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Trasa Naučné stezky Medník
je na mapě vyznačena
černou barvou, žluté body označují
umístění jednotlivých cedulí
Mapu poskytlo Planstudio s. r. o.,
historické foto z archivu Ladislava Ryšánka

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Centrum ekologické
výchovy Zvoneček
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 11/11 Zvoneček vznikla v roce 1996 a podle stanov ČSOP je složkou se samostatnou právní
subjektivitou. Její činnost navázala na práci oddílu
mladých ochránců přírody Nezmaři, který jí vnitřně
stále podléhá společně s oddíly Dobromysl, Draci,
Dětičky a Centrem ekologické výchovy Zvoneček.
Hlavní činností CEV Zvoneček je přírodovědná
a environmentální osvěta, výchova a vzdělávání
formou přednášek, seminářů, exkurzí, environmentálně – vlastivědných soutěží, tvorba a realizace výukových programů pro školy, olympiády, budování
naučných stezek, brigády, publikační činnost aj.

Další aktivity organizace:
✔ Informační a poradenské centrum
(Infocentrum ČSOP)
✔ Účast ve správních řízeních
✔ Naplňování Středočeské koncepce EVVO
✔ Ochrana přírody – údržba cenných lokalit, druhová
ochrana
✔ Péče o veřejnou zeleň
✔ Mateřské centrum – pravidelná setkání
a cvičení rodičů a dětí do 3 let
✔ Knihovna
✔ Zookoutek

Kontakty
na tvůrce a správce NS Medník
(Centrum ekologické výchovy Zvoneček):
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické
výchovy Zvoneček)
Březovská 382 (areál MŠ)
252 46 Vrané nad Vltavou
IČ: 649 34 641
Telefon: 257 762 036
Mobil: 722 159 244
www.cev-zvonecek.cz
info@cev-zvonecek.cz

Seznam informačních
panelů NS Medník:
1 Úvodní informace
– základní informace, mapa trasy
2 Vodáctví a vodní turistika
– historie, pravidla vodáctví, vodácké pojmy,
informace o současném vodáctví v Posázaví
3 Řeka Sázava
– základní informace, fauna a flora v blízkosti
řeky, plavení dřeva, …
4 Invazivní druhy
– vysvětlení pojmu, nejčastější příklady,
informace o tom, jak zabránit šíření
těchto organismů
5 Posázavský Pacifik
– historie, současnost a význam této trati,
zajímavosti
6 Suťové lesy
– význam ekosystému, fauna a flora, zajímavosti
7 Studánky a prameny
– typy studánek a pramenů, organismy žijící
ve studánkách nebo v jejich blízkosti
8 Prameništní potůček
– život potoků a pramenů
9 Les nejen pro dřevo
– význam a využití lesa, živočichové vázaní
na les
10 Strom
– strom jako ekosystém, význam, strom je
domov pro mnoho živočichů i po smrti
11 Kandík psí zub
– popis, historie výskytu, informace
o nalezení, informace o výskytu
12 Geologie a těžba zlata
– skalní vyhlídka Třeštibok, historie těžby
zlata, válečná historie lokality
13 Ekosystém květnatých bučin
– popis a význam ekosystému, fauna a flora
14 Tramping a turistika
– historie a současnost, osady,
osobnosti, kultura a sport, zajímavosti

Průvodce
Naučnou stezkou
Medník

Naučná stezka Medník leží v malebné krajině Posázaví nedaleko od Prahy. Její větší část se
nachází v Národní přírodní památce Medník.
Dlouhou dobu byla ve velmi špatném stavu.
V roce 2009 se pracovníci a dobrovolníci z Centra ekologické výchovy Zvoneček z Vraného nad
Vltavou rozhodli stezku zrekonstruovat, zatraktivnit a zároveň prodloužit až k železniční stanici
Petrov u Prahy. Naučná stezka Medník je obohacena o herní prvky a odpočívadlo na vyhlídce pod
Malým Medníkem. Na podzim roku 2009 bylo
také kompletně realizováno celé nové značení.
Naučná stezka Medník se nachází v katastrálním území obce Hradištko, je dlouhá přibližně
5 km, obsahuje 14 zastavení a je vhodná pouze
pro pěší návštěvníky. Projdete ji přibližně za dvě
hodiny. Naučná stezka Medník není v žádném
případě určena cyklistům! Cedule NS Medník
jsou zaměřeny na místní faunu, floru, historii
a další zajímavá témata z této oblasti. Její část
vede souběžně po známé Posázavské stezce.

