
Realizováno 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. 
ve spolupráci s NET4GAS, s. r. o., 
generálním partnerem ČSOP.
Na realizaci se podíleli žáci ZŠ Tišice. 

ZASTAVENÍ
1. Vítejte v Tišicích
    Závěrečný kvíz
2. Památná lípa
    Pomník padlých
3. Kostel Všech svatých
    Čistírna odpadních vod
4. Labe a jeho meandry
    Památné topoly
5. Vodní ptáci na Labi
6. PP Jiřina - život v luž. lese
    PP Jiřina - funkce luž. lesa
7. Bezedná tůň  a stromy
8. Rybník Kal

Naučná stezka Putování tišickou krajinou vznikla 
na základě původního školního projektu, 
realizovaného u příležitosti Dne Země 2017. 
Autory tabulí byli žáci ZŠ Tišice, kteří se poté 
podíleli i na současné podobě stezky.

Třináct tabulí, obohacených interaktivními 
prvky a hádankami, vás seznámí s přírodními, 
kulturními a historickými zajímavostmi okolí 
obce Tišice. Odhalíte na nich tajemství lužního 
lesa, pootevřete dveře k záhadným pověstem 
spjatým s místním kostelem, prokličkujete 
zákruty řeky Labe, poznáte vztahy mezi organ-
ismy v rybníce nebo zjistíte, jakým způsobem se 
v Tišicích čistí voda.

Trasa stezky není náročná, vede po pravidelně 
využívaných cestách a je tedy vhodná pro rodiny 
s dětmi i pro aktivní seniory.

Cesta vedoucí od tůní vás povede i nadále. 
Vychází z lesa ven a vine se mezi poli až k silnici. 
Tu přejdete, přibližně po 150 metrech odbočíte 
vlevo a pokračujete ulicí V Bažinách, na kterou 
se po necelých 200 metrech napojuje modrá 
turistická značka. Té se držíte až do okamžiku, 
kdy zahlédnete stavidlo a vodní plochu. Jedná 
se o rybník nazývaný Kal, u něhož je umístěna 
předposlední tabule. Ta vám ukáže, jak fungují 
potravní vztahy pod hladinou. Stačí jen správně 
spojit obrázky organismů provázky...

Trasa poté vede po ulici V Bažinách okolo 
Stromu republiky 2018 až ke křižovatce s ulicí 
Labská. Tam se dáte vlevo a dojdete k cíli stezky 
- na místo, kde vaše cesta začala. Poslední, 
třináctá tabule prověří váš postřeh a paměť 
kvízem, zaměřeným na vybrané zajímavosti, 
zmíněné na předchozích panelech. 

Protože jednotlivé tabule na sebe svým obsa-
hem nenavazují, lze okruh stezky projít oběma 
směry. 

Naučná stezka
Putování tišickou krajinou


