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BOBRSTEZKA 
NAUČNÁ POHÁDKOVÁ STEZKA
Vstupte do kouzelného světa klasických čes-
kých pohádek, naleznete v něm odpočinek 
i poznání.

Bobrstezka se nachází v údolí říčky Bobravy na hra-
nici katastrů čtyř obcí – Moravan, Nebovid, Želešic
a Ořechova a je jedinečným výletním místem. Pohád-
ková stezka začíná anebo končí dolní bránou v údolí 
říčky Bobravy. Součástí dolní brány je první, v opač-
ném směru poslední, pohádkový informační panel se 
souhrnnými informacemi o naučné stezce, které ná-
vštěvníkům navodí pohádkovou atmosféru. 

Na trase stezky je instalováno osm zastavení s na-
učnými informačními tabulemi, jedno posezení a pět 
stanovišť pro aktivní odpočinek. Na každé informač-
ní ceduli najdete také mapu naučné stezky s ozna-
čením, které stanoviště jste právě navštívili. Témata 
naučných cedulí jsou věnována místní krajině a životu 
v lese i v řece. Tematicky je stezka laděna pohádkově, 
ale potěšení i poučení na ní naleznou i dospělí. Pokud 
se rozhodnete společně s putováním vyrazit na cyk-
lovýlet v oblasti říčky Bobravy, doporučujeme nechat 
zamčená kola u dolní brány pohádkové stezky.

TIP: Za horní bránou pohádkové stezky směrem na 
Moravany je ve vzdálenosti asi jeden kilometr Stu-
dánka Víly Vrbičky, krásně dřevem zpracované mís-
to, které na svém putování určitě navštivte. 

OTÁZKA Č. 1
Za vstupem u dolní brány spočítej, kolik panen vyřezal 
do dřeva řezbář.

A )  3
B )  7
C )  12

OTÁZKA Č. 2
V zastavení Zázrak zrození spočítej kůly 
v pomyslné řece. 
A )  22
B )  23
C )  24

OTÁZKA Č. 3
Na zastavení Od zrození ke smrti najdi tři zlaté vlasy 
děda Vševěda a doplň větu z pohádky: A já mu dávám 
za ženu tu …

A )  Dcerušku
B )  Dceru
C )  Princeznu

OTÁZKA Č. 4
Na informační ceduli zastavení Jak zvoní a voní les 
vyhledej všechny znázorněné ptáčky a vyber správnou 
odpověď, který ptáček na ceduli není.

A )  Konipas
B )  Strakapoud
C )  Sýkora

OTÁZKA Č. 5
Na informační ceduli u horní brány najdi odpověď, jaký 
kámen se těží v želešickém lomu.

A )  Vápenec
B )  Žula
C )  Amfibolit
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