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Vítejte

Hydrotermální jevy proslavily 
tuto oblast po celém světě 
Národní park Yellowstone byl vyhlášen v roce 1872 především 
pro svou ojedinělou kolekci gejzírů, horkých pramenů, 
bahenních vřídel a fumarol chrlících páru. 

Vroucí prameny jsou 
nejobvyklejším 
hydrotermálním úkazem 
v tomto parku. Můžete zde 
spatřit prameny, které 
vypadají jako vařící se káva, 
ale také klidná, křišťálově 
průzračná jezírka neuvěřitelné 
hloubky.

Bahenní vřídla jsou přírodní 
úkazy kyselého charakteru 
s omezeným zdrojem vody. 
Jejich konzistence a aktivita se 
různí podle ročního období a 
množství dešťových srážek.

Fumaroly nebo parní vývěry 
jsou nejteplejšími 
hydrotermálními úkazy 

v parku. Nejlépe viditelné jsou 
v chladnějším počasí.

Křídově bílý travertin na 
travertinových terasách 
v oblasti nazývané Mammoth 
Hot Springs vznikl působením 
vody na vápencový povrch. 
 

Gejzíry jsou horkými prameny, 
které pronikají vodním 
systémem k úzkým skulinkám 
těsně pod zemským povrchem.  
Tyto překážky zabraňuji vodě 
volně cirkulovat k povrchu, 
kde by vzniklé teplo mohlo 
unikat. Voda cirkulující 
z největších hloubek může na 
zemském povrchu překročit 
bod varu (93 °C/199 °F). 

Nejdůležitějších 10 věcí, 
které byste měli vědět 

Vítejte v Yellowstone. Vaše návštěva nás velmi těší. 
Jakmile vstoupíte do parku, seznamte se s některými 
z pravidel a doporučení, které jsou důležité pro váš 
bezpečný a radostný pobyt. Podrobné informace 
naleznete na další straně a na webových stránkách 
parku: www.nps.gov/yell/planyourvisit /rules

4 Neohrožujte divokou zvěř. Pokud není uvedena 
nižší rychlost, platí ve zdejším parku nejvyšší 

povolená rychlost 73 km/h (45 mph). Zpomalte, 
abyste zajistili, že v případě neočekávaného setkání 
se zvířaty zastavíte včas a v dostatečné vzdálenosti.

% Sledujte zvěř z odpočívadel. Spatříte-
li během své jízdy divokou zvěř, 

nezastavujte ani neblokujte dopravu v žádném 
úseku vozovky. Namísto toho si najděte další, 
k tomu určené odpočívadlo nebo parkoviště 
a sledujte zvěř z bezpečné vzdálenosti.

* Silnice nepatří jen vám. Cyklisté by 
měli jezdit v řadě za sebou. Řidiči by 

se neměli přibližovat blíže než 1 m (tři stopy) 
k jízdním kolům a chodníkům podél silnice, 
zejména pokud je vozidlo vybaveno velkými, 
postranními odnímatelnými zrcátky.

ö Udržujte odstup. Od medvědů a vlků musíte 
udržovat vzdálenost nejméně 91 metrů (100 

yardů). Vzdálenost 23 m (25 yardů) je nutno udržovat 
od bizonů, jelenů wapiti a ostatních zvířat. Jestliže 
některé zvíře, bez ohledu na vzdálenost, změní své 
chování z důvodu vaší přítomnosti, jste příliš blízko.

   
Nekrmte žádná divoká zvířata, včetně 
ptáků. Konzumace lidské stravy je pro 

zvířata nezdravá a vzbuzuje agresivní chování, které 
může vyžadovat nutnost zásahu za účelem zvládnutí 
zvířete. Veškeré potraviny, odpadky, chladicí boxy 
a nástroje k přípravě jídla musí být uchovávány v 
bezpečí v kontejnerech odolných proti medvědům, 
pokud se je nechystáte okamžitě spotřebovat.

_ Zdržujte se pouze na určených cestách 
a dřevěných chodnících. Půdní vrstva 

v hydrotermálních oblastech je křehká a 
tenká a těsně pod ní proudí vařící voda. 
Návštěvníci se mohou propadnout a zemřít. 
Držte své děti neustále při sobě.

 á Vyvarujte se vodního nebezpečí. Neriskujte 
při rybaření, brodění a nesnažte se 

procházet proudy. Plavání je nebezpečné a v 
mnoha oblastech zakázané. Vody vyskytující se 
v parku mohou být záludně studené a rychlé. 
Veškeré loďky a čluny vyžadují povolení. 

' Během vašich cest po stezkách se můžete 
setkat s medvědy. Bezpečnější je chodit 

ve skupinkách. V místech, kde nemáte dostatečný 
rozhled okolo sebe, jděte tak, aby vás bylo slyšet. 
Jestliže se ve vaší blízkosti objeví medvěd, neutíkejte. 
Noste s sebou sprej na obranu proti medvědům 
a seznamte se s jeho bezpečným použitím.
 

 Hlídejte své domácí mazlíčky. Domácí 
zvířata nesmí na cesty nebo dřevěné 

chodníky, do odlehlých míst nebo hydrotermálních 
jezírek. V místech, kde je to dovoleno, musí 
být domácí zvířata na vodítku a mohou se 
pohybovat pouze do vzdálenosti 30,5 m (100 
stop) od silnice nebo parkoviště.  Nenechávejte 
své domácí zvíře bez dozoru nebo uvázané 
k nějakému předmětu. Majitelé musí sbírat a 
likvidovat po svém domácím mazlíčkovi výkaly.

Služby mobilních operátorů mohou být 
dostupné v oblastech Grant, Canyon, Mammoth 
Hot Springs a Old Faithful. Připojení Wi-Fi 

není k dispozici v návštěvnických centrech, ve 
venkovských zařízeních, národních historických 
památkách ani v historických ubytovacích 
zařízeních. Majitelé mohou poskytovat Wi-Fi 
připojení za poplatek.

Tísňové volání 911

Za důležitý druh, na kterém je závislých mnoho dalších druhů, je 
považován pstruh Oncorhynchus clarkii, který je ohrožen křížením 
se pstruhem duhovým a nebezpečím, že se stane kořistí 
nedomorodého pstruha jezerního.

Divoká příroda
Park se rozkládá na území o 
rozloze 2,2 miliónu čtverečných 
akrů (8 900 km2) plném lesů, 
luk, údolí řek a jezer a poskytuje 
významné útočiště největší 
koncentraci divoké zvěře ze 48 
kontinentálních států. 

Stěhovaví divocí 
bizoni jsou velmi 
vzácní. Zdejší park se 
pyšní největším a 
nejdůležitějším 
stádem divokých 
prérijních bizonů ve 
Spojených státech. 
Jejich populace se 
pohybuje mezi 2 500 
a 4 500 jedinci. 
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Vezmeme-li v úvahu nejohroženější druhy v yellowstonském 
parku, v posledních letech zde v průměru každý rok žije méně 
než 10 labutí trubačů. V oblasti celé Severní Ameriky jich žije 
přibližně 46 000.
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COURTESY JAY FLEMING



P.O. Box 165, Yellowstone WY 82190

www.YellowstoneNationalParkLodges.com

Reserve_YNP@Xanterra.com

Bezplatné volání:  866-Geyserland (866 439-7375)

TDD 307 344-5395

Rezervace na stejný den  307 344-7311

Xanterra Parks & Resorts

Nekrmte žádná divoká zvířata, včetně malých 
savců a ptáků. Konzumace lidské stravy je pro 
tato zvířata nezdravá a vzbuzuje agresivní 
chování, které může vyžadovat nutnost 
zásahu za účelem zvládnutí zvířete.  
Veškeré potraviny, odpadky a aromatické 
předměty musí být vždy zabezpečené uvnitř 
budovy, pevnostěnného obytného automobilu 
nebo ve speciálních kontejnerech, které je 
chrání před medvědy. Stany, lehátka a 
piknikové stoly nejsou bezpečné. V některých 
oblastech se havrani naučili rozepínat zipy 
vaků a rozhazovat jejich obsah.  
 

Žádný z uvedených předmětů nesmí být 
ponechán bez dozoru ani v případě, že je čistý 
a prázdný:

• Nádoby na vodu a nápoje

• Veškeré nádobí a kuchyňské náčiní

• Vařiče a grily

• Chladničky a mrazničky

• Kuchyňský odpad, zabalený nebo volný

• Potraviny včetně kořenicích přípravků, 
dokonce i pokud jsou uloženy v nádobách

• Kosmetické a toaletní potřeby

• Krmivo pro domácí zvířata a misky

• Kbelíky, vědra a umyvadla

Zabezpečte své potraviny

P O Z N E J T E  S V O U  A M E R I K UCzech rev June 2012

Jestliže některé zvíře změní své chování z důvodu vaší 
přítomnosti, jste příliš blízko. 

Federální zákony nařizují, abyste se zdržovali nejméně 91 m 
(100 yardů) od medvědů a vlků a nejméně 23 m (25 yardů) od 
všech ostatních divokých zvířat, jako jsou bizoni, jeleni wapiti, 
ovce tlustorohé, jeleni, losi a kojoti. Jestliže se v této vzdálenosti 
nějaké zvíře pohybuje, odejděte a dodržujte předepsanou 
vzdálenost. 

 23 m (25 yards)  91 m (100 yards)
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23 m 
   (25 yards)

91 m
    (100 yards)

Nepřibližujte se k 
divokým zvířatům

Udržujte si odstup

Zdržujte se pouze na dřevěných chodnících

V hydrotermálních oblastech musíte zůstávat na dřevěných 
chodnících a určených cestách. Půda na povrchu je tenká a často 
pokrývá vařící vodu. Několik návštěvníků zde již zemřelo. 
Udržujte děti ve své blízkosti a zajistěte, aby pochopily nebezpečí, 
která jim v parku hrozí.  V některých oblastech se mohou 
vyskytovat plyny, které jsou toxické. Pokud se vám udělá 
nevolno, okamžitě místo opusťte.
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Potraviny je potřeba udržovat 
v bezpečí za tábořištěm
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Tyto aktivity vyžadují povolení 
• Rybolov

• Použití loděk nebo člunů

• Přenocování ve volné 
přírodě

• Cestování do volné přírody 
se služebními zvířaty

• Vstup hospodářských zvířat 

je podmíněn Cogginsovým 
testem

• Služby odborného průvodce 
a poskytování vybavení

• Komerční filmování a 
fotografování s kulisami 
nebo modely

Tyto aktivity jsou v Yellowstone zakázány 
• Pohybovat se v hydrotermálních oblastech 

mimo dřevěné chodníky nebo vyhrazené 
cesty

• V hydrotermálních oblastech cokoli 
odhazovat

• Koupat se v horkých pramenech
• Poškozovat nebo odnášet přírodní nebo 

kulturní zdroje (například divoké rostliny, 
paroží, horniny a značení šipkami)

• Nesprávně skladovat potraviny
• Ponechávat instalovaná odnímatelná 

postranní zrcátka v případech, kdy vaše 
vozidlo netáhne přívěs 

• Pohybovat se vozidlem nebo na jízdním 
kole mimo vozovku

• Přenocování a kempování mimo 
vyhrazené oblasti

• Oslňování divokých zvířat (jejich 
sledování za použití světel či reflektorů)

• Napodobování zvuků jelenů wapiti nebo 
použití trubek či vábniček a napodobování 
vlčího vytí

• Používání elektronických zařízení ke 
sledování divoké zvěře

• Potápění nebo skákání z útesů v 
plavecké oblasti Firehole ve Firehole 
Canyon Drive

Krajina formovaná požáry

Užijte si pobyt v tábořišti zdejšího parku 
Kdo dřív přijde, je dříve obsloužen 
Tábořiště provozovaná Správou Národního 
parku (NPS) fungují na principu „Kdo dřív 
přijde, je dříve obsloužen“. To se týká oblastí 
Mammoth, Norris, Indian Creek, Lewis Lake, 
Pebble Creek, Slough Creek a Tower Fall. V 
průběhu vrcholu sezóny (od konce června do 
poloviny srpna) mohou být tábořiště plná. 
Abyste získali místo, musíte dorazit brzy ráno. 
 

Možnost rezervace míst 
Místa si můžete rezervovat v oblastech Canyon, 
Bridge Bay, Madison, Grant Village a Fishing 
Bridge RV Park prostřednictvím společnosti 
Xanterra Parks and Resorts. Společné 
ubytovací zařízení naleznete ve Fishing Bridge 
RV Park, kde je k dispozici voda, sociální 
zařízení a elektřina (50 A).  Ubytovací zařízení 
RV Park je vyhrazené pouze pro pevnostěnná 
kempovací zařízení (obytné automobily). Stany 
a stany na přívěsech zde nejsou povoleny.

Příležitostný kempink 
V celé oblasti Yellowstone nejsou k dispozici 
žádné oblasti k příležitostnému přenocování. 
Na odpočívadlech, parkovištích, piknikových 
místech nebo v jiných než k tomu vyhrazených 
tábořištích není dovoleno kempování ani 
přenocování. Další kempování může být k 
dispozici v sousedních obcích.

Délka pobytu 
Doba kempování je omezena na 14 dnů v 
období od 1. července po den, na který připadá 
Svátek práce (první zářijové pondělí), a 30 dnů 
ve zbývajícím období roku.

Přihlášení a odhlášení pobytu 
Některá ubytovací zařízení nemusí být před 11 
hodinou ranní otevřená. Registrační kanceláře 
v kempech společnosti Xanterra jsou otevřené 
od 7.00 do 22.00 hodin ve špičce sezóny a od 
8.00 do 21.00 hodin začátkem a koncem 
sezóny. Přihlášení k pobytu by mělo být 
provedeno v 11.00 hodin ráno.

Doba klidu 
V době nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 
hodin ráno, je zakázáno dělat jakýkoli hluk, 
například používat hlasitá audiozařízení nebo 
jakkoli jinak rušit noční klid. V místech, kde je 
to povoleno, mohou být generátory v provozu 
pouze v době mezi 8.00 a 20.00 hodinou.

Lesní požáry mohou hrát při 
vaší návštěvě Yellowstone 
svou roli. Můžete spatřit 
dým pocházející z neustálých 
požárů a měnící se podmínky 
mohou ovlivnit vaše cestovní 
plány.

Oheň je přirozenou součástí 
zdejšího ekosystému. 
Vegetace se požárům 
přizpůsobila a v některých 
případech na nich může být 
dokonce závislá. Požáry 
nabízejí rozmanitost 
stanovišť prostřednictvím 
odstranění lesa a umožňují, 
aby se zde usadily komunity 

různých druhů rostlin, 
zatímco zabraňují růstu 
stromů na travnatých 
pastvinách.
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  Střelné zbraně jsou v národních parcích dovoleny 
pouze v souladu se státními a federálními zákony. 

V oblastech, kde jsou umístěny informační tabule (značky), 
například v návštěvnických centrech, státních úřadech a v 
některých licencovaných provozních zařízeních, jsou střelné 
zbraně zakázány. Střelba ze střelné zbraně je zakázána.
 

Nošení a použití zbraní, jako jsou vzduchové zbraně, luky a šípy, 
oštěpy a praky, je zakázáno.  Podrobné informace naleznete na 
webových stránkách 
 www.nps.gov/yell/parkmgmt/lawsandpolicies


