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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá naučnými stezkami a jejich využitím ve výchově a 

vzdělávání v regionu libereckého kraje. V jejím úvodu představuji základní 

charakteristiku naučných stezek a terminologii ekologické výchovy, která je s naučnými 

stezkami nerozlučně spjata. Dále stručně zmiňuji koncepci a cíle ekologického rozvoje 

libereckého kraje a popis vybraných naučných stezek, jejichž realizátory jsou většinou 

základní školy nebo gymnázia či neziskové organizace. V praktické části práce zkoumá 

využití šesti naučných stezek ve výchově a vzdělávání v mateřských školkách a 

základních a středních školách v libereckém kraji. 

 

Klíčová slova 

naučné stezky, ekologická výchova, ekologie, ochrana přírody, vzdělávání a výchova, 

děti, turistika, Liberecký kraj  

 

Annotation 

This work deals with nature trails and its use in education in the Liberec region. In its 

introduction it presents a fundamental characteristic of nature trails, environmental 

education terminology that is inextricably linked with nature trails. Furthermore, it 

briefly mentions the concept and objectives of ecology development in Liberec region 

and description of the selected nature trails, whose implementers are mostly primary or 

secondary schools or non-profit organizations. In the practical part this work explores 

the use of six nature trails in education at nursery, primary and secondary schools in the 

mentioned district. 

 

Key words 

nature trails, ecological education, ecology, education in nature, education, childreen, 

tourism, Liberec region 
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1 Úvod 

Téma naučných stezek jsem si vybrala na základě své praxe v lesní školce. Právě 

tam jsem si uvědomila rozdíl mezi klasickými školkami a alternativní formou výchovy 

v lesních školkách. Děti zde tráví svůj čas venku v přírodě a učí se tak poznávat nejen 

své okolí, ale objevují tak i důsledky svého chování k přírodě.  

Napadlo mne zjistit, zda i jiné školy či školky využívají v rámci svých programů 

vycházky do přírody jako formu výchovy a vzdělávání. V okolí města Liberce existuje 

několik krásných naučných stezek, které se věnují ekologickým tématům. Rozhodla 

jsem se tedy svou bakalářskou práci zaměřit na naučné stezky a jejich využití ve 

výchově a vzdělávání v libereckém kraji.  

Dopředu jsem si vytipovala jen některé stezky, které jsou zřízeny přímo 

vzdělávacími institucemi, ať již školami, školkami, ekologickými středisky či 

neziskovými organizacemi. Abych zamezila roztroušení záměru a rozšíření tématu do 

obšírnějšího pojetí využití naučných stezek, vybrala jsem pouze 6 stezek, které podle 

mého názoru jsou hezky zrealizované a mohou být díky svému výchovnému a 

vzdělávacímu potenciálu krásně a vzorově využity ve výchově a vzdělávání na 

základních školách, mateřských, ale i středních školách, například pedagogického 

zaměření. Sama bych si stezky chtěla projít a porovnat se svými poznatky a znalostmi 

ze studií. Ráda bych zjistila, jak moc jsou stezky využívány právě zmíněnými 

institucemi a jaké výukové programy na nich probíhají; zda jsou opravdu určeny cílové 

skupině a jestli materiály (tabule na jednotlivých zastaveních, pracovní listy a tištěné 

průvodce) splňují vytyčené výchovné a vzdělávací účely.  Zároveň bych ráda zjistila, 

jak stezky využívají samotní zřizovatelé stezek.   
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2 Naučné stezky 

Naučnými stezkami nazýváme často turistické značené trasy, které návštěvníky 

seznamují s jedinečnými zajímavostmi okolí v oblasti geologie, zoologie, botaniky či 

kultury, sahající i do historie a kulturních hodnot regionu. Spojují přírodovědné a 

kulturní zajímavosti a vytvářejí tak krásný příklad vztahu člověka a přírody. Trasy 

bývají značené informačními tabulemi či jinými značeními nebo jsou k nim vytištěné 

průvodce, které je možné si vyžádat v příslušném informačním centru, zakoupit 

v obchodech s literaturou či vyzvednout u zřizovatele stezky. Naučné stezky poukazují 

na významné objekty a jevy, vyskytující se v okolí. Tabule či značení jsou většinou 

rozmístěny v určitých vzdálenostech od sebe po celé délce stezky. Tím se odlišují od 

turistických cest, které jsou klasicky značeny a jejich zajímavosti se dočtete v mapách, 

na příležitostných tabulích, knihách či internetu. 

2.1 Smysl a poslání naučných stezek 

Naučné stezky jsou vhodným kulturně výchovným zařízením v terénu. Jsou 

velmi vhodné pro ekologickou výchovu dětí a mládeže, kteří se jako jejich návštěvníci 

stávají udržovateli, průvodci, i tvůrci.
1
 Stezky mají ukázat, jak člověk do přírody 

zasahoval v minulosti a zasahuje v současné době. Zároveň by měly obsahovat 

informace o tom, jak tyto lidské zásahy přírodu poškodily a naopak, jak jí pomáhají. 

Jedním z hlavních cílů naučných stezek je aktivizovat návštěvníka, dát mu téma k 

přemýšlení, vzbudit jeho zájem o přírodu či tento zájem prohloubit. Dalším z cílů je 

přimět návštěvníka ke spolupráci na ochraně přírody a péči o životní prostředí.  

2.2 Historie naučných stezek 

První naučná stezka na dnešním území České republiky byla otevřena ve státní 

přírodní rezervaci Medník roku 1965 (Středočeský kraj). Stezka byla otevřena u 

příležitosti „Dnů ochrany přírody“. Toto území bylo vybráno díky nalezišti kandíku 

(kandík psí zub) jako nejpřitažlivější a nejoblíbenější cíl prvních jarních výletů do 

                                                 
1 ČEŘOVSKÝ, Jan a Aleš ZÁVESKÝ. Stezky k přírodě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1989, 239 s., 15 s. obr. příl. ISBN 80-042-2378-8. 



7 

 

přírody v pražském okolí. Zastavení byla vyznačena v terénu panely s číslem zastávky a 

vysvětlujícím textem.
2
 V roce 1986 bylo v ČSSR 104 naučných stezek.

3
 

2.3 Typologie naučných stezek 

2.3.1 Podle způsobu předávání informací 

Základní typem naučných stezek byly v prvopočátcích stezky s průvodcovskou 

službou, které měly úspěch v zahraničí. Průvodce předával skupinám návštěvníků 

informace a výklad, vztahující se k tématu dané naučné stezky. V České republice se 

dnes můžeme s průvodci setkat většinou v chráněných krajinných oblastech nebo 

národních parcích, případně na jiných turisticky oblíbených místech – skalní města, 

jeskyně atd. Výhodou průvodcovské služby je možnost okamžité reakce a přizpůsobení 

se návštěvníkům (věk, fyzická zdatnost, intelektuální výbava atd.). Dobrý průvodce by 

neměl mít text naučen pouze z předepsaného materiálu, ale měl by do svého projevu 

vnést interaktivní prostor pro komunikaci (dialogy, dotazy…) s návštěvníky. Především, 

pokud vede skupiny dětí a mládeže, kterým je třeba se věnovat jinak než dospělým. 

Nejčastějšími stezkami v současné době jsou stezky tzv. samoobslužné.
4
 

Návštěvník nepotřebuje lidského průvodce, má k ruce informační materiály k dané 

stezce (tištěný průvodce, pracovní listy, MP3 nahrávky atd.) nebo mu vysvětlení 

poskytují tabule umístěné přímo v terénu. Návštěvník je zde závislý jen sám na sobě, 

případně na skupině, se kterou stezku navštěvuje. Může si tak zvolit vlastní tempo 

prohlídky a sám se zamýšlí nad tématy, která jsou mu otevírána. 

Dalším typem jsou stezky s kombinovaným výkladem, kde průvodci poskytují 

výklad předem hlášeným skupinám.  

                                                 
2
 ČEŘOVSKÝ, Jan a M. Homoláč. Průvodce naučnou stezkou Medník, státní přírodní rezervace. 2. vyd. 

Praha: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1980 

 
3
 ČEŘOVSKÝ, Jan a Aleš ZÁVESKÝ. Stezky k přírodě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1989, 239 s., 15 s. obr. příl. ISBN 80-042-2378-8. 

 
4
 ČEŘOVSKÝ, Jan a Aleš ZÁVESKÝ. Stezky k přírodě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1989, 239 s., 15 s. obr. příl. ISBN 80-042-2378-8. 
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2.3.2 Podle zaměření 

Naučné stezky mohou být tematicky i obsahově specializované. Kromě 

přírodních existují např.: stezky lesnické, geologické, parkové, mineralogické, 

paleontologické, etnografické a další. Dále to mohou být stezky historické 

(památkářské), zoologické, technické, zaměřené na hornictví atd. 

2.3.3 Podle délky trasy 

Krátké trasy bývají dlouhé do 5 km. Jsou obsahově bohaté, většinou bývají 

okružně vedeny. Při 5-15 km mluvíme o středně dlouhých trasách, které jsou 

obsahově velmi bohaté. I zde se může jednat o okružní cestu, ale může mít i jiné 

výchozí místo než cílové. Dlouhé trasy mívají přes 20 km a jsou zpravidla 

vlastivědného turistického charakteru. Někdy bývají rozdělené na etapy. 

2.3.4 Podle způsobu zdolávání trasy 

Stezky jsou speciálně připravovány podle charakteru krajiny i pro možnost 

pěšího, cyklistického či běžkařského zdolání. Výjimkou však nejsou v ČR stezky 

vodácké a jezdecké. 

2.3.5 Podle cílové skupiny 

Naučné stezky navštěvují různé skupiny lidí, je proto vhodné při jejich tvorbě 

myslet na to, kdo je bude navštěvovat. Může se jednat o stezky pro děti, pro rodiny 

s dětmi, odborníky z různých oblastí, širokou veřejnost, ale i pro osoby s omezenou 

schopností pohybu (vozíčkáři, rodiče s kočárkem). 

2.3.6 Podle lokalizace 

V případě lokalizace se může jednat o trasy ve volné přírodě či procházející 

chráněným územím (CHKO, Národní parky, přírodní rezervace).  

2.3.7 Podle vybavení 

V současné době se budují tzv. interaktivní stezky, které návštěvníky zapojují do 

tématu. Mohou se u nich hrát různé hry (objímání stromů, házení šiškami, kreslení, 
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pátrání, zkoumání, atd.). Novým a kreativním trendem jsou tzv. smyslové stezky, kde 

návštěvníci zapojují některé ze svých smyslů – hmat, čich, zrak, sluch. 

2.3.8 Podle zřizovatele 

2.3.8.1 Naučné stezky školní 

Vznikají v blízkosti škol jako krátké, obsahově velmi bohaté trasy za účelem 

výuky a mimoškolní zájmové činnosti. Obsah stezek je spojen s osnovami jednotlivých 

školních předmětů (biologie, zeměpis, přírodopis atd.). Zřizovatelem, navrhovatelem, 

budovatelem i provozovatelem jsou např.: mateřské, základní, střední školy, které mají 

podporu místních a okresních školských orgánů, v úzké spolupráci s pracovišti státní 

ochrany přírody, za aktivní účasti žáků. Mohou být přístupné široké veřejnosti nebo za 

určitých podmínek (dny otevřených dveří atd.).
5
 

2.3.8.2 Naučné stezky skautské 

Jedná se o stezky, které vytvářejí skautské oddíly. V podstatě se jedná o obdobu 

pionýrských naučných stezek, které sloužily pro mimoškolní zájmovou činnost. Jsou 

většinou kratší. Stezky budují zpravidla skupiny s pracovníky státní ochrany přírody a 

následně o ni pečují a využívají ji. Bývá běžně přístupná veřejnosti. 

2.3.8.3 Naučné stezky neziskových organizací 

V současné době vzniká řada naučných stezek, které budují neziskové 

organizace, zpravidla ekologického zaměření. Naučné stezky jsou zde většinou 

prostředkem zajištění ekologické výchovy a vzdělávání. 

2.3.8.4 Naučné stezky jiných zřizovatelů 

Dalšími zřizovateli naučných stezek mohou být např.: Správy Chráněných 

krajinných oblastí, referáty životního prostředí, Český svaz ochránců přírody, Lesy 

České republiky, spolky, města a kraje, ale i školské instituce a zástupci z řad 

nezmíněných občanských iniciativ. 

 

                                                 
5
 ČEŘOVSKÝ, Jan a Aleš ZÁVESKÝ. Stezky k přírodě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1989, 239 s., 15 s. obr. příl. ISBN 80-042-2378-8. 

 



10 

 

2.4 Budování naučných stezek 

Naučné stezky jsou určitou formou interpretace. Jedná se tedy o cestu pomoci 

ostatním lidem ocenit něco, o čem jste přesvědčeni, že si zaslouží svou pozornost.
6
 Při 

plánování je tedy dobré si odpovědět na otázky typu: komu bude stezka určena; zda 

bude přiměřena svému umístění; zda na ní bude opravdu něco zajímavého, co stojí za 

návštěvu; proč chceme stezku budovat; jak ji budeme budovat; kdo se o ni bude nadále 

starat; co v ní budu interpretovat. Tomu říkáme kulturně výchovný potenciál území. 

Místo s objekty a jevy musí být přitažlivé a obsahovat jasnou interpretaci. Naučná 

stezka by měla být snadno dostupná – například v blízkosti hromadné dopravy (vlak, 

autobus), případně by měla mít u výchozího místa možnost parkování pro auta, 

případně autobusy (pokud se počítá s velkou účastí a skupinovými návštěvami). Naučná 

stezka je také významnou součástí rozvoje cestovního ruchu. Pokud je dobře 

interpretována, pomáhá návštěvníkům objevovat, poznávat a lépe chápat kulturu, 

krajinu a památku místního bohatství. Podle Freemana Tildena
7
 existuje několik cílů 

interpretace: 

 Provokovat, odkrývat a vytvářet vztah 

 Zorientovat 

 Informovat 

 Přesvědčit 

 Vysvětlit 

 Pobavit 

 Propagovat organizaci 

 Ovlivňovat chování 

 Rozvinout místní genius loci 

Právě první cíl interpretace je při budování naučné stezky důležitý. Pokud je 

naučná stezka vybudována dobře, může návštěvník získat nový pohled na věc nebo 

                                                 
6
 NADACE PARTNERSTVÍ, Interpretace místního dědictví, Příručka pro plánování a tvorbu prezentací 

místních zajímavostí, 2004 

 
7
 NADACE PARTNERSTVÍ, Interpretace místního dědictví, Příručka pro plánování a tvorbu prezentací 

místních zajímavostí, 2004 
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místo, které si přišel prohlédnout. V nejlepším případě by měly jednotlivé zajímavosti 

vytvářet prostor pro diskuze. Podstatou naučné stezky je mimo jiné získat nové 

informace, nové pochopení, myšlení a způsoby nahlížení na jednotlivé zajímavosti, 

které jsou nám zprostředkovány. Právě díky odhalování kouzla a krásy zajímavostí 

odchází návštěvník s pocitem, že navštívil jedinečné a úžasné místo. 

Při plánování naučné stezky je třeba sestavit projekt, který by měl obsahovat 

poslání, stručný popis trasy, zastavení, vyznačení a úpravu trasy, způsob výkladu a 

provoz naučné stezky. 

2.5 Vybavení naučné stezky 

2.5.1 Turistické značení  

Turistické značení pro naučné stezky je bílý čtverec se zeleným úhlopříčným 

pruhem.  Mohou se použít i tabulky místní orientace, případně tabulky turistických tras.  

2.5.2 Vysvětlující tabule 

Venkovní panely na stezkách mohou návštěvníky informovat o tom, co mohou 

v okolí vidět a dělat, kam se dál vydat, kdo stezku vybudoval, kdo je jejím realizátorem 

a udržovatelem. Nepříliš dobrým nápadem je na panely dávat velké množství textu. 

Návštěvník většinu přečtených informací zapomíná, pokud si je vůbec přečte. Panel by 

měl být stručný, dobře čitelný a srozumitelný, z technického hlediska dlouhodobě 

odolný vůči přírodním vlivům. Panely mohou obsahovat i mluvený komentář, případně 

zvuky či moderní QR kódy s nosnými informacemi.  

Nejčastějším materiálem pro tvorbu tabulí se používá dřevo s dřevěnými, 

případně kovovými nebo umělohmotnými deskami.  

2.5.3 Zvukový průvodce 

Návštěvníci mohou dostat i nahraný text se sluchátky, které si během stezky na 

určitých bodech mohou pouštět. Díky QR kódům si mohou pustit z tištěného průvodce 

nebo tabule připravená videa, zvuky či obrázky. Stejně si mohou stáhnout mluvené 

texty ve formátu MP3 a v případě samoobslužných stezek si nahrávky k jednotlivým 

zastavením pouštět. 



12 

 

2.5.4 Tištěný průvodce 

Tištěná průvodcovská publikace se dá dnes sehnat buď v knihovnách, 

knihkupectvích, informačních centrech nebo u zřizovatelů naučných stezek. 

2.6 Údržba naučných stezek 

Vybudováním naučné stezky pro realizátora práce na ni nekončí. S plynoucím 

časem se stav stezek mění. Proto je třeba stezky v průběhu let udržovat, tzn. kontrolovat 

a upravovat stav nejen samotného značení, vybavení, ale i pečovat o okolí stezky. 

Typickým příkladem může být sbírání odpadků, které mohou organizovat a realizovat 

speciální zájmové skupiny – z řad občanských iniciativ, dobrovolníci, ale i žáci a 

studenti škol v rámci např. ekologické výchovy. 

Údržba stezek často napravuje i škody vandalismu, který se bohužel stezkám 

nevyhýbá.   

2.6.1 Výchovně vzdělávací využití naučných stezek 

Ve výchově dětí a mládeže mohou naučné stezky výrazně napomoci 

k vybudování či prohloubení vztahu k přírodě a tím k její ochraně a péči o životní 

prostředí. Jejich využití může být následující: 

Tabulka č. 1
8
 

Využití Trvání Přístup 

Exkurze - výlet Jednorázově 

Pobyt v přírodě, základní poznávání. 

1. stupeň ZŠ 

Opakovaná exkurze Několikrát opakovaně 

Pobyt v přírodě, hlubší poznávání.  

1. a 2. stupeň ZŠ. 

Pomoc v některé fázi 

budování, využívání 

naučné stezky (údržby) 

Jednorázově až několikrát 

opakovaně 

Hlubší poznání, vlastní aktivní pomoc,  

1. až 3. stupeň ZŠ 

                                                 
8
 ČEŘOVSKÝ, Jan a Aleš ZÁVESKÝ. Stezky k přírodě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1989, 239 s., 15 s. obr. příl. ISBN 80-042-2378-8. 
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Soustavná pomoc při 

budování, využívání a 

údržbě 

Několikrát opakovaně až 

soustavně 

Hlubší poznání, aktivní systematická pomoc, 

1. až 3. stupeň ZŠ 

Vybudování vlastní 

příležitostné 

(krátkodobé) naučné 

stezky 

Krátkodobé, ale intenzivní 

Hlubší poznání, aktivizace,  

1. až 3. stupeň 

Vybudování vlastní 

trvalé naučné stezky, její 

využívání, péče o ni 

Dlouhodobé, soustavné, 

intenzivní 

Hluboké poznání i aktivní činnost – nejvyšší, 

komplexní forma, 1. až 3. stupeň v širokém 

rozsahu 

 

Naučné stezky by měly školy využívat v rámci ekologické výchovy, 

přírodovědy, vlastivědy, občanské nauky a dalších předmětů, včetně škol v přírodě a 

jiných školních i mimoškolních pobytů. Pro aktivizaci dětí a mladších návštěvníků 

stezek jsou vhodné různé hry a soutěže. Možností je opravdu mnoho.   

2.6.2 Naučné stezky dnes 

V dnešní době vzniká řada zajímavých stezek, které nesou interaktivní 

charakter. Tzn., že návštěvníkům nabízejí například hry, díky kterým si návštěvník 

neodnáší pouze informace, ale i zážitek, který upevní získané vědomosti a pomůže lépe 

pochopit zprostředkovanou problematiku či zajímavost okolí. Může se jednat o 

vyhledávání květin v okolí, odpovídání na otázky, poslouchání zvuků v přírodě, hry 

přímo na panelech atd.  

Velmi účinným prvkem jsou stezky zaměřené na smyslové vnímání. Vnímání 

zvuků v přírodě patří k nejzajímavějším pozorováním vůbec. Návštěvník může 

naslouchat nejen ptačímu zpěvu, zvukům savců, ale i jemnému praskání zralých klasů 

obilí v horkém slunečním dni, tlumenému bzukotu drobného hmyzu ve vzduchu, zvuku 

brouků, šustění padajícího listí, praskání a vrzání větví, bublání potůčků atd.
9
 

Vnímání čichová nám pomáhají poznávat přírodu podle vůně. Některé rostliny 

mají nepříjemnou vůni a některé naopak. Chuťová pozorování se mohou využít 

                                                 
9
 ŘEHÁK, Bohuslav. Vycházky do přírody. 1. vyd. Praha: ÚV KSČ, 1968, 246 s. 
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například při poznávání ovoce. Hmatem si po kůře stromu prohlubujeme optický vjem 

její šupinatosti, strupatosti nebo rozbrázděnosti. Zvláštním typem pozorování je 

určování rostlin a živočichů podle klíče. Návštěvník tak získává cvik v názorném 

vnímání podrobností a postřehu. Velmi se tak učí analytickému a dedukčnímu 

myšlení.
10

 

                                                 
10

 ŘEHÁK, Bohuslav. Vycházky do přírody. 1. vyd. Praha: ÚV KSČ, 1968, 246 s. 
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3 Ekologická výchova 

Přirozeně se dostáváme k ekologické výchově, která je klíčovým pojmem pro 

využití naučných stezek ve výchově a vzdělávání. Naučné stezky jsou prostředkem 

ekologické výchovy, seznamují člověka s přírodou a snaží se zprostředkovat poznání 

vlivů člověka na přírodu a pochopení významu ochrany přírody. 

Pokud jsou naučné stezky zasazeny do předmětů věnující se ekologické 

výchově, je nutné ujasnit si terminologii v oblasti ekologie, ze které pedagogové čerpají 

při využití naučných stezek ve výchově a vzdělávání.  

Ekologií rozumíme biologickou vědu, která se zabývá vztahem organismů a 

jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Životní prostředí je soubor veškerých 

činitelů, se kterými živý subjekt (organismus, člověk, populace,…) přichází do styku a 

podmínek, kterými je obklopen. „Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a 

energie.“
11

 

Ekologická výchova je obor, který je nadstavbou přírodovědy. Zkoumá vztahy 

mezi organismy a jejich prostředím. Dříve se zaměřovala pouze na osvětu a ochranu 

vzácných druhů.
12

  

Environmentalistika zkoumá působení člověka na ekosystémy. Je to nauka o 

životním prostředí. Zahrnuje ochranu a prevenci znečišťování životního prostředí a 

nápravu a prevenci škod vzniklých působením lidí. Nedílnou součástí je i hospodaření 

s energiemi, využívání přírodních oborů (ekologie, chemie, etika, biologie…).  

Environmentální výchova je pojem, který ministerstvo životního prostředí 

zavedlo koncem devadesátých let minulého století.  Jedná se o vzdělávací a výchovný 

systém, který rozvíjí vztahy člověka k přírodě a životnímu prostředí. Odhaluje tak 

                                                 
11

 Zákon č. 17/92 o životním prostředí,  2. 

 
12

 LEBLOVÁ, Eliška. Environmentální výchova v mateřské škole. 1 vyd. Praha: Portál, 2012, 175 s. 

ISBN 978-802-6200-949. 

 



16 

 

důsledky lidské činnosti, které zásadně ovlivňují přírodu a tím náš život na Zemi. Snaží 

se pěstovat a rozvíjet vztahy člověka k přírodě, životnímu prostředí a tím nastavovat 

správné hodnoty, postoje a kompetence k péči o své okolí.  Termín je použit např. 

v zákoně 123/1998 a ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty (EVVO). 

V souvislosti se zmíněnými tématy nelze vyloučit udržitelný rozvoj. Tento 

pojem znamená přijetí zdravého životního stylu, předpokládá široké a hluboké 

pochopení zákonitostí vývoje společnosti v oblasti sociální, ekonomické a kulturní.
13

 

Výchova k udržitelnému způsobu života zahrnuje vzdělávání o přírodě i zabývání se 

ekologickými, ekonomickými, sociálními i kulturními tématy a jejich vzájemnými 

vztahy. 

V rámci jednoho z vymezení environmentální výchovy se výchova začala chápat 

jako integrace těchto tří oblastí: 

 Výchova o životním prostředí  

 Výchova v životním prostředí 

 Výchova pro životní prostředí
14

 

Výchova a vzdělávání 

Výchovou zde myslíme proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem 

dosáhnout pozitivních změn ve vývoji. Jedná se o proces záměrného a cílevědomého 

vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince 

v souladu s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se 

autentickou a vnitřně integrovanou a socializovanou osobností.
15

  

                                                 
13

 LEBLOVÁ, Eliška. Environmentální výchova v mateřské škole. 1. vyd. Praha: Portál, 2012, 175 s. 

ISBN 978-802-6200-949. 

 
14

 ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007, 116 s. Edice 

pedagogické literatury. ISBN 978-807-3151-478. 

 
15

 MÁCHAL, Aleš. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek Brno, 2000, 205 s. 

ISBN 80-902-9540-1. 
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Vzdělávání je proces získávání vědomostí, dovedností, návyků, postojů, 

přesvědčení a určité úrovně poznávacích sil osobnosti odpovídající potřebám 

společnosti a umožňující optimální utváření osobnosti. 

3.1 Principy environmentální výchovy 

Nejdůležitější principy ekologické výchovy byly vymezeny v závěrech Tbiliské 

konference (1977): 

- „Má uvažovat životní prostředí přírodní i člověkem tvořené, 

- Má být trvalým celoživotním procesem – školním i mimoškolním, 

- Má být interdisciplinární, 

- Má věnovat pozornost globálním, regionálním i místním hlediskům a současným 

i budoucím situacím, 

- Má se zabývat rozvojem a růstem z hlediska životního prostředí, 

- Má vést k aktivní účasti v prevenci a řešení problémů životního prostředí. 

Ekologická výchova má rozvíjet zájem a cítění, znalosti, postoje, dovednosti a účast.“
16

 

3.2 Opora v dokumentech ekologické výchovy 

 Zákony 

- Zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních a vyšších 

škol ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

- Usnesení vlády ČR č. 1048/2000 ke Státnímu programu EVVO 

 Státní program EVVO 

 Akční plán Státního programu EVVO na léta 2010-2012 s výhledem do roku 

2015 

 Metodický pokyn MŠMT k EVVO 

                                                 
16

 Škola pro život: příručka k realizaci školních programů ekologického/environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty a výchovy k udržitelnému způsobu života. Editor Lenka Daňková. Praha: Sdružení 

středisek ekologické výchovy Pavučina, 2004, 245 s. ISBN 80-903-3450-4. 
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 Standardy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO podle 

vyhlášky MŠMT č. 317/2005 sb. 

  „Bílá kniha“ – Národní program rozvoje vzdělávání 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 Krajské dokumenty k EVVO 

3.3 Cíle ekologické výchovy 

Cílem ekologické výchovy je vytvořit u člověka zájem o přírodu, schopnost 

přirozeného citu či smyslu pro jednání v souladu s ekologickou etikou a usilovat o 

posun sociálních norem ve prospěch udržitelnějších způsobů života. V pedagogické 

činnosti jde o dosažení vyváženého souladu odborných ekologických poznatků 

s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézat lásku k přírodě, zvnitřňovat 

úctu ke všemu životu a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů.
 17

 

3.4 Složky ekologické výchovy 

Na utváření postojů k životnímu prostředí působí tři ekologické složky (činitelé 

ekologické výchovy): 

1. Činitelé znalostní a vědomostní 

- Informace utvářející základy ekologické gramotnosti. 

2. Činitelé dovedností a prožitkové 

- Různé podoby kontaktu s přírodou (příklad: pozorování, práce na zahradě, 

šetření vodou, simulační hry atd.). 

3. Činitelé postojoví a pospolitostní 

- Vliv na utváření předpokladů pro týmovou práci, formování postojů k životnímu 

prostředí. 

3.5 Organizace a řízení ekologické výchovy na škole 

MŠMT ČR vydalo v roce 2001 Metodický pokyn k EVVO, ze kterého vyplývá, 

že pro zajištění komplexního přístupu k ekologické výchově ve škole je potřeba, aby 

                                                 
17

 MÁCHAL, Aleš. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek Brno, 2000, 205 s. 

ISBN 80-902-9540-1. 
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v ní byla kompetentní osoba, zodpovědná za iniciativu, koordinaci jednotlivých aktivit. 

Školní program ekologické výchovy by měl zahrnovat i konkrétní plán na školní rok.
18

 

Optimální systém ekologické výchovy ve škole by se měl skládat z těchto částí: 

 Začlenění do osnov jednotlivých předmětů a mimoškolních činností (fyzika, 

dějepis…) 

 Integrující celky učiva 

- Samostatný předmět 

- Dlouhodobé či krátkodobé terénní kurzy 

- Dostatečný prostor v integrujícím předmětu 

- Projekty 

 „Ekologizace“ prostředí školy  

 Komunikace s okolím 

3.6 Programy ekologické výchovy  

Cílem programů ekologické výchovy například neziskových organizací je 

doplnit, rozšířit a obohatit školní výuku o ekologický rozměr.  Ekologická výchova tak 

může probíhat přímo ve škole, v terénu, v učebnách a prostorách ekocenter či 

neziskových organizací atd.  

                                                 
18

 Environmentální výchova na ZŠ a SŠ - teoretický základ, praktická aplikace: akreditovaný kurz pro 

učitele základních a středních škol pořádaný v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Editor Václav Ziegler, Eva Lišková. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, 160 s. Práce 

(Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta). ISBN 80-729-0081-1. 
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4 Environmentální vzdělávání a výchova v Libereckém kraji 

4.1 Koncepce EVVO 2003-2013 

V roce 2002 vypracoval Liberecký kraj koncepci ekologického 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Představitelé kraje se tak zavázali, že 

se budou podílet na vzniku regionálního systému environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty. Jednotlivé cíle byly stanoveny s desetiletým výhledem, tedy do roku 

2013. Vize, která byla přijata v koncepci, zní takto: 

„Zvyšování environmentálního vědomí obyvatel Libereckého kraje vede 

prostřednictvím uznávaného, efektivního a otevřeného systému EVVO k zodpovědnému 

rozhodování a jednání ve prospěch udržitelného rozvoje jednotlivých míst, obcí a 

kraje.“
19

 

Jedním z cílů vytvořené koncepce byl vznik stálé mezioborové konference 

EVVO – SMOK. Před vytvořením koncepce byla provedena analýza stavu EVVO 

v kraji, která dokázala, že zde existuje řada poskytovatelů služeb a silná poptávka po 

těchto službách, zejména programech pro školy. Následně bylo provedeno dotazníkové 

šetření ve školách, které přineslo zajímavé informace v oblasti partnerství škol a jiných 

organizací a institucí při programech EVVO. Ukázalo se, že školy mají velký zájem o 

programy; umějí si pro ně hledat i jiné finanční zdroje než je rozpočet školy a že se 

pedagogové se v oblasti EVVO vzdělávají. Největším problémem však pro rozvoj 

EVVO ve školách však znamenal nedostatek pedagogů a financí.  

Koncepce byla od roku 2009 aktualizována a cílové stavy v oblasti EVVO byly 

upraveny. Pro rok 2013 vize zněla takto: 

 „Území Libereckého kraje je rovnoměrně pokryto nabídkou kvalitních 

environmentálních vzdělávacích a osvětových programů na vysoké odborné 

úrovni pro všechny cílové skupiny.  
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 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejné správě Libereckého kraje. Sborník příspěvků 

ze semináře. GEOPRINT Liberec. 2003 
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 Krajský systém EVVO vytváří vhodné zázemí pro poskytovatele programů a 

zajišťuje rovnoměrné pokrytí území kraje nabídkou programů.“
20

 

Nově pro rok 2020 zní vize takto: 

 „EVVO jako součást širšího rámce Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) 

vytváří pro porozumění environmentálním vazbám na místní, regionální a 

globální úrovni a pro odpovědný přístup občanů, veřejné správy a podnikatelů 

Libereckého kraje k budoucnosti.  

 Pestrá nabídka kvalitních programů  EVVO je součástí VUR. 

 Poskytovatelé služeb v oblasti EVVO mají k dispozici profesionální zázemí pro 

přípravu kvalitních programů na odborné úrovni odpovídající potřebám 

jednotlivých cílových skupin.  

 Stabilizovaný krajský systém EVVO vytváří vhodné zázemí pro poskytovatele 

programů, zajišťuje rovnoměrné pokrytí území kraje nabídkou programů, 

monitoruje poskytované programy a hodnotí jejich kvalitu.“
 21

 

4.2 Střediska EVVO 

Programů v oblasti EVVO je celá řada. Ministerstvo životního prostředí 

provozuje portál www.ekocentra.cz, který nabízí seznam středisek ekologické výchovy 

z České republiky. Podle zmíněného portálu se na Liberecku nachází celkem 8 

středisek: 

Česká Lípa 

 Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě 

(www.muzeuml.cz) 

Liberec 

 Středisko ekologické výchovy DIVIZNA – Městské středisko ekologické 

výchovy při ZOO Liberec (www.zooliberec.cz/divizna) 

 Středisko ekologické výchovy Jizerka, o.p. s. (www.projizerky.cz) 

 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (www.strevlik.cz) 
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 ČMELÁK – společnost přátel přírody, o. s. (www.cmelak.cz) 

Semily 

 Semínko země (Semily) (medvedsemily.webnode.cz)  

 Ekocentrum Sedmihorky (www.sevceskyraj.cz) 

 Hrad Rotštejn (www.hradrotstejn.info) 

Ministerstvo životního prostředí provozuje mj. i ekoporadenský portál 

www.ekoporadny.cz. 

4.2.1 Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina 

Město Liberec se EVVO věnuje od roku 2000. Je členem Sdružení střediska 

ekologické výchovy Pavučina (www.pavucina-sev.cz), které „…usiluje o rozvoj 

vzdělávání a výchovy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v České 

republice. Prosazuje společné zájmy členských organizací, podporuje jejich činnost a 

odborný růst, vytváří prostor pro spolupráci.“
22

 Jedná se o celostátní síť organizací 

specializovaných na EVVO. 

4.2.2 Středisko ekologické výchovy Střevlík 

Město zřídilo příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy s názvem 

Střevlík (www.strevlik.cz), která se nachází v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích 

v CHKO Jizerské hory. Hlavním posláním je vzdělávání dětí, mládeže, pedagogů a 

veřejnosti v oblasti životního prostředí s cílem učit účastníky programů vnímat 

v souvislostech, používat cit i rozum a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. 

Při práci využívá pedagogické metody, jejichž základem je výchova prožitkem.
23

 

Středisko ekologické výchovy je zapojeno do projektu Pavučiny s názvem 

Mrkvička, který podporuje předškolní ekologickou výchovu v Libereckém kraji. 

Zapojují se do něj mateřské školy a neziskové organizace. Cílem projektu je poskytnutí 

metodického a informačního zázemí oblasti EVVO a rozvíjet tak zájem o realizaci 

předškolní výchovy v Libereckém kraji. Jedná se o obdobu projektu M.R.K.E.V. – 

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy, který je určen základním a 
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středním školám, jehož realizátorem je výše zmíněné Sdružení středisek ekologické 

výchovy Pavučina a je realizován od roku 2001. Jeho cílem je vytvářet funkční systémy 

školního a mimoškolního EVVO, rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických 

pracovníků, škol a dalších organizací působících v oblasti EVVO, podporovat proces 

vytváření a realizace školních programů EVVO a podporovat pedagogické pracovníky 

při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů.  

V současné době je v síti M.R.K.E.V. zapojeno na 750 základních a středních škol ze 14 

krajů ČR.
24

 

4.2.3 Sdružení Tereza 

Pokud hovoříme o střediscích ekologické výchovy, nemohu nezmínit Sdružení 

Tereza, které realizuje ekologické programy pro školy s názvem Ekoškola a Globe. 

V případě Ekoškoly se jedná o mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem 

je, aby se žáci snažili o snižování ekologického dopadu školy a svého jednání na životní 

prostředí a zlepšili tak prostředí ve škole a jejím okolí. V rámci mezinárodního 

programu GLOBE žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických 

postupů a výsledky svého bádání využívají k řešení environmentálních problémů 

v okolí své školy.
25

 Některé školy z Libereckého kraje jsou též součástí zmíněných 

projektů. 

4.2.4 Ekovýchova Libereckého kraje 

Liberecký kraj provozuje portál Ekovýchovy Libereckého kraje 

www.ekovychovalk.cz, na kterém najdeme například aktuality v oblasti EVVO 

Libereckého kraje, informace o projektech, možnosti financování programů EVVO, 

publikacích a pomůckách pro výukové programy, kalendář akcí atd.  

                                                 
24

 www.pavucina-sev.cz 
25

 www.terezanet.cz 

http://www.ekovychovalk.cz/


24 

 

5 Naučné stezky Libereckého kraje 

Naučné stezky jako nedílná součást EVVO nabízejí přímý kontakt člověka 

s přírodou, jsou proto vhodné pro školní výuku i mimoškolní aktivity. Liberecký kraj 

vyniká různorodostí přírody a právě této různorodosti odpovídají naučné stezky. Ty 

poskytují informace v oborech geologie, zoologie, botaniky, historie a kulturní hodnoty 

regionu. Spojují tak přírodovědnou a kulturní náplň a pomáhají utvořit ucelenou 

představu o vztahu člověka a přírody. Většina stezek v Libereckém kraji je vybavena 

naučnými panely v terénu, některé jsou provázeny tištěnými průvodci, které je možné si 

vyzvednout na kontaktních místech v okolí trasy stezky. 

Počet naučných stezek i zde v kraji rychle roste. Realizátory stezek ve zdejším kraji 

jsou nejčastěji: 

 Lesy ČR 

 Správa CHKO Lužické hory 

 Správa CHKO Jizerské hory 

 Správa CHKO Český ráj 

 Střediska ekologické výchovy 

 Mateřské a základní školy 

 Město Česká Lípa, Liberec 

 Neziskové organizace:  

- Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 

- ČMELÁK – SPOLEČNOST PRÁTEL PŘÍRODY, o. s.,  

- Občanské sdružení přátel Lužických hor 

- Suchopýr, o. s. 

Přehled naučných stezek je vydáván v publikaci s názvem Naučné stezky 

Libereckého kraje, které jsou dostupné v knihovně či přímo v sídle úřadu Libereckého 

kraje. Zároveň je seznam stezek uveden na webových stránkách www.geohra.cz/ns, 

který je aktualizován rychleji než tištěné publikace, jejíž poslední 4. vydání z roku 2009 

neodpovídá aktuálnímu počtu a rozvoji naučných stezek v kraji. Na zmíněném portálu 

nalezneme nejzajímavější naučné stezky, včetně fotografií z jejich návštěv. K dispozici 

http://www.geohra.cz/ns
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jsou i základní údaje o stezkách – délky stezek, počet zastavení, dostupnost a fyzická 

náročnost. 

Naučné stezky zde slouží pro účely výletníků z řad široké veřejnosti. Stezky 

prochází přírodně cennými a unikátními a často zákonem chráněnými lokalitami.
26

 

5.1 Vybrané naučné stezky 

5.1.1 Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem 

Zřizovatelem naučné stezky v Jablonném v Podještědí jsou: 

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, Mateřská škola Zwerghäuser 

Lückendorf a Město Jablonné v Podještědí. Stezka je dlouhá deset kilometrů, má 27 

zastavení a je určena pro pěší turistiku.  

Jedná se o přeshraniční naučnou stezkou, která 

spojuje dvě mateřské školy – českou a německou. Prochází 

zajímavými místy CHKO Lužické hory a Löbau-Zittau. 

Stezka je určena pro děti předškolního a mladšího 

školního věku. Z toho důvodu je zvolen motiv skřítka 

Javorníčka, který je zároveň symbolem MŠ Studánka. 

Skřítek Javorníček je legendární bytostí Žitavských hor. Po 

cestě zažívá Javorníček různá dobrodružství a potkává se 

se zvířátky a pohádkovými bytostmi: vodník Puškvorec, 

víla Sedmikráska, jezinka Bezinka a další.  

Stezka je vyznačena obrázkem z javorového listu. Informační tabule po stezce 

nejsou umístěny. Dvojjazyčného průvodce naučnou stezkou, který se skládá 

z pracovních listů, je možné získat v Městském informačním centru a v mateřských 

školách – Studánka nebo Zwerghäuser Lückendorf. Pracovní listy obsahují obrázky a 

zábavné úkoly, křížovky a rébusy, omalovánky a vystřihovánky. Jsou doplněné 

básničkami, písničkami či hádankami s přírodními tématy. 
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5.1.2 Lesní naučná stezka Harcov 

ČMELÁK – společnost přátel přírody, o. s. provozuje lesní naučnou stezku 

v Harcově, která na jedenácti zastaveních seznamuje návštěvníky s historickou podobou 

Jizerských hor. Na necelých 3 kilometrech se na kole nebo pěšky návštěvníci dozví, jak 

se dříve v lese hospodařilo, jaký vliv má člověk na podobu lesů, co je les přirozený a 

jaké původní dřeviny v něm rostly a kdo v lesích bydlel. Cesta končí prohlídkou lesní 

školky.  

Jednotlivá zastavení nabízí tabule s výkladem a různé hry s lesní tématikou. 

Nezisková organizace v rámci svého výukového programu „Les jak ho neznáte“, 

poskytuje i svého průvodce, který může malé návštěvníky z řad základních škol (1. i 

2. stupeň) v průběhu doporučených 3 hodin, provést.  

Stezka je snadno dostupná městským autobusem. 

5.1.3 Naučná stezka NOVÝ PRALES 

Další naučnou stezkou z roku 2004, kterou vybudovala organizace ČMELÁK – 

společnost přátel přírody, o. s., je NOVÝ PRALES (www.novyprales.cz). Stezka má 

vlastní webové stránky, na kterých mohou lidé sledovat jeho rozvoj.  

Stezka je umístěna pod Ještědem, dominantou města Liberce. Má celkem osm 

zastavení a na půl kilometru spojuje modrou turistickou značku a zeleně značenou 

stezku Karolíny Světlé. Na trase jsou vidět nejzajímavější místa Nového pralesa a 

provází návštěvníky přeměnou smrkové monokultury na pestrý les. 

Prohlídka trvá cca 1 hodinu a je vedena náročným strmým terénem. Jsou zde 

tabule, které návštěvníky seznamují s tématikou pralesa z hlediska času. 

Trasa patří do výukového programu organizace „Les jako neznáte“ a je možné ji 

projít s žáky škol s průvodcem. 

5.1.4 Fojtecké tisy 

Krátkou stezkou, která je umístěna na 500 metrech, provází návštěvníka 4 

informační tabule.  Trasa je určená pro pěší a je fyzicky nenáročná. Nachází se 

v místech přírodní památky Pod Dračí skálou.   

http://www.novyprales.cz/
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Stezku vybudovali v roce 1980 děti z oddílu Mladých ochránců Jizerských 

hor. Je určena pro praktickou výuku v přírodě a je zaměřena na školní mládež.  

Informační tabule obsahují výklad věnovaný vzácné dřevině – tisu červenému, z 

nichž nestarší se odhadují kolem 400 let.  

5.1.5 Oldřichovské háje a skály 

Jedná se o stezku se dvěma trasami. Delší, která je rozložena na 10 km, je určena 

běžným návštěvníkům a poskytuje informace o přírodních hodnotách a ochraně území. 

Kratší trasa (5 km) je vybavena informačními tabulemi a je součástí výukových 

programů pro školy Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje. Průvodcem 

této části je hříbek Bukovník.  

Hravou formou (kvízy, hry, úkoly) seznamuje návštěvníky s vývojem lesa, 

životem i osídlením zejména západní části Jizerských hor. Vede přes Skalní hrad do 

Oldřichova v Hájích. Na stezce může návštěvník obdivovat bukové lesy, skalní masívy, 

věže a skalní vyhlídky, které jsou součástí Národní přírodní rezervace Jizerskohorské 

bučiny. Toto území patří k nejzachovalejším a přírodně nejcennějším v CHKO Jizerské 

hory.
27

 

Trasa je vedena na místě původní naučné stezky z roku 1986, kterou vybudoval 

Český svaz ochránců přírody. Jejími realizátory jsou: Suchopýr, o.p.s., Správa CHKO 

Jizerské hory a ČSOP. 

Právě Suchopýr, o.p.s. nabízí svého průvodce. Stezka je doporučena žákům 1. a 

2. stupně ZŠ a jsou pro ně připraveny pracovní listy.  

Stezka je určena pouze pro pěší. 

5.1.6 Lesy Jizerských hor 

Stezka poskytuje veřejnosti informace o problematice revitalizace jizerských 

lesů. Návštěvník se seznamuje na 13 zastaveních se změnami, které Jizerské hory 

v průběhu svého vývoje prodělaly. Nechybí historické pozastavení nad rozvojem 

sklářství, kalamitami větrnými a hmyzími až po současné pokusy o obnovu lesa.  
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Cílovou skupinou stezky je zejména středoškolská mládež. Je určena pro pěší, 

ale její trasu lze projet i na kole.  

Stezka byla vybudována ve spolupráci Správy CHKO Jizerské hory a Suchopýra 

o.p.s. 

5.1.7 Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky 

Naučná stezka z roku 1971, která se rozkládá v krásné přírodě jižní části Jizerky, 

je dlouhá 6 km a obsahuje 12 zastavení. Je určena pro pěší a seznamuje návštěvníky 

s rozmanitostí a bohatstvím přírody. Prochází přírodní rezervací Bukovec, starou 

zlatokopeckou, sklářskou a dřevorubeckou osadou Jizerka a pokračuje do národní 

přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky.  

Trasa je dlouhá cca 2-3 hodiny a nabízí řadu zajímavých přírodních a 

historických informací: historie osady, expozice o historii i současnosti Jizerských hor, 

suťová pole s jilmem horským a bujným podrostem kapradin, květy upolínu a další. 

5.1.8 Historicko-přírodovědná stezka Nové Město pod Smrkem 

Stezka, která je rozdělena na tři barevně odlišené okruhy, má celkem 26 

zastavení a je určena jak pro pěší, tak pro cyklisty. Jedna z tras vede k minerálnímu 

pramenu. Na druhé je možno vystoupit na vrcholy Jizerských hor – Smrk a Měděnec. 

Nejnáročnější trasa vede okolím Nového Města pod Smrkem.  

Trasa nabízí informace o životě v Jizerských horách a s tím spojenou historii 

těžby cínové a železné rudy. Zastavení na tabulích obsahuje zajímavosti o zvířatech a 

rostlinách Jizerských hor, o lesnickém hospodaření, stopách zvěře a historických 

událostech.  

Tištěný průvodce, který je k dispozici v místním Domě dětí, byl vydán 

Novoměstským občanským sdružením. 

5.1.9 Naučná stezka Jablonecká přehrada a okolí 

Stezka vede po březích Jablonecké přehrady a přibližuje tak krásy nejbližšího 

okolí Jablonce nad Nisou. Trasa je dlouhá 1,1 km a je na ní umístěno devět naučných 
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tabulí, které obsahují informace a zajímavosti o zvířatech a rostlinách vyskytujících se 

v okolí přehrady.  

Trasa je vhodná pro zpestření a praktické doplnění učiva přírodopisu a 

vlastivědy. Pracovní listy jsou součástí stezky a jsou určeny žákům základních škol. 

Trasu zřídila 9. ZŠ Jablonec nad Nisou a Suchopýr – lesní školky, o.p.s. 

5.1.10   Naučná ministezka Lidové sady 

Tato ministezka je dlouhá 5 km a nachází se v blízkosti zoologické a botanické 

zahrady v Liberci. Obsahuje 4 informační tabule a jejím hlavním tématem jsou dřeviny. 

Nachází se v parku, kde je k vidění celkem 61 druhů domácích a exotických dřevin. 

Historie parku sahá do konce 19. století, kdy byl zbudován lázeňský komplex 

Semidomky. Stezka byla vytvořena v roce 1982 a v roce 2003 byla rekonstruována. 

5.1.11 Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky 

Stezka byla otevřena v roce 2005 a je určena především mladším dětem. Na 

celkem 3 km se nachází 17 zastavení, při nichž mohou poznat život v hruboskalském 

lese. Čeká na ně spousta úkolů. Tištěný průvodce, který slouží zároveň jako pracovní 

list, je k dostání u zřizovatele Střediska ekologické výchovy Český ráj. 

5.1.12 Naučná stezka Ralsko 

Naučnou stezku Ralsko vybudovaly ZŠ a MŠ Pod Ralskem a Gymnázium 

Mimoň a CHKO Český ráj. Stezka vede na 4,5 km a je na ní celkem 15 zastavení. 

Seznamuje návštěvníky hravou formou s ekosystémy parku, rybníka, přírodní rezervací 

Ralsko a geologií a historií krajiny.  

Součástí stezky jsou pracovní listy a průvodce na CD. 

5.1.13 Hravé putování lesem 

Jedná se o prožitkovou stezku a vybudovala ji Základní škola Křížanská 

s pomocí rodičů. Je dlouhá 3 km a má celkem 12 zastavení. Je určena pro 1. stupeň ZŠ 

pro doplnění výuky. 
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Panely jsou zaměřeny na menší děti, 

které získají vědomosti o dění v lese kolem 

nás. Stezka je vhodná pro pěší, cyklisty, 

kočárky a vozíčkáře. 

 

 

 

5.1.14 Naučná stezka Studenec 

Stezka se nachází v areálu základní školy a na přilehlém lesním pozemku. Na 

její realizaci se podíleli žáci základní školy s učiteli a rodiči. 

Na vzdálenosti 1 km je celkem 5 zastavení s informačními tabulemi a popisky 

jednotlivých druhů stromů. Na místě je i dřevěný altán pro venkovní výuku s lavicemi 

pro žáky, mokřadní jezírko a množství dřevin, o které se žáci sami starají. 

Stezka je přístupná veřejnosti včetně dětského hřiště. Mohou ji navštěvovat 

rodiče s dětmi. 

5.1.15 Naučná stezka Plakánek 

Na místě původní naučné stezky v trase dlouhé 10,5 km je 11 informačních 

tabulí. Trasa je vlastivědně zaměřená a prochází údolími a mírně zvlněnou krajinou. Na 

stezce lze vidět lidovou architekturu, hrad Kost, šlechtická sídla, pískovcové skály, 

krásné rostliny či chráněného raka. 

5.1.16     Naučná stezka Hastrmanů 

Naučná stezka hastrmanů v Brništi je určena pro rodiny s dětmi. Je umístěna 

v okolí vod a mokřadů uprostřed krásné přírody podolského regionu. Stezkou provází 

pohádkové bytosti i skuteční obyvatelé vodní říše. Stezka vznikla v roce 2011 a 

obsahuje jedenáct zastavení, která přibližují život kolem vody, připomíná některé druhy 

rostlin, stromů a živočichů, které se v okolí vyskytují.  

Ptáci a jejich hnízda 

Zdroj: www.geohra.cz 
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Dětem jsou zde kromě zastavení k dispozici i zábavné hrací prvky, například 

mini hřiště nebo hrací plocha pro hraní kuliček. Stezka je bohatá na různá odpočinková 

zastavení – lavičky, vyhlídkové lávky či mokřady, kde se dá relaxovat, unášet se 

přírodními scenériemi, naslouchat zvuků rákosí či se jen kochat rozhledy v krajině. Na 

trase jsou umístěny sochy a řezbářské výtvory od různých umělců. 
28

 

 

                                                 
28

 www.stezkahastrmanu.cz 
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6 Empirický výzkum 

6.1 Zacílení empirického výzkumu 

Vybrala jsem si šest stezek, jejichž využití ve výchově a vzdělávání bych ráda 

zkoumala. Záměrně jsem si vybrala stezky od různých realizátorů a zároveň jinak 

tematicky zpracované včetně odlišného zaměření na cílové skupiny. Realizátory stezek 

jsou tedy neziskové organizace, školy a školky, ekologická centra a Lesy České 

republiky. Cílovými skupinami jsou děti do 6 let, děti mladšího a staršího školního věku 

a studenti středních škol. Některé stezky už z minulosti znám, některé jsou pro mne 

nové.  

Domnívám se, že stezky jsou hezky a kvalitně zpracované, ale mám obavy, že 

v rámci školní výuky nemají školy dostatečný čas na to, aby stezky se svými žáky 

navštěvovaly. Možná, že stezky určené pro předškolní děti budou mít větší návštěvnost, 

protože na děti v mateřských školách nejsou kladeny takové nároky, které by 

omezovaly jejich program v rámci jednotlivých dní strávených v zařízení. Myslím, že 

stezky budou určitě zajímavé pro rodiče a víkendové či prázdninové vycházky, ale na 

tento segment se soustředit ve své práci nebudu. Jednalo by se o práci rozsáhlejšího 

charakteru s mnohem širším výzkumem. 

Ráda bych zjistila: 

- jak jsou stezky dostupné veřejnosti (například rodinám s dětmi, školám) 

- jaká je kvalita stezek a značení 

- jak moc jsou stezky využívány školami, neziskovými organizacemi a 

dalšími vzdělávacími institucemi, 

- jaké výukové programy na nich probíhají: 

- zda jsou opravdu určeny cílové skupině 

- jestli materiály (tabule na jednotlivých zastaveních, pracovní listy 

a tištění průvodci) splňují vytyčené výchovné a vzdělávací účely, 

- jak stezky využívají samotní zřizovatelé stezek.   
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Vzhledem k charakteru vybraných stezek si myslím, že stezky budou hojně 

využívány především realizátory stezek a běžnými návštěvníky. Jak stezky navštěvují 

jiné školské instituce, nedokážu odhadnout. Předpokládám, že školy nemají moc čas 

s žáky naučné stezky v rámci výuky navštěvovat.  

6.2 Dotazníkové šetření a charakteristika vzorku 

Vypracovala jsem dva druhy kvalitativních dotazníků. Jeden druh jsem rozeslala 80 

školám a školkám v libereckém kraji. Druhý byl směřován realizátorům naučných 

stezek. Ten obsahuje podobné otázky. Předpokládám, že návratnost dotazníků bude 

20% z celkového počtu oslovených škol. 

Dotazník určený pro školy a školky byl rozeslán mateřským školkám, základním 

školám, gymnáziím a středním školám většinou ředitelům škol nebo výchovným 

poradcům. Kontakty na koordinátory EVVO se mi na webových stránkách nepodařilo 

najít. Pokud bych chtěla oslovit přímo je, musela bych do každé školy jít osobně, 

případně zavolat a požádat je o kontakt pro přeposlání dotazníku. Předpokládám, že 

dotazníky, které ve škole adresáti dostali, přeposlali vhodným osobám, které jsou v dané 

oblasti erudované: koordinátoři EVVO, případně jiní zodpovědní pracovníci za 

ekologickou výchovu. Kontakty na školy jsem našla na internetu. V dnešní době 

existuje na internetu několik druhů seznamů škol, které nabízejí výběr podle krajů. 

Vybrala jsem školy jak z města Liberce, České Lípy, Jablonce nad Nisou, tak z menších 

obcí v jejich okolí. Jedná se tedy o školy různorodé, různého zaměření a s variabilním 

počtem žáků.  

6.3 Šetření 

6.3.1 Příprava šetření 

Nejprve jsem si našla a připravila materiály o stezkách. Většinou na internetu, 

protože tištěná literatura nestíhá rozvoj a počet nových naučných stezek zachytávat, 

zpracovávat a tisknout aktualizovaná vydání příruček a seznamů stezek v kraji. Aktuální 

seznam naučných stezek Libereckého kraje je z roku 2009, který neodpovídá 

skutečnosti. 
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Některé stezky jsem již znala. Většinou jsem si je sama prošla a na základě toho 

jsem určila, které chci zkoumat. Vybrala jsem je proto, že mi přišly zajímavé, velmi 

pěkně zpracované a hlavně byly zřízeny vzdělávacími institucemi včetně samotných 

školek a škol. Toto spojení mi přijde velmi zajímavé a vhodné, pokud chce škola do 

svého výukového programu zahrnout ekologickou výchovu, případně v rámci 

vlastivědy, občanské nauky či biologie a vnést tak do výuky interaktivní prvek 

zážitkové formy vzdělávání.  

6.3.2 Průběh šetření 

Stezky jsem procházela postupně jednu po druhé. Některé pracovní listy jsem našla 

na internetu, takže jsem je na stezky mohla rovnou vzít. Školy na dotazníky moc 

nereagovaly, musela jsem některé poslat dvakrát, do škol zavolat a požádat je o 

vyplnění.  

V dnešní době na dotazníky nikdo moc nereaguje. Zaměstnanci škol jsou velmi 

vytížení a na emaily nereagují včas, někdy nereagují vůbec. Někteří mají velké 

problémy s využíváním internetu a počítači.  

Vytvořila jsem online dotazník, který někteří oslovení neuměli otevřít (i přesto, že 

kliknutím na link se dotazník otevřel sám). Poslala jsem tedy dotazník v MS WORD 

dokumentu, který mi respondenti poslali zpátky.  

Počet vrácených a vyplněných dotazníků byl 17 z celkového počtu 80. Response je 

tedy 21%, což koresponduje s předpokládanou responsí. 

 

Tabulka č. 1  
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7 Výsledky dotazníkového šetření 

7.1 Počet škol navštěvující naučné stezky 

V rámci výzkumu vyšlo, že naučné stezky navštěvují všechny školy, které dotazník 

vyplnily - tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2 

7.2 Využití naučných stezek v předmětech 

Školy navštěvují stezky v různých předmětech – tabulka č. 3. 
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7.3 Role naučných stezek ve výchově a vzdělávání 

Vybrala jsem některé odpovědi na otázku: Jakou roli mají podle Vás naučné 

stezky ve výchově a vzdělávání? Odpovědi se v podstatě nijak neliší, jsou různě 

formulované, ale všechny v podstatě říkají, že stezky učí děti vztahu k přírodě. 

Vybrané odpovědi respondentů: 

„Stezky jsou poučné, děti se dostanou do přírody, učí se s přírodou žít.“ 

„Ukazují rozmanitost krajiny a přírody České republiky, zajišťují ochranu zajímavých a 

vzácných přírodních úkazů  - včetně živočichů a rostlin, rozvíjí estetické vnímání.“ 

„Samozřejmě mají velkou roli, děti se přímo v praxi vlastními pozorováními a pokusy 

seznámí s přírodou.“ 

„Děti se na stezkách dozvídají nové informace, často hravou formou. To jim pomáhá 

najít nebo prohloubit vztah k přírodě.“ 

„Stezky využíváme jako prostředek pro upevnění získaných informací, které děti učíme 

v běžné výuce. Díky naučným stezkám, které navštěvujeme, můžeme výuku propojit se 

zážitkem.“ 

„Děti rády chodí ven, naučné stezky je baví. Tím jim je školní výuka bližší.“ 

7.4 Roční návštěvnost stezek 

Na otázku, jak často stezky školy navštěvují, vyšlo, že nejvíce školy navštěvují 

naučné stezky dvakrát do roka. 

 

Tabulka č. 4 
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7.5 Navštěvované stezky 

S dotazníků vyplynulo, že respondenti se svými žáky navštěvují nejčastěji Nový 

Prales, Harcov a Hravé putování lesem. Školy využívají ekologických programů od 

ekologického centra Oldřichov v Hájích a neziskové organizace Čmelák – společnost 

přátel přírody. Naopak stezku Sedmihorky nenavštěvuje podle průzkumu nikdo. 

Domnívám se, že je to lokalitou respondentů. Stezka se nachází v Českém ráji, z jehož 

okolních škol odpovědí moc nepřišlo. 

 

Tabulka č. 5 

 

7.6 Vybrané stezky a jejich využití respondenty 

V této části popisuji naučné stezky, které jsem pro svůj výzkum vybrala. Zmiňuji 

jejich dostupnost a kvalitu (značení, dostupné materiály), popisuji případné výukové 

programy, využití stezek ve výchově a vzdělávání oslovených respondentů a u 

některých stezek popisuji i činnost realizátora. 

7.6.1 Naučná stezka Nový prales 

Naučná stezka Nový prales je lokalizována na Ještědském hřebeni a vznikla roku 

2004. Je dlouhá asi půl kilometru a dá se k ní dostat po turistické značce. Na stezce je 

umístěno celkem 8 tabulí, které seznamují návštěvníky s postupnou přeměnou 
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nepřirozených smrkových monokultur na původní lesy plné života. Nový prales tvoří 

šest oddělených pozemků, které chce organizace propojit v jediný, druhově pestrý a 

ekologicky plnohodnotný les. 

Naučná stezka Nový Prales patří do projektu ochrany 

přírody, kam spadají ještě pozemkové spolky, záchrana 

ohrožených dřevin, lesní bio školky, obnova přirozených lesů, 

veřejná zeleň a územní plán. 

V rámci projektu ekovýchovy chodí lektoři organizace 

do mateřských, základních a středních škol s připravenými 

programy, jejichž hlavním cílem je v dětech probudit lásku a 

úctu k přírodě a rozšířit jejich znalosti o ní zážitkovou formou. 

V současné době nabízejí okolo dvaceti programů. Nabízejí i 

vícedenní programy v přírodě a celoroční projekty pro školy. 

Konkrétní nabídku programů je možné stáhnout na jejich internetových stránkách 

www.cmelak.cz. 

V rámci své činnosti nezajišťují pouze programy pro děti, ale zaměřují se i na 

pedagogy. Tyto vzdělávací akce jsou akreditovány MŠMT a jsou bezplatné.  

7.6.1.1 Realizátor 

Naučná stezka Nový Prales byla vybudována před devíti lety a její celková 

rozloha je 35 hektarů. Stezku vybudovala liberecká nezisková organizace Čmelák – 

společnost přátel přírody, která je největší severočeskou ekologickou organizací 

starající se více než 18 let o životní prostředí.  

Sdružení vysázelo již přes pět set tisíc sazenic původních druhů dřevin, pečuje o 

sedmnáct přírodně cenných lokalit a každoročně připravuje ekovýchovné programy pro 

4500 žáků a studentů.
29

 

Hlavními činnostmi organizace je: Ochrana přírody, Ekovýchova, Obnova 

krajiny, Protikorupční aktivity a Spolupráce s dobrovolníky. 

                                                 
29

 www.cmelak.cz 

Zdroj: www.novyprales.cz 

Nový prales 

http://www.cmelak.cz/


39 

 

7.6.1.2 Dostupnost a kvalita 

Stezka je velmi dobře dostupná po turistické značce. Pokud na ni návštěvník 

narazí náhodou, pochopí z informačních tabulí, proč zde byla stezka vybudována, co je 

jejím cílem a kdo za projektem stojí. Výhodná je pro rodiče s dětmi, protože je krátká a 

zároveň vede z kopce, což zřejmě ocení hlavně děti. Díky dobře zpracovaným 

informačním tabulím návštěvník nepotřebuje žádné další listy či průvodce, aby se o 

stezce dozvěděl více informací. Tabule obsahují dostatečné množství textu, ze kterých 

si návštěvník odnese hlavní sdělení. 

7.6.1.3 Využití stezky 

Stezku mohou využít rodiče s dětmi i školy v rámci svých výukových programů. 

Je vhodné ji navštívit při plánovaném výletu jako zpestření cesty. 

Stezku si může návštěvník prohlídnout jednotlivě bez odborného výkladu. 

V tomto případě zabere prohlídka asi jednu hodinu. Ideální doba na návštěvu stezky je 

podle doporučení na jaře, kdy se les probouzí ze zimního spánku a stromy se začínají 

zelenat. 

Návštěvnost stezky 

Stezku navštěvuje 53% respondentů většinou 1x do roka na jaře s žáky druhého 

stupně ZŠ či Gymnázia.  

29% respondentů vyžaduje při návštěvě průvodcovskou službu přímo od 

realizátora stezky, tedy od Čmeláka – společnosti přátel přírody. 

Za největší přínos této naučné stezky považují respondenti její kvalitní informační 

zpracování a umístění. Stejně tak oceňují výukové programy, které připravuje Čmelák – 

společnost přátel přírody. 

7.6.1.4 Výukové programy 

Nový prales je využíván v rámci dlouhodobých i krátkodobých školních projektů. 

V dlouhodobých projektech se konají exkurze na zmíněnou naučnou stezku. Exkurze 

jsou připraveny pro první i druhý stupeň základních škol. 



40 

 

7.6.2 Naučná stezka Harcov 

Naučná stezka Harcov se nachází na okraji Liberce v Novém Harcově při jižní 

hranici CHKO Jizerské hory.  

Jedná se o stezku, která je koncipována jako terénní vzdělávací pomůcka. 

Obsahuje jedenáct zastavení ve formě informačních tabulí, které poutavou formou 

seznamují návštěvníka s charakterem Jizerských hor v minulosti. Pro školy i jiné 

kolektivy nabízí organizace ucelený program vedený zkušeným lektorem.  

7.6.2.1 Realizátor 

Jejím zřizovatelem je opět ekologická organizace Čmelák – společnost přátel 

přírody. 

7.6.2.2 Dostupnost a kvalita 

Stezka je lehce dostupná pomocí městské hromadné dopravy. Je dlouhá 2,75  

kilometrů a vede většinou do kopce. 

Doporučená doba absolvování celé trasy se 

všemi úkoly a hrami, jsou čtyři hodiny, ale dá 

se zvládnout i za kratší dobu. 

Stezka je označena klasickými značkami 

naučné stezky a vede po turistické značce. 

Na informačních tabulích jsou hezky a 

jasně zpracované informace o rostlinách, 

stromech a zvířatech. Zajímavé jsou pak různé hry a otázky rozvíjející jednotlivá 

témata, která pomáhají ukotvit nově získané informace. Součástí programu jsou i 

pracovní listy. Stezka končí v lesní školce, kde mohou žáci posedět u táborového ohně, 

případně si v ní vyzkoušet nějakou práci.  

7.6.2.3 Využití stezky 

Naučnou stezku Harcov může navštívit kdokoliv, kdo má zájem o informace z 

přírody Jizerských hor. Je vhodná pro rodiny s dětmi, pro dospělé i pro školní výlety. 

 

Zdroj: www.zs-vesec.cz  

Naučná stezka Harcov 
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Návštěvnost stezky 

Stezku navštěvuje 53% respondentů většinou 1x do roka na jaře a na podzim 

s žáky prvního i druhého stupně ZŠ či Gymnázia.  

12% respondentů vyžaduje při návštěvě průvodcovskou službu přímo od 

realizátora stezky, tedy od Čmeláka – společnosti přátel přírody. 

Za největší přínos této naučné stezky považují respondenti její umístění a 

dostupnost, hravost a formu dotazů, her a také možnost využití průvodce. 

7.6.2.4 Výukové programy 

Výukové programy jsou stejné jako při naučné stezce Nový Prales. 

7.6.3 Naučná stezka Ralsko 

Naučnou stezku Ralsko zřídila ZŠ a MŠ Pod Ralskem a Gymnázum Mimoň 

v roce 2006. Za finanční podpory Libereckého kraje a města Mimoně se na ní podíleli 

přímo žáci zmíněných škol.  

Stezka je podle informací dlouhá 

jedenáct kilometrů a obsahuje celkem čtrnáct 

zastavení. Začíná zámeckým parkem 

v Mimoni, po té se napojuje na červenou 

turistickou značku a pokračuje Vranovskou 

alejí přes přírodní rezervaci až ke zřícenině 

hradu Ralsko. Stezka je určena pro děti 

z druhého stupně základních škol, ale 

s pomocí rodičů či učitele zvládnou plnit 

úkoly i menší děti. Čtyři zastavení jsou v zámeckém parku, které jsou prý celkově 

nenáročně a dají se zvládnout za jeden a půl hodiny. Zbývajících deset zastavení je 

časově i fyzicky náročnější. Cesta vede do kopce na vrchol Ralska a s plněním úkolů 

trvá tři až čtyři hodiny. Je doporučeno stezku absolvovat po částech.  

Zastavení by měla být značena erby s čísly. Ke každému zastavení jsou zhotoveny 

zábavné pracovní listy s různými úkoly, které je hravou formou seznamují s rostlinami, 

živočichy, geologií a historií Ralska a okolí. Stezkou děti provází rytíř Jan z Ralska.  

Zdroj: www.gymi.cz  

Naučná stezka Ralsko 
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Součástí stezky jsou zmíněné pracovní listy, které jsou spolu s popisem stezky 

součástí i průvodní CD. Materiály je možné získat v Gymnáziu Mimoni, DDM Vážka a 

v Informačním centru Mimoni. 

Naučná stezka má vlastní webové stránky www.stezka.gymi.cz., kde kromě 

poměrně podrobného popisu najdeme i pracovní listy. 

7.6.3.1 Dostupnost a kvalita 

Dostupnost stezky se mi těžko hodnotí, protože mám pochybnosti o tom, že se mi 

ji podařilo najít celou. Ke stezce sice existuje popis cesty na vlastních webových 

stránkách, případně na dalších webových prezentacích věnujících se naučným stezkám, 

ale nalézt se mi ji zřejmě celou nepodařilo. Stezka by měla začínat v zámeckém parku. 

Tam jsem našla prázdný stojan, kde evidentně chyběla informační tabule, ale nelze 

určit, zda stojan patří k vybavení stezky. Dále jsem tedy pokračovala kousek oklikou, 

napojovala jsem se na červenou turistickou trasu, kde by měla stezka vést, až jsem došla 

na samý vrchol Ralska. Během cesty jsem nenašla žádné značení naučné stezky, pouze 

turistickou červenou značku, která vedla až na vrchol ke zřícenině hradu Ralsko a čísla 

v bílých značeních na stromech. Podle dostupných informací by měla být stezka 

rozdělena na dvě části, značené erby s čísly. Pokud jsou erby myšleny zmíněná čísla na 

stromech, pak musím říci, že je velmi obtížné rozpoznat, že jde o naučnou stezku. 

Druhá delší část trasy je náročná na výstup. Vede nádhernou přírodou, bukovým 

lesem a poměrně strmými kopci. Před vrcholem se mění v čedičové pole, na kterém 

stojí zřízena hradu Ralsko.  

Myslím, že je velká škoda, že stezka neobsahuje na některých svých zastaveních 

informace o tom, že je zde zřízena naučná stezka. Podle toho, kolik lidí sem chodí, si 

myslím, že by ji rodiče s dětmi mohli využít.  

Stačilo by možná, kdyby na stezce byly 3-4 tabule, které by obsahovaly základní 

informace o stezce a dostupnosti materiálů v informačním centru, případně na internetu. 

 

 

http://www.stezka.gymi.cz/
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7.6.3.2 Využití stezky 

Návštěvnost stezky 

Stezku navštěvuje 12% respondentů většinou 1x do roka na jaře s žáky druhého a 

prvního stupně ZŠ a Gymnázia.  

Za největší přínos této naučné stezky považují respondenti její umístění, 

nádhernou přírodu v okolí (výstup na zříceninu hradu Ralsko) a zpracované pracovní 

listy, které popisuji v podkapitole 7.6.3.3 Výukové programy. 

7.6.3.3 Výukové programy 

Pracovní listy 

Pracovní listy jsou dostupné  ke stažení na internetu nebo v informačním centru 

Mimoni. Vzhledem k tomu, že byly dostupné ke stažení, do informačního centra jsem 

nejela. Nicméně s přihlédnutím k otevíracím hodinám v této lokalitě se domnívám, že je 

o víkendu informační centrum zavřené a k materiálům se dá obtížně dostat, pokud si je 

nestáhnete na internetu. 

Ke stezce existuje celkem čtrnáct pracovních listů i s klíčem. Pracovní listy se 

vztahují k jednotlivým zastavením. Jsou v nich obsažené obrázky, které mají děti 

poznávat, pojmenovávat a přiřazovat k různým názvům například zvířat.  Dále v nich 

nalezneme tajenky, kvízy, vyhledávání a podtrhávání. Všechny pracovní listy provází a 

rytíř Jan z Ralska. 

 

 

Ukázka z pracovního listu č. 1 

Dobrý den, děti! Jsem rytíř Jan z Ralska a 

doprovodím vás na svůj hrad, pokud dovolíte. 

Cestou budete plnit nejrůznější úkoly, luštit 

hádanky a dozvíte se spoustu zajímavostí. 

Rozhlédněte se teď kolem. Co vidíte? Stromy? 

Keře? A co nějaké zvířátko? Že nevidíte nic? To 

bude asi proto, že jste nebyly potichu. Ale já vám 

poradím, co žije tady v parku. 
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Úkoly z pracovních listů jsou vhodné pro žáky druhého stupně základní školy. 

Některé úkoly mohou splnit i mladší děti, ale zde je vyžadována pomoc dospělého nebo 

jiného staršího doprovodu. Otázky a úkoly by měly zřejmě vycházet z nabytých znalostí 

v průběhu absolvování naučné stezky. Díky této zážitkové formě mohou žáci / 

návštěvníci lépe vstřebat informace získané na naučné stezce a ukotvit si některé zážitky 

a poznatky. Pracovní listy jsou zpracované velmi pěkně. Nicméně jsem nepochopila, jak 

mohou žáci získat informace, na které se v pracovních listech autor ptá různými 

formami. Samozřejmě kromě klasického pozorování a vnímání okolí je zřejmě nutný 

pedagogův výklad. 

 

Ukázka z pracovního listu č. 12 

7.6.4 Hravé putování lesem 

Naučnou stezku s názvem Hravé 

putování lesem jsem objevila v roce 2012, 

kdy jsem okolo jela na kole. Ihned mne 

zaujala její hravá forma poznávání přírody. 

Proto byla jednou z prvních, o jejíž 

prozkoumání jsem v rámci této práce jevila 

zájem. Jedná se o naučnou stezku v přírodním 

Zdroj:  www.lesycr.cz 

Hravé putování lesem 
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parku Ještěd s prožitkovou formou. Je určena především pro malé návštěvníky – děti. 

Správcem stezky jsou Lesy České Republiky a Základní škola Křižanská.  

7.6.4.1 Dostupnost a kvalita 

Stezka je dlouhá cca 3 km a vede ze sedla Na Výpřeži pod Ještědem z kopce do 

Ostašova – Horní Suché. Jednotlivá zastavení obsahují výrazně méně textu. Na 16 

tabulích ze dřeva jsou různá „hejblátka“, která seznamují děti se životem lesa. Autoři 

stezky tak spojili nejen nápaditost, zážitkovou formu výchovy, ale i výtvarný um. 

Výsledek se velmi podařil. Stezka zaujme každého procházejícího / projíždějícího.  

Nejedná se však o dokončený projekt, úmyslem autorů je stezku rozšiřovat o další 

interaktivní prvky, jako dřevěné prolézačky s cílem vytvořit tzv. Tělocvičnu v přírodě.
30

 

Výhodou stezky je její dostupnost vlakem či městkou hromadnou dopravou. 

Mohou se sem vydat mateřské i základní školy hned ráno na osmou hodinu.  

7.6.4.2 Využití stezky 

Stezka je přístupná i kočárkům, takže si na své zde přijdou i rodiny s dětmi, 

případně fyzicky handicapované osoby. Zajímavostí je, že se stezka plánuje zpřístupnit i 

nevidomým. 

Návštěvnost stezky 

Naučnou stezku navštěvuje 41% respondentů zpravidla 2x ročně na jaře a na 

podzim s žáky prvního stupně a dětmi z mateřských školek. 

Děti i učitelé oceňují způsob zpracování stezky, který dětem umožňuje na 

dřevěné panely sahat, hrát si s připravenými „hejblátky“. Považují tuto stezku za velmi 

zdařilou a výchovnou. Děti zde poznávají přírodu hravě a odnesou si mnohem více 

informací a poznatků. 

 

 

 

 

                                                 
30

 www.liberecky-kraj.cz 
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7.6.5 Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem 

 

Naučná stezka s prozaickým názvem Putování skřítka Javorníčka za 

Hochwaldským mužíčkem, už podle názvu napovídá, že jde o stezku pro menší 

návštěvníky. Jejím zřizovatelem je mateřská škola Studánka.  

Jedná se o přeshraniční stezku, která spojuje mateřskou školu Studánka 

v Jablonném v Podještědí a mateřskou školu Zwerghäuser v Lückendorfu a provází 

návštěvníky chráněnou krajinnou oblastí Lužické hory a Löbau-Zittau. 

Terén stezky je vyznačen znakem javorového listu. Obsahuje celkem 27 

zastavení, která nejsou vybavena informačními tabulemi. 

7.6.5.1 Dostupnost a kvalita  

Stezka je dostupná od mateřské školky Studánka. Je od svého začátku značena 

značkou naučné stezky. Na turistických ukazatelích je stezka pojmenována, tudíž se 

návštěvník během absolvování stezky nemůže ztratit. Na trase jsou umístěny značky, ke 

Zdroj: www.jedtesdetmi.cz 

Putování skříčka Javorníčka 
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kterým jsou připraveny pracovní listy či průvodce. Bohužel informační centrum je 

během víkendu zavřeno a je tedy problém spontánně na stezku vyjet a materiály získat. 

Za Zdislavinou studánkou je na trase první informační tabule, která obsahuje 

základní údaje o stezce, realizátorech, financování a kousek trasy se svými dosavadními 

zastaveními. Stezka vede krásnou přírodou okolo zámku Lemberk a přes Zdislavinu 

studánku, kde si děti mohou nabrat vodu z pramene. 

Děti se zde hravě seznamují s přírodou, ekosystémem lesa, rybníka i louky 

pomocí zvířátek a pohádkovými bytostmi. Ke stezce je vypracován dvojjazyčný 

průvodce (český a německý), ke kterému jsou dostupné pracovní listy plné úkolů a her. 

7.6.5.2 Využití stezky 

Jak již bylo zmíněno, stezka je opravdu určena pro děti předškolního a školního 

věku. Provází ji postava skřítka Javorníčka, který je zároveň symbolem mateřské školy. 

Skřítek Javorníček je také legendární postavou Žitavských hor. Stezka je dlouhá deset 

kilometrů a je fyzicky nenáročná. Dá se tedy absolvovat bez problémů pěšky.  

Návštěvnost stezky 

Naučnou stezku navštěvuje 18% respondentů. Jedná se o mateřské školky. Jedna 

z nich navštěvuje stezku dokonce 6x během školního roku a to na jaře a na podzim. 

Podle jejich informací je stezka hojně navštěvována i rodiči s dětmi. 

Realizátor stezky má informace, že mateřské školy z okolí pořádají na stezku 

školní výlety. 

Za největší přínos této stezky považují respondenti její srozumitelnost pro 

nejmenší děti a zpracování pracovních listů a průvodce. 

7.6.5.3 Zajímavost 

Trasu stezky prolíná ještě jiná stezka, a to sice audiostezka. Je značena 

cedulkami s odkazem na internetové stránky www.audiojablonne.cz. Stezka je určena 

obyvatelům města, případně těm, kteří se do města vrací. Autoři stezky se tak snaží 

zvýšit povědomí o významných památkách a příbězích obyvatel a zajímavostech okolí 

města od druhé světové války, kdy oblast postihlo mnoho událostí včetně odsunu 

německého obyvatelstva. 

http://www.audiojablonne.cz/
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Podle informací se jedná o stezku, která má 14 zastavení. Průvodní texty jsou 

nahrány ve formátu MP3, které je možné u jednotlivých zastavení poslouchat.  

Stezka je projektem bývalých i současných studentů Gymnázia Mimoň, které 

pro realizaci projektu poskytlo zázemí. Dismanův rozhlasový dětský soubor zase 

poskytl hlasy malých profesionálů k nahrání zvukových souborů. 

Mapu je možné stáhnout na internetových stránkách projektu nebo v Infocentru 

městského úřadu. Nahrávky jsou ke stažení na internetu. 
31

 

7.6.6 Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky 

Stezka vznikla uprostřed krásné přírody Českého ráje. Vede po turisticky 

značených trasách a místních 

komunikacích okolím kempu 

Sedmihorky, podél přírodních 

rezervací Bažantník a 

Hruboskalsko, kde je na třech 

kilometrech umístěno 

sedmnáct zážitkových 

zastavení.   

Již podle názvu je stezka 

určena pro dětské návštěvníky, 

pro které je na každém 

zastavení připravena hádanka či úkol. Dokonce je zde xylofon, na který si mohou 

zahrát, obkreslovat si listy stromů, hrát si na zvířátka. Český ráj sám o sobě nabízí 

barevnou škálu přírodního bohatství ze světa fauny a flóry. Díky stezce mohou děti i 

s rodiči poznat tuto oblast blíže a obdivovat se její kráse. 

Ke stezce je vytvořen dětský průvodce, který mohou děti různě vybarvovat, kreslit 

si do něj, psát své postřehy a zážitky. 

                                                 
31

 www.audiojablonne.cz 

Zdroj: www.cesky-raj.info 

Sedmihorky 
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7.6.6.1 Dostupnost a kvalita 

Stezka je dostupná z turisticky známého kempu Sedmihorky. Vede po turisticky 

značených cestách, lesních cestách a místních komunikacích. Vede přes přírodní 

rezervace Bažantník a Hruboskalsko, kde vedou další naučné stezky. Je značená 

klasickým značením naučné stezky a obsahuje informační tabule, které nesou 

interaktivní prvky. Nejedná se o tabule plné textu, ale o dřevěná „hejblátka“, xylofon a 

další. Díky průvodci si děti mohou zapisovat své poznatky a poznámky, kreslit stromy a 

další tematické obrazy. 

7.6.6.2 Využití stezky 

Stezka je primárně určena pro děti. Rodiče s dětmi si ji tak velmi užijí. Je 

vhodná pro školní výlety. 

Návštěvnost stezky 

Naučnou stezku Sedmihorky nenavštěvuje nikdo z oslovených respondentů. Jak 

jsem uvedla výše, domnívám se, že důvodem je lokalita škol, ze kterých respondenti 

pocházejí. Většina respondentů, kteří mi dotazníky poslali zpět vyplněné, jsou školy 

z okolí Liberce. 

7.6.7 Naučná stezka Hastrmanů 

Naučnou stezku Hastrmanů přidávám pouze pro zajímavost. Nezařadila jsem ji do 

zkoumaných naučných stezek. Nicméně vzhledem ke kvalitě navštívených stezek a 

zajímavostem, které se na této stezce nacházejí, považuji za vhodné ji ve své práci 

zmínit. Jedná se o mladou stezku z konce roku 2011, která vznikla z iniciativy místního 

Podralského nadačního fondu ZOD, jejímž zřizovatelem je zemědělsko-potravinářská 

společnost ZOD Brniště. Stezka je vhodná pro menší děti, provází ji totiž pohádkové 

bytosti i zvířátka žijící v okolí. 

7.6.7.1 Dostupnost a kvalita 

Stezka je velmi dobře dostupná autem, autobusem či na kole. Je dlouhá šest 

kilometrů a je vhodná pro pěší i cyklisty. Vede v blízkosti Panenského potoka a je zčásti 

protkána dvěma cyklostezkami. Stezka je označena na jedenácti zastaveních. Velmi 
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zajímavým prvkem jsou například plochy pro hru pinkání kuliček, dětská hřiště, 

poměrně velké množství odpočinkových zastavení ve formě laviček a vyhlídek. 

Zajímavostí jsou i sochy různých pohádkových postav a řezbářské výrobky 

významných umělců.  

Stezka má velmi pěkně zpracovanou webovou prezentaci a reklamu v podobě 

bigboardů v okolních městech. 

Samozřejmě, že na kvalitě stezky se významně odráží její financování. V tomto 

případě se jedná o spolufinancování z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova. 

7.6.7.2 Využití stezky 

Stezka je vhodná pro rodinné výlety, pro děti i školní výlety. O její 

návštěvnosti se někteří dotazovaní respodenti zmínili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

8 Závěr 

V závěru bych ráda uvedla výsledky, ke kterým jsem došla. Počet respondentů byl 

stejný, který jsem očekávala, i když bych raději, aby odpovědi a výzkum pocházel 

z mnohem většího počtu respondentů. Považovala bych tak výzkum za přesnější a jeho 

vypovídající hodnota by mohla sloužit i jako podklad pro realizátory stezek jako 

zhodnocení jejich projektů. Nicméně jsem si vědoma, že v současné době dotazníková 

forma šetření není nejvhodnější, protože lidé jsou emaily zahlceni a nemají o 

vyplňování dotazníků zájem. Navržené řešení jsou rozhovory, ale ty zase vyžadují 

mnohem více času pro autora výzkumu. 

V textu uvádím, že jsem vypracovala dva druhy dotazníků, v šetření však vykazuji 

výsledky pouze jednoho dotazníku – směrovanému školám. Druhý, který směroval 

realizátorům, neuvádím, protože jsem dostala pouze jednu odpověď. Jediný realizátor, 

který dotazník poslal zpět, byla MŠ Studánka. Nepovažovala jsem jeden dotazník za 

vhodný zařazení do této práce. Některé realizátory jsem prosila o vyplnění a zaslání 

znovu telefonicky nebo osobně, ale bohužel mi ho nakonec stejně neposlali. V příloze 

uvádím dotazník, který byl zaslán realizátorovi stezky Sedmihorky. Zde se mi dostalo 

odpovědi, že mám dotazník předělat, protože pro jeho vyplnění by musela paní učitelka 

strávit 3 hodiny. Dotazník jsem nepředělávala, protože jsem získala dojem, že dotazník 

vyplnit nechtějí.  

Vybrané naučné stezky jsou podle respondentů i mého názoru dostupné a 

z hlediska umístění nic nebrání jejich návštěvě. Kvalita stezek je z různých pohledů: 

značení, pracovní listy, výukové programy je velmi dobrá. Až na výjimku naučné 

stezky Ralsko, která bez pracovních listů není rozpoznatelná a veřejnosti je tak utajená. 

Rodiče s dětmi stezky navštěvují, toto však nebylo předmětem mého výzkumu. 

Vím to pouze z terénu, kdy jsem rodiče na stezkách potkávala a z komunikace 

s realizátory stezek, kteří mi tuto informaci sdělili. 

Naučné stezky školy a školky poměrně hojně využívají. Řekla bych, že některé i 

více než bych očekávala. Výukové programy a materiály jsou vhodné pro cílové 

skupiny, někdy s přizpůsobením se výkladu návštěvníkům. Témata na stezkách jsou 



52 

 

vhodná pro zařazení do výuky a vzdělávání různých předmětů, školních a  

mimoškolních aktivit. 

Zřizovatelé stezek trasy využívají hojně nejen ke svým školním výukovým 

programům (v případě zřízení ZŠ, MŠ a Gymnázií), ale i pro výukové programy, které 

připravují pro klienty z řad školských institucí. 

V rámci své práce jsem během průzkumu zjistila, že mne zajímají materiály, které 

sloužily pro vybudování naučných stezek. Toto téma by stálo za průzkum již kvůli 

tomu, že k naučným stezkám a jejich zařazení do výuky škol, neexistuje žádná 

literatura. Respektive jsem žádnou nenašla. Knihy, které se naučných stezek týkají, jsou 

většinou vydány před rokem 1989 a neodpovídají aktuální situaci sociálního a 

ekonomického života současných dětí a mládeže. Nejlepší materiál jsem našla v knize 

pana Jana Čeřovského a Aleše Záveského s názvem Stezky k přírodě. Bohužel i tato 

kniha vyšla v roce 1989 a je v řadě informací zastaralá. Aktuální informace jsem získala 

na internetu na stránkách, kde je samozřejmě nutné ověřit věrohodnost údajů. 

Během práce jsem se nesetkala s žádnými problémy. Téma jsem si zvolila mne 

velmi blízké a proto mne průzkum a získané informace naopak k napsání práce 

motivovaly. Jak jsem již zmínila, byla bych mnohem raději, kdyby počet respondentů 

byl vyšší a práce tak mohla sloužit jako podklad pro další výzkumy. V této podobě bych 

ji doporučila některým školám, které by na jejím základě mohly navštívit vybrané 

stezky. 
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10 Příloha č. 1 

Dotazník školám 

Obecné otázky 

1. Jaký typ školy jste? (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázium,…) 

2. Navštěvujete se svými dětmi / žáky / studenty naučné stezky? 

3. V rámci jakých předmětů navštěvujete naučné stezky? 

4. Jakou roli podle vás mají naučné stezky ve výchově a vzdělávání? 

5. Jaké naučné stezky s žáky navštěvujete. Proč? 

 

Konkrétní otázky k jednotlivým stezkám. Věnujte se jen těm, které navštěvujete. 

Nový prales 

1. Navštěvujete naučnou stezku Nový Prales? 

2. Jak často navštěvujete naučnou stezku Nový Prales? 

3. S jak starými žáky ji navštěvujete? 

4. V jakých měsících ji navštěvujete nejvíce? 

5. Vyžadujete při návštěvě stezky průvodcovskou službu?  

6. Jaké jsou ohlasy pedagogů, vychovatelů, vedoucích kroužků na výukový 

program Nového pralesa?  (Uveďte případně reference.) 

7. Jaké jsou ohlasy dětí? Co se jim na novém pralese nejvíce líbí? (Uveďte 

případně reference.) 

8. Co považujete za největší přínos této naučné stezky ve výchově a vzdělávání? 

Harcov 

1. Navštěvujete naučnou stezku Harcov? 

2. Jak často navštěvujete naučnou stezku Harcov? 

3. S jak starými žáky ji navštěvujete? 

4. V jakých měsících ji navštěvujete nejvíce? 

5. Vyžadujete při návštěvě stezky průvodcovskou službu?  
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6. V rámci jakých předmětů využíváte tuto stezku jako prostředek výchovy a 

vzdělávání? 

7. Jaké jsou ohlasy pedagogů, vychovatelů, vedoucích kroužků na výukový 

program naučné stezky Harcov?  (Uveďte případně reference.) 

8. Jaké jsou ohlasy dětí? Co se jim této stezce nejvíce líbí?  (Uveďte případně 

reference.) 

9. Co považujete za největší přínos této naučné stezky ve výchově a vzdělávání? 

Hravé putování lesem 

1. Navštěvujete naučnou stezku Hravé putování lesem? 

2. Jak často navštěvujete naučnou stezku Hravé putování lesem? 

3. S jakými starými žáky ji navštěvujete? 

4. V jakých měsících navštěvujete tuto stezku nejvíce? 

5. V rámci jakých předmětů využíváte tuto stezku jako prostředek výchovy a 

vzdělávání? 

6. Jaké jsou ohlasy pedagogů, vychovatelů, vedoucích kroužků na naučnou stezku? 

(Uveďte případně reference.) 

7. Jaké jsou ohlasy dětí? Co se jim na stezce nejvíce líbí? (Uveďte případně 

reference.) 

8. Co považujete za největší přínos této naučné stezky ve výchově a vzdělávání? 

Naučná stezka Ralsko 

1. Navštěvujete naučnou stezku Ralsko? 

2. Jak často navštěvujete naučnou stezku Ralsko? 

3. S jak starými žáky ji navštěvujete? 

4. V jakých měsících ji navštěvujete nejvíce? 

5. Jaké jsou ohlasy pedagogů, vychovatelů, vedoucích kroužků na výukový 

program naučné stezky Ralsko? (Uveďte případně reference.) 

6. Jaké jsou ohlasy dětí? Co se jim této stezce nejvíce líbí? (Uveďte případně 

reference.) 

7. Co považujete za největší přínos této naučné stezky ve výchově a vzdělávání? 

Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem 
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1. Navštěvujete naučnou stezku Putování skřítka Javorníčka? 

2. Jak často navštěvujete s dětmi tuto stezku? 

3. V jakých měsících stezku navštěvujete nejvíce? 

4. Navštěvují stezku i rodiče s dětmi? 

5. Jaké jsou ohlasy pedagogů, vychovatelů, vedoucích kroužků na naučnou stezku? 

(Uveďte případně reference). (Uveďte případně reference.) 

6. Jaké jsou ohlasy dětí? Co se jim na stezce nejvíce líbí? (Uveďte případně 

reference). (Uveďte případně reference.) 

7. Co považujete za největší přínos této naučné stezky ve výchově a vzdělávání? 

Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky  

1. Navštěvujete naučnou stezku Sedmihorky? 

2. Jak často navštěvujete tuto naučnou stezku? 

3. S jak starými žáky ji navštěvujete? 

4. V jakých měsících navštěvujete tuto stezku nejvíce? 

5. V rámci jakých předmětů využíváte tuto stezku jako prostředek výchovy a 

vzdělávání? 

6. Jaké jsou ohlasy pedagogů, vychovatelů, vedoucích kroužků na naučnou stezku? 

(Uveďte případně reference.) 

7. Jaké jsou ohlasy dětí? Co se jim na stezce nejvíce líbí? (Uveďte případně 

reference.) 

8. Co považujete za největší přínos této naučné stezky ve výchově a vzdělávání? 
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11 Příloha č. 2 

Dotazník realizátorovi naučné stezky Sedmihorky 

Obecné otázky 

1. Myslíte si, že naučné stezky mají svou roli ve výchově a vzdělávání? Jakou? 

2. O jaké výukové programy ve spojení s naučnými stezkami je největší zájem? 

 

Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky 

1. Jaké školy (ZŠ, SŠ, MŠ) navštěvují tuto naučnou stezku? 

2. V jakých měsících ji školy navštěvují nejvíce? 

3. Která škola v libereckém kraji ji navštěvuje nejvíce? 

4. Navštěvují stezku i školy mimo liberecký kraj? Uveďte pro příklad některé 

kraje. 

5. Máte nějakou statistiku návštěvnosti, kterou můžete poskytnout?  

6. V rámci jakých předmětů školy využívají tuto stezku jako prostředek výchovy a 

vzdělávání? 

7. Jaké jsou ohlasy pedagogů, vychovatelů, vedoucích kroužků na naučnou stezku? 

(Uveďte případně reference). 

8. Jaké jsou ohlasy dětí? Co se jim na stezce nejvíce líbí? (Uveďte případně 

reference). 

9. Co považujete za největší přínos této naučné stezky ve výuce a vzdělávání? 
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