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Národní park Yellowstone

Yellowstone National Park 
P.O. Box 168, Yellowstone, WY 82190 
307-344-7381

Ochránci parku přísně dbají na dodržování 
pravidel, aby chránili návštěvníky i park. 
Prosíme zajistěte, aby Vaši hosté byli 
seznámeni s následujícími informacemi:

Zůstávejte na dřevěných chodníčcích  
a stezkách. Půda v hydrotermálních oblastech 
je křehká a tenká. Stalo se již, že návštěvníci 
prolomili půdní skořápku, utrpěli zranění  
a došlo zde i k úmrtím.

Gejzíry nejsou studnami přání. Neházejte 
předměty (včetně mincí a kamínků) do 
žádného hydrotermálního úkazu.

Uchovávejte jídlo 
zabezpečené. Zvěř  
v Yellowstone není ochočená. 

Nekrmte divokou zvěř ani ptactvo. Není to pro 
ně zdravé a toto nežádoucí chování může vést 
k tomu, že vedení parku zakročí.

Kouření není dovoleno v okolí 
gejzírů a v budovách.

Dodržujte vzdálenost. Zákon vyžaduje, aby 
se všichni návštěvníci zdržovali ve vzdálenosti 
alespoň 100 yardů (91 m) od medvědů  
a vlků a alespoň 25 yardů (23 m) od všech 
ostatních zvířat, včetně bizonů, jelenů wapiti, 
tlustorohých ovcí, jelenů, losů a kojotů. Pokud 
nějaké divoké zvíře změní své chování  
z důvodu Vaší přítomnosti, jste příliš blízko 
bez ohledu na skutečnou vzdálenost. 

Xanterra Parks & Resorts nabízí průvodce. 
Volejte 307-344-7311.

Informace pro průvodce 
a provozovatele zájezdů

Cestující nechejte vystoupit pouze na 
parkovištích nebo na upravených plochách. 
Neparkujte, nezastavujte a nenechávejte 
vystupovat na vozovkách nebo v blízkosti 
zvířat.

Chraňte kvalitu vzduchu. Pokud cestující 
nejsou uvnitř autobusu, vypněte motor. 
Nechejte motor běžet pouze při nástupu nebo 
výstupu cestujících, a to pouze po dobu kratší 
než 10 minut.

Buďte ohleduplní. Netlačte se nebo 
nepostrkujte na dřevěných chodníčcích nebo 
při čekání v řadách. Pokud dojde  

k zablokování cesty zvířaty, nesnažte se protlačit.

Parkujte bezpečně. Používejte parkovací 
plochy vyhrazené pro autobusy. Ujistěte se, že 
neblokujete žádnou jinou dopravu.

Toalety. Cestující musí používat toalety. 
Pomozte nám udržovat park v čistotě. 

Vypouštějte splašky pouze na vyhraženém 
místě u Old Faithful. Není dovoleno vypouštět 
splašky na kterémkoliv jiném místě v parku. 

Volejte Xanterra Parks & Resorts na  
307-545-4550 ohledně místa na vypouštění 
splašků/ údržby toalet a vnitřního úklidu.

Informace pro řidiče 
autobusů 

+
Chraňte ovzduší parku.

Prosíme nenechávejte 
bezdůvodně běžet motor.

Pravidla pro autobusy

Tísňová situace • 
volejte 911

Ochrana Vašich 
cestujících a parku

Více informací na 
www.nps.gov/yell

Yell 381-Cze • 6/16


