
Rok 2017 v IS CHKO Křivoklátsko - Křivoklát 
 
V roce 2017 se v IS CHKO Křivoklátsko – Křivoklát uskutečnilo 52 akcí pro 1 082 
žáků a studentů ze škol celé ČR a 18 akcí pro 33 663 návštěvníků z řad široké a 
odborné veřejnosti. Byly pro Vás připraveny čtyři výstavy, mohli jste se zúčastnit 
exkurzí do nádherné chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko v rámci Dne Země, Dne 
Stromů a Evropského dne Chráněných krajinných oblastí.“. Ve spolupráci s pí. 
Šindelářovou proběhla různá „Setkání“,  která budou pokračovat i v letošním roce. 
Zajistili jsme doprovodné programy pro DDM a Botanickou zahradu v Rakovníku – 
přednáškami a soutěžemi Riskuj. Bylo evidováno 7031 dotazů (z toho 38 týkajících 
se ekoporadenství). Skutečný počet byl rozhodně vyšší, neboť drobné dotazy nebyly 
vždy zaznamenány. Po celý rok fungovalo jedno veřejné internetové místo (6 osob 
využilo této služby v rozsahu 66 minut) a kopírovací služby (22 občanů).  
 
Návštěvníci Křivoklátu si opět pochvalovali prodejnu pana Karla Breníka. Letos si zde 
mohli zakoupit cigarety a co nejvíce ocenili útulnou kavárničku. Ocenili i nově 
otevřený hotel U Sýkorů. Opět byli roztrpčeni tím, že nejezdí žádný spoj do Skryj, 
stěžovali si na drahé restaurace, ale největším nedostatkem je však stále chybějící 
bankomat. 
 
Informační středisko navštívilo 27 861 turistů o 1 101 více než v loňském roce. 
Nejvíce cizinců přijelo opět z Anglie, Ruska, Německa ale také ze Slovenska. 
Nejčastější otázky kromě ochrany přírody, výletů, kultury, stravování a ubytování 
směřovaly opět na bankomat. 
 
Vřelý dík patří firmě Heineken ČR a.s. – Pivovar Krušovice, která nám darovala 90 
000 Kč na provoz informační a turistické přepážky, pořádání Dne Země na 
Křivoklátsku do nově vyhlášené Přírodní památky Jalovce na Světovině a Evropský 
den chráněných území do Lánské obory. Obou významných dnů se zúčastnilo vždy 
kolem 40 turistů. 
 
V říjnu 2017 se uskutečnil již pátý Dobrovolnický den této společnosti. Celkem 21 
zaměstnanců pomohlo s obnovou travního společenstva s výskytem např. vstavače 
nachového a okrotice bílé s roztroušeně rostoucimi jedinci dřínu obecného. Za 
pomocí pil bylo vyřezáno velké množství invazní svídy krvavé. Všem dobrovolníkům 
děkujeme za pomoc! 
V rámci dobrovolnického dne společnosti Heineken Česká republika byla také 
uskutečněna exkurze v lokalitě Maršův vrch s ukázkou chráněných rostlin 
Křivoklátska. 
 
Finanční dar 30 000 Kč nám poskytla také firma Schenker spol. s.r.o. na nákup 
materiálu na vzdělávací programy a na již čtvrtý Dobrovolnický den. V červnu 2017 
dvanáct zaměstnanců společnosti pomohlo upravit a očistit pěšinu, mostek a lávku u 
Naučné stezky U Eremita. Za odměnu se dobrovolníci zúčastnili exkurze na 
botanicky významná místa v CHKO Křivoklátsko. I jim patří velký dík. 
 
ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR uzavřela s o.p.s. Křivoklátsko 
smlouvu do 31.10.2018 s tím, že bude provozovat „Informační středisko CHKO 
Křivoklátsko – Křivoklát“. Každoročně na provoz poskytne 150 000 Kč a stavební 



úpravy. V roce 2017 to byla nová střecha a celkové zateplení druhého patra včetně 
opravy pokojů, za což jí patří velký dík. 
 
Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 130 923,- Kč 
z Programu „Národní síť EVVO“ podpořila projekt „Denní a pobytové výukové 
programy v CHKO Křivoklátsko“. /viz výše uvedeno/.  
 
Děkuji vedení AOPK ČR, RP Střední Čechy za spolupráci, lektorům za zajímavé 
přednášky a exkurze. Dík patří i slečně Jiřině Proškové, která opět po celý rok 
nezištně vytvářela programy, aby se žákům a studentům dostalo nenásilnou formou 
co nejvíce informací o ochraně přírody formou soutěží i Bc Miloslavě Proškové za 
prezentace a lektorské činnosti. 
 
A co Vás čeká v roce 2018? 
 
15. 1. - 30. 4. 2018  „Cestou necestou“ – fotovýstava Zdeňků Radvana a Ledviny 
1. 5. – 30. 6. 2018  „Amfora na Křivoklátě po třetí“ 
1. 7. – 31.12. 2018 „Příroda a myslivost“- fotovýstava p.Hrušky a Šaldy  

 
Pochopitelně nebudou chybět veřejností velmi žádané akce: 
 
Den Země, Evropský den parků, Den stromů  
 
a setkání znichž nejbližší se uskuteční již  
 
19. ledna 2018 „Seminář o barevné typologii s Alenou Čechovou“ 
 
a  
 
8. února 2018 „Povídání o přírodním zahradničení s manžely Tichaiovými“ 
 
Těším se na viděnou i na dalších exkurzích a přednáškách v IS CHKO Křivoklátsko-
Křivoklát 
 
 
Jiřina Prošková, ředitelka Křivoklátsko, o.p.s. 
 

 


