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Tak trochu jiné židličky

Rekreačně naučný areál Křivoklát
„Veverčí stopou za poznáním“

Co v rekreačně naučném
areálu najdete?
Areál je rozdělen do tří hlavních center, která jsou
vzájemně propojena pěšinami.

GEOLOGICKÁ EXPOZICE koncipovaná jako cesta časem představuje geologickou minulost Křivoklátska. Soustavu informačních tabulí doplňuje 16 bloků hornin s popiskami. Na každém z nich je vybroušena a naleštěna malá plocha
umožňující pohled do samotného nitra horniny. Získané poznatky si můžete vyzkoušet ve hře „Poznej kámen“.

SPORTOVNÍ CENTRUM

nabízí k využití venkovní
hřiště na míčové hry, ale také celou řadu dalších herních
prvků. Mladší děti jistě ocení velký dřevěný hrad či lanovku. Odpočinkové plochy jsou zařízeny lavičkami, venkovním ohništěm s posezením, v případě nepřízně počasí je
možno najít útočiště v blízkém altánu.

CENTRUM JASAN v terénním úžlabí v blízkosti vzrost-

lého jasanu navazující na pěšinu lemovanou naučnými
prvky a tabulkami s informacemi o zdejších stromech jistě
přiláká děti skluzavkou či šplhacím totemem. Hned vedle
jsou umístěny informační tabule o rybách a řece
Berounce. Oblíbenou součástí Centra Jasan je
soustava dřevěných xylofonů, které zábavnou
formou představují charakteristické zvuky jednotlivých druhů dřeva. V případě nepřízně počasí se
mohou návštěvníci přesunout do altánu, který je
součástí centra.

DENDROLOGICKÁ STEZKA

začíná u budovy Lesní
správy Křivoklát a prochází z části okrajem rekreačně naučného areálu, v jeho severním cípu pak zavádí návštěvníky na vycházkový okruh mimo areál, aby je pak po zhruba
dvoukilometrové procházce přivedla znovu do areálu v jeho
severozápadní části, k Centru Jasan. Okruh dendrologickou stezkou je značen symbolem stromu, který návštěvníky bezpečně provede po vycházkovém okruhu.
Součástí dendrologické stezky jsou
nejen stromy a keře přirozeně rostoucí v areálu a jeho okolí, ale stezka byla cíleně dobudována výsadbou
dalších druhů, s nimiž se návštěvník
Křivoklátska může ve volné přírodě
setkat.
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ve východní části areálu nabízí řadu houpaček, herních prvků i posezení s lavičkami. Zábavu mohou střídat i chvíle poučení – díky
informačním a naučným tabulím. V bezprostřední
blízkosti herního centra jsou vybudovány smyslové
chodníčky s různými povrchy z přírodních materiálů, které mají návštěvníky seznámit s charakteristikou různých přírodních povrchů – a to doslova všemi
smysli. Oblíbenou atrakcí pro nejmenší návštěvníky je
soustava dřevěných plastik obyvatel křivoklátských hvozdů.
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Křivoklátsko je bezesporu významným turistickým centrem. Cílem návštěvníků je ale nejen samotný hrad Křivoklát,
ale stále častěji i krásná příroda v jeho okolí – se zachovalými
rozsáhlými komplexy lesa, s velkým množstvím rostlinných
a živočišných druhů. Také blízká řeka Berounka, typická
členitost a různorodost krajiny, hustá síť turistických cest
a stezek – i to každoročně láká do této přírodní lokality velké
množství návštěvníků.
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Zveme Vás k návštěvě Rekreačně naučného areálu
Křivoklát, který znáte také jako Lesní hřiště. Tento areál
představuje konkrétní ukázku podpory veřejně prospěšných funkcí lesů ze strany státního podniku Lesy České
republiky. Areál byl vybudován z prostředků Lesů ČR, s.p.
a Evropské unie, konkrétně z Programu
rozvoje venkova ČR. Lokalita se naučný areál K
chází na území Lesní správy Křina
voklát, je součástí CHKO Křivoklátsko, biosferické rezervace UNESCO
a Ptačí soustavy NATURA 2000.
Je součástí několika vycházkových
okruhů a navazuje na naučnou stezVE
ku Brdatka. Areálem vede také DenRČÍ STO
drologická stezka, na které potkáte
více než padesát druhů stromů a keřů.
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Lesnický park Křivoklátsko
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Rekreačně naučný areál poskytuje návštěvníkům všech
věkových kategorií místo pro aktivní odpočinek a zábavu.
Najdete zde herní prvky pro malé i větší děti, sportovní hřiště, cesty pro lesní turistiku, dřevěné altány. Nechybí řada
informačních a naučných tabulí zpracovaných zábavnou
a srozumitelnou formou.
Projekt Rekreačně naučného areálu je úzce provázán
s činností Informačního a vzdělávacího střediska LČR na
Křivoklátě. Hlavním posláním je přírodovědné vzdělávání
dětí a mládeže a osvěta lesnické práce. Pokud se středisko
stane výchozím bodem pro vaši návštěvu areálu, můžete
zde načerpat řadu detailních informací a prohlédnout si interaktivní a nevšední expozici „Les kolem nás“.
Vydejte se s námi „Veverčí stopou za poznáním“.
Rekreačně naučný areál je přístupný celoročně
široké veřejnosti a vstup je zdarma.

Současně s rekreační funkcí však lesy Křivoklátska plní
i svoji důležitou hospodářskou roli. A právě přirozené a vyvážené spojení ekonomické funkce lesa s jeho turistickým
a rekreačním využitím, při respektování zájmů ochrany přírody a ekologie – to bylo hlavním motivem pro nedávný vznik
Lesnického parku Křivoklátsko.
V roce 2010 byl na Křivoklátsku vyhlášen
první lesnický park na území České republiky, a v tomto pojetí zřejmě i první v Evropě.
Heslo, které mu jeho zakladatelé dali do vínku – „území pro přírodu i pro lidi“ – vypovídá o snaze křivoklátských lesníků zachovat
vysoké přírodní hodnoty tohoto rozlehlého
lesního ekosystému a současně zachovat a dál rozvíjet tradici
křivoklátského lesnictví jako kulturního dědictví. Křivoklátské lesnictví vychází z odkazu předchozích generací, které
za několik století své činnosti založily jedny z nejkrásnějších
lesních porostů v českých zemích.
Lesnický park Křivoklátsko je vzorovým demonstračním objektem lesního hospodaření – jak v oblasti výzkumu,
monitoringu, výchovy, vzdělávání a propagace lesnictví, tak
i v oblasti vlastní péče o lesní ekosystémy. Současně zůstává
lesnický park otevřený široké veřejnosti pro všechny k lesu
a přírodě šetrné aktivity.

Informační a vzdělávací středisko LČR Křivoklát
Kontakt
tel.: 313 558 242, e-mail: friebertova.ls180@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Otevírací doba
duben–říjen:
pondělí–pátek od 8.00 do 16.00 hod.
sobota–neděle od 10.00 do 16.00 hod.
listopad–duben:
pondělí–pátek od 8.00 do 16.00 hod.
Pro informační a vzdělávací středisko LČR Křivoklát zpracovalo studio Machart (www.machart.cz).
Ilustrace a texty Kameel Machart. Fotograﬁe Andrea Borovská a archiv LČR.
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Kde areál najdete?
REKREAČNĚ
NAUČNÝ AREÁL

INFOCENTRUM LČR

