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  Areál byl vybudován z prostøedkù Lesù ÈR, s.p. s využitím 
evropských fondù a dokonèen byl v roce 2009. Areál vznikl 
v rámci programu 2000, kterým Lesy ÈR s.p. zajiš•ují po-
tøeby veøejného zájmu v lesích. Pøedevším zøizování a opra-
vy turistických cest, cyklostezek, parkovacích a odpoèinko-
vých míst a dále poskytování pøírodovìdného vzdìlávání 
a ekologické výchovy veøejnosti. 

plocha areálu 
 vstupy do areálu
areálové lesní cesty a pìšiny
informaèní støedisko Lesy ÈR
nauèné a informaèní panely
rozcestník

velká herní sestava - hrad, lanovka, ohništì 
s posezením, altán

sedaèková houpaèka, houpaèka - orlí hnízdo,
houpaèka - lanový závìs, houpací sít, 
kolotoè - naklonìná toèna, lavièka s opìrkou

skluzavka, šplhací totem, pøístøešek, solitér jasan

sportovní centrum a høištì

herní centrum 

centrum Jasan
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sestava zvíøátek
kruhové sezení
altán s otoèným sloupem
chata
døevìné xylofony (svislý, vodorovný, 
zvuk døeva - ozvuèná kláda)
smyslové chodníky
døevìné zvíøátko - veverka
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Rekreaènì nauèný 
areál Køivoklát

   
   Zveme vás k návštìvì Køivoklátského areálu, kterému se 
øíká rovnìž "Lesní høištì". Areál nabízí nìkolik možností jak 
pøíjemnì strávit volný èas v pøírodì. Herní prvky pro menší 
i vìtší dìti, sportovní høištì, turistiku v lese, informaèní a na-
uèné tabule. V malebném prostøedí dubohabrového lesa na-
jdete místo pro odpoèinek, zábavu svých dìtí a z nauèných 
tabulí  se dozvíte leccos o lesní faunì a floøe. 
   S klidem tu mùžete vypustit své ratolesti, aby si hrály na 
rùzných houpaèkách, prolézaèkách, skluzavkách èi na 40 m 
dlouhé lanovce.
  Celá oblast je rozdìlena do tøí hlavních center, která jsou 
navzájem propojena pìšinami. 

.............................................................

Orientaci v areálu usnadòují 
rozcestníky a znaèky. Najdete tu døevìné stavby pro odpoèi-
nek, lavièky, altány a pøipraveno je pro vás i ohništì.

   
   
  Lokalita areálu se nachází na území Lesní správy Køivoklát, 
je souèástí CHKO Køivoklátsko, biosferické rezervace 
UNESCO a Ptaèí oblasti soustavy NATURA 2000 a také 
dvou vycházkových okruhù. Navazuje na nauènou stezku 
Brdatka, a leží pøímo na trase hippostezky. Projekt je prová-
zán s èinností již realizovaného  Informaèního a vzdìlávacího
støediska LÈR, které bylo vybudováno v letech 2005 - 2007 
a slouží pro veøejnost jak v rámci nejbližšího okolí, tak pro 
celý Støedoèeský kraj. Støedisko nabízí možnost výukových
programù, vycházek s výkladem lesního pedagoga a zajištìní
vzdìlávacích i oddychových aktivit pro všechny typy škol.

Lesy ÈR, s.p., Lesní správa Køivoklát
Informaèní a vzdìlávací støedisko, Hradní ulice 3, Køivoklát
tel.: 313 558 210 www. lesycr.cz

Kde areál najdete?

Hrad 
KøivoklátŽeleznièní 

stanice
Køivoklát

èerpací 
stanice

Informaèní 
støedisko
Lesy ÈR

hlavní silnice 
smìr Lány 

hlavní 
silnice
smìr
Rakovník 

hlavní silnice 
smìr Roztoky 

Rekraènì nauèný areál Køivoklát je pøístupný 
celoroènì široké veøejnosti a vstup je zdarma. 
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