
NAUČNÉ STEZKY 

– VARIACE NA VIRTUÁLNÍ TÉMA

Vážení návštěvníci, 

Po několik let jsme se snažili v lokalitách turisticky zajíma-
vých, vás seznamovat podrobněji formou naučných stezek, 
s krásami přírody, místní historií i jedinečností a ochranou 
těchto zákoutí Středočeského kraje. Prostředky na realizaci 
a opakované rekonstrukce poskytnuté Středočeským kra-
jem i práce našich zaměstnanců při opravách a obnovách, 
ale byly opakovaně znehodnocovány činností vandalů. Je 
nám moc líto, že jsou mezi námi netolerantní a primitivní 
spoluobčané, které nezajímá unikátnost naší přírody a kra-
jiny, neváží si práce ani vytvořených hodnot a jedinou jejich 
aktivitou je věci ničit. Protože ohlasy na naučné stezky, jak 
jste je měli možnost doposud poznat, byly jinak pozitivní, 
přistoupili jsme k jejich virtuální variantě. Nejen že zde již 
nebude nutné naše dílo chránit proti hlouposti a omezenos-
ti, ale vznikne tak další prostor k propagaci všech ostatních 
zajímavých území, které se podařilo tímto způsobem zma-
povat i jiným tvůrcům. 

Pokud se tedy naleznete na začátku jakékoliv zde uvedené 
stezky, setkáte se tady s informací, poskytující webový od-
kaz http://stezky.online/ a QR kód těchto stránek a s indivi-
duálním kódem pro jednotlivou stezku. Zde si pak již pomocí 
svého telefonu s datovým připojením či tabletu vyhledáte 
mapku, letáček, grafiku a texty jednotlivých zastavení či dal-
ší informace, které zde budeme průběžně aktualizovat.

Máte pro nás zprávu, námět na rozšíření o další trasy, uži-
tečnou informaci, která by ostatním usnadnila pobyt či zpří-
jemnila zde strávený čas anebo poskytla inspiraci k dalšímu 
využití? Budeme rádi, když se aktivně zapojíte do tvorby 
tohoto informačního portálu. Vaše zprávy očekáváme na 
emailu nsev.kladno@seznam.cz

Přejeme všem návštěvníkům příjemnou zábavu, trochu po-
znání i hodně pohody a relaxace při pobytu v přírodě. 
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