
Besucherordnung im Naturpark Blockheide
Návštěvní řád přírodního parku Blockheide

www.blockheide.at

Liebe Besucherinnen und Besucher des Naturparks Blockheide! Wir wollen diese einzigartige Natur- und Kulturlandschaft langfristig als Naturjuwel für Menschen aus 
nah und fern erhalten und ein attraktives Ziel für Ausfl üge und Naherholung sein. Deshalb bitten wir Sie, die Besucherordnung für unseren Naturpark zu beachten. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe beim Erhalt des Naturparks!
Vážení návštěvníci a návštěvnice přírodního parku Blockheide! Rádi bychom tuto jedinečnou přírodní krajinu udrželi dlouhodobě jako přírodní klenot pro lidi z blízka i daleka, a taktéž jako atraktivní 

cíl pro výlety a odpočinek. Proto Vás prosíme, abyste respektovali návštěvní řád do našeho přírodního parku. Děkujeme za Vaše pochopení a Vaši pomoc při udržování přírodního parku!

Das Führen von Hunden 
ist im gesamten Naturpark nur mit 

Leine und auf Wegen gestattet. Bedenken 
Sie, dass Hundekot im Futter Krankheiten bei 

Nutztieren auslösen kann. Verwenden Sie 
daher die bereitgestellten Beutel.

Venčení psů je v celém přírodním 
parku povolenou pouze s vodítkem 
a na cestách. Berte v potaz, že 
psí lejna mohou v krmivu 
užitkových zvířat vyvolávat 
nemoce. Používejte 

proto připravené 
plastikové sáčky.

Respektieren Sie 
Anweisungen des Naturpark- 

Personals zu Ihrer eigenen
Sicherheit und Orientierung.

Pro své vlastní bezpečí a orientaci 
respektujte nařízení personálu 

přírodního parku.

Bitte beachten Sie alle von der 
Behörde verordneten Fahrverbote 
und Beschränkungen. Zuwider-

handeln ist strafbar.

Prosím berte na vědomí všechny 
předepsané zákazy a omezení ze 

strany úřadu. Jednání v jejich 
rozporu je trestné.

Zelten, Nächtigen 
und offenes Feuer sind 
im Naturpark nicht 

gestattet.

Stanování, nocování a otevřený 
oheň nejsou v přírodním parku 

povoleny.

Helfen Sie uns 
den Naturpark 

sauber zu halten. 

Pomozte nám přírodní 
park udržovat čistý. 

Beachten Sie, 
dass bei Sturm und 

starkem Wind der Aufent-
halt im Naturpark, insbeson-

dere im Wald und unter 
Bäumen sehr gefährlich ist.

Berte na vědomí, že při bouřkách a 
silném větru je pobyt v přírodním 

parku, obzvláště v lese a pod 
stromy velmi nebezpečný.

Nehmen Sie bitte Rück-
sicht auf die Arbeit der 

Landwirte und betreten Sie 
keine Äcker und Wiesen. 

Prosím berte ohled na práci 
zemědělců a nevstupujte na 

žádné pole a louky. 

Respektieren Sie als Besucher, 
dass der größte Teil des Naturparks vor 

allem Pfl anzen und Tieren als natürlicher 
Lebensraum dient und von unseren Bewirt-

schaftern im Sinne der ökologischen 
Nachhaltigkeit bearbeitet wird.

Respektujte jako návštěvník, že větší část přírodního 
parku slouží všem rostlinám a zvířatům jako přírodní 

prostor a naše hospodaření je spravováno ve 
smyslu ekologické udržitelnosti.

Bitte bewegen Sie sich stets 
auf ausgewiesenen Plätzen und 

Wegen sowie Spielplätzen und 
Besuchereinrichtungen.

Prosíme pohybujte se neustále na 
vyhrazených místech, cestách, hřištích 
a zařízeních určených pro návštěvníky.
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