
Zhodnocení projektu Výletní naučná stezka okolím Bobrové 
 

Máme za sebou poslední metu - slavnostní otevření stezky veřejnosti, první společné 
projití nejbližších tří zastavení a bujarou oslavu před radešínským hotelem. Byla to zlatá 
tečka, která se díky ochotné pomoci mnoha lidí a krásnému počasí jaksepatří vydařila. Přišlo 
něco málo přes 200 lidí, mezi kterými bylo možné zahlédnout i vzácné hosty: odborné 
garanty, kteří nám pomáhali s texty, pana Miroslava Pecha, vedoucího odboru školství na 
Krajském úřadě v Jihlavě, pana Aleše Máchala z brněnské Lipky, slečnu Martu Popelářovou 
z Nadace Partnerství a další. 

Po roce a půl pilné práce se nyní můžeme ohlédnout a zhodnotit, zda projekt naplnil 
očekávání do něj vkládaná. Čeho vlastně bylo dosaženo? 
• Podařilo se sehnat a navázat kontakt s odborníky historických a přírodovědných oborů, 

kteří zasvětili žáky, učitele a zájemce z řad veřejnosti do leckdy unikátních a netušených 
zajímavostí zdejšího okolí. V loňském roce proběhla exkurze se šesti z nich, v letošním 
roce pak se šesti dalšími. 

• Podařilo se s dětmi z loňské 9. třídy vybrat a připravit trasu a návrh textů a fotografií na  
informační tabule na 10 stanovištích. 

• Podařilo se stezku společně s dětmi projít, vyčistit od odpadků, zlikvidovat jednu černou 
skládku a v několika úsecích prosekat cestu dříve neprůchodným terénem. V této činnosti 
chceme i nadále pokračovat. 

• Podařilo se sehnat stěžejní grant od Nadace Partnerství ve výši 48 000,- Kč. 
• Podařilo se oslovit obce a další sponzory a získat tak do rozpočtu stezky další podstatnou  
část finančních a jiných prostředků. 

• Podařilo se vyřídit všechny potřebné náležitosti k vydání stavebního povolení. 
• Podařilo se vyznačit oba okruhy stezky zřetelně v terénu, celkem přibližně 22 km. 
• Podařilo se vyrobit dřevěné konstrukce. 
• Podařilo se zkompletovat, vyladit, doplnit a nechat znovu ověřit texty a fotografie a 

vytisknout vše na fólie. 
• Podařilo se tyto informační tabule zabudovat do terénu. 
• Podařilo se vytvořit a vytisknout mapky, které budou rozdávány například na 

informačním centru v Novém Městě na Moravě a na dalších místech. 
• Podařilo se umístit přehledné informace o stezce na webové stránky školy a obce. 
• Podařilo se zorganizovat velkolepou závěrečnou oslavu, na kterou budou všichni 

zúčastnění dlouho s úsměvem vzpomínat. 
• Podařilo se vzbudit zájem tisku a inspirovat Žďárský deník k napsání celkem 5 článků o 

tomto projektu. 
• Podařilo se navázat důležité kontakty (a přátelství) v rámci místní komunity i v rámci 

širšího záběru okolních obcí, které budou jistě nadále využívány. 
• Podařilo se rozšířit povědomí veřejnosti o krásách zdejšího místa. 
• Podařilo se přilákat turisty a zpopularizovat Bobrovou a okolní obce. 
 

A co projekt umožní do budoucna? 
• Využívání vytvořených kontaktů v rámci (i nad rámec) komunity. 
• Využívání stezky v rámci výuky – jako příkladnou regionální učebnici dějepisu a 

přírodopisu. 
• Využívání stezky pro procházky místních občanů, například maminek s dětmi, ale i pro 

vzdálenější výletníky. 
 
 



Co říci závěrem? Zpočátku si nikdo z nás nedovedl ani představit, že všechny plány 
100% vyjdou, že vše bude procházet jako nůž máslem a že se opravdu dočkáme 
skutečných tabulí – chce se mi napsat „z masa a kostí“ ale přesnější bude „ze dřeva, 
betonu, šindelů, šroubů a fólií“. Nikdo určitě nečekal, že se podaří tak fenomenální 
závěrečná oslava. Důvod úspěchu je jediný – obrovská vstřícnost a ochota všech lidí, které 
jsem v souvislosti s projektem oslovila. Takže ještě jednou jim všem obrovské: 
„DĚKUJI!“   

 
 
V Bobrové 10.6.2011      Jolana Tulisová, vedoucí projektu 
 


