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V úterý 23. června odpoledne bylo na kraji obce Rokytno 
až nezvykle živo. Ze všech stran se scházeli i sjížděli zvě-
davci, aby se zúčastnili otevření nového lesního parku. Po 
dlouhých měsících příprav a následné realizaci slavnostně 
přestřihla pásku za přítomnosti obyvatel obce, návštěvní-
ků i televize V1 starostka obce Petra Vrbatová a do lesní-
ho parku vkročili první návštěvníci. Ti malí spíše vběhli, 
aby mohli honem vyzkoušet některou se 14 interaktivních 
naučných her (např. lesní piškvorky, pexeso, poznávačku 
zvířecích stop apod.) nebo se protáhnout na jednom z dět-
ských herních prvků. Návštěvníci si mohou přes aplikaci 
Lesní svět a QR kód díky chytrým mobilům poslechnout 
i zvuky zvěře nebo vyzkoušet, jestli dokážou doskočit tak 
daleko třeba jako zajíc.

Realizace lesního parku byla finančně podpořena z Pro-
gramu rozvoje venkova díky dotační výzvě mas Region 
kunětické hory. Bylo nám tedy potěšením se slavnostního 
otevření parku zúčastnit, protože není nic hezčího než vidět 
hmatatelný výsledek úsilí a práce jak příjemce dotace, tak 
i masky, která stojí po boku žadatelů o dotaci od samého 
počátku příprav až do konce realizace, kdy složka projektu 
v archivační skříni už nabývá slušných rozměrů. 

V parku nechybí ani informační tabule s mapkou, která 
návštěvníky vítá hned u vchodu. Lesní park v Rokytně na-
jdete na kraji obce hned na první odbočce doleva na pří-
jezdu od Býště. Dá se tu i pohodlně zaparkovat. Rokytnem 
vede cyklotrasa č. 4256, takže je park snadno dostupný 
i pro cyklisty. Pokud se do Rokytna vydáte, neměli byste 
zapomenout navštívit výstavu autíček v Rokytně s výstižným 

názvem klukovský sen, hol-
čičkám vstup dovolen. Výsta-
va čítá několik tisíc angličáků 
a dalších hraček a řadí se 
tak mezi největší sbírky v ev-
ropě. Najdete ji v budově čp. 
146 a otevřeno má o letních 
prázdninách ve všední dny 
od 12 do 16 hodin a o ví-
kendech od 10 do 16 hodin.

když už budete Rokytnem projíždět, můžete si tu i zdra-
vě nakoupit. Na kraji obce ve směru od sezemic najdete 
v areálu benzínové pumpy prodejnu zeleniny pana souka-
la, která patří mezi certifikované produkty kraje Pernštej-
nů. momentálně mají v nabídce mimo jiné dýně, cukety, 
červenou řepu, ale třeba i melouny! 

a ještě zajímavost z přírody na závěr. Věděli jste, že v Ro-
kytně najdete písečné duny? Jedná se o přírodní památ-
ku Přesypy u Rokytna s velmi specifickou faunou a flórou.  
Naleznete je hned přes silnici od lesního parku. server 
kudy z nudy je označuje za největší českou pouštť!
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https://www.rokytno.eu/lesni-park
https://www.rokytno.eu/vystava-modelu-auticek
https://www.ladislavsoukal.cz/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/presypy-u-rokytna-nejrozsahlejsi-ceska-poust

