
Zážitková Akademie s.r.o. 

Zážitková Akademie s.r.o. (http://www.z-ak.cz/en/home) je srednjeevropsko podjetje v lasti 

nemškega podjetja Erlebnis Akademie AG. Podjetje ZAK ima sedež v Pragi in trenutno 

upravlja s tremi potmi med krošnjami. Gre za rezultat skupnega delovanja. 

 Stezka korunami stromů Lipno v južnem delu gorovja Šumava na Češkem – od julija 

2012: https://www.stezkakorunamistromu.cz/ 

 Stezka korunami stromů Krkonoše v kraju Jánské lázně na robu gorovja Krkonoši na 

Češkem – od julija 2017: http://www.stezkakrkonose.cz/ 

 Chodnik korunami stromov v kraju Ždiar v Tatrah na Slovaškem – od septembra 

2017: https://chodnikkorunamistromov.sk/ 

 

Četrta lokacija bo odprta na Rogli v Sloveniji julija 2019. Istočasno se v državah Centralne in 

Vzhodne Evrope iščejo nove lokacije. Nenehno se načrtujejo izboljšave že obstoječih lokacij, 

kot so novi izobraževalni deli o ekologiji, ki se pripravljajo za Pot med krošnjami v 

Krkonoših. Taka je tudi že odprta Pot po džungli v Lipnu. 

 

Erlebnis Akademie AG 

Erlebnis Akademie AG (EAK), podjetje, v čigar lasti je podjetje ZAK,  ima sedež v kraju Bad 

Kötzting. Gre za največjega evropskega upravljavca naravnih parkov, kjer nudijo različna 

doživetja svojim gostom. Podjetje zaposluje 100 strokovnjakov in je v letu 2017 imelo več kot 

300 milijonov čeških kron (12 milijonov evrov) prometa. Podjetje EAK je na münchenski 

borzi. Skupaj s tremi lokacijami na Češkem in Slovaškem, s katerimi upravlja ZAK, podjetje 

EAK upravlja tudi s štirimi lokacijami v Nemčiji in s peto lokacijo v Avstriji. 

 Baumwipfelpfad Schwarzwald v regiji Schwarzwald v Nemčiji: 

http://www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de/schwarzwald-en/ 

 Baumwipfelpfad Bayerischer Wald v regiji Bayerischer Wald v Nemčiji: 

https://www.baumwipfelpfad.bayern/bayerischer-wald-en/ 

 Naturerbe Zentrum Rügen na otoku Rügen v Nemčiji: https://www.nezr.de/nezr-en/ 

 Baumwipfelpfad Saarschleife v Saarlandu v nemški regiji Saarschleife: 

https://www.baumwipfelpfad-saarschleife.de/saarschleife-en/ 

 Baumwipfelpfad Salzkammergut v kraju Gmunden v avstrijski regiji Salzkammergut: 

https://www.baumwipfelpfade.at/salzkammergut/ 
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Filozofija 

Trajnostni turizem ima ključni pomen v filozofiji podjetja EAK. EAK načrtuje, implementira 

in upravlja poti med krošnjami, adrenalinske in družinske parke ter izobraževalne centre od 

leta 2001. Turistični koncepti podjetja EAK so prilagojeni širši javnosti. Kombinirajo 

doživetja in sprostitev in vključujejo ozaveščanje o okolju. Njihove atrakcije in lokacije pa so 

lahko dostopne vsem obiskovalcem, in sicer tudi starejšim, gibalno oviranim, družinam z 

otroškimi vozički. 

Podjetja, kot sta EAK in ZAK, ki ponujajo oglede gozdov in pokrajin obiskovalcem, strogo 

upoštevajo okoljevarstvene smernice, hkrati pa sodelujejo z lokalnimi partnerji, kot so 

upravitelji naravnih parkov, zaščitenih delov pokrajin, mest ali vasi in turističnih letovišč,  ter 

s strokovnimi organizacijami in združenji. Cilj je, da se na vsaki lokaciji omogoči trajnostni 

turizem.  

Uspeh vsakega projekta je odvisen od poznavanja lokalnega okolja, pričakovanj in potreb 

lokalnih zainteresiranih strani in obiskovalcev. Čeprav je vsak projekt enkraten, imajo vsi 

projekti skupne točke z drugimi: vrhunska implementacija, garantirano in neponovljivo 

doživetje, brezhibno poslovanje ter skrb za obiskovalce. 

 

Zgodovina 

Podjetje Erlebnis Akademie AG deluje na trgu motivacijskega in doživljajskega turizma od 

ustanovitve leta 2001. Adrenalinski centri in pustolovski parki so bili eni od prvih projektov. 

Lam je bil največji v Evropi, to je veljalo tudi za Libín na Češkem.  

Prva pot med krošnjami je bila zgrajena leta 2009 v v bližini kraja Neuschönau. To je bila 

najdaljša pot te vrste na svetu, dokler ni bila zgrajena Stezka Treetop Trail v Krkonoših na 

Češkem. 

Bavarsko pot so obiskovalci in tudi strokovna javnost sprejeli z navdušenjem. To potrjuje več 

prejetih nagrad, kot so: Tourism Award Bayerischer Wald 2009, the Founders’ Prize 

Niederbayern 2010, Wood Construction Prize 2010 in  Bavarian "arturo" architecture prize. 

Uspeh je podjetju vlil pogum za razvoj novih projektov. Drugi projekt je bil Lipno na 

Češkem, sledilo je letovišče na otoku Rügen. Leta 2014 je bila zgrajena pot v bližini kraja 

Bad Wildbad, dve leti kasneje pa pri Saarschleifu. Leta 2017 so obiskovalce začeli sprejemati 

na lokacijah na obrobju gorovja Krkonoši in v Bachledovi dolini na Slovaškem. Stezka 

korunami stromů Krkonoše je nedavno postala dobitnik češke nagrade za turizem DestinaCze 

za leto 2018. Prejeli smo tudi številne druge nagrade in priznanja za arhitekturo, turizem in za 

podpiranje lokalnega poslovnega okolja. 

 

 



Okoljski odtis 

Prepričani smo, da je skrb za okolje pri projektiranju naših poti in lokacij pomembna za 

dolgoročni ekonomski uspeh. Zato posebej poudarjamo pomen ekologije pri vsakem projektu. 

Pomembni so: izobraževanje, izbira materiala (les) in trajnostna gradnja. Pazimo tudi na 

najmanjše podrobnosti, kot je ločevanje odpadkov. Kupujemo pri lokalnih dobaviteljih, 

pazimo na izbor surovin in uporabljamo energijo iz obnovljivih virov. 

 

Vsak naš projekt mora biti v skladu s spodnjimi kriteriji: 

 uporaba materialov, ki so lahko obnovljivi (les) 

 razvoj trajnostnega turizma in dostop brez omejitev 

 prizadevanje za širjenje zaščitenih področji ob poteh 

 upoštevanje specifičnosti lokalnega okolja 

 podpiranje okoljevarstvenega izobraževanja z gradnjo info točk in razvojem 

izobraževalnih dejavnosti 

 Sodelovanje z lokalnimi uradniki, ki se ukvarjajo z zaščito narave. 

 

Okoljski partnerji 

 



EAK v številkah 

 7  poti med krošnjami v 3 državah 

 Promet –  približno 12 milijonov evrov v 2017 

 Več kot 1,6 milijona obiskovalcev v 2017 

 Več kot 7 milijonov obiskovalcev od 2009 

 Vse poti med krošnjami imajo neoviran dostop in so primerne za starejše, gibalno 

ovirane osebe in za družine z otroškimi vozički. 

 


