
     
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                              
                                                     Tisková zpráva  
 

Naučná stezka ve Vodárenském lese 

je dokončená 

    
V minulém roce se veřejnosti otevřel Vodárenský les svojí první etapou naučné stezky, která po 300 m dřevěných 
povalových chodníků a 400 m šotolinové cesty končila u čtvrté studny na konci lesa. V letošním roce se podařilo plán 
zpřístupnění lesa dokončit.  
 

Druhá etapa nově vybudované, náročnější 
stezky s opačným poměrem délek 
dřevěného a šotolinového chodníku nabízí 
také více možností poučení i zábavy. 
Molo s knajpovištěm na počátku nového 
úseku návštěvníci plně ocení až v příštím 
létě, nabízí ale pohled na bažinatou část 
lesa z místa, na které by se suchou nohou 
nikdo bez mola nedostal. Neobvyklý je 
také pohled na lesní světlinu z vyvýšené 
pozorovatelny. Odtud je možné na velké 
panoramatické fotografii určovat 10 druhů 
dřevin a dole pod pozorovatelnou si o 
dřevinách přečíst základní informace. 
Kousek dále, po stále ještě dřevěném 
chodníku, si mohou návštěvníci udělat 
reálnou představu o výšce sousedících 
mohutných topolů a o živočišných 
obyvatelích jednotlivých výškových pater 
stromů. Kromě zajímavých informací pro 
dospělé jsou tato stanoviště vybavena 

interaktivními prvky, které zaujmou především děti. Téměř výhradně pro ně jsou však určeny dvě aktivity na další, již 
šotolinové části chodníku. První je přírodní telefon. Pokud děti pošeptají přání do řezbářsky ztvárněného ucha, jejich 
kamarádi je ze vzdálených úst uslyší i bez složité elektroniky. Na příštím kruhovém pískovišti si mohou děti tisknout 
stopy zvířat typických pro naše lesy.  
 
Dále se návštěvníci dostanou k vodárenské studni, kde dříve končila první část naučné stezky, po které se nyní dostanou 
zpět na cestu k Vodárenskému lesu. I tato část naučné stezky se však dočkala významných změn. Příchod k proskleným 
dveřím druhé studně  byl doplněn dřevěnými schody, vnitřek studny je nově osvětlen. Maminky s kočárky také určitě 
ocení dvě nové výhybny na povalovém chodníku.  
 
Pokud vás novinky ve Vodárenském lese zaujaly, zveme vás na slavnostní otevření druhé části naučné stezky, které 
proběhne 6. prosince 2014 od 14  hodin u vjezdu do Vodárenského lesa. 
 
 
3,2 mil. Kč náklady na druhou etapu, 1,6 mil. Kč dotace, 
 
 
 
 
 Břetislav Vévoda 

 


