
NAUČNÁ STEZKA CHLUM
představuje návštěvníkům jedno z přírodovědně 
i archeologicky nejzajímavějších území na Mla-
doboleslavsku. Na  trase dlouhé 7,5 km čeká      
návštěvníky 10 informačních panelů rozděle-
ných na  přírodovědnou a  archeologickou část. 
Součástí každého panelu je i QR kód, který může 
zájemce přenést do virtuálního prostoru. V něm 
budou dostupné další doplňující informace, fo-
tografie a obrázky vztahující se k danému téma-
tu. 
Naučná stezka je doplněna 7 interaktivními   
prvky pro děti či panoramatem výhledu na kra-
jinné dominanty Mladoboleslavska. Stezku vy-
užijí mladší i starší, školní výpravy a především 
rodiny s dětmi. 
Kromě herních prvků jsou pro žáky a pedagogy 
základních škol k dispozici pracovní listy s pes-
trou nabídkou aktivit, které se vztahují k  infor-
macím na tabulích a díky kterým žáci lépe pro-
zkoumají přírodu Chlumu. 
Tyto materiály jsou připravené pro mladší 
a starší žáky a budou k dispozici na Informačním 
centru v Mladé Boleslavi a Dobrovici, v Zahradě 
Domu dětí a  mládeže, v  restauraci a  hotelu 
Na  Statku v  Nepřevázce a  dále jsou ke  stažení 
na  internetových stránkách ZO ČSOP Klenice: 
www.csopklenice.cz.
Ke  splnění aktivit se 
bude hodit: podložka 
A4, tužka, pastelky, 
sáček na přírodniny, 
pro starší děti ještě 
izolepa a  krejčov-
ský metr, pro zví-
davé i atlas rostlin 
a dalekohled. 
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ZASTAVENÍ NAUČNÉ STEZKY:

  1. Nepřevázka
  2  Na Hrádku
  3  Chloumek
  4  U dubu
  5  Hradiště Švédské šance 
  6  Švédské šance – rozcestí
  7  Pilničky
  8  Nad myslivnou
  9  Zákouty
10  Nad Střelnicí          

SEZNAM INTERAKTIVNÍCH PRVKŮ:

  1. Kukátko
  2  Lesní schovávaná 
  3  Na velikosti záleží 
  4  Motanice
  5  Příroda maluje 
  6  Lesní tajemství 
  7  Kdo tudy šel 
  8  Panorama
     
REPLIKA SOŠKY BERANA ZE ŠANCÍ:

  1.  U valu hradiště Švédské šance čeká malé 
překvapení – beránek, vytesaný z  místního 
kamene. Předlohou byla soška berana, 
nalezená právě na Šancích. Podle archeologů 
je stará 5500 let a  patří do  pozdní doby 
kamenné. Tělo zvířete zdobí tajemný, nám 
neznámý symbol. Hádankou také zůstává, co 
pravěký člověk vkládal do  dutiny na  zádech 
sošky...
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Naučná stezka prochází nejcennější částí přírodního 
parku Chlum u Mladé Boleslavi, který byl vyhlášen 
v  roce 2000 na  téměř celém zalesněném území 
Chloumeckého hřbetu. 

FAUNA CHLUMUFLÓRA CHLUMU

vás provede květnatými loukami a  teplomil-
ným  dubrohabrovým lesem. Dorazíte na známé hra-
diště Švédské šance, na  mohylové pohřebiště nebo 
k  myslivně, kde svého času pobýval známý hudeb-
ní skladatel Bedřich Smetana. Vaše kroky povedou 
stezkami, po  kterých kráčel člověk již před mnoha 
tisíci lety. Navštívíte posvátná místa, kde byly ukryty 
poklady z bronzu, stříbra i zlata, a také archeologické 
lokality, které na prozkoumání teprve čekají. 

Cestou se vám budou otevírat krásné výhledy 
na Mladou Boleslav, Polabí a Máchův kraj. Za dobré-
ho počasí zahlédnete i Milešovku v Českém středo-
hoří nebo Klíč v Lužických horách.  
Pro svoji přírodní výjimečnost bylo toto území zařa-
zeno mezi evropsky významné lokality v programu 
Natura 2000. Na základě mapování lokalit v Natuře 
2000 se zde nalezlo 54 ohrožených druhů rostlin. 
Mezi nimi jsou i druhy silně a kriticky ohrožené.
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