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AKO SA 
VYHNÚŤ STRETU 
S MEDVEĎOM

AKO SPOZNÁM, 
ŽE TU JE MEDVEĎ?

Najlepšou prevenciou pred stretom  
s medveďom je včas odhaliť jeho  
prítomnosť. Ak dodržíte niekoľko  
základných zásad, výrazne znížite riziko. 
Ak k stretnutiu aj napriek tomu dôjde,  
stále nie je všetko stratené a môžete  
sa riadiť týmito odporúčaniami.

Včasným odhalením znakov prítomnosti  
medveďa môžete ľahko predísť stretu.  
Stačí si pritom všímať niekoľko drobností,  
ktoré prezrádzajú, že medveď môže  
byť nablízku.

Svoj pohyb v horskom prostredí  
obmedzte výlučne na turistické  
chodníky. Presuny zredukujte  
pred svitaním a po súmraku,  
kedy sú medvede aktívnejšie.

Aby ste medveďa neprekvapili, pomôže 
rozhovor, rapkáč alebo iný zvuk - najmä 
vo vysokom poraste, hmle, tme alebo  
vetre. Vďaka zvuku sa o vás medveď  
dozvie skôr, než ho zbadáte a sám  
sa vám môže vyhnúť.

POHYBUJTE SA PO  
TURISTICKÝCH CHOD-
NÍKOCH A CEZ DEŇ

UPOZORNITE NA  
SVOJU PRÍTOMNOSŤ
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Venujte pozornosť svojmu okoliu  
a majte oči otvorené pre možné  
znaky prítomnosti medveďa.  
Vyhýbajte sa húštinám a miestam  
s obmedzeným rozhľadom,  
kde medvede často oddychujú.

BUĎTE VŠÍMAVÍ01 Prítomnosť medveďa môžu prezrádzať aj zásahy
do mravenísk či osích hniezd, ale aj padnuté  
stromy alebo prevrátené kamene, odkiaľ  
medvede vyberajú larvy a hmyz.

PORUŠENÉ STROMY,
KAMENE A MRAVENISKÁ

Na ovocných stromoch, kde si medvede hľadajú  
potravu, často nájdeme škrabance od pazúrov  
alebo konáre, ktoré pri lezení na strom polámali.

STOPY PO PAZÚROCH

Medvede využívajú stromy aj ako komunikačný
kanál. Odhrýzajú a odtrhávajú kusy kôry zo stromov 
pri tom, ako sa o ne šúchajú. Tak zanechávajú  
pachový a vizuálny znaktoho, kadiaľ prechádzali.

SRSŤ A PACH

Medvedí trus obsahuje zvyšky rastlinnej
potravy, ako napríklad lesné plody, semená
a byliny, no môže obsahovať aj hmyz.
Indikáciou môže byť aj veľkosť trusu.

TRUS

Stopy medveďa rozoznáme podľa piatich
prstov s pazúrmi na každej labe. Zadné sú
o niečo dlhšie od tých predných a sú približne
vo veľkosti mužského chodidla.

STOPY


