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INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO 
LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., KŘIVOKLÁT

STÁLÁ EXPOZICE  „LES KOLEM NÁS“
Jedná se o nevšední a zajímavou výstavu, 
která dokáže zaujmout návštěvníky 
všech věkových kategorií. Je vytvořena 
tak, abyste se cítili opravdu jako v lese. 
Podlaha se stopami zvěře je pokrytá 
hrabankou, zvuková kulisa vyvolává 

Informační a vzdělávací středisko LČR 
Křivoklát (IVS) spadá organizačně pod 
Lesní správu Křivoklát, která je součástí 
státního podniku Lesy České republiky. 
Hlavním posláním podniku je příkladné 
hospodaření v lesích, které jsou v majetku 
státu. Prioritou je zajistit plnění všech 
funkcí lesa.  

Smyslem činnosti informačního střediska 
je působit na děti, mládež a širokou 
veřejnost s cílem zlepšit vztah k lesům, 
zelenému bohatství naší země. Chceme 
všem zájemcům umožnit poznávání 
přírody, předávání informací a poznatků 
spojené se zábavou a pobytem na 
čerstvém vzduchu. 

Budova střediska se nachází v Hradní 
ulici č.p. 3 v horní části obce nad hradem 
Křivoklát. V přízemí se nachází informační 
centrum s prostory pro přednáškovou 
a výukovou činnost a stálá expozice 
„Les kolem nás“. V horní části objektu je 
ubytovací zařízení apartmánového typu.

dojem bublajícího potůčku. 
Můžete se seznámit s exponáty savců 
a ptáků. Jde o prezentaci živé i neživé 
přírody a vodního prostředí. Obohacením 
výstavy jsou interaktivní prvky, které 
zaujmou hlavně děti. 

OTEVŘENO
květen – září:  
 po-pá   8.00 – 16.00 hod. 
 so-ne  10.00 – 16.00 hod.
ostatní měsíce:  
 po-pá   8.00 – 16.00 hod.  

Po předchozí telefonické domluvě 
možno kdykoliv. Otevřeno celoročně. 
Vstup zdarma.
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NABÍDKA  IVS  LČR KŘIVOKLÁT 
Nabídka je určena všem věkovým 
kategoriím.

Zveme vás na návštěvu zajímavé lokality, 
do míst, kde se nacházejí přírodní 
rezervace, naučné stezky, unikátní přírodní 
a stavební památky, chráněné stromy. 
Následující nabídku můžete využít 
při pořádání výletů a exkurzí v rámci 
vyučování, pobytových škol v přírodě i při 
organizaci fi remních akcí nejrůznějšího 
charakteru. Při všech vícedenních 
aktivitách nabízíme možnost využití 
našich ubytovacích zařízení. B. POZNÁVACÍ VÝLETY

Organizační zajištění poznávacích výletů 
a vycházek s doprovodem a odborným 
výkladem v křivoklátských lesích.

C. BESEDY A PŘEDNÁŠKY
Besedy v rámci přírodovědného 
vzdělávání, přednáškové aktivity pro 
nejširší návštěvnické skupiny.

D. ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, 
FIREMNÍ AKCE
Organizace školení, seminářů a ostatních 
fi remních akcí (nabízíme přednáškovou 
místnost s kapacitou 40 míst vybavenou 
moderní technikou a možnost zajištění 
ubytování a stravování).

E. NABÍDKA PROSTOR
Nabídka prostor budovy ostatním 
subjektům a neziskovým organizacím 
k využití pro jejich vlastní společenské 
aktivity, které jsou významným přínosem 
pro celkový kulturní a společenský rozvoj 
obce Křivoklát.

A. VÝUKOVÉ PROGRAMY
Kromě programů uvedených v naší stálé 
nabídce (viz tabulky na následujících 
stránkách) vám můžeme připravit 
program plně přizpůsobený vašim 
požadavkům a časovým možnostem.
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STÁLÁ PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Mateřské školy
název 
programu

trvání 
v hod. místo měsíce popis

Kde bydlí Ferda 
mravenec?

2 IVS, les květen
až říjen

 zábavné vyprávění o výskytu 
a vývojových stádiích hmyzu v lese

Starý krmelec 
vypráví

2 les květen
až říjen

 vyprávění o myslivosti, péči o lesní 
zvířátka a o tom, jak jim myslivci 
pomáhají  poznávání zvířátek, jejich 
stop a pobytových znaků

Zahrajem si 
v lese

3 les duben
až říjen

 seznámení s životem v lese a s prací 
lesníka zábavnou formou zaměřenou 
na smyslové vnímání dítěte 

 objevování, poznávání přirody 
 hry a dobrodružství

Co vyprávěl 
starý strom

2 IVS, les celo-
ročně

 poznávání základních druhů dřevin, 
jejich využití v životě člověka 

 vyprávění o životě stromu od 
semínka po vzrostlý strom

Procházka 
po Brdatce

1 až 3 NS 
Brdatka

duben 
až září

 malý výlet křivoklátskou přírodou po 
značené naučné stezce  poznávání 
zvířat, ptáků, květin a stromů, které 
rostou v této zajímavé lokalitě 
s krásným výhledem na řeku Berounku

1. stupeň základních škol
Procházka po 
naučné stezce 
Údolí ticha

3 až 4 revír 
Kolna

květen 
až září

 naučná stezka zaměřená na biotop 
okolí potoka v lese, základní druhy 
mokřadních rostlin, dřevin břehových 
porostů a ptáků vázaných na vodní 
prostředí

Práce lesníka 3 až 4 okolí IVS celo-
ročně

 seznámení s každodenní činností 
lesníka a s lesním provozem 

 ukázka jednotlivých činností podle 
sezóny

 možnost aktivně se zapojit do 
jednotlivých ukázkových činností
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Pojďte s námi 
do lesa

3 až 4 les celo-
ročně

 využití moderní metody lesní 
pedagogiky při poznávání lesa 

 seznámení s lesem a prací lesníka 
zábavnou formou her 

 partnerství mezi člověkem 
a přírodou k užitku a prospěchu obou

Zvířata v lese 3 až 4 IVS, okolí celo-
ročně

 poznávání zvířat, která žijí v našich 
lesích  povídání o způsobu jejich 
života, čím se živí, jak je jim možné 
pomáhat  nedílnou součástí péče 
o zvěř je i myslivost  jak probíhá rok 
myslivce v lese

Od semínka 
po výrobek

2 až 3 IVS, okolí celo-
ročně

 seznámení s pěstováním lesních 
dřevin  jak nový les nahradí starý

Naučná stezka 
Brdatka

5 NS 
Brdatka

duben 
až září

 vycházka po značené naučné stezce 
doprovázená povídáním o okolní 
přírodě  po dohodě možnost prohlídky 
Hamouzova statku ve Zbečně

Procházkou 
ke Klíčavě

4 Klíčavská 
přehrada

duben 
až říjen

 vycházka začíná ve Zbečně a vede 
ke Klíčavské přehradě  vyprávění 
o okolní přírodě , seznámení s historií 
přehrady, její výstavbou a významem 

 možnost prohlídky úpravny vody 
s odborným výkladem

Jak se měří 
strom

2 les duben 
až říjen

 praktické ukázky práce 
s nejrůznějšími pomůckami pro 
měření ploch a stromů s možností 
vyzkoušení

2. stupeň základních škol
název 
programu

trvání 
v hod. místo měsíce popis

Život stromu 2 IVS celo-
ročně

 život na stromě, ve stromě a pod ním 
 seznámení s využitím jednotlivých 

druhů dřeva  poznávání dřevin
Myslivost 2 IVS celo-

ročně
 vyprávění o lesní zvěři, seznámení 

s myslivostí na Křivoklátsku  ukázky 
trofejí, vábení zvěře a kynologie jako 
nedílné součástí myslivosti
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Cesty dříví 
z lesa

1 IVS celo-
ročně

 co se stane s dřívím, které se vytěží 
a odveze z lesa  způsoby jeho 
zpracování a celkové využití

Klíčava 6 okolí IVS duben 
až říjen

 celodenní výlet křivoklátskými 
hvozdy až k vodnímu dílu Klíčava 
s možností návštěvy úpravny pitné 
vody a Hamouzova statku ve Zbečně

Technické 
pomůcky pro 
les

1 až 2 IVS 
a okolí

celo-
ročně

 používání nejrůznějších pomůcek 
a výpočetní techniky při práci lesníka 

 procházka v lese s názornou ukázkou 
a vyzkoušením například průměrky 
nebo výškoměru

Ekosystém les 2  + 2 IVS 
a okolí

celo-
ročně

 zopakování základních pojmů 
ekologie v rozsahu osnov pro 2. stupeň 
ZŠ a jejich aplikace v lese 

 živá i neživá složka přírody, koloběh 
vody, živin a energie v přírodě, vliv 
člověka na fungování ekosystému

Ptáci 
Křivoklátska

2 IVS celo-
ročně

 seznámení s hlavními druhy ptáků 
žijícími na Křivoklátsku, NATURA 2000, 
Ptačí oblast Křivoklátsko

 ukázky preparátů, promítání 
fotografi í, zvukové nahrávky 

 po domluvě možnost spojení 
s vycházkou do okolí Křivoklátu 
a pozorováním ptáků v přírodě

Savci 
Křivoklátska

2 IVS celo-
ročně

 seznámení s hlavními druhy savců 
žijících na Křivoklátsku včetně zvěře, 
která je předmětem mysliveckého 
hospodaření 

 promítání fi lmu, ukázka preparátů 
v expozici

Poznáváme 
lesní dřeviny

2 až 4 les celo-
ročně

 využití neobvyklého bohatství 
křivoklátských lesů k naučné vycházce

 poznávání druhů stromů a keřů 
podle listů, květů, plodů, pupenů i kůry 
s ohledem na roční období, ve kterém 
vycházka proběhne

Troubení 
a lovecké 
signály

1 IVS celo-
ročně

 praktické ukázky používání 
loveckých signálů a fanfár 

 vhodné jako doplňující program
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Od sekery 
k harvestoru

1 IVS celo-
ročně

 povídání o vývoji mechanizace 
používané v lesním hospodářství

 názorné ukázky a fotografi e
 vhodné jako doplňující program
 po dohodě je možné přidat ukázky 

prací při těžbě dřeva přímo v lese
Výpočetní 
technika v lese

1 až 2 LS 
Křivoklát

celo-
ročně

 používání technických pomůcek 
a výpočetní techniky v lesním 
hospodářství, a to jak uvnitř objektu, 
tak i venku: PC, Latschbacher, 
elektronická průměrka, laserový 
dálkoměr a počítačové aplikace 
používané u LČR, lesnické pomůcky 
a nářadí (současné i minulé)

Lesní 
pedagogika

3 les duben 
až říjen

 nevšední a poutavá forma 
vzdělávání dětí přímo v lese s využitím 
smyslového vnímání a nejrůznějších 
her  vědomosti a poznatky předá 
dětem člověk nejpovolanější – lesník

Střední školy
název 
programu

trvání 
v hod. místo měsíce popis

Přírodní 
zajímavosti 
Křivoklátska

2 až 4 okolí duben 
až říjen

 celodenní exkurze po LS Křivoklát 
 vhodné pro skupiny, které přijedou 

vlastním autobusem  cesta údolím 
Berounky a revírem Kouřimec 
s výkladem a občasnými zastávkami 
a krátkými vycházkami do lesnicky 
nebo přírodovědně zajímavých míst

Lesní 
hospodářství 
na Křivoklátsku

2 až 4 IVS 
a okolí

celo-
ročně

 vhodné především pro střední 
a vysoké školy lesnického nebo 
přírodovědného zaměření  teoretická 
část s úvodem do problematiky 
hospodaření v lesích včetně specifi k 
hospodaření v chráněných územích 
doplněná fi lmem  praktickou část 
tvoří exurze do lesních porostů LS 
Křivoklát s ukázkami různých způsobů 
hospodaření
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Jedle na 
Křivoklátsku

1 až 3 les celo-
ročně

 minulost, přítomnost a budoucnost 
této dřeviny, reintrodukce a ukázky 
hospodaření 

 možnost zvolení několika tras 
s časovým přizpůsobením

Objevujeme 
nová 
panorámata 
Křivoklátska

2 až 5 revír 
Kouřimec

duben 
až říjen

 zajímavé a neobvyklé pohledy do 
krajiny, na hrad Křivoklát z kopců 
a vyvýšenin revíru Kouřimec 

 trasa je určena pro fyzicky zdatnější 
skupinu

Preparace 
zvěře

2 IVS celo-
ročně

 způsoby úpravy loveckých trofejí, 
technologické postupy a způsoby 
preparací

Vrch Velíz 4 okolí duben 
až říjen

 výlet na jeden z nejvyšších vrcholků 
Křivoklátska se zajímavou historií 
(uctívání pohanského boha slunce, 
žároviště, rok 1003 a přepadení knížete 
Jaromíra, zbytky starého kláštera...) 

 místa působení národních buditelů
 možnost návštěvy pamětních síní 

v Kublově a Broumech
Přírodní 
rezervace 
U Eremita

2 až 3 PR U Ere-
mita

květen 
až září

 botanická exkurze na naučné stezce 
U Eremita 

 jedinečná lokalita s velkou pestrostí 
druhů rostlin a živočichů s výskytem 
chráněného tisu červeného 

 rezervace je také domovem mnoha 
druhů savců

Natura 2000 2 až 3 IVS 
a okolí

duben 
až říjen

 všeobecné informace o soustavě 
NATURA 2000 v rámci Křivoklátska 
a celé ČR 

 ptačí oblasti, výskyt chráněných 
druhů ptactva, zajímavá stanoviště

Nabídka pro veřejnost
Programová nabídka pro školní kolektivy může být inspirací pro návštěvu menší či větší 
organizované skupiny, pro kterou po dohodě připravíme program podle přání našich 
hostů
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Nabídka v rámci naší spolupráce s ostatními subjekty
název 
programu

trvání 
v hod. místo měsíce popis

Vycházky za 
myslivostí 
aneb myslivost 
trochu jinak....

2 až 3 honitba 
Leontýn

celo-
ročně

 neopakovatelné chvíle na posedu, 
pozorování lesní zvěře 

 specifi cká astmosféra a možnost 
dozvědět se od doprovodu zajímavé 
informace 

 vhodné pro skupinku 2 - 3 osob
 ve spolupráci s Mysliveckým 

sdružení OREL
Práce 
s motorovou 
pilou

1 až 2 SOU 
lesnické 
Křivoklát

celo-
ročně

 na trenažerech SOU

Soustřeďování 
dříví 

1 až 2 SOU 
lesnické 
Křivoklát

celo-
ročně

 traktory, pásový vytahovač, vyvážecí 
souprava

Výroba 
řeziva, strojní 
obrábění dřeva

1 až 2 SOU 
lesnické 
Křivoklát

celo-
ročně

 pilařský provoz a truhlárny SOU

Využívání 
dřeva, 
vlastnosti 
dřeva, 
rozdělení 
dřevin, použití 
apod.

1 až 2 IVS 
Křivoklát

celo-
ročně

 ve spolupráci se SOU lesnickým 
Křivoklát

Včelařství 1 až 2 IVS 
Křivoklát

celo-
ročně

 ve spolupráci se SOU lesnickým 
Křivoklát

Používání 
stupačkové 
soupravy při 
sběru semen 
lesních dřevin

1 až 2 SOU 
lesnické 
Křivoklát, 
IVS

celo-
ročně

 ve spolupráci se SOU lesnickým 
Křivoklát
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UBYTOVÁNÍ
Nabízíme kvalitní ubytování za dostupné 
ceny. Apartmány v horním patře budovy 
mají celkovou kapacitu 16 lůžek 
a 4 přistýlky.  Vybavení: sociální zařízení na 
pokoji, TV, připojení na internet, možnost 
vlastního vaření.

REKREAČNĚ 
NAUČNÝ AREÁL
Nezapomeňte navštívit rekreačně naučný 
areál, který se nachází v blízkosti IVS. První 
tabule a směrovka jsou umístěny hned 
pod budovou IVS. Lokalita, ve které se 
areál nachází, je součástí vycházkových 
okruhů okolo Křivoklátu. Dotčené území 
je hojně navštěvované turisty i místními 
obyvateli. Realizací tohoto projektu 
se rozšířilo vyžití spojené s pobytem 
v přírodě a přírodovědným vzděláváním. 
Areál je rozdělen do tří hlavních center, 
která jsou navzájem propojeny pěšinkami.

SPORTOVNÍ CENTRUM 
V okolí stávajícího hřiště naleznete 
zrekonstruované hřiště pro míčové hry, 
dřevěné herní prvky – hrad a lanovku, 

odpočinkové plochy a zařízení jako lavičky, 
altán, ohniště se sezením.

CENTRUM JASAN
V terénním úžlabí v blízkosti vzrostlého 
jasanu se nachází skluzavka, šplhací 
totem a přístřešek. Navazuje na něj pěšina 
lemovaná naučnými prvky zvuků dřeva 
a tabulkami o zdejších stromech.

HERNÍ CENTRUM
Nachází se ve východní části areálu. 
Najdete tam houpačky, kolotoč, lavičky, 
projít se můžete po smyslových 
chodníčcích s různými povrchy 
z přírodních materiálů.
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OKOLÍ
Křivoklátsko je oblast jedinečná 
nejen bohatstvím krásných lesů, ale 
i množstvím přírodních a kulturních 
památek. Dominantou obce je bezesporu 
hrad Křivoklát, ale za zmínku jistě stojí 
další zajímavá místa v okolí, která můžete 
navštívit:

HAMOUZŮV STATEK VE ZBEČNĚ
unikátní stavební památka, jejíž nejstarší 
část pochází z konce 16. století

TÝŘOV
trosky středověkého hradu s krásnou 
vyhlídkou do údolí řeky Berounky

SKRYJSKÁ JEZÍRKA
přírodní rezervace, oblast proslavená 
bohatým nalezištěm trilobitů, které 
objevil francouzský inženýr Joachim 
Barrande

PAMĚTNÍ SÍŇ OTY PAVLA
kouzelné místo v Luhu pod Branovem, 
vzpomínka na sportovního novináře 
a spisovatele Otu Pavla

Na Křivoklátsku máte možnost využít 
k procházkám několik naučných stezek 
a vycházkových okruhů. Bohatá je i síť 
cyklostezek a jezdeckých tras. 
Výletní trasu si můžete vybrat na 
www.krivoklatsko.cz, kde najdete širokou 
aktualizovanou nabídku včetně průvodců, 
nebo vám bližší informace poskytneme 
u nás, v Informačním a vzdělávacím 
středisku LČR Křivoklát.

KONTAKTY  
IVS LČR Křivoklát, Hradní 3, 
270 23 Křivoklát. 
Kontaktní osoba Taťána Friebertová, 
mobil:  724 525 036, tel. 313 558 242, 
e-mail: friebertova.ls180@lesycr.cz
www.lesycr.cz
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