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Agentura Koniklec představuje 
virtuální naučné stezky 

v Českém krasu



Co jsou virtuální naučné stezky?

Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turi-

stických zajímavostí v terénu. Moderní technologie přinášejí nové 

možnosti přístupu k informacím pro návštěvníky přírodovědně nebo 

památkově cenných lokalit. 

Jednotlivá zastavení naučných stezek nejsou vyznačena klasickými 

informačními tabulemi, ale pouze malými tabulkami s obrazci – gra-

fi ckými kódy, neboli „taggy“, které lze číst mobilním telefonem vyba-

veným fotoaparátem, přístupem k internetu a některou z volně 

dostupných aplikací pro čtení grafi ckých kódů. Informace o navštíve-

ném místě se zobrazí přímo na displeji mobilního telefonu.

Nechte se tedy inspirovat a navštivte některou z virtuálních naučných 

stezek provozovanou Agenturou Koniklec v Praze nebo na Kokořínsku 

a v Českém krasu. A pokud si do přírody mobilní telefon neberete, udě-

lejte tentokráte výjimku. Na virtuálních stezkách se vám bude hodit.

U každé naučné stezky je uvedena informace o dostupnosti mobilního 

signálu, který je pro využití virutálních naučných stezek potřebný.

Přejeme vám příjemný výlet.

Naučná stezka Lomy na Damilu 

(Středočeský kraj - Český kras)

Stezka se nachází na samotném okraji CHKO Český kras. Je 

zaměřena na geologii, paleontologii, těžební činnost a technické 

zajímavosti. Na trase jsou čtyři lomy, kde se návštěvník seznámí 

s historií těžby vápenců. Závěr cesty si lze zpestřit hledáním zka-

menělin v Jírově lomu. 

Stezka v kostce:

9 zastavení, délka cca 7 km. Trasa není fyzicky náročná, 

ale vzhledem k charakteru cest není vhodná pro cyklisty. 

 Signál: TMO, O2, Vodafone

Doprava do výchozího bodu: Do Tetína jezdí linkový autobus 

z Berouna, případně je možno dojít z Berouna pěšky. Cílový bod 

se nachází asi 2 km nad Berounem. 



Naučná stezka Střecha Českého krasu 
(Středočeský kraj - Český kras)

Naučná stezka prochází neprávem opomíjenými místy CHKO Český 

Kras. Stezka spojuje obce Všeradice a Tetín a vede přes vrch Bacín, 

který je nejvyšší kótou Českého krasu. Stezka je zaměřena na geolo-

gii, historické souvislosti a nenápadné, téměř přehlédnutelné jeskyně. 

Stezka v kostce: 

8 zastavení, délka cca 9 km. Vede částečně po neznačených 

cestách, není vhodná pro cyklisty. Některé její úseky jsou fyzicky 

náročnější a schůdné jen za suchého počasí.  

 Signál: TMO, O2, Vodafone

Doprava do výchozího bodu: Výchozí bod se nachází cca ½ km 

od železniční zastávky Všeradice, cílový bod nedaleko železniční 

zastávky Liteň. Autobusy do výchozího i cílového bodu jezdí 

pouze ve všední dny. 

Bacín, nejvyšší vrch Českého krasuČ



Naučná stezka Svatojánský okruh 
(Středočeský kraj - Český kras)

Jedna z nejkrásnějších tras procházejících CHKO Český kras 

a NPR Karlštejn. Spojuje obec Svatý Jan pod Skalou, skalní 

vyhlídku do údolí potoka Kačáku, skanzen těžby a zpracování 

vápence Solvayovy lomy v lomu Paraple, nádherné listnaté 

lesy a hluboce zařízlé údolí Propadlých vod. 

Jak již název napovídá, jedná se o okruh, který začíná i končí 

ve Svatém Janu pod Skalou. Vede po lesních cestách a pěši-

nách, výstup na Skálu je usnadněn stupni. Sestup údolím 

Propadlých vod je příkrý a místy i kluzký, v sušším období ale 

bezproblémový.

Stezka v kostce: 

11 zastavení, délka cca 4 km. Vzhledem k převýšení je trasa 

fyzicky náročnější a doporučuje se ji procházet za suchého 

počasí. Trasa není určená cyklistům.

 Signál: O2

Doprava do výchozího bodu: Přímo do Sv. Jana pod Skalou se 

lze dopravit linkovým autobusem z Prahy (o víkendu jede 3x 

za den). Nejbližší železniční zastávkou je Srbsko vzdálené cca 

5 km. Ve Svatém Janu pod Skalou je k dispozici omezené 

množství parkovacích ploch. 

Geologická naučná stezka 
(Středočeský kraj - Český kras)

Stezka přibližuje geologický význam území západní části 

Českého krasu. Byla vybudována v roce 1999 a obnovena 

v roce 2007. Má celkem 13 zastavení, začíná v Hlásné Třebani, 

vede do Karlštejna, k lomu Velká Amerika u Mořiny, na Špičatý 

vrch u Loděnice, do Svatého Jana pod Skalou, dále údolím 

Kačáku přes Hostím do osady V Kozle, odtud do Srbska, na 

Kodu, Tobolku a do Suchomast. Jednotlivé zastávky na sebe 

nenavazují. Stezku lze projít částečně bez ztráty souvislostí. 



Stezka v kostce:

13 zastavení, délka cca 39 km. Stezka je vzhledem ke své 

délce vhodná zejména pro cyklisty nebo motorizované 

návštěvníky.

 Signál: TMO, O2, Vodafone

Doprava do výchozího bodu: Výchozí bod je dostupný vlakem 

(zastávka Zadní Třebaň). Většina bodů na trase je dostupná 

automobilem. 

Naučná stezka Zlatý kůň 
(Středočeský kraj - Český kras)

Stezka je okruh, začíná i končí u Koněpruských jeskyní. Stezka 

je zaměřena na geologickou minulost okolního území, staré 

vápencové lomy a jejich revitalizaci, zdejší naleziště zkameně-

lin, ale i na květenu a faunu národní přírodní památky Zlatý kůň 

a přírodní rezervace Kobyla. Trasa prochází Houbovým lomem, 

z něhož byly Koněpruské jeskyně v roce 1950 objeveny.

Lom Velká Amerika 



Leták vznikl jako součást projektu Agentury Koniklec, o.s., „Použití 

moderních on-line informačních technologií pro podporu šetrné turis-
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a další vybrané přírodní zajímavosti v Praze a okolí“ fi nancovaného 

Revolvingovým fondem MŽP.
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Kamenná zahrada, zastavení na stezce Střecha Českého krasuČ

Stezka v kostce:

11 zastavení, délka cca 4 km. Stezka vede částečně kamenitými 

cestami a pěšinami. Fyzicky je středně náročná a není vhodná pro 

cyklisty. Na některých místech je třeba dávat pozor a nepřibližovat 

se k okrajům lomových stěn. 

 Signál: TMO, O2, Vodafone

Doprava do výchozího bodu: Výchozí bod není o víkendech pří-

stupný veřejnou dopravou. Nedaleko výchozího bodu se nachází 

placené parkoviště. 


