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Autoři stezky – koncept: Ralf Ducamp z Dobré Vody, 
Český západ o.s. – Marie Kadlecová, studenti soukromého 
reálného gymnázia Přírodní škola v Praze a děti z Dobré Vody, 
ilustrace: Jan Hošek, mapa: Aleš Hejna – Olles mapy,  
grafický návrh: Eva Haunerová, 
zdroje textů: www.rozhlas.cz, www.biolib.cz, www.priroda.cz
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Stezka vznikla v roce 2009 v rámci projektu Českého západu o.s. „Společně v Dobré Vodě“ 
podpořeném Nadací České spořitelny skrze Nadaci VIA a projektu „Na vlastní nohy“, který byl 
realizován z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci programu 
„Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků“, programem B „Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce“, poskytovaných Úřadem vlády ČR. 
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Naučná stezka v okolí Dobré Vody Vás na deseti zastaveních seznámí s dvaceti druhy volně 
žijících ptáků, s kterými se může setkat v Dobré Vodě a jejím okolí – na polích, v remízcích či 
v lese. Dozvíte se informace o výskytu daného druhu, jeho potravě, ale i řadu dalších 
zajímavostí. Stezka začíná v Dobré Vodě u dřevěného rumpálu nad obecní studnou a po cestě 
kolem rybníka vede dále až k lesní studánce Aurélie, která byla obnovena v roce 2010. Za 
6. zastavením cesta stoupá do kopce, aby se u 10. zastavení napojila na cestu vedoucí od 
kláštera trapistů v Novém Dvoře do Dobré Vody. Naučná stezka měří 3,2 km a zvládnete ji projít 
za 60 až 90 minut. Za vznikem stezky stojí občanské sdružení Český západ, obyvatelé 
a chalupáři z Dobré Vody a řada dobrovolníků. 
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Naučná stezka představuje tyto ptáky:
1. Kos černý / drozd zpěvný (u rumpálu)

2. Zvonek zelený / sýkora modřinka (u rybníčku)
3. Budníček menší / střízlík obecný

4. Rehek domácí / konipas (u studánky Aurélie)
5. Sýkora koňadra / sýkora uhelníček

6. Brhlík lesní / kukačka obecná
7. Strakapoud velký / káně lesní
8. Sojka obecná / straka obecná

9. Vrabec polní / jiřička
10. Konopka / vrabec domácí

Naučná stezka představuje tyto ptáky:
1. Kos černý / drozd zpěvný (u rumpálu)

2. Zvonek zelený / sýkora modřinka (u rybníčku)
3. Budníček menší / střízlík obecný

4. Rehek domácí / konipas (u studánky Aurélie)
5. Sýkora koňadra / sýkora uhelníček

6. Brhlík lesní / kukačka obecná
7. Strakapoud velký / káně lesní
8. Sojka obecná / straka obecná

9. Vrabec polní / jiřička
10. Konopka / vrabec domácí

Vydal Český západ o.s., Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim, tel.: 353 391 132, 724 732 247, e-mail: info@cesky-zapad.cz, www.cesky-zapad.cz Vydal Český západ o.s., Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim, tel.: 353 391 132, 724 732 247, e-mail: info@cesky-zapad.cz, www.cesky-zapad.cz



N
A

Š
I P

TÁ
C

I

N
A

Š
I P

TÁ
C

I


	Page 1
	Page 2

