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Toulovcovy maštale a okolí

PP Pivnice, PR Maštale, Střítežská rokle, 

Údolí Krounky a Novohradky



Záchranná stanice a ekocentrum
Pasíčka

Areál Záchranné stanice volně žijících živočichů „Pasíčka“ je ve spolupráci Pardubického kraje a řadou 
dalších sponzorů a subjektů vybudován nedaleko Boru u Skutče. Hlavním posláním zařízení je léčba 
poraněných a oslabených živočichů s následným navrácením zpět do přírody. Expoziční část areálu je 
tvořena z trvale handicapovaných jedinců naší fauny. Posláním této expozice je nabídnout veřejnosti 
možnost z blízka se seznámit se zástupci fauny, vyskytujícími se na území naší republiky. 
Vlastní expozice je složená z dravců, sov, větších druhů pěvců a některých savců. Zrekonstruovaná 
budova ekocentra, společně s expozicí a okolím, vytváří zázemí pro ekologickou výchovu. V areálu 
probíhají ekovýchovné programy zaměřené zejména na seznámení s naší faunou a její praktickou 
ochranu. 
Vlastní programy jsou zpracovány pro mateřské, základní a střední školy a jsou dle aktuální nabídky 
časově rozlišné a jsou uzpůsobeny k věku účastníků. Pro tuto činnost je využívána sousedící přírodní 
rezervace Toulovcovy Maštale, tvořená turisticky zajímavými skalními útvary. 
Ekocentrum dále pořádá akce pro širokou veřejnost, jejichž cílem je především osvěta v oblasti ochrany 
přírody a životního prostředí.
V rámci provozu ekocentra je poskytována veřejnosti informační a poradenská služba v oblasti ochrany 
přírody a životního prostředí. Pro tuto činnost slouží též infokiosek u hlavního vstupu do areálu. 

www.pasicka.cz

http://www.pasicka.cz/
http://www.pasicka.cz/


Vybavení do terénu

• oblečení do terénu a vhodná obuv (+ pláštěnka)  

• turistická mapa

• zápisník, tužka

• určovací klíče 



Další typy na zajímavé výlety v okolí

Pískovcové sklepy – Zderaz

Rozhledny Borůvka, Terezka a Toulovcova rozhledna

Muzeum dýmek v Proseči

Zámek Nové Hrady s expozicí cyklistiky

Planetární stezka

… 
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