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Agentura Koniklec představuje 
virtuální naučné stezky 

v Praze a na Kokořínsku



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 Klánovický les 
(Hlavní město Praha)

Krátká naučná stezka prochází západní částí rozsáhlého komple-

xu Klánovického lesa, která je chráněna jako přírodní rezervace, 

je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla a evropsky vý-

znamné lokality Natura 2000 „Blatov a Xaverovský háj“. Nauč-

nou stezku je možné projít jako okruh nebo jako součást delšího 

výletu Klánovickým lesem. Od výchozího místa k Novým Dvorům 

vede po zelené turistické značce, poté se lze vrátit neznačenou 

cestou k výchozímu místu.

Stezka v kostce:

4 zastavení, délka cca 2 km. Vede po kvalitních lesních cestách, 

vzhledem k nulovému převýšení není fyzicky náročná. Vhodná 

pro cyklisty i pro pěší rodinný výlet s kočárkem. 

 Signál: TMO, O2, Vodafone

Doprava do výchozího bodu: Nedaleko od výchozího místa se 

nachází zastávka autobusu MHD Nádraží Klánovice a železniční 

stanice Praha-Klánovice.



Naučná stezka Vrch svatého Kříže 
(Hlavní město Praha)

Naučná stezka seznamuje s Vrchem svatého Kříže a parkem 

Parukářka. Vrch svatého Kříže leží v prostoru mezi Vítkovem 

a Olšanskými hřbitovy a je z něj nádherný výhled na centrum 

Prahy od Vinohrad přes Petřín a Hradčany po památník na 

Vítkově. Stezka je věnována Vrchu svatého Kříže ve všech podo-

bách, historii i současnosti, místní fl óře a fauně. 

Stezka v kostce:

4 zastavení, délka cca 1 km. Vede po parkových asfaltových 

cestách a není fyzicky náročná.

 Signál: TMO, O2, Vodafone

Doprava do výchozího bodu: Nedaleko výchozího bodu stezky se 

nachází zastávka MHD Olšanské náměstí.

Naučná stezka Císařský ostrov 
(Hlavní město Praha)

Stezka vede podél největšího pražského ostrova – od přívozu 

v Podbabě do Stromovky. Stezka nemá vyhraněné téma – je za-

měřena na historii, přírodní památky. Jedno zastavení je věno-

váno Ústřední čistírně odpadních vod, kolem jejíhož areálu trasa 

stezky prochází.

Stezka v kostce:

4 zastavení, délka cca 4 km. Stezka je vhodná pro cyklisty, větší 

část trasy vede převážně po asfaltových chodnících a je fyzicky 

nenáročná.

 Signál: TMO, O2, Vodafone

Doprava do výchozího bodu: Nedaleko výchozího bodu se nachá-

zí zastávka autobusu MHD (V Podhoří), případně lze využít přívo-

zu (od zastávky autobusu MHD V Podbabě). 



Naučná stezka Modřanské tůně 
(Hlavní město Praha)

Naučná stezka vede podél břehu Vltavy a je zaměřena na uni-

kátní biotopy Modřanských a Komořanských tůní, které byly 

v 19. století původně vybudovány jako protipovodňové nádrže. 

Po výstavbě jezových kaskád tuto funkci ztratily a postupným 

zarůstáním zde vzniknul nivní a lužní porost. Návštěvník této 

stezky se po chvilce ocitne uprostřed divoké přírody, kde žije 

více než 100 druhů rostlin a přes 400 druhů motýlů. 

Stezka v kostce:

5 zastavení, délka cca 2,5 km. I když je trasa fyzicky nenáročná, 

vede částečně pěšinami s hustou nízkou vegetací. Trasa není 

vhodná pro cyklisty. 

 Signál: TMO, O2, Vodafone

Doprava do výchozího bodu: V blízkosti výchozího bodu se 

nachází zastávka autobusu MHD a tramvaje Nádraží Modřany 

a železniční zastávka Praha-Modřany. 



Naučná stezka Kokořínský důl 
(Středočeský kraj – Kokořínsko)

Stezka v Kokořínském dole učaruje návštěvníkům svým neo-

pakovatelným svérázem, který kokořínské krajině propůjčují 

vodorovně uložené kvádrové pískovce v podobě skalních ku-

lis na bocích údolí a roklí. Mimořádný přírodovědný význam 

mají údolní mokřady a takzvané tůně s pestrou květenou, kde 

přežívají některé druhy jinde dávno vyhynulých živočichů. Kro-

mě přírodovědných zajímavostí se v Kokořínském dole nachází 

nádherná původní architektura roubených chalup.

Stezka v kostce:

10 zastavení, délka cca 7 km. Trasa je fyzicky nenáročná 

a převážná část jejích úseků je vhodná i pro cyklisty. 

 Signál: TMO

Doprava do výchozího bodu: Výchozí bod není o víkendech 

přístupný veřejnou dopravou. U výchozího i cílového bodu je 

možnost parkování.

Naučná stezka Okolí Vidimi
(Středočeský kraj – Kokořínsko)

Naučná stezka se nachází v srdci Chráněné krajinné oblasti 

Kokořínsko. Její návštěvník pozná pro Kokořínsko typické pís-

kovcové skály, projde původními bučinami i krásnými údolími. 

Na trase je k vidění i zdejší typická architektura původních rou-

bených chalup. 

Stezka v kostce:

10 zastavení, délka cca 9 km. Trasa vede převážně po lesních 

a zpevněných cestách. Fyzicky je středně náročná a je vhodná 

i pro zdatnější cyklisty na horských kolech. 

 Signál: TMO



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

moderních on-line informačních technologií pro podporu šetrné turis-

tiky s důrazem na geologicky významné lokality v CHKO Český Kras 

a další vybrané přírodní zajímavosti v Praze a okolí“ fi nancovaného 

Revolvingovým fondem MŽP.

Mapové podklady: mapy.cz

Text neprošel jazykovou úpravou. Vydala Agentura Koniklec, o.s., v roce 2011 (aktualizace březen 2012).  

Kokořínsko, typické pískovcové útvary

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

stupný veřejnou dopravou. Nejbližší autobusová zastávka (Tu-

padly) je vzdálena cca 5,5 km. V obci Vidim jsou omezené mož-

nosti parkování. 


