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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Výzva MAS Holicko: 2 
Kolo příjmu PRV: 11 
 
Fiche: 5 – Les a příroda pro lidi 
 
Žadatel: Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. 
Název projektu: Naučná stezka "Viselce" 
 
Popis projektu:  
Trasa Naučné stezky „Viselce“ bude začínat v Holicích u Kulturního domu a povede po místních 
komunikacích do lesního komplexu zvaného „Viselce“, přes který naučná stezka pokračuje do 
arboreta ve Vysokém Chvojně a končí u zookoutku ve Vysokém Chvojně. 
V blízkém okolí Holic a Vysokého Chvojna není žádná podobně zaměřená trasa, která by obyvatele 
nebo návštěvníky okolních měst a vesnic provedla lesem. Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. 
vybralo lesní komplex Viselce, vzhledem k existenci campu Hluboký a velkému množství rekreačních 
chat na zdejších lesních pozemcích, k lesům se zvýšenou rekreační funkcí a nejenom tímto 
projektem se snaží usměrnit návštěvníky lesa do takovýchto oblastí.   
 
Kontakt: Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Soběslavova 82, 533 21 Vysoké 

Chvojno 
Radomír Charvát, ld@wo.cz  

 

 
Výsledek projektu:  

Výsledkem projektu je naučná stezka o délce 6,4 
km na které je umístěno 7 dřevěných 
informačních tabulí s textem, dále 3 lavičky 
zhotovené z betonového podstavce a dřevěných 
prken a 3 odpadkové koše z kovového rámu a 
dřevené výplně. Po celé trase stezky bude 
instalováno 10 plastových směrových ukazatelů. 
Naučná stezka by měla být využívána hojně 
návštěvníky lesa, zejména dětmi, měla by být 
zdrojem poučení a praktickým seznámením 
s přírodou. Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. 
do budoucnosti plánujeme rekonstrukci objektu 
vzdáleného 300 m od ukončení stezky, kde je 

navrženo mimo jiné i zřízení centra ekologické výchovy. 
 

Částka požadované dotace: 215.550,- Kč Vyplacená dotace: 171.545,- Kč 
Celkové náklady projektu: 287.400,- Kč 
Datum přijetí žádosti: 8. 9. 2010 
Datum podpisu Dohody: 29. 3. 2011 
Datum žádosti o proplacení: 22. 9. 2011 
Schválení platby: 22. 11. 2011 
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