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stezka
Zvolská 
Homole

Trasa Naučné stezky Zvolská Homole  
je na mapě vyznačena  

černou barvou, bílá čísla a černé body 
označují umístění jednotlivých cedulí

Mapu poskytlo Planstudio s. r. o., 
historické foto z archivu Ladislava Ryšánka

1

2 3

4
5

6

7

8

9

11
12

10

Realizováno ve spolupráci  
se Středočeským krajem 
a společností net4gaS,  
generálním partnerem  
Českého svazu ochránců  
přírody
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Seznam informačních  
panelů NS Zvolská Homole:

 Úvodní informace Vrané nad Vltavou
Informace o NS, mapa, náhledy cedulí
1  Vrané nad Vltavou a Skochovice

Historie a současnost obce, dominanty obce, 
organizace v obci
2  Ekosystém lesa
Funkce lesa, přírodě blízký listnatý les,  
smrková monokultura
3  Introdukce

Vysvětlení pojmu, příklady introdukce
4  Vliv lidské činnosti na modelování 

krajiny
Příklady lidské činnosti v krajině
5  Ekosystém skalních stepí

Popis ekosystému, významné druhy rostlin 
a živočichů
6  Geologie a Vltava
Geologie Prahy a okolí Vraného nad Vltavou, 
srovnávací fotografie: historie – současnost
7  Mravenci

Význam mravenců v přírodě, popis  
mravenců, život v mraveništi
8  Ekosystém vřesoviště

Popis ekosystému, významné druhy rostlin 
a živočichů
9  Přírodní rezervace Zvolská Homole

Základní informace o PR Zvolská Homole, 
fauna a flora vyskytující se v této lokalitě
10  Zvole
Historie a současnost obce, dominanty obce, 
organizace v obci
11  Ekosystém habrových doubrav
Popis ekosystému, významné druhy rostlin 
a živočichů
12  Strom jako ekosystém
Popis ekosystému, význam stromů, život 
ve stromu

 Úvodní informace Zvole
Informace o NS, mapa, náhledy  
jednotlivých cedulí

Průvodce
Naučnou stezkou

Zvolská 
Homole

Naučná stezka na Zvolské Homoli má celko-
vou délku 5,5 km a můžete na ní najít 14 sta-
novišť s informačními panely. Trasu můžete za-
čít ze dvou míst a to z obce Vrané nad Vltavou 
(od nádražní budovy ČD) nebo z obce Zvole 
(z autobusové zastávky). Naučná stezka je vhod-
ná pro pěší návštěvníky. Celou trasu můžete pro-
jít za přibližně 2 hodiny.

Cílem této naučné stezky je seznámit návštěv-
níka s rozmanitými biotopy a zajímavými dru-
hy rostlin a živočichů, které lze najít na Zvolské 
Homoli a také s geologickými zajímavostmi 
okolí. Zároveň by měla vést k zamyšlení nad 
ekologickými problémy, které je možné cestou 
pozorovat.

Naučnou stezku na Zvolské Homoli rekonstru-
ovali pracovníci a dobrovolníci Centra ekologické 
výchovy Zvoneček (CEV Zvoneček), které je sou-
částí základní organizace Českého svazu ochrán-
ců přírody 11/11 Zvoneček (ZO ČSOP 11/11 
Zvoneček). Rekonstrukce proběhla na podzim 
roku 2008 a dodělávána byla na jaře roku 2009. 
Na jaře v roce 2009 bylo také vytvořeno komplet-
ně nové značené naučné stezky, které realizoval 
Klub českých turistů.

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Centrum ekologické  
výchovy Zvoneček 

Základní organizace Českého svazu ochránců pří - 
rody 11/11 Zvoneček vznikla v roce 1996 a pod-
le stanov ČSOP je složkou se samostatnou právní 
subjektivitou. Její činnost navázala na práci oddílu 
mladých ochránců přírody Nezmaři, který jí vnitř-
ně stále podléhá společně s oddílem Draci a Cent-
rem ekologické výchovy Zvoneček. Hlavní činností 
CEV Zvoneček je přírodovědná a environmentální 
výchova, vzdělávání a osvěta formou přednášek, se-
minářů, exkurzí, environmentálně – vlastivědných 
soutěží, tvorba a realizace výukových programů pro 
školy, olympiády, budování naučných stezek, brigá-
dy, publikační činnost aj.

Další aktivity organizace:
✔  Informační a poradenské centrum  

(Infocentrum ČSOP)
✔  Ekoporadna Zvoneček
✔  Účast ve správních řízeních
✔  Naplňování Středočeské koncepce EVVO
✔  Ochrana přírody – údržba cenných lokalit, druhová 

ochrana
✔  Péče o veřejnou zeleň
✔  Mateřské centrum – výtvarná setkání,  

cvičení maminek s miminky do 1 roku,  
cvičení rodičů s dětmi od 1 roku

✔  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


