
Stezka korunami stromů Lipno 
 

První stezka korunami stromů v České republice je otevřená celoročně. Stezka v délce 372 m z dřevěné 
konstrukce je citlivě zasazena do smíšeného lesa a při maximálním stoupání 2 - 6% se dostanete až do 24 
metrové výšky. Stezka je zakončena 40-ti metrovou vyhlídkovou věží. Svou unikátností je Stezka 

korunami stromů Lipno přístupná nejširší možné věkové skupině návštěvníků.  
 
Stezka je zcela bezbariérová a přizpůsobena nejen jízdě s kočárky, ale i pro vozíčkáře.Stezka je 
zakončena 40-ti metrovou vyhlídkovou věží, která je doslova opravdovým vrcholem stezky. Naskytne se 
vám fantastický výhled na vrcholky Alp, téměř celou část Lipenského jezera, nádherné okolí Šumavy a 
Novohradské hory. 
 
Stezka korunami stromů je od podzimu 2013 obohacena o novinku – interaktivní informační tabule. 
Návštěvníky čeká celkem 13 nových zastávek, na kterých si rozšíří své znalosti o lese. Děti potěší 
především herní prvky, které poznávání učiní ještě zábavnějším. Neotřelou formou se dozví, jak se v lese 

hospodaří, jak dlouhá cesta vede od semínka až po vzrostlý strom nebo se naučí rozpoznávat jednotlivé stromy podle listů. Didaktické tabule se budou navíc tematicky měnit 
dle ročních období. Informace na interaktivních tabulích jsou zaměřeny na témata vztahující se k hospodaření v lese. Návštěvníci si tak doplní informace, které se ve škole 
rozhodně neučili a v mnohém pro ně budou nové. Tematické proměny tabulí pak zajistí, že se návštěvníci dozvědí, co se v lese děje vždy v aktuálním ročním období. 
 
Součástí stezky je i unikátní nejdelší tobogán svého druhu v České republice, který vede středem vyhlídkové věže. Jízda na tobogánu vám zaručí úchvatný zážitek, který 
prožijete od výšky 24 m a v délce 52 m. Tobogán je ošetřen semaforem a koordinován speciálně školenými pracovníky. 

Začátkem léta 2018 vznikla v "korunách stromů" nová ptačí stezka.Obsahuje i nové ptačí budky pro různé druhy ptáků žijící v okolí. Předpokládá, že příští rok v 
nich ptáci zahnízdí. 
 
Stezka korunami stromů Lipno leží na vrcholu hory Kramolín v bezprostřední blízkosti Activ Park Lipno, který se nachází na centrálním parkovišti na Lipně. 
Přímo u nástupní stanice lanové dráhy je k dispozici velkokapacitní parkoviště pro osobní automobily a autobusy. Parkoviště slouží pro návštěvníky, kteří chtějí 
využít dopravu se Stezce kosunami stromů Lipno lanovkou a pro handicapované osoby. Pro vozíčkáře a rodiny s dětmi v kočárku je k dispozici také autobus, 
který návštěvníky doveze v pravidelných intervalech přímo ke Stezce korunami stromů. 
 

Stezka korunami stromů Lipno 

Lipno nad Vltavou 
382 78 Lipno nad Vltavou 
Tel.: +420 601 505 155 
Email: info@stezkakorunamistromu.cz 
WWW: www. stezkakorunamistromu.cz  
GPS: 48,652189 14,231161 
  
 
 

 Vstupné  

Cena: 235 Kč 
Snížená cena: 195 Kč 
Rodinná cena: 605 Kč 
 

Poznámka: 
Na Stezku korunami stromů Lipno není povolen vstup psů, ale u vchodu jsou pro ně 
připravené speciální boxy, kde můžete psy bez obav po dobu návštěvy ponechat. 
  



Otevírací doba 

 
leden - březen 

pondělí - neděle 10:00 - 16:00 

duben – květen 

pondělí – neděle 10:00 – 18:00 

červen  

pondělí - neděle 09:30 - 19:00 

 
červenec - září 

pondělí - neděle 09:30 - 19:00 

 

říjen  

pondělí - neděle 10:00 - 18:00 

 
listopad - prosinec 

pondělí - neděle 10:00 - 16:00 

 

 

Poznámka Při špatném počasí (bouřka, krupobití, vichřice, námraza bude Stezka korunami 
stromů Lipno uzavřena. Vstup dětí do 12 let jen v doprovodu dospělých osob. 
 

 


