stezkách, respektuj
přírodu a pravidla, abys zachoval krásu
tohoto místa.

Pokud dorazíš se psem,

věnuj mu extra pozornost. Chovej se podle
pravidel, platných v daném území. Psi
mohou ostatní druhy ohrožovat.

Pečlivě svou návštěvu naplánuj

Sežeň si předem informace potřebné k tomu,
aby sis mohl svůj outdoor i lokalitu užít a
zároveň nepoškodil přírodu; tvůj zážitek bude
ještě lepší.

Buď ohleduplný k sobě i ostatním,

a buď připravený pomoci druhým, bez ohledu
na to, jaký oni dělají sport.

Tohle místo si chce užít každý.

Nech dost místa i pro ostatní; předvídej, že
tě často nemusí vidět nebo slyšet přijíždět,
jezdi přiměřenou rychlostí.

Noc je tu pro to, aby zvířata měla
klid.

Vyhni se nočním outdoorovým aktivitám.
Pro svou bezpečnost o pro klid živočichů.
shhhh...

Nedělej zbytečně moc hluku.

Užij si ticha a klídku, i jiní živočichové
potřebují klid, tak jako člověk.

Pomož nám udržet chráněné území v
čistotě.
Nenechávej po sobě žádný odpad a všechen
si odvez zase zpátky s sebou do civilizace.

Nech uzavřené oblasti na pokoji!

Využívej pečlivě on-line mapy, GPS i sociální
média tak, abys nenarušoval platná pravidla,
omezující vstup do některých částí národních
parků, CHKO a rezervací.

Koukej se, užij a sdílej!

Pokud si všimneš něčeho, co je nejspíš
špatně, dej vědět správě chráněného území.
Otevři oči, užij si přírodu a měj se tu fajn!

Jdi ven a do přírody
www.outdoor-sports-network.eu
www.europarc.org

