
ANKETNÍ LÍSTEK
k naučné stezce 
"ÚDOLÍM ŠEMBERY"

Představitelé města Český Brod a Ekocentra Koniklec 
Vám předkládají anketní lístek k vyplnění.

Vážení přátelé, v rámci projektu "Přívětivý Český Brod" 
bude v roce 2011 vybudována naučná 
stezka s pracovním názvem "Údolím Šembery". Jde 
o pokračování úspěšně realizované naučné stezky 
"Zahrady", která se těší oblibě nejen místních obyvatel, 
ale i návštěvníků města a okolí Českého Brodu. Podobně 
jako před tvorbou stezky "Zahrady" máte i nyní prostor 
pro své návrhy a náměty. Nabízíme tedy k pročtení 
základní informace o projektu a k vyplnění krátký 
anketní lístek, prostřednictvím kterého můžete ovlivnit 
podobu, náplň a trasu celé plánované naučné stezky. 
Vyplnění anketního lístku Vám zabere asi 5 minut. Za 
vaše připomínky a náměty budeme velmi vděční.

V rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ bude mimo jiné 
zbudováno hřiště pro dospělé v městském parku, 
uskutečněna výsadba stromů, zrealizováno několik 
tématických akcí pro veřejnost, celoroční hra pro děti 
a doprovodné výstavy. Projekt podpořilo Ministerstvo 
životního prostředí ČR z prostředků Revolvingového 
fondu.

Významnou součástí projektu je také naučná stezka, 
jejíž návrh bude diskutován s veřejností. Stezka bude 
obsahovat 12 zastavení převážně s tématikou lesní 
ekosystém, hospodaření v lesích, fauna a flora potoka 
Šembery, ale i historie a technické památky oblasti. 
Dále je v plánu instalovat podél stezky 15 laviček, 2 
lavičky se stoly a 4 odpadkové koše.  Trasa stezky je 
plánována z náměstí v Českém Brodu, okolo pivovaru, 
podchodem bude překonána hlavní silnice  na Prahu, 
dále po červené značce lesem do osady Dolánky podél 
potoka Šembery a kolem hradu Šember zpět na 
parkoviště pod hradem (dolů po žluté turisitické stezce). 
Celá navrřená trasa měří asi 10 – 11 kilometrů. Vlastní 
podoba tabulí je plánována obdobným stylem jako 
u naučné stezky "Zahrady". Prosíme o spolupráci při 
realizaci projektu a již nyní Vás srdečně zveme na 
slavnostní otevření naučné stezky, které proběhne v září 
2011 (termín bude upřesněn).

V případě zájmu se, prosíme, pokuste 
zodpovědět následujících 10 anketních 
otázek:
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1. Líbí se Vám název stezky "Údolím Šembery"? Pokud ne, jaký jiný název byste 
navrhoval/a? Jaký prvek spojuje tuto oblast nebo je pro ni charakteristický?

2. Máte alternativní nápad, kudy by trasa stezky mohla vést, aby byla přístupnější, 
zajímavější, delší/kratší, bezpečnější? Pokud ano, popište ji.

3. Na která konkrétní místa trasy stezky byste umístil/a posezení a proč?

4. Vyhovují Vám předběžná témata tabulí, nebo byste měl/a jinou představu? Jakou? 
Jaká témata doplnit, více akcentovat nebo odebrat? Seznam navržených témat je 
součástí přílohy.

5. Znáte nějaká zajímavá místa (události, osobnosti, přírodní úkazy, historické 
zajímavosti) na trase stezky, o kterých by měla být zmínka v textu zastavení?

6. Jak byste si představoval/a grafické zpracování tabulí stezky? Pro srovnání použijte 
tabuli z naučné stezky Zahrady, která je na obrázku na straně 4.

7. Jaké interaktivní prvky naučných tabulí byste navrhoval/a použít. Interaktivním 
prvkem se rozumí aktivní komunikace s návštěvníkem stezky (kvízy, úkoly, zapojení 
smyslových orgánů, praktické ukázky, exponáty, a podobně)

8. Jiné sdělení ve vztahu k plánované naučné stezce:

9. Máte zájem aktivně spolupracovat na přípravě naučné stezky "Údolím Šembery"? 
Pokud ano, vyplňte zde následující kontaktní údaje, abychom Vás mohli pozvat na další 
jednání.

Jméno:

Adresa, telefon nebo e–mail:

10. Máte zájem být kontaktován/a organizátory osobně ve věci doplnění zajímavých 
informací, které jste uvedl/a? Pokud, ano, uveďte na sebe kontakt.
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Anketní otázky:

Za vyplnění tohoto anketního lístku Vám velice děkujeme. Vyplněný anketní lístek 
prosím zašlete na mail info@ekocentrumkoniklec.cz, předejte na odbor životního 
prostředí nebo na radnici města Český Brod. Výsledky ankety budou zveřejněny na 
webových stránkách města Český Brod a Ekocentra Koniklec.
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Témata tabulí naučné stezky 
"Údolím Šembery"

3



ANKETNÍ LÍSTEK k naučné stezce "ÚDOLÍM ŠEMBERY"

Mapa naučné stezky 
"Údolím Šembery"

4




