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Jak to začalo
Procházky kolem řeky, konkrétní zkušenost



Jak to začalo
Setkání s Ing. Ivanem Stefanem, vybudování cyklostezky podél Ohře



Jak to začalo
Dvě osobnosti  Ing. Ivan Stefan Miroslav Bouda



Ohře

 Agara = Ohře = Eger = Cheb

 Ohře vodácká

 Délka: 291 km na českém a 70. km na 

německém území,  3. nejdelší naše 

řeka

 Pramen: Fichtelgebirge



Všestranný potenciál

 Výchovný

 Ekologický

 Poznávací

 Propagační – pozitivní signál z hornického kraje

 Budování sounáležitosti – náplavy

 Zážitkový

 Sociální – lidé se poznávají - teambilding

 Politický

 Zábavný



Statistika

2016 2017 2018

Počet lidí 776 745 960

Množství odpadu 25 16 21



Jak se to vyvíjelo

 0. tý ročník 2016

– Zkoušíme si, jestli se 

někdo zapojí, jestli budou 

ostatní MASky 

spolupracovat, jestli 

Dronte nebude žárlit ..

– Povedlo se 

 1. ročník 2017

– Marně klepeme na dveře. 

 2. ročník 2018

– Dveře se otevírají, jen s 

vypětím ošetříme veškerý 

zájem



Úskalí

Nedělit se o úspěch (E. von Daniken: Úspěch má 

mnoho otců)

Rybáři

Nestálý manažer

Uražená ješitnost



Zkušenosti

 Soutěž o největší kuriozitu

 Trika

 Každý si to dělá po svém, 

společné je:

– Koordinace (termín, rozdělení úseků, 

spolupráce s půjčovnami lodí, 

rozdělování dotace kraje…)

– Propagace

– Komunikace s největšími sponzory

– Komunikace s krajem

 Příprava začíná ½ roku dopředu

 Spolupráce s povodím

 Společně s Ukliďme Česko



Ilustrace



Ilustrace - kuriozity



Ilustrace



Moje osobní zážitky – setkání s 

přírodou



Závěr

 Uznání Sázavským – dělají to o 10 let déle

 Financování

 Další kroky rozvoje:

– Naučné informace o řece

– Začít ošetřovat přítoky

– Lépe spolupracovat se sdělovacími prostředky

Děkuji za pozornost: M. Makovička

 Více na: ksmas-karlovarsko.cz
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