
7 PRAVIDEL BEZPEČNOSTI 
A CHOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

NA CO SI PŘI ÚKLIDECH 
DÁVAT POZOR 
1. Používejte ochranné rukavice, pevnou obuv, dlouhé
kalhoty i rukávy a sbírejte pouze bezpečné odpadky. Mějte
vždy na paměti hlavně svou bezpečnost.

2. Nikdy nesbírejte nalezenou munici, injekční stříkačky,
tlakové nádoby (bomby), kanystry s nebezpečnými
kapalinami či azbestové materiály. O tomto vždy informujte 
vedoucího akce, který kontaktuje policii, MÚ nebo OÚ .

3. Při nalezení uhynulých zvířat se jich nikdy nedotýkejte
a nijak s nimi nemanipulujte. Nechte je na místě, nebo
můžete využít nahlášení přes aplikaci Zmapujto.cz

4. Nesbírejte ani čistě papírové odpadky, které se v přírodě 
po nějaké době rozloží. Jedná se nejvíce o ubrousky,
u kterých by to nebylo hygienické z důvodu přenosu
nemocí.

5. Skleněný odpad sbírejte velmi opatrně. Snažte se, aby
např. lahve zůstaly vcelku. Nerozbíjejte je. Při umísťování
do tašky na SKLO postupujte opatrně, abyste se nepořezali. 

6. Jakékoliv zranění v průběhu akce hlaste vedoucímu,
který by měl mít lékárničku s dezinfekcí a nechte se ošetřit.

7. Držte se na dohled kamarádů, rodičů nebo vedoucího. I
v celkem malém lese se můžete ztratit. Za bezpečnost dětí
nesou odpovědnost jejich rodiče nebo zákonní zástupci.

JAK SE CHOVAT 
V LESE
1. Stará známá pravidla, že se máme pohybovat tiše
a opatrně, platí i pro naše akce. Nekřičte a neplašte zvěř,
netrhejte chráněné rostliny. Koukejte kam a na co šlapete.

2. Nesbírejte plody, byliny a houby, které dobře neznáte.
Hrozilo by vám riziko nepříjemné otravy.

3. Nevstupujte do míst, kde se v lese pracuje, probíhá
např. těžba dřeva nebo manipulace s ním.

4. Běžně platné pravidlo, že v přírodě chodíme pouze po
vyhrazených cestách a stezkách v tomto případě neplatí.
Fakt, že vyčistíte les od odpadků, je přednější.

5. Zákaz rozdělávání ohně v lese asi není třeba
připomínat. Pokud budete pořádat doprovodný program
např. s opékáním buřtů, tak pouze na ohništích v místech
k tomu vyhrazených.

6. Nalezená mláďata zvířat nikdy neberte do ruky. Často
vypadají opuštěná, ale není to mnohdy tak. Rodiče jsou
většinou opodál a pouze shánějí potravu nebo učí mládě
létat nebo se začlenit do života. Nechte je na místě a v klidu 
odejděte.

7. Pokud narazíte na velké zvíře například divoké prase,
nepropadejte panice. Zůstaňte v klidu a plaché zvíře
většinou uteče. Kdyby ne, tak rychle pryč nebo na strom :).




