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Nová naučná stezka džunglí lužního lesa  
Pňov-Předhradí (31. 8. 2013): Poslední srpnovou sobotu se uskutečnilo slavnostní otevření 
nové naučné stezky Pňovský luh. Lokalita se nachází nedaleko Poděbrad a tvoří spolu s 
přilehlým Veltrubským a Libickým luhem největší a nejzachovalejší komplex lužních lesů v 
Čechách. Stezka je doplněna interaktivními prvky pro děti, takže zaujme jak malé tak velké 
návštěvníky.  

Naučná stezka zájemce provede porosty místy až pralesovitého rázu s řadou starých stromů, 
s množstvím hmyzu, ptáků a hájových květin. Uvidí tu i řadu tůní, které jsou pozůstatkem 
starého labského koryta před jeho regulací v 19. století a které slouží jako domov pro 
mnoho druhů obojživelníků. Na jaře tu najdeme „peřiny“ fialových dymnivek, žlutých orsejů 
a bílých sasanek. V létě kvetou na březích Labe lekníny, stulíky a šípatky. Pokud je tato část 
roku hojná na deště, může se z části lesa stát neprostupná džungle plná malých močálů, lián 
a hmyzu.  

Na utajenou krásu tohoto místa upozornila na webových stránkách programu Blíž přírodě 
obyvatelka Pňova Hana Rampírová. „Jsem moc ráda, že se podařilo projekt uskutečnit. Na 
začátku to byl jen nápad, ale spolu se základní organizací Českého svazu ochránců přírody 
Polabí se stal skutkem. Je prostě fajn vidět, že si sny můžete splnit.“řekla Rampírová.  „Díky  
již sedmiletému partnerství  ČSOP se podařilo zpřístupnit  58 jedinečných přírodních lokalit. 
Projekty vybíráme vždy tak, aby lidi přivedly zábavnou a naučnou formou do přírody. Přeji 
nové stezce co nejvíce ohleduplných a zvídavých návštěvníků,“ uvedla Zuzana Kučerová, 
specialista propagace společnosti NET4GAS. Předseda ZO CSOP Polabí, Luboš Vaněk, dodal: 
„Stezka přibližuje místním i turistům zdejší bohatou historii, rostliny i zvířata. Procházky 
v rozkvetlém lužním lese a výpravy do zarostlého letního pralesa musí nadchnout všechny 
dobrodružné povahy.“ 

8,5 km dlouhá trasa má jedenáct zastavení a je pro návštěvníky dobře značená.  Pro 
odpočinek jsou nainstalovány i tři lavičky. Děti si zase mohou vyzkoušet například dřevěné 
bludiště nebo puzzle. Část naučné stezky je sjízdná pro cyklisty, kteří se mohou v Osečku 
napojit na Labskou cyklostezku. GPS souřadnice parkoviště, u kterého stezka začíná, jsou: 
50°5'33.182"N, 15°9'6.447"E. 

Slavnostní otevření se konalo za účasti místních obyvatel, starosty obce Pňov-Předhradí 
Tomáše Tůmy a zástupců ČSOP i NET4GAS. Na programu byla prohlídka stezky a vypouštění 
uzdravených živočichů ze záchranné stanice Pátek u Poděbrad (taktéž provozované ČSOP 
Polabí) do volné přírody. U občerstvení se pak diskutovalo nad historií starých meandrů 
Labe, nad místními legendami a o jednom z nejstarších hradů u nás – Oldřiši. Právě ten na 
území obce Pňov-Předhradí v 11. století stál, později však bohužel beze stopy zanikl.  
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Český svaz ochránců přírody je sdružení lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. 
V současné době máme téměř 8000 členů. Mezi nimi jsou profesionální odborníci i nadšení 
dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací 
naleznete na www.csop.cz.  
 
 
Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjí a dále prohlubuje 
svou koncepci firemního dárcovství a sponzoringu. Je spolehlivým a bezpečným provozovatelem 
přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku životního prostředí s ohledem na 
budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a životního 
prostředí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firmy realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž 
přírodě. NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, 
podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je významnou součástí trvale udržitelného 
rozvoje. Podrobné informace o otevřených lokalitách i dalších přírodních zajímavostech či tipy na 
výlet představuje veřejnosti na internetových stránkách www.blizprirode.cz.   
 

 
 



                            
Seznam 58 zpřístupněných lokalit v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 
   
2007 
NS Údolí pod Klíčem, Svor / Česká Lípa  
NS Biokoridor Hloučela, Prostějov  
Opičák, Liberec 
Jelenice, Pozořice / Brno-venkov 
Lom Myslík, Myslík / Frýdek-Místek 
NS Pozorovatelna, Milovice / Nymburk 
 
2008 
NS Chodníčky v Podbeskydí, Kunčice pod 
Ondřejníkem / okres Frýdek-Místek  
NS Les plný smyslů, Krásná Lípa / Děčín  
NS Bludovská stráň, Bludov / Šumperk  
NS Vinořský park – Satalická bažantnice, Praha-
Vinoř 
Zlatý vrch, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
Kamenec, Kamenec u Radnic / Rokycany  
NS Zvolská Homole, Zvole u Prahy  
NS Fryšták, Fryšták / Zlín  
Mločí studánka, Myslík / Frýdek-Místek  
NS Velký Košíř, Litomyšl / Svitavy  
NS Mnichovské Hadce, Prameny / Cheb  
NS Údolí Hasiny, Lipno / Louny 
Lom Chlum, Srbsko / Beroun  
Biocentrum Mokroš, Mořice / Prostějov  
NS Zahrady, Český Brod / Kolín  
Pozorovatelna v Blahutovicích, Blahutovice / Nový 
Jičín  
NS Votočnice, Sázava / Benešov  
 
2009 
Rezavka, Ostrava  
Přírodní rezervace Štěpán, Děhylov / Ostrava 
NS Medník, Hradišťko / Praha - západ 
Hora Vladař, Vladořice / Karlovy Vary 
NS Podkovák, Lesná / Tachov  
Kudlačena, Horní Bečva / Vsetín  
Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice 
Nad řekou, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
 
2010 
Přírodní rezervace Choryňský mokřad, Lešná / 
Valašské Meziříčí 

NS Vodní svět, Lesná / Domažlice  
Poustka, Pozořice / Brno-venkov 
Přírodní rezervace Skalka, Kunčice pod 
Ondřejníkem / Frýdek-Místek 
NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice  
Národní přírodní rezervace Žákova hora, Cikháj / 
Žďár nad Sázavou 
Mojžíšův pramen - Císařský kámen, Vesec / Liberec 
Semanínská stezka, Semanín, Ústí nad Orlicí 
 
2011 
NS Na cvičišti, Valašské Meziříčí, Vsetín 
Střelenská louka, Střelná, Teplice 
Capartické louky, Capartice, Domažlice 
Přírodní rezervace Chlumská hora, Chlum, Karlovy 
vary 
Přírodní památka Panská skála, Habrovany / 
Vyškov 
NS Okolo Vřesiny, Vřesina / Opava  
NS Cech Sv. Víta, Trstěnice / Cheb 
 
2012 
Pozorovatelna u Litovického rybníka, Litovice / 
Praha-západ 
Mokřadní louka Kolo, Slavkov / Uherské Hradiště  
NS Vidžín - Telecí potok, Vidžín / Plzeň-sever 
NS Housle, Praha-Lysolaje 
Pančava, Pozořice/ Slavkov 
NS Mýto, Nedvězí/Praha 
Bohumilická alej, Bohumilice/Prachatice 
Ořešník,Hejnice/Liberec 
NS Heřmanický rybník, Heřmanice/Ostrava 
 
2013 
 
Lačnovské šafrány,  Lačnov/ Vsetín 
NS Umíř, Plachtín/ Plzeň-sever  
NS Pňovský luh, Pňov-Předhradí/Kolín 
  
 
NS = naučná stezka 
 
Více na www.blizprirode.cz 

 


