VÝLETNÍ NAUČNÁ STEZKA OKOLÍM BOBROVÉ
NA KRÁTKOU NEBO DELŠÍ PROCHÁZKU KRÁSNÝM BOBROVSKÝM OKOLÍM
VÁS ZVOU ŽÁCI 9. TŘÍDY ZŠ BOBROVÁ, KTEŘÍ TRASU PROŠLI A PŘIPRAVILI
PRO VEŘEJNOST JAKO SVŮJ ŠKOLNÍ PROJEKT V LÉTĚ ROKU 2010.

PŘÍJEMNÉ PROJITÍ VÝLETNÍCH OKRUHŮ PŘEJÍ „DEVÁŤÁCI“

ZAJÍMAVÁ MÍSTA TRASY
1. Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové
Pochází ze 13. století. V letech 1714 – 1722 byl
barokně přestavěn podle návrhu J.B. Santiniho.
Při této přestavbě byla změněna orientace kostela
- kněžiště směřuje na západ a loď na východ. Další
zajímavostí je dřevěné překlenutí lodi, které je
zřejmě v Evropě ojedinělé.

4. Mravenčí království (VELKÝ OKRUH)
Na nevelké ploše jsme napočítali 180 mravenišť!
Některá jsou obrovská – nejvyšší měří 160 cm a
nejširší má průměr 440 cm! Domov zde má mravenec lesní – pospolitý. Takový výskyt mravenišť
je unikátem nejen na Vysočině, ale v celé ČR.
V blízkém okolí najdeme také botanické perličky:
lišejník provazovku, plavuň vidlačku, všivce lesního, prstnatce májového.

5. Bobrůvka – kostel sv. Bartoloměje
(VELKÝ OKRUH)
Jeden z nejstarších kostelů na Vysočině! Byl postaven kolem roku 1300. Má zachovalý kamenný sedlový gotický portál. Je zasvěcen sv. Bartoloměji.

2. Bílkův Mlýn
Krásný barokní mlýn v údolí říčky Bobrůvky.
Nad ním se nachází památný strom – nejmohutnější borovice v okrese Žďár nad Sázavou.
Meandry říčky jsou domovem ledňáčka říčního
a vydry říční.

3. Zámek Radešín
Původně renesanční tvrz z konce 16. století.
V roce 1720 byla stavba rozšířena přístavbou
barokního traktu na zámek. V současné době
je zámek ve vlastnictví manželů Kubíčkových,
je postupně opravován a vzniká zde centrum
balónového létání.

6. Ouperek (VELKÝ OKRUH)
Ouperek je chráněné území, od roku 1978 přírodní památka. Vyskytují se zde nádherné minerály
- záhnědy, turmalíny, živce, apatity, brookity.
Některé z těchto minerálů jsou uloženy v Národním muzeu v Praze. Pod Ouperkem se rozprostírá
mokřadní louka, na které se můžete pokochat
jednou z mála našich orchidejí – prstnatcem májovým nebo kozlíkem dvoudomým.

7. Valy (VELKÝ OKRUH)

4. Gohialův kámen (MALÝ OKRUH)
Obrovský balvan, na kterém je vyryt letopočet
1785, kříž, lebka s hnáty a jméno Gohial. Podle
pověsti kámen spadl na kameníka Gohiala, který
pod ním leží dosud zavalen.

Roku 1283 zde byl vybudován pány z Křižanova hrádek, který je však dnes připomínán už
jen valy - stopami po zavalených příkopech
a zdech. Místo je však zajímavé také z geologické stránky (turmalíny, záhnědy)
a z přírodovědné stránky – byl zde pozorován
čáp černý, čolek obecný, volavka popelavá.

8. Kostel sv. Markéty na Dolní Bobrové
(VELKÝ OKRUH)

5. Kalvárie (MALÝ OKRUH)
Krásná empírová křížová cesta. Pochází z roku
1820. Je ukončena žulovým křížem na vrcholu
Strážného kopce.
Na slunečné stráni pod Kalvárií se nacházejí takové botanické skvosty jako světlík tuhý, lomikámen
cibulkatý nebo rozrazil Dilleniův.

Svůj kostel má také Dolní Bobrová. Je zasvěcen
sv. Markétě. Jeho vznik je datován do čtrnáctého
století, postupem času prošel několika rekonstrukcemi. Při tomto projektu objevily děti v 1. patře
kostelní věže velmi vzácné varhany na barokním
základě z roku 1818, které budou díky
tomu zachráněny.

Parkovat můžete na těchto stanovištích: Horní Bobrová – u hřbitova nebo u zastávky autobusu, Dolní Bobrová – u zastávky autobusu, Radešín – u zastávky autobusu nebo u hotelu, Bobrůvka –
v centru obce před kulturním domem. Na jiných stanovištích parkování není možné.
Malý okruh
Velký okruh
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Zastavení

Tento projekt byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život.
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