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Klánovický les se může pochlubit netradiční naučnou stezkou 

Tisková zpráva MČ Praha 21 ze dne 15. května 2012 

Klánovický les dostal velký dárek v podobě netradiční naučné stezky Lesní galerie aneb Tam 

a zpátky za zvířátky v Újezdě nad Lesy. Slavnostní otevření se konalo v rámci připomenutí 

letošního Dne Země v Újezdě nad Lesy 14. května v 16 hodin před Masarykovou základní 

školou. „Na vybudování stezky se velkou měrou podílela společnost DHL, občanské sdružení 

Újezdský STROM, Lesy ČR, Úřad městské části Praha 21 a dobrovolníci z řad občanů,“ 

vysvětluje starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar. „Hlavními tvůrci Lesní galerie ale 

jsou žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy, kteří se nechali inspirovat zvířaty 

žijícími v našem lese. Jim a jejich učitelkám patří velký dík, stejně tak paní Lucii Černé za 

básničky vtipně představující zvířátka na obrázcích. Paní Černá a paní Eva Danielová mají 

rozhodující podíl na jedinečnosti zpracování Lesní galerie.“ upřesnil starosta MČ Praha 21. 

Naučná lesní stezka má tři vstupy a to z ul. Pilovská, Čentická nebo od nádraží Klánovice. Na 

trase asi tři kilometry dlouhé se nachází 30 zastavení, která seznámí návštěvníky se zvířaty 

Klánovického lesa. Předseda občanského sdružení Újezdský STROM Ing. Michael Hartman 

k tomu uvádí: „Projekt vybudování stezky je dovršením spolupráce započaté v roce 2009, kdy 

jsme se společností DHL vysázeli 4 tis. stromů. Ve spolupráci s Lesy ČR následovala 

instalace laviček, odpadkových košů, dřevěných cvičebních a hracích prvků a dřevěných 

informačních desek.“  Ředitel Masarykovy základní školy Mgr. Miroslav Kurka dodává: 

„Žáci 1. stupně nakreslili krásné obrázky zvířat, namluvili texty básniček a informace o 

jednotlivých zvířatech. Vše je k vidění i poslechu na deskách informačních tabulí.“  

Na informačních tabulích jsou totiž umístěné QR kódy, což jsou elektronické interaktivní 

prvky nesoucí textovou a zvukovou zprávu k obrázku. Pomocí čtečky v telefonu s připojením 

na internet se návštěvník může připojit k webovým stránkám Lesní galerie a dozvědět se další 

informace. 

Do projektu sázení a úprav cest v části Klánovického lesa bylo od r. 2009 celkem vloženo 

435 000,- Kč. Z toho 400 000,- Kč zaplatila společnost DHL a občanské sdružení Újezdský 

STROM z veřejné sbírky, Úřad městské části Praha 21 přispěl na Lesní galerii částkou 

35 000,- Kč. Mnoho hodin bezplatné práce při udržování povrchu cest a pravidelném úklidu 

stezce věnovali a věnují dobrovolníci z řad občanů Újezda nad Lesy. Všem se společně 

podařilo vybudovat ojedinělou stezku, která slouží k příjemným procházkám, odpočinku a 

poučení pro děti i dospělé. 


