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Úvod
Cílem tohoto dokumentu bylo vytvořit návrh prezentace přírodního a kulturního dědictví chráněné
krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko v jejím připravovaném návštěvnickém středisku – Domě přírody
(DP) Broumovska. Výsledný dokument bude sloužit jako zásadní podklad pro koncepční řešení celého
areálu a budovy DP i pro tvorbu libreta chystané expozice.
O umístění Domu přírody se uvažuje v blízkosti frekventovaných skalních měst. Pískovcová skalní
města – nejcennější části chráněných fenoménů Broumovska – jsou turisticky intenzivně využívána.
Přes horší dopravní dostupnost tohoto příhraničního regionu, patří skalní města v CHKO Broumovsko
tradičně mezi nejnavštěvovanější přírodní zajímavosti České republiky.
V posledních letech je vyvíjena snaha o částečný odklon návštěvníků od přetížených míst CHKO
Broumovsko a jejich nasměrování k jiným přírodním, stále více však především ke kulturním
hodnotám území. Ve směrování návštěvníků v území a usměrňování jejich očekávání by mohl hrát
důležitou roli právě připravovaný Dům přírody.
Řada chráněných a turisticky intenzivně využívaných území v České republice se dnes snaží rozvoj
cestovního ruchu regulovat. „Protřídit“ a na rozumnou míru omezit návštěvnickou infrastrukturu,
která se po desetiletí neplánovaně rozvíjela, je však velmi těžké. Důvody těchto snah jsou nicméně
jasné – dotační zdroje postupně vysychají a výdaje na údržbu rostou. Začíná se projevovat také určitá
změna preferencí u části návštěvníků, kteří ve zvýšené míře vyhledávají místa s méně rozvinutou
návštěvnickou infrastrukturou. Čím dál častěji se objevují i pochybnosti o efektivitě vynakládání
prostředků na přípravu a realizaci návštěvnické infrastruktury. Realizátor si většinou předem
nestanoví, co by mu měla přinést, ani nesleduje, jaký efekt vybudovaná infrastruktura skutečně má.
Tyto úvahy byly důležitým prvkem při formulování interpretačního plánu Domu přírody Broumovska
i jednotlivých návrhů v něm obsažených.
Interpretační plán Domu přírody Broumovska je součástí snahy o koncepční řešení prezentace území
a práce s návštěvníky, kterou dlouhodobě vyvíjí Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko ve
spolupráci s dalšími subjekty, především těmi, které se zabývají destinačním managementem v území.
Do přípravy plánu se proto zapojilo více institucí i jednotlivců.
Mnohokrát děkujeme všem, kdo jste věnovali svůj čas, odborné znalosti, pracovní i osobní zkušenosti
ze života v CHKO i postřehy pravidelného či příležitostného návštěvníka tohoto území. Velmi si Vaší
pomoci vážíme.
Tým zpracovatelů, září 2016
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O dokumentu
Interpretační plánování a CHKO Broumovsko
V prostředí České republiky nejsou zatím interpretační plány (IP) běžnou součástí procesu tvorby
interpretace a prezentace hodnot chráněných území. Z tohoto důvodu najdete v textu Interpretačního
plánu Domu přírody (IP DP) Broumovska i vysvětlení některých základních konceptů a postupů
spojených s interpretačním plánováním.
Nejdůležitějšími důvody pro zpracování interpretačních plánů bývá:
1) zabezpečení kvalitní interpretace
2) účelné vynakládání prostředků (zpravidla veřejných).
Měřítkem kvality interpretace přitom může být:
•
•
•
•
•
•

dosahování cílů managementu místa (např. chráněného území či kulturní památky);
vytváření pozitivního obrazu o způsobu managementu místa;
osvěta veřejnosti;
šetrná forma interpretace;
zapojování veřejnosti do ochrany místa a přírodního či kulturního dědictví obecně;
rozvoj nových služeb či zvýšení příjmů lokální ekonomiky.

V případě plánování interpretace pro větší územní celky (jakým území Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko bezesporu je) se obecně doporučuje nejprve sestavení tzv. strategie interpretace. Ta
podává přehled zdrojů území (přírodní fenomény, kulturní památky atd.), identifikuje stávající
infrastrukturu pro návštěvníky i hlavní poskytovatele interpretačních služeb jako jsou např. muzea.
Hlavním cílem interpretačních strategií je vytvoření rámce pro jednotnou prezentaci regionu,
identifikace potenciálu pro další rozvoj interpretace a vytvoření platformy pro koordinaci různých
poskytovatelů služeb. Strategie rovněž vytyčuje základní cíle v oblasti interpretace přírodního
a kulturně-historického dědictví a je tak použitelná např. pro směřování dotačních prostředků.
Závěry strategie bývají dále rozpracovány do interpretačních plánů, které navrhují realizaci
konkrétních opatření. Takovýto postup lze označit za ideální, ale v praxi není tak často využíván,
protože je velmi časově a finančně náročný. Interpretační plány pro chráněné krajinné oblasti, které
v současné době v ČR vznikají, většinou částečně řeší obecnější témata – jako to dělají interpretační
strategie, ale i témata, kterými se už má zabývat konkrétní interpretační plán. Technicky vzato jsou
tedy kombinací obou.
Interpretační plán pro konkrétní lokalitu či objekt (např. návštěvnické středisko jako je Dům přírody,
kulturní památku, národní přírodní rezervaci apod.) by měl vycházet z interpretačního plánu pro celé
území (např. CHKO) a být vytvářen v kontextu celého území.
V CHKO Broumovsko zatím IP pro celé území neexistuje. Dům přírody má nicméně reprezentovat
celou CHKO. Při přípravě IP pro DP Broumovska jsme proto museli řešit nejprve území CHKO jako
celek (což se odráží především v Analytické části). Z analýzy a návrhů pro celé území jsme pak mohli
odvinout návrhy cílů interpretace, cílových skupin, klíčových sdělení a prostředků interpretace pro
Dům přírody (viz Plánovací část).
5

IP DP Broumovska bude sloužit jako zásadní podklad pro koncepční řešení celého areálu a budovy
DP i pro tvorbu libreta chystané expozice.
Interpretační plány, podobně jako jiné plánovací dokumenty, se často čtou a používají po jednotlivých
částech – týká se to především plánovací části, která stanovuje cíle, cílové skupiny, klíčová sdělení
a prostředky intepretace (např. v území, ale i v Domě přírody). Všechny části dokumentu jsou však
vzájemně provázány a je potřeba s nimi pracovat v kontextu celého dokumentu. V úvodech
k jednotlivým částem proto opakovaně upozorňujeme na vzájemné vztahy mezi kapitolami (např. cíle,
cílové skupiny, prostředky, sdělení…) i konkrétními návrhy interpretačního plánu. Pokud s plánem bude
pracovat někdo, kdo je v interpretaci zběhlý, opakování metodických poznámek a kontextu mu bude
připadat zbytečné. S plány však často pracují i lidé bez větších zkušeností v oblasti interpretačního
plánování (například běžní pracovníci správ CHKO, kteří musí řešit práci s veřejností a hledají pro
konkrétní aktivity obecný rámec či inspiraci, starostové obcí, kteří plánují interpretaci a potřebují ji
někomu zadat apod.).
Naše zkušenost ukazuje, že pokud nejsou jednotlivé části plánu vnímány v kontextu jeho celku,
reálně hrozí, že návrhy (např. cílových skupin či sdělení) budou považovány víceméně za náhodný
výběr, který je libovolně možné podle aktuální potřeby měnit. Jednotlivé části pak budou vytrženy
z kontextu – což samozřejmě popírá samotný smysl přípravy interpretačního plánu. Pokud se výchozí
situace postupem času změní a je potřeba tomu interpretaci přizpůsobit (např. dojde ke změně typu
návštěvníků, a tím i žádoucích cílových skupin interpretace), je nutné postupovat systémově
a aktualizovat dokument jako celek, se všemi vazbami, které tato změna přináší.
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Interpretační plán území (IP CHKO) a Interpretační plán Domu přírody (IP DP)

Komentář:
• Analýza území tvoří společný základ obou dokumentů, u Domu přírody bývá rozšířena
o specifika lokality, ve které je Dům přírody umístěn
• Cíle interpretace v území jsou základem, ze kterého vychází Cíle interpretace Domu přírody,
musí být vzájemně kompatibilní
• Cílové skupiny v území jsou základem pro stanovení Cílových skupin Domu přírody,
cílové skupiny musí být vzájemně kompatibilní
• Klíčová sdělení území jsou základem pro definování Klíčových sdělení Domu přírody.
Dům přírody by měl obsahově pokrýt celé území CHKO, ale může dát různým klíčovým
sdělením území různou váhu a prostor v expozici, mimo jiné v závislosti
na lokalitě DP a jejím potenciálu pro ilustraci konkrétních klíčových sdělení.
• Prostředky interpretace v území definují jako jeden z hlavních prostředků interpretace
a práce s návštěvníky v celém území CHKO právě návštěvnické středisko – Dům přírody
• Prostředky interpretace v Domě přírody stanovují, jaké prostředky budou využity v rámci
expozic Domu přírody
• Doprovodná infrastruktura a služby v území definuje celkový rámec, z něhož pak vychází
Doprovodná infrastruktura a služby v Domě přírody, která se už zaměřuje pouze na prvky
související s provozem Domu přírody
7

Metodika zpracování IP DP Broumovska
Předkládaný plán používá model 5M představený Lisou Brochu (2003). Jedná se o model v současnosti
velmi často využívaný pro plánování interpretace v USA, Velké Británii a dalších zemích, které mají
s plánováním interpretace dlouholeté zkušenosti, a v nichž má interpretace přírodního a kulturněhistorického dědictví dlouhou tradici.
Model 5M je pro plánování rozsáhlých projektů interpretace vhodnější než metodiky postupné
(krokové), které představuje například publikace Sense of place (Carter) – česky vyšla pod názvem
Interpretace místního dědictví – Příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí
(překlad Ptáček 2004).
Hlavní výhody použitého modelu 5M:
•
•
•

kontinuálně analyzuje klíčové části ovlivňující kvalitu výsledného produktu interpretace;
umožňuje včleňovat řadu externích podnětů v různých fázích procesu plánování interpretace;
rozhodovací proces je postaven na analytickém základě, což zaručuje jeho transparentnost,
která je u rozsáhlých projektů s řadou zájmových skupin klíčová.

Neznamená to ovšem, že při plánování interpretace existuje dobrý a špatný metodický postup. Zvolený
postup musí vždy odpovídat rozsahu projektu a způsobu jeho organizace. Jiný postup můžeme použít
v případě plánování naučné stezky, kterou plánuje místní zájmový spolek a mimo jiné jde o zapojování
místních obyvatel do života obce. Jiný postup použijeme v případě plánování návštěvnického střediska
chráněného území, které prezentuje určité území nebo instituci (sem patří i tzv. Domy přírody),
popřípadě plánu rozsáhlejšího území (např. chráněné krajinné oblasti), kde je nutno vzít v úvahu zájmy
řady poskytovatelů služeb.
Model 5M vychází z kontinuálního sledování 5 aspektů interpretace:
•

směřování (management) – tj. cíle interpretace, organizační rámec interpretace, souvislost
s péčí o území, návaznost na další instituce a zájmy v území (podílníky / stakeholdery),
návaznost na již existující interpretaci;

•

trh (market) – tj. návštěvníci (kdo jsou a proč, jaká jsou jejich očekávání a modely chování),
marketing místa, hodnocení interpretace jako produktu cestovního ruchu, sledování
konkurenčních atrakcí;

•

sdělení (message) – zaměření interpretace (obsah sdělení a jeho přehledné strukturování),
zájmy návštěvníků v kombinaci s cíli interpretace v území;

•

zařízení (mechanics) – fyzická stránka interpretace: dostupnost a rozmístění jednotlivých
prvků, charakter těchto prvků – např. jak vypadají a z čeho jsou vyrobeny, plánování
prostorových nároků, modelování využití prvků návštěvníky;

•

prostředky interpretace (media) – konkrétní způsoby komunikace interpretačních sdělení.
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Každý z těchto aspektů je vždy znova hodnocen v jednotlivých krocích postupu interpretačního
plánování, přičemž jednotlivým aspektům je v různých fázích plánovacího procesu (analytická,
plánovací, aplikační) věnována různá míra pozornosti.

INFORMACE

ANALÝZA

VÝBĚR

AKCE

přehled zdrojů území,
sledování kontextu (co
vše se na místě
odehrává, jak místo
souvisí se svým
okolím), zjišťování
kvantitativních a
kvalitativních informací
o návštěvnících,
sledování stávajícího
marketingu místa,
přehled a hodnocení
stávající interpretace

hodnocení informací
zjištěných
v předchozím kroku,
vyvození závěrů pro
další postup, výběr
faktů relevantních pro
další plánování
interpretace

výběr způsobu
interpretace:

akční plánování:

cíle interpretace,
definování cílových
skupin interpretace,
tvorba sdělení
výběr prostředků
(forem) interpretace

kdo,
kde,
kdy,
co,
jak,
za kolik

Prostředky interpretace (naučná stezka, leták, expozice atd.) hrají v plánování velmi důležitou roli.
Přicházejí však na řadu teprve ve chvíli, kdy vybíráme způsob interpretace a přistupujeme k akčnímu
plánování. Mnozí zkušení autoři, kteří jsou sami úspěšnými tvůrci a realizátory interpretace varují, že
výběru konkrétních prostředků hned v úvodních fázích procesu plánování je potřeba se vyhnout:
„Začneme-li práci od konce, tj. nejprve si vybereme prostředky interpretace a teprve potom přemýšlíme
jak je uvést do souladu s posláním místa, rozpočtem a očekáváním návštěvníků, existuje vysoká
pravděpodobnost, že utratíme spoustu peněz za něco, co nebude fungovat. Než se bezhlavě upneme k
poslednímu výkřiku techniky, který si zrovna instalují jiná návštěvnická střediska, měli bychom raději
zchladit nadšení a postupně si promyslet jednotlivé aspekty interpretace.“ (Brochu, 2003:65)
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Interpretační plán DP Broumovska - analytická část
Analytická část interpretačního plánu jako fáze v celém plánovacím procesu:

INFORMACE

ANALÝZA

VÝBĚR

AKCE

přehled zdrojů území,
sledování kontextu (co
vše se na místě
odehrává, jak místo
souvisí se svým
okolím), zjišťování
kvantitativních a
kvalitativních
informací
o návštěvnících,
sledování stávajícího
marketingu místa,
přehled a hodnocení
stávající interpretace

hodnocení informací
zjištěných
v předchozím kroku,
vyvození závěrů pro
další postup, výběr
faktů relevantních pro
další plánování
interpretace

výběr způsobu
interpretace:

akční plánování:

cíle interpretace,
definování cílových
skupin interpretace,
tvorba sdělení
výběr prostředků
(forem) interpretace

kdo,
kde,
kdy,
co,
jak,
za kolik

Cílem analytické části interpretačního plánu je získání základního přehledu o potenciálu území (včetně
důležitých limitujících faktorů), který je potřebný jako vstupní informace pro navazující části
dokumentu. Z tohoto přehledu pak vychází návrhy hlavních témat a sdělení, stanovení prioritních
cílových skupin i prostředků interpretace, kterými by bylo vhodné tato sdělení návštěvníkům předat.
Jelikož v CHKO Broumovsko zatím neexistuje interpretační plán pro celé území, z jehož analytické
části by bylo možné vyjít, analytická část Interpretačního plánu DP Broumovska řeší i situaci v celém
území, nejen v lokalitě připravovaného DP.

Základní informace o interpretovaném území
Stručná charakteristika
Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla vyhlášena v roce 1991 a je známa především rozsáhlými
pískovcovými skalními městy a krajinou s množstvím barokních památek. Tvarem se jedná
o kompaktní území zhruba vyplňující tzv. Broumovský výběžek. Rozlohou 410km2 se řadí mezi naše
chráněná území střední velikosti. Je součástí většího geologického celku, jehož jedna třetina zasahuje
do České republiky a dvě třetiny leží na území sousedního Polska.
Pískovcová skalní města – nejcennější části chráněných fenoménů Broumovska – jsou turisticky
intenzivně využívána. Přes horší dopravní dostupnost tohoto příhraničního regionu, patří skalní města
v CHKO Broumovsko tradičně mezi nejnavštěvovanější přírodní zajímavosti České republiky.
V posledních letech je proto vyvíjena snaha o částečný odklon návštěvníků od přetížených míst
a jejich směrování k jiným přírodním, a stále více také ke kulturním, hodnotám v území.
Podrobnou charakteristiku území z hlediska přírodovědného a krajinářského obsahuje např. Plán péče
o CHKO Broumovsko 2013-2022.
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Důvod vyhlášení CHKO a předmět ochrany
co je posláním CHKO a jakým fenoménům má být věnována zvláštní péče

Posláním Chráněné krajinné oblasti Broumovsko je:
a) ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků
(typickými znaky se rozumí především povrchové utváření krajiny, včetně vodních ploch
a toků, rostlinstvo a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského
půdního fondu a ve vztahu ke krajině také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť a místní
zástavba lidového rázu),
b) vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích
přírodních zdrojů v oblasti. (Vyhláška 157/1991 Sb.)
Na základě toho Plán péče o CHKO Broumovsko 2013-2022 v části 3.1 uvádí, že v dnešním pojetí lze
předměty ochrany CHKO Broumovsko specifikovat takto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pískovcové skalní oblasti a skalní útvary,
významné geomorfologické jevy a geologické lokality,
přírodě blízké lesní ekosystémy, zejména ekosystémy vázané na typickou geomorfologii
(reliktní bory, suťové lesy),
specifická stanoviště v extrémních podmínkách skalních měst a strží,
zachovalé luční ekosystémy,
geomorfologie terénu a typický ráz krajiny,
charakteristická struktura osídlení a typické stavby,
vodní toky, vodní plochy a přirozený vodní režim v krajině,
populace a stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
přírodní stanoviště a druhy významné pro soustavu Natura 2000.

Od roku 2004 je důležitou součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 i Ptačí oblast
Broumovsko, která se částečně územně překrývá s CHKO Broumovsko. Předmětem ochrany jsou
populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), výra velkého (Bubo bubo) a jejich biotopy.
Posláním ptačí oblasti je „zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich
přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu
příznivém z hlediska ochrany.“ (Nařízení vlády č. 20/2004 Sb.)
V území je dále vyhlášena Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Polická křídová pánev
a nachází se zde několik vesnických a městských památkových zón (Skalka, Dolní Vernéřovice,
Radvanice, Broumov, Police nad Metují, Stárkov, vesnická památková rezervace Křinice) a řada
významných památkově chráněných objektů. Za státní hranicí v Polsku na území CHKO Broumovsko
navazuje Park Narodowy Gór Stolowych a Park Krajobrazowy Sudetów Walbrzyskich.
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Zdroje interpretace
klíčové fenomény, které je možné využít k interpretaci území

Vyčerpávající popis zdrojů není cílem plánu interpretace. Následující seznam má postihnout
především šíři zdrojů vhodných k interpretaci a fenomény jedinečné pro tuto oblast. Příloha 1 pak
představuje vybrané zdroje a částečně i jejich interpretační potenciál pro běžného návštěvníka.
Geologické a geomorfologické fenomény
• veřejnosti přístupná skalní města - dramatická ukázka pískovcových skal s nejstudenějším
pískovcovým městem u nás a s největším vertikálním rozpětím / nejlépe vyvinutá údolní
inverze pískovcového terénu – úzké rokle s extrémním mikroklimatem, které drží chlad
• jednotlivé skalní útvary, které postupně dostaly svá jména
• nápisy, značení a značky na skalách
• veřejnosti nepřístupný podzemní jeskynní systém Poseidon
• zvláštně utvářená krajina s kuestami
• významné geologické lokality, zkameněliny a viditelné pozůstatky důlní činnosti
Voda
• voda ve skalách a její role při utváření a modelování skalních útvarů
• zásobárna pitné vody vynikající kvality, prameny, studánky, artézské studny, chráněná oblast
přirozené akumulace vod
Flóra
• lesní ekosystémy vázané na typickou geomorfologii (reliktní bory, bučiny na strmých svazích
kuest, extrazonální smrčiny)
• vegetace skalních stěn
• vybrané luční ekosystémy
Fauna
• tradiční hnízdiště sokolů stěhovavých s úspěšnou reintrodukcí tohoto druhu
• území s významnou hustotou ptačích predátorů, výr velký a hustota jeho výskytu, která je
neobvyklá i v měřítku celé ČR
• pestrost zastoupených druhů netopýrů
• glaciální relikty – bohatství druhů v důsledku dostatku extrémních stanovišť, výzkumné
lokality (Poseidon)
Architektura, historie
• významné barokní sakrální památky a s nimi spojené nehmotné kulturní dědictví
• památkově chráněné statky broumovského typu – doklady tradičního způsobu hospodaření
a charakteristické struktury osídlení
• pozůstatky zaniklých hraničních strážních hradů a hraničních valů a opevnění
• průmyslové stavby, které dokládají moderní historii regionu a vývoj krajiny Broumovska
v 19. a 20. století.
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Historický vývoj území
širší souvislosti, historické okolnosti, které mohou být z hlediska interpretace důležité pro pochopení a) území, b) toho, co se
v území chrání a c) toho, co k zachování hodnot území přispělo

Z přírodovědného i krajinářského hlediska jsou nejcennějšími částmi CHKO Broumovsko
s nadnárodním významem rozsáhlá pískovcová skalní města. Některá z těchto měst jsou předmětem
přírodovědných studií a staly se cílem intenzivního cestovního ruchu, turistiky a horolezectví.
Při vzniku a formování skalních útvarů hrála důležitou roli voda a v důsledku geologického vývoje je
území CHKO Broumovsko významnou zásobárnou kvalitních podzemních vod (Polická křídová pánev).
Z pohledu geologického je oblast součástí tzv. vnitrosudetské pánve, z níž česká část tvoří asi 1/3
(Broumovská vrchovina), větší část se nachází na území Polska. Zdejší horniny jsou velmi bohaté na
nálezy zkamenělin (např. araukarity - zkamenělé dřevo). Střídání pevnějších hornin s měkčími
vytvořilo v krajině zajímavou stupňovitou stavbu, tzv. kuesty.
Pro další utváření krajiny byl neméně zásadní vliv člověka. Důležitá byla především mohutná vlna
středověké kolonizace ve 13. století, která je označována za zlom v dějinách této oblasti. Oblast byla
nicméně osídlena mnohem dříve - průsmyky spojující údolí Metuje s Kladskou kotlinou tvořily
přirozené cesty, kterými se lidé mohli pohybovat. Údolím Stěnavy pravděpodobně vedla i jedna
z vedlejších větví Jantarové stezky. Od přelomu 4. a 5. století zdejší krajina pustla a zarůstala lesem a až
na výjimky kolem strážního hradu v Kladsku zůstal pohraniční hvozd téměř celý raný středověk bez
osídlení. Následné osídlování výrazně ovlivnila úrodnost půdy a klimatické poměry – rychleji
postupovala kolonizace na úrodnějších půdách na Broumovsku (proti proudu Stěnavy), mnohem
pomaleji na chudším Policku (horní tok Metuje). Při pohledu na mapu je vodítkem předěl
Broumovských stěn, které tyto dvě oblasti oddělují. Zatímco Broumovsko bylo osídlováno většinou
německými kolonizátory, v ostatních částech převládala kolonizace česká.
Významným momentem v historii oblasti byl příchod benediktinských mnichů a založení kláštera
v Polici nad Metují, později i v Broumově. Provoz benediktinského klášterního velkostatku měl velký
vliv na hospodaření na broumovském panství a utváření zdejší krajiny. Své nezaměnitelné stopy
v krajině zanechala nově budovaná barokní sakrální i světská architektura, o něco později přibyly
typické výstavné broumovské zděné statky.
S hraniční polohou oblasti jsou spjaty mnohé historické události – dokladem jsou pozůstatky
budovaných obranných valů, opevnění a strážních hradů i místní pověsti. V této souvislosti je
významným, ale z hlediska prezentace stále velmi citlivým obdobím moderní historie poválečný odsun
původních německých obyvatel a nové osídlování zhruba 1600 nuceně vysídlených usedlostí.
Důsledkem byla téměř úplná výměna obyvatel, což vedlo k přerušení všech tradičních forem
společenského a kulturního života. Tato změna, v kombinaci s dalšími politickými a správními zásahy,
které následovaly, výrazně poznamenala život v oblasti na několik dalších desetiletí.
Po roce 1989 otevření hranic přineslo lepší přístupnost území a přeshraniční kulturní výměnu. To se
postupně projevilo mimo jiné i na rozvoji cestovního ruchu.
Historie osídlení je podrobněji popsána např. v Plánu péče o CHKO Broumovsko 2013-2022.
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Stávající péče o území
především jakým způsobem se správce snaží zachovat předmět ochrany v území, jaká opatření zavedl, jak využívá komunikaci
s veřejností/interpretaci

Aby mohla chráněná krajinná oblast plnit své poslání, využívá správa CHKO různých nástrojů – od
finančních přes administrativní až po komunikační. Patří k nim i usměrňování návštěvnosti v citlivém
místě (např. uzavření části trasy v čase hnízdění sokola) i vysvětlování přijímaných opatření (vydání
a distribuce tištěného letáčku o ochraně sokola a pořádání prohlídek s průvodcem s pozorováním
sokola na hnízdě). Práci s veřejností, která je nutnou součástí péče o území, se správa věnuje
v omezené míře, v rámci svých kapacit a často ve svém volném čase.
V CHKO Broumovsko je práce s návštěvníky území velmi důležitá, protože jak již bylo zmíněno dříve,
nejcennější části CHKO (skalní města) patří zároveň mezi turisticky nejvyhledávanější místa v oblasti
i v ČR a jsou velmi intenzivně využívány v cestovním ruchu. Tradičně přitahují množství zahraničních
i domácích návštěvníků (v Adršpašsko-Teplických skalách je jejich počet odhadován na 300-500 tisíc
ročně). Nacházejí se zde také nejnavštěvovanější horolezecké terény v České republice. Vysoká či
nevhodně směřovaná návštěvnost i související tlak na budování doprovodné infrastruktury mohou
reálně ohrozit existenci předmětů ochrany.
Podle Správy CHKO dosahuje návštěvnost ve skalních městech v současné době již hodnoty únosné
kapacity území a Správa CHKO v tomto směru cíleně komunikuje se subjekty, které se věnují na
regionální i místní úrovni propagaci cestovního ruchu a jeho organizaci. Jsou to zejména Branka o.p.s.
(šířeji pojatý turistický region Kladské Pomezí), Agentura pro rozvoj Broumovska a Společnost pro
destinační management Broumovska (Region Broumovsko), ale i jednotlivé organizace, provozovatelé,
spolky a obce.
Obecné cíle týkající se využití území CHKO v cestovním ruchu, které si Správa CHKO stanovila:
•
•
•
•

odklonit částečně pozornost od nejpřetíženějších míst, ale stávající infrastrukturu dál
nerozšiřovat, spíše zkvalitňovat
v největších „tahácích“ zlepšit návštěvnický zážitek
preferovat delší, několikadenní pobyty, které by podpořily místní ekonomiku
posunout pozornost od přírodních fenoménů ke kulturním – snažit se o vyváženost

Zároveň určila ze svého hlediska nejproblémovější místa ve vztahu k návštěvnosti:
•
•
•
•

místa střetová – Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, Křížový vrch, část Broumovských stěn
místa citlivá – okolí Hvězdy
místa aktuálně bez střetu – zbytek CHKO (tyto plochy však ani pak nejsou primárně určeny pro
stavební rozvoj)
místa potenciálně využitelná pro další interpretaci – lokalita pro Dům přírody v Dolním
Adršpachu

U vybraných nejhodnotnějších ploch Správa CHKO na základě dlouhodobých zkušeností doporučuje
stanovit (ve spolupráci s odborníkem na tuto problematiku) roční/sezónní/denní limity návštěvnosti.
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Typ místa

Cíle interpretačního plánování
přesměrovat tok, zájem a očekávání návštěvníků jinam

Místa existujících
střetů

nevytvářet další tlak na tato místa
přímo na místě usměrňovat chování návštěvníků s cílem omezit negativní
dopady na předmět ochrany
vysvětlovat důležitost ochranných opatření

Místa citlivá

na místě usměrňovat chování návštěvníků s cílem omezit případné negativní
dopady návštěvnosti na předmět ochrany
působit na zodpovědné chování návštěvníků

Místa aktuálně
bez střetu

Místa potenciálně
využitelná pro
interpretaci

zkvalitňovat existující interpretaci a působit na zodpovědné chování návštěvníků
v celém území
nasměrovat do nich část hlavního toku návštěvníků (dobře přitom zvažovat
vhodnou formu a míru propagace, abychom ve snaze vyřešit stávající problém
nevytvářeli další problémovou lokalitu)
nabídnout zde návštěvníkům atraktivní interpretační a informační služby, které
podpoří ochranu konfliktních a citlivých míst
působit na zodpovědné chování návštěvníků v celém území

Výše uvedené cíle týkající se managementu návštěvnosti jsou zapracovány i do platného Plánu péče
o CHKO 2013-2022 – část Rekreace (např. odlehčit přetíženým destinacím jako jsou Adršpašskoteplické skály, vybízet k návštěvě v méně vytížené části dne během sezony a během roku, odklonit
pozornost k méně využívaným částem CHKO). Díky cílené komunikaci Správy CHKO byly zohledněny
i ve strategických dokumentech důležitých regionálních partnerů v destinačním managementu, jejich
nabídce i webových prezentacích (Region Broumovsko, Kladské pomezí).
Z mediálního obrazu území je patrné, že se v posledních letech prezentace oblasti a aktivity
destinačního managementu zintenzivnily a reálná situace v území se od vydání Plánu péče v roce 2013
velmi rychle vyvíjí. Mnohá z přírodně zajímavých a turisticky málo využívaných míst na území CHKO,
která byla v plánu navrhována jako doplněk či alternativa k nejvytíženějšímu Adršpachu, jsou již nyní
(2016) běžně propagována (oblast Jestřebích hor, Javoří hory). Podobně je tomu i s navrhovaným
tematickým zacílením nabídky (např. prezentace skal jako rozhledových míst) a jejím propojováním
s podobnými fenomény na polské straně hranice.
Z dlouhodobého hlediska je však potřeba počítat s tím, že subjekty rozvíjející a propagující v oblasti
cestovní ruch (místní i regionální) často vnímají opatření k usměrnění návštěvnosti přijímaná Správou
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CHKO jako omezení či hrozbu pro rozvoj cestovního ruchu (např. SWOT analýza Marketingové
strategie pro Kladského pomezí, Kratochvíl 2015).
Vede je k tomu mimo jiné zjištění, že: „Turisté se již nerozhodují podle své poptávky, ale podle
nabídky. Stále větší nasycení trhu, rostoucí zájem spotřebitelů o sebe sama, vyšší disponibilní příjmy
a rostoucí fond volného času ovlivňují úspěšnost dodavatelů služeb cestovního ruchu. Konkurence
bude stále více nestálá. Dynamická, pružně reagující a rychle nabízená a poskytovaná nabídka bude
rozhodovat o úspěšnosti destinace na trhu cestovního ruchu“ (tamtéž).
Tento důležitý trend v oblasti cestovního ruchu a s ním spojený tlak na rozvoj aktivit může významně
ovlivňovat další komunikaci a výsledky návrhů opatření k usměrnění návštěvnosti.
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Analýza návštěvnosti
Vývoj návštěvnosti
Z hlediska cestovního ruchu se CHKO Broumovsko nachází v turistickém regionu Královéhradecko,
v turistické oblasti Kladské pomezí. Územně odpovídá Regionu Broumovsko. (mapka s hranicí kraje,
CHKO, KP a Regionu Broumovsko). 1
CHKO Broumovsko je vzdáleno asi 2,5 hodin jízdy autem z Prahy (1,2 mil. ob.) a 1 hodinu od krajského
města – Hradce Králové (93 tis. ob.). Jako okrajové území republiky je špatně dostupné hromadnou
dopravou. Poměrně dobrá je dostupnost z polské strany hranice – 1,5 hodin jízdy autem z Wroclavi
(630 tis. ob.). Návštěvnost území se zatím systematicky nesleduje. Data o počtu návštěvníků si však
pro vlastní potřebu shromažďují různé instituce (například Národní památkový ústav) či destinační
společnosti. Některé subjekty a provozovatelé služeb v cestovním ruchu poskytují údaje
o návštěvnosti pouze k vnitřnímu použití, bez souhlasu k jejich dalšímu zveřejnění. Jedním z příkladů
jsou Adršpašsko-teplické skály. V následující tabulce je v tomto případě uveden kvalifikovaný odhad
počtu návštěvníků (Kratochvíl, 2015), některé odhady jsou vyšší.
Tabulka návštěvnosti skalních měst ve srovnání s dalšími vybranými cíli v Královéhradeckém kraji
a vybranými nejnavštěvovanějšími památkami v ČR:
Region

název památky

Návštěvnost
2014

Návštěvnost
2015

Index
2015/2014

TO Kladské
pomezí /TR
Broumovsko

Adršpašské skály

300 000*

300 000*

100%

Teplické skály

60 000*

60 000*

100%

TO Kladské
pomezí

Státní zámek Kuks

uzavřen pro
rekonstrukci

139 000

-

TO Kladské
pomezí

Státní zámek Ratibořice

79 600

81 200

102%

TO Kladské
pomezí /TR
Broumovsko

Benediktýnské opatství v
Broumově

32 500

60 000

185%

TO Kladské
pomezí

Státní zámek Náchod

33 800

41 700

123%

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje uvádí Kladské pomezí jako jedno z jeho turisticky
významných území, ale poukazuje na to, že je nezbytné dořešit vztah destinace k Broumovsku, protože na území
Kladského pomezí působí dva subjekty zabývající se různými aspekty destinačního managementu. Při zjišťování
údajů i celkového obrazu území je potřeba dávat pozor na to, jak konkrétní zdroj Broumovsko definuje – zda
jako oblast CHKO Broumovsko nebo obec s rozšířenou působností Broumov. V prvním případě je problém
s vyhodnocováním dat podle čísel od ČSÚ.
1
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Nejnavštěvovanější památky České republiky (v péči Národního památkového ústavu):
Jihočeský kraj

Český Krumlov –
nejnavštěvovanější
památka ve správě
Národního památkového
ústavu

367 000

401 000

109%

Jihomoravský
kraj

Zámek Lednice
(včetně Janova hradu)

378 000

386 000
(406 000)

102%
(107%)

Jihočeský kraj

Zámek Hluboká nad Vltavou

263 000

273 000

104%

Středočeský
kraj

Hrad Karlštejn

210 000

214 000

102%

Zlínský kraj

Komplex zámku a zahrad v
Kroměříži

130 000
jen zámek

193 000

148%

Jihomoravský
kraj

Punkevní jeskyně –
dlouhodobě na špici
návštěvnosti oficiálně
zveřejňovaných přírodních
cílů

203 000

173 000

85%

Jihomoravský
kraj

Všech 5 jeskyní
Moravského krasu
dohromady

280 000

3 měsíce
uzavřeno kvůli
stavbě nového
turistického
centra

340 000

121%

Zdroj: NPÚ (NIPOS), ČTK; *kvalifikovaný odhad; údaje jsou zaokrouhleny na tisíce
Z dostupných údajů je zřejmé, že zejména Adršpašské skály patří v rámci ČR k mimořádně
navštěvovaným přírodním lokalitám a jejich návštěvnost je srovnatelná s nejpopulárnějšími
kulturními památkami. Odhady jejich návštěvnosti zůstávají dlouhodobě stabilní. Dále je vidět, že
v souvislosti s dokončenou rekonstrukcí Benediktýnského opatství a návaznými kulturními
a společenskými programy a aktivitami destinačního managementu výrazně stoupá návštěvnost
Broumova, který se stal druhým centrem cestovního ruchu na území CHKO Broumovsko.
I když neexistují jednoznačné údaje postihující celkovou návštěvnost území CHKO Broumovsko, je
velmi pravděpodobné, že má vzrůstající tendenci, přičemž přibývá návštěvníků vyhledávajících
památky a kulturní akce. Do jaké míry se návštěvnost Benediktýnského opatství podaří udržet či
zvýšit, ukáže čas.
Podstatně složitější bude sledovat vývoj návštěvnosti v Adršpašských skalách, protože jejich
provozovatel údaje dlouhodobě nezveřejňuje. Situaci by bylo vhodné řešit dohodou
s provozovatelem nebo cíleným průzkumem v kombinaci s jinými dostupnými daty, jako jsou data od
mobilních operátorů nebo z automatických sčítačů.
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Charakteristika návštěvníků
Informace o tom, kdo návštěvníci přijíždějící do CHKO Broumovsko jsou, si shromažďují především
subjekty zabývající se destinačním managementem území CHKO a širšího okolí. Nejdůležitějšími jsou
Agentura pro rozvoj Broumovska a Společnost pro destinační management Broumovska (Region
Broumovsko) a Branka o.p.s. (turistická oblast Kladské pomezí). Otázky směřované na zážitek
návštěvníka v CHKO Broumovsko se dosud omezují většinou jen na spokojenost návštěvníků
s poskytovanými službami (ubytování, stravování a dostupnost informací). Nezjišťuje se, co se
návštěvník o území CHKO dozví a zda a jak vnímá interpretaci území.
Marketingová strategie pro Kladské pomezí vyšla z výzkumu organizovaného CzechTourismem
v letech 2011-2013. Kladské pomezí jako turistická oblast zabírá kromě území CHKO Broumovsko
i srovnatelně velkou část kraje ležící na jih od hranic CHKO. Otázkou je, nakolik jsou zjištění
o Kladském pomezí platná i pro Broumovsko, zvláště pokud průzkum uvádí podíl návštěvníků, kteří
jsou v destinaci poprvé – pouhých 5 %, zatímco dále uváděná data týkající se Adršpašských skal
uvádějí čísla podstatně vyšší (cca 60 %).
Kladské pomezí:
Vzdálenost:
nejvíce návštěvníků ze vzdálenosti menší než 100 km (cca 60%)
Doprava:
cca 80 % automobilem nebo zájezdovým autobusem
Četnost návštěvy:
Počet turistů, kteří přijíždějí poprvé, se snižuje (5%), zvyšuje se počet návštěvníků, kteří byli
v destinaci více než 3 krát (86%). Velká část respondentů se chystá do destinace vrátit (kolem
85 %).
Struktura návštěvníků:
nejvíce jezdí návštěvníci ve věku 35–49 let (45%), pak 26–34 let, nad 60 let (5-10%), rodiny
s dětmi (30%, především v létě)
Ubytování:
nejčastěji v penzionech (cca 17%), v kempech a u známých
Stravování:
asi 1/3 návštěvníků se nestravuje v restauracích
Důvod návštěvy:
krásy přírody a krajiny (30%) – priorita: skalní města, Babiččino údolí
kulturní a historické památky (30%) – priorita: vojenská historie, zámky, specializovaná muzea,
církevní turistika
turistika a sport (30%) – priorita: pěší trasy a cyklistické trasy, cyklistické závody, vodní nádrž
Rozkoš
Hlavní zdroj informací: internet (cca 45%), známí a příbuzní (cca 25%), podíl informací od TIC
výrazně klesá (1–4%)
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Výše uvedeným zjištěním v zásadě odpovídají i údaje z průzkumu zaměřeného na rodiny s dětmi
v roce 2014 (v souvislosti s produktem Toulavý baťoh, který je zaměřený na tuto skupinu
návštěvníků):
Vzdálenost:
do 100km, převážně z Královéhradeckého kraje
Struktura návštěvníků:
rodiny s jedním či dvěma dětmi do 12 let
Ubytování:
většinou bez ubytování, pak penziony, kempy a priváty
Důvod návštěvy:
turistika a sport, poznávání atraktivních míst a získávání nových zážitků; důležitým podnětem je
zvýhodněné vstupné, speciální akce pro děti, dětské hřiště, nebo restaurace vhodná pro děti; mezi
nejoblíbenější místa patří Adršpach, Broumov a Teplice nad Metují
Hlavní zdroj informací:
internet, tištěné informační materiály, informační centra
Toto šetření naznačuje, že skupina rodin s dětmi region navštěvuje spíše na kratší jednodenní výlety
bez noclehu.
Na základě výsledků výzkumů a zkušeností se destinace Kladské pomezí rozhodla v nejbližších
letech zaměřit pozornost na následující skupiny návštěvníků:
•
•
•
•
•
•

rodiny s dětmi (26 %),
páry ve věku 25 – 35 let (54 %),
milovníci přírody (turisté zajímající se o poznání přírodních atraktivit),
kulturně orientovaní návštěvníci (poznávání kulturně-historických atraktivit, tradiční
kulturní akce),
sportovci, aktivně orientovaní návštěvníci (cyklisté, pěší turisté)
ze zahraničních návštěvníků především na turisty z Polska

Evidentně se zde tedy potkávají dva přístupy k segmentaci trhu – podle převládajícího zájmu
a sociálně-demografických charakteristik.
Region Broumovsko
Dílčí údaje týkající se návštěvnosti regionu je možné získat z výsledků sociologického výzkumu
realizovaného v roce 2014 (IPSOS).
Vzdálenost:
Nejvíce návštěvníků do 100 km (Královéhradecký kraj a okolní kraje)
Četnost návštěvy:
z dotazovaných 1050 respondentů z celé ČR navštívila Broumovsko zhruba 320 – z této skupiny by
se až 96% na Broumovsko vrátilo
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Struktura návštěvníků:
často lidé nad 45 let
Důvod návštěvy:
nejčastěji výlet a poznávání památek, turistika a sport, relaxace
Hlavní zdroj informací:
internet
S čím si Broumovsko spojujete:
příroda (Adršpach, skály, Broumovské stěny), památky (Broumov, Broumovský klášter), sport (pěší
a cyklo turistika)
Adršpašsko-teplické skály
Z hlediska Správy CHKO jsou velmi důležitým turistickým cílem v oblasti. Informace o návštěvnících
z těchto míst jsou však velmi kusé. Podle poznatků správců území z terénu je zkušenost návštěvníků
většinou omezena na návštěvu skalního města a nákup suvenýrů či drobného občerstvení. Hlavní
návštěvnickou sezonou je květen až září.
Vzdálenost:
většinou jednodenní návštěvníci
Doprava:
převážně autem nebo zájezdovým autobusem
Četnost návštěv:
cca 60 % je zde poprvé, často jsou doprovázeni někým, kdo místo již navštívil nebo je zná (zajímavé
je zjištění, že tato skutečnost pozitivně ovlivňuje chování návštěvníků na prohlídkových okruzích)
Výchozí body:
výrazně převažuje Adršpach, v menší míře Teplice nad Metují
Struktura návštěvníků:
především návštěvníci, kteří si netroufají na náročnější trasy v CHKO (starší lidé, lidé s malými
dětmi, těhotné ženy)
Podle průzkumu poslední dvě jmenované skupiny (zejména rodiny s malými dětmi) ovlivňují nejen
počty, ale i kvalitu zážitku ostatních návštěvníků. (Tichá, 2010 - Systémový pohled na problematiku
Adršpašského skalního města - Kateřina Tichá, modelová studie při praxi v cestovním ruchu)
Vzhledem ke skutečnosti, že výše zmíněné studie a průzkumy nebyly prováděny podle jednotné
metodiky, je velmi obtížné na jejich základě sestavit jednoznačný obraz složení návštěvníků.
Průzkumy návštěvnosti a profilování návštěvníků by do budoucna měly být jednou z důležitých oblastí
práce destinačních společností i správců návštěvnických objektů a lokalit.
Pokusili jsme se spojit zjištění dostupných studií s terénními poznatky pracovníků Správy CHKO
Broumovsko a zkušenostmi pracovníků destinačních společností. Z nich jsme odvodili následující
tabulku.
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Převládající složení návštěvníků Adršpašsko-teplických skal, nejnavštěvovanějšího místa CHKO
Broumovsko:
Cílová skupina

Charakteristika

Potřeby

Očekávání

Význam

Školní výlety

Školní mládež a studenti SŠ,
počet v poslední době klesá
z důvodu konkurenčních
nabídek výletů na klíč, jezdí
autobusem nebo vlakem ve
větších skupinách zejména
v červnu, program mají
stanovený předem, nemají
příliš prostor pro jeho
okamžitou změnu, délka
návštěvy skal do 4 hodin,
v regionu mohou pobývat i
několik dní, úroveň zájmu o
přírodní fenomény velmi
proměnlivá

Nabídku
organizátorovi
s předem jasným
programem, aktivní
pohyb, poznávání
regionu, rozumnou
výši vstupného resp.
slevy

Program
ušitý na míru

Občas
zanechávají
odpadky
nebo
poškozují
skály,
budoucí
návštěvníci
regionu

Balené jednodenní zájezdy,
polsky mluvící hosté, spíše vyšší
střední věk a senioři z lázní
Kudowa zdrój, cestují
autobusem spíše na jaře do
června a méně v září, nemají
prostor pro změnu programu,
návštěva skalních měst je jedna
část nabitého denního
programu, trvá do 4 hodin,
mají vlastní průvodce, úroveň
zájmu o přírodní fenomény
velmi proměnlivá

Nabídku
organizátorovi
s předem jasným
programem, nepříliš
náročné na pohyb,
výklad v polštině,
rozumnou výši
vstupného resp. slevy

Program
ušitý na míru

Občas
zanechávají
odpadky
nebo
poškozují
skály

Jednodenní zájezdy, vyšší
střední věk a senioři, cestují
autobusem spíše na jaře do
června a méně v září, zpravidla
nemají prostor pro změnu
programu, návštěva do 4
hodin, kombinují přírodní a
kulturní turistické cíle, mají
vlastní průvodce, úroveň zájmu
o přírodní fenomény bývá vyšší

Nabídku
organizátorovi
s předem jasným
programem, nepříliš
náročné na pohyb,
rozumnou výši
vstupného resp.
slevy, informace o
dalších nabídkách
v okolí – přírodní i
kulturní dědictví

Program
ušitý na míru

Lidé se
zájmem o
přírodu, kteří
ovlivňují své
okolí

Zájezdy lázeňských
hostů z Polska

Zájezdy česky
mluvících seniorů

Možnost zaparkovat
autobus
Možnost rychle využít
wc a občerstvení
Suvenýry

Možnost zaparkovat
autobus
Možnost rychle využít
wc a občerstvení
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Cílová skupina

Charakteristika

Potřeby

Očekávání

Význam

Dozví se tipy
na místa
v regionu
s rodinnou
nabídkou

Vnímavá
skupina
k poselství
ochrany
přírody –
skrze děti lze
působit na
rodiče

Dozví se tipy
na zajímavá
neobvyklá
místa v
regionu

Občas se
pohybují
mimo
značené
trasy

Dozví se tipy
na zajímavá
neobvyklá
místa v
regionu

Občas se
pohybují
mimo
značené
trasy

Možnost zaparkovat
autobus
Možnost rychle využít
wc a občerstvení
Rodiny s dětmi

Mimo sezónu spíše kratší
výlety, během prázdnin i delší
pobyty v regionu
Cestují autem, často s koly
Program mohou pružně
přizpůsobit podle zajímavosti
nabídky

Různě časově a
fyzicky náročné
možnosti trávení
volného času
rozumnou výši
vstupného resp.
slevy,
Možnost zaparkovat
auto
Možnost využít wc a
občerstvení
Dětské hřiště
Programy pro celou
rodinu včetně dětí a
snadno dostupné
informace o nabídce

Páry bez dětí nebo
skupiny přátel
podobného věku
nebo zaměření

Spíše prodloužené víkendy
nebo jednodenní výlety
Cestují autem, často s koly
Program mohou přizpůsobit

Možnost zaparkovat
auto nebo odložit
kolo a zavazadla
rozumnou výši
vstupného resp.
slevy,
snadno dostupné
informace o nabídce
Možnost využít wc a
občerstvení

Mladé polské páry
a skupinky bez dětí

přijíždějí už v březnu a dubnu,
pokud je pěkně; v tomto
období tvoří odhadem 1/3 až
1/2 lidí, kteří projdou o víkendu
Teplickými skalami

Možnost zaparkovat
auto
rozumnou výši
vstupného resp.
slevy, informace v
polštině
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Cílová skupina

Charakteristika

Potřeby

Očekávání

Význam

Dozví se tipy
na zajímavá
neobvyklá
místa v
regionu

Občas se
pohybují
mimo
značené
trasy

Dozví se
něco o místní
kultuře,
památkách,
tradicích

Potenciální
návštěvníci
přírodních
lokalit
regionu

Dozví se
něco o
historii /
možnostech
horolezectví
v CHKO

Mohou
výrazně
poškozovat
skály

Dozví se
něco o
zajímavých
turistických
cílech v
oblasti

Občas se
pohybují
mimo
značené
trasy

Možnost využít wc a
občerstvení
Mladší aktivní
turisté

Spíše prodloužené víkendy
nebo jednodenní výlety
Cestují autem, často s koly
Program mohou přizpůsobit

Možnost zaparkovat
auto nebo odložit
kolo a zavazadla
rozumnou výši
vstupného resp.
slevy, snadno
dostupné informace o
nabídce
Možnost využít wc a
občerstvení

Kulturní turisté

Spíše prodloužené víkendy
nebo jednodenní výlety

Možnost zaparkovat
auto

Často spojené s konkrétní
kulturní akcí v regionu

rozumnou výši
vstupného resp.
slevy,

Cestují většinou autem
Program mohou přizpůsobit
Horolezci

Přijíždějí během horolezecké
sezóny, hlavní zájem mají o
lezecké terény, většina leze
„ikony“, menší část
prvovýstupy
Spíše uzavřená komunita, která
s ostatními návštěvníky příliš
nekomunikuje

Cyklisté

Většinou přijíždějí autem, kolo
si vezou, dosud méně častí
návštěvníci skal – problém
s odložením kola
Část využívá cyklobusy nebo
vlak

Možnost využít wc a
občerstvení
Možnost zaparkovat
auto
rozumnou výši
vstupného resp.
slevy,
Možnost využít wc a
občerstvení
Možnost bezpečně
odložit kolo a
zavazadla
Možnost využít wc a
občerstvení

Mimo hlavní sezónu spíše kratší
výlety nebo víkendové pobyty,
během hlavní sezóny i delší
pobyty

24

Cílová skupina

Charakteristika

Potřeby

Očekávání

Význam

Chalupáři

navštěvují místo příležitostně
v doprovodu rodiny nebo hostů
na návštěvě

Možnost zaparkovat
auto

Dozví se
něco o
lidových
stavbách

Mohou být
místními
advokáty
ochrany
přírody

rozumnou výši
vstupného resp.
slevy,
Možnost využít wc a
občerstvení
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Průzkum současné situace
území z hlediska návštěvníků – dostupnost, koho území přitahuje, jak je území prezentováno, kdo prezentaci a interpretaci
území připravuje apod.

Zájmové skupiny
Z hlediska využití hodnot území pro turistický ruch se zdá, že na jedné straně stojí Správa CHKO
Broumovsko, která se snaží omezit negativní dopady na nejexponovanější přírodní fenomény
a předejít jejich neúměrnému zatížení ve zbytku území. Na druhé straně pak stojí zájmy obcí, které
chtějí profitovat ze skutečnosti, že tyto fenomény lákají větší či menší množství návštěvníků. Podobný
zájem mají rovněž destinační společnosti, které se snaží nabídku regionu prosadit v konkurenci
ostatních regionů a zajistit optimální fungování sektoru cestovního ruchu v oblasti Broumovska resp.
Kladského pomezí. Při podrobnějším pohledu se však taková jasně daná hranice stírá – např. jedním
z důležitých cílů Správy CHKO souvisejících s interpretací území je preferovat delší pobyty, které by
podpořily místní ekonomiku, zatímco mnohé obce i subjekty v cestovním ruchu se zároveň snaží
o zachování místního přírodního a kulturního dědictví a šetrné využívání těchto zdrojů.
Vnější obraz území
V rámci zpracování této části analýzy jsme zkoumali, jak je území prezentováno potenciálním
návštěvníkům a jaké hlavní prostředky interpretace jsou dostupné návštěvníkům v regionu. Konkrétně
šlo o nabídku turistických tiskovin a DVD v místních turistických informačních centrech, naučné stezky
a expozice na území CHKO nebo v bezprostřední blízkosti a hlavní webové portály, které oblast CHKO
prezentují návštěvníkům.
Tiskoviny a DVD
Během tzv. mystery shoppingu v TIC v Polici nad Metují, TIC Broumově a IC při vstupu do
Adršpašských skal jsme posbírali celkem 15 tiskovin vydaných v posledních cca pěti letech. Na Správě
CHKO Broumovsko jsme získali dalších 7 tematicky zaměřených tiskovin, z nichž část byla vydaná před
více než pěti lety a v běžné distribuci není dostupná. Většinu (18) tvořily letáky, včetně jedné sady,
menší část (3) pak brožury a turistické noviny (1). Hodnotili jsme rovněž 4 DVD o regionu.
Přírodovědné hodnoty území jsou podrobně představeny v materiálech vydaných AOPK ČR. Část se
zaměřuje na celé území CHKO (leták a brožura CHKO Broumovsko, Ptačí oblast Broumovsko) a část na
vybrané lokality (PP Pískovcové sloupky, NPR Polické stěny) nebo vlajkové druhy (Sokol stěhovavý).
Posledně jmenovaný materiál je na rozdíl od ostatních k dispozici nejen v české, ale i v německé,
anglické a polské mutaci.
Část materiálů je zvláště zaměřena na prezentaci geologických fenoménů oblasti, např. leták České
geologické služby (Broumovsko), leták a brožura vydaná Agenturou pro rozvoj Broumovska (Geopark
Broumovsko, resp. Geopark Broumovsko – první kroky) nebo leták a brožurka vydané ZD Šonov
(Naučná stezka Lom Rožmitál u Broumova, resp. Lom Rožmitál u Broumova – Průvodce naučnou
stezkou). Sem spadá také povedené DVD Poseidon – podzemní labyrint.
Významnou problematiku vody a regionální souvislosti prezentuje další DVD – Řeka Metuje.
Další velkou skupinu tvoří turisticky zaměřené materiály. Sem patří turistické noviny Kladské pomezí –
v březnu 2016 ale stále byly v TIC k dispozici výtisky zima 2014/2015. Naproti tomu noviny Letní
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Broumovsko nabízí komplexní a aktuální informace pro turisty na letní sezónu 2016. Zajímavé je
rovněž jejich tematické zaměření na problematiku vody, která patří k významným ale dosud spíše
opomíjeným fenoménům CHKO.
Sada letáků 47 výletů v Kladském pomezí zahrnuje tipy na pěší i cyklovýlety kolem 5 větších měst
v turistické oblasti Kladské Pomezí, mimo jiné i v okolí Broumova, Hronova, Červeného Kostelce
a polského Radkowa. Ve spolupráci Radkowa a regionu Broumovsko vzniklo DVD Krajiny Gor
Stolowych a Broumovských stěn určené pro polské i české návštěvníky a propagující hlavní turistické
cíle po obou stranách hranice.
Vedle regionálně zaměřených turistických materiálů jsme hodnotili rovněž tiskoviny a DVD věnované
konkrétní lokalitě. V letácích vydávaných OÚ nebo Technickými službami Adršpach je vidět snahu
prezentovat Adršpach jako destinaci, která může nabídnout více než jen procházku skalními městem.
Materiály byly k dispozici v české i polské mutaci v souladu s převažujícím složením zdejších
návštěvníků. DVD Adršpašské skály by potřebovalo aktualizovat (natočeno 2007) a obléct do
modernější podoby. Z interpretačního pohledu je velmi vydařená brožura Po stopách příběhu
Adršpašských skal, která byla vydána už v roce 2004 jako průvodce ke stezce skalami. Je stručná
srozumitelná a skály zasazuje do širších souvislostí. Spíše propagační pojetí má leták Teplické skály,
nabízející hlavně obrazové informace a odkazující na web a IC. Leták Polický quest je příkladem
terénní hry – hledačky – zaměřené na místní historii. Hledačky jsou zajímavou formou interaktivních
bezpanelových stezek. Leták Stolová hora Ostaš umožňuje dobře si naplánovat výlet do této lokality
a poslouží i jako místní průvodce.
Leták Křinická naučná stezka: Proč chodit daleko …raději zůstaňme v Křinicích může posloužit jako
průvodce po trase stezky, ale odborné pojetí části textů je dosti vzdálené požadavkům běžných
turistů. Leták Dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie propaguje tuto významnou broumovskou
památku a je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích.
Výběr materiálů, které kromě DVD a některých brožurek byly k dispozici návštěvníkům regionu
zdarma v období před hlavní sezónou 2016, ukazuje, že:
•

kvalita po stránce obsahu i formy velmi kolísá

•

jen část materiálů je dostupná i zahraničním návštěvníkům regionu, na druhou stranu mutace
jsou zpravidla polské, což odpovídá místní situaci

•

při prezentaci konkrétních lokalit je velký důraz kladen na tradiční turistické cíle, které už dnes
dosahují plné kapacity své návštěvnosti, ale jsou patrné i snahy o otevření nových turisticky
atraktivních oblastí např. formou tipů na trasy a výlety

Weby
Vnější obraz území tak, jak je představován zejména webovými portály, které jsou v současnosti
hlavním zdrojem turistických informací, staví při prezentaci Broumovska na tradičních silných
stránkách – zejména skalních městech a výhledech do krajiny. Méně akcentuje historické dědictví,
sportovních a společenské aktivity. Více je tato tendence patrná na portálech celostátních (Kudy
z nudy) než na regionálních (Kladské pomezí, Broumovsko). V nejpopulárnějším cestovním programu
ČR – Toulavá kamera jsou prezentovány zejména nové cíle.
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Portál Kudy z nudy – vzhledem k tomu, že je postaven na oficiální regionalizaci, tak s pojmem
Broumovsko nijak systematicky nepracuje. Nabídka Broumovska je k dohledání v rámci turistického
regionu Královéhradecko nebo turistické oblasti Kladské pomezí. Při vyhledání obou těchto regionů
jsou nicméně titulní fotografie Teplických resp. Adršpašských skal. Broumovsko tedy je vidět, ale
prezentuje se v první řadě nejvytíženějšími přírodními lokalitami, které zůstávají hlavními „taháky“
a tváří regionu. Přirozeně tak posilují tendenci koncentrovat návštěvnost do těchto míst. Při
fulltextovém vyhledání názvu Broumovsko se objeví už vyváženější nabídka oblasti zahrnující jak
skalní města, tak např. broumovskou skupinu kostelů či včelí farmu Rokytník.
Portál Kladské pomezí, turistická oblast – úvodní videosekvence se také neobejde bez
nejexponovanějších skal Broumovska, nicméně nabízí plastičtější obrázek celé oblasti. Pokud se
návštěvník zajímá o nabídku přírodních zajímavostí, jsou skalní města jednou ze čtyř možností – vedle
informací o celé CHKO Broumovsko, Rozhlednách a vyhlídkách a Hor, údolích a vodních ploch, kde
jsou zmíněny Jestřebí a Javoří hory. O kulturní krajině Broumovska se tady ale návštěvník v podstatě
nedozví.
Portál Broumovsko, turistický server – úvodní videosekvence prezentuje méně vytížené Teplické
skály, skalní fenomén dále ukazuje spíše jako součást krajiny a podstatný prostor dává památkám.
Pokud se návštěvník podívá na nabídku přírodních zajímavostí, už hlavní foto aleje mu říká, že je
především v zabydlené kulturní krajině. V textu je věnovaná podstatná část skalním městům, ale
zmíněné jsou i další přírodní fenomény. Při otevření informace o Adršpašských skalách chybí
upozornění na to, že pokud se návštěvník chce vyhnout hlavnímu náporu návštěvníků, je lepší pro
návštěvu zvolit všední den nebo určité hodiny.
Tv
Toulavá kamera – oblíbený cestovatelský pořad ČT byl na území CHKO Broumovsko více než 50x.
Pokud se podíváme na díly z posledních let, prezentují zejména méně známé nebo nové turistické cíle
v oblasti. Poslední reportáž o Teplicko-adršpašských skalách z července 2014 se soustředila na nově
otevřené muzeum horolezectví na adršpašském zámku. Toulavá kamera tedy spíše pomáhá rozšiřovat
vnímání toho, co nabízí oblast Broumovska, než že by posilovala zažité stereotypy.
Poskytovatelé služeb v oblasti interpretace
Do nabídky interpretačních služeb je v oblasti zapojena řada aktérů. K významným patří města a obce
(např. Adršpach, Teplice nad Metují, Hronov), svazky měst a obcí (např. DSO Broumovsko), destinační
společnosti (Branka o.p.s., Agentura pro rozvoj Broumovska), infocentra a AOPK ČR. K dalším
poskytovatelům služeb patří provozovatelé expozic (Město Police nad Metují, Regionální muzeum
v Náchodě, Pivovar Broumov, Město Broumov, Merkur Police, o.p.s.)
Společným cílem poskytovatelů služeb v oblasti interpretace je nabídnout návštěvníkům kvalitní
zážitek a vytvořit co nejlákavější nabídku pro trávení volného času. V případě měst, obcí a infocenter,
která provozují, jde o rozvoj cestovního ruchu na vlastním území. Svazky měst a obcí a destinační
společnosti se snaží o totéž na větším měřítku.
DSO Broumovsko, resp. Agentura pro rozvoj Broumovska se soustředí na rozvoj území v hranicích
chráněné krajinné oblasti s důrazem na oblast Broumovské kotliny, která je dlouhodobě poněkud ve
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stínu skalních měst. Branka o.p.s. podporuje rozvoj cestovního ruchu na větším území turistické
oblasti Kladské pomezí. Specifické postavení má AOPK ČR-Správa CHKO Broumovsko, která svými
aktivitami v oblasti interpretace a poskytování informací v první řadě sleduje ochranářské cíle.
Z hlediska dopadu informačních / interpretačních aktivit na území a možnosti ovlivnit jejich podobu
a zaměření jsou pro AOPK ČR-Správu CHKO Broumovsko klíčové destinační společnosti a města
a obce. Ty kromě vlastní tvorby interpretačních výstupů a služeb, jako jsou stezky, expozice, průvodci,
zásadním způsobem ovlivňují prezentaci regionu a vytváření očekávání u návštěvníků před vlastním
příjezdem.
Aktivní komunikace s pracovníky destinačních společností, obcí, měst a infocenter ze strany CHKO
je navíc zásadní pro usměrňování dalšího vývoje.
Přehled návštěvnické infrastruktury
stručný popis infrastruktury související s interpretací území

Území CHKO Broumovsko patří k oblastem, kde se cestovní ruch a s ním související návštěvnická
infrastruktura dlouhodobě rozvíjí.
Celé území CHKO je pokryto sítí značených tras pro pěší. Nejhustší je v oblasti skalních měst
(Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny), která lákají návštěvníky po mnoho desítek let.
V oblasti Broumovské kotliny je tras o něco méně. Síť pěších tras KČT je doplněna značenými trasami
pro cyklisty a lyžaře.
Na území CHKO se nachází několik klasických „panelových“ naučných stezek (Machov, Adršpach,
Hronov, Teplice nad Metují, Křinice), ale i virtuální stezky založené na technologii QR kódů
(Broumovskem za příběhy Země. A bez kopání!) nebo informační body využívající QR kódy (klášter
Broumov, kostely broumovské skupiny…).
V Teplicích nad Metují funguje mobilní turistický průvodce postavený na systému Galileo (on/offline). V Teplicích nad Metují a v Polici nad Metují, mohou návštěvníci využít bezpanelové stezky tzv.
hledačky (quest). Hledačky jsou určené pro rodiny s dětmi, kterým hravou formou postupně
představují zajímavosti a pamětihodnosti obou měst.
Na území CHKO se nachází více než dvě stovky keší (geocaching) představující známé zajímavosti, jako
je například broumovská skupina kostelů i nejrůznější místní kuriozity a méně navštěvované lokality.
Ve Vižňově a Polici nad Metují se nacházejí geologické venkovní expozice, tzv. mini geoparky.
Expozice jsou založeny na vzorcích hornin provázených více nebo méně odborným a obsáhlým
textovým komentářem. Geopark v Polici obsahuje i prvky interaktivity.
Muzejní expozice se nacházejí v Polici nad Metují (Muzeum papírových modelů, Muzeum stavebnice
Merkur, městské muzeum, Barokní roubená škola), Hronově (Jiráskovo muzeum, Rodný domek
A. Jiráska, Muzeum Pod čepicí), Broumově (Muzeum Broumovska, přírodovědná expozice v klášteře,
Pivovarské muzeum v Olivětíně) a v Adršpachu na zámku. Jak vypovídají názvy, jejich tematické
zaměření je poměrně široké (papírové modely, dětská stavebnice, městská historie, Alois Jirásek,
zábava, výroba piva, příroda regionu). Jedná se většinou o klasické muzejní expozice postavené na
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sbírkových exponátech a panelech nebo příležitostné výstavy. Výjimkou jsou interaktivní
přírodovědné expozice v broumovském klášteře a muzeum zábavy Pod čepicí. Částečně interaktivní je
i muzeum stavebnice Merkur a Muzeum papírových modelů.
K zajímavým zpřístupněným prohlídkovým objektům patří mlýn Dřevíček v Horní Dřevíči, Měděný důl
Bohumír v Jívce, benediktýnské opatství v Broumově, klášter v Polici nad Metují, kostely broumovské
skupiny nebo ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují.
Z pohledu cestovního ruchu a možností interpretace jsou významná také vyhlídková místa
a rozhledny. Na území CHKO jsou to rozhledny Ruprechtický Špičák v Javořích horách a Čáp u Teplic
nad Metují. K oblíbeným vyhlídkám patří Hvězda, Supí koš, Koruna či Božanovský Špičák v oblasti
Broumovských stěn, pozůstatky hradu Střmen a Bischofstein v oblasti Teplických skal a Ostaš.
Lokalizace a rozsah služeb
Informační centra se nacházejí v Adršpachu, Teplicích nad Metují, Hronově, Meziměstí, Polici nad
Metují a Broumově, kde je jednak informační centrum na náměstí a jednak regionální informační
centrum v klášteře. Síť informačních center dostatečně pokrývá celé území.
Interpretační služby jsou tradičně soustředěny do hlavních turistických center (Adršpach, Broumov,
Teplice nad Metují, Police nad Metují, Hronov), ale v posledních letech je zřejmá snaha nabídku
rozšiřovat i mimo ně (např. Měděný důl Bohumír, virtuální naučná stezka po 40 geologických
lokalitách Broumovskem za příběhy Země. A bez kopání!).
Rozsah nabízených služeb se v některých místech postupně zvyšuje. Platí to například
o broumovském klášteře, kde jsou vedle klasických prohlídek nabízeny také zvláštní večerní prohlídky,
prohlídky s loupežníkem Lotrandem nebo prohlídky s varhanní hudbou. Jiným příkladem jsou kostely
broumovské skupiny, které jsou v sezónu otevřeny jeden den v týdnu a pořádají se v nich kvalitní
koncerty klasické hudby.
V turisticky nejexponovanější oblasti Dolního Adršpachu přibyla v poslední době odpočinková zóna
poblíž hlavního parkoviště, vznikla nová naučná stezka na Křížový vrch. V Teplických skalách byla
obnovena a modernizována Naučná stezka Josefa Vavrouška. V maloplošných chráněných územích
byly nainstalovány nové informační tabule přístupnější formou upozorňující na jejich význam
a předmět ochrany.
Chybějící služby v území
Základní informační a interpretační služby jsou v regionu zastoupeny, do budoucna půjde spíše
o jejich zkvalitnění a modernizaci s ohledem na potřeby a očekávání cílových skupin. O rozšíření
informačních služeb se uvažuje v oblasti vstupu do Teplických skal a na okruh skalním městem
v Dolním Adršpachu. Vzhledem ke stávající kapacitě a úrovni poskytovaných služeb lze toto rozšíření
doporučit, za předpokladu, že se soustředí na poskytování aktuálních místních informací, které
návštěvníkům pomohou zkvalitnit zážitek v těchto vytížených lokalitách. Nedoporučujeme
rozšiřování nabídky infocenter směrem k vytváření expozic, které by konkurovaly připravovanému DP.
To, co v regionu s návštěvností pohybující se v řádech statisíců chybí, je kvalitní návštěvnické
centrum v místech s nejvyšší koncentrací turistů, tedy v oblasti Adršpašsko-teplických skal. Vysoká
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návštěvnost zde přináší řadu problémů pro přírodu (poškozování skal, odpadky a znečišťování území,
dopravní zátěž), které se negativně promítají do zážitku návštěvníka a z dlouhodobého hlediska
představují problém pro ochranu přírody i pro cestovní ruch v regionu.
Návštěvnické centrum (Dům přírody) může na některé z těchto problémů reagovat a působit na
návštěvníky. Rizikem vzniku návštěvnického centra v oblasti Dolního Adršpachu je vytvoření nového
turistického cíle, který sem přivede v hlavní sezónu další návštěvníky a zhorší již tak špatnou dopravní
situaci. Nicméně dopad vzniku návštěvnického centra na zvýšení celkové návštěvnosti takto
exponované lokality velmi pravděpodobně nebude zásadní. A zmíněné riziko by měla více než vyvážit
jednak možnost působit na velké počty návštěvníků a ovlivnit jejich chování v území a jednak
možnost nabídnout náhradní program pro ty návštěvníky Dolního Adršpachu, kteří z různých důvodů
nemusí chtít absolvovat okruh skalním městem (např. matky s malými dětmi, které by daly přednost
klidné procházce pěknou přírodou před prodíráním se davem návštěvníků okruhu). V této souvislosti
bude velmi důležitý způsob propagace Domu přírody a jeho role v kontextu návštěvnické
infrastruktury v CHKO.
Zkvalitnit interpretační služby by si zasloužila řada expozic v regionu, například Muzeum stavebnice
Merkur v Polici nad Metují nebo Muzeum A. Jiráska v Hronově. Rekonstrukci a revizi vyžadují některé
naučné stezky a informační panely, které formou ani obsahem příliš neoslovují běžné návštěvníky.
Naučná stezka Josefa Vavrouška nebo nové panely AOPK ČR u maloplošných chráněných území
ukazují směr, kterým by se modernizace obsahu a formy starších panelů měla ubírat.
Vzhledem k rostoucí oblibě cykloturistiky by bylo vhodné uvažovat o zajištění možnosti bezpečné
úschovy kol u návštěvnických objektů včetně okruhů skalními městy a muzejních expozic.
V nejzatíženější lokalitě Dolního Adršpachu by tuto potřebu mohlo řešit plánované návštěvnické
centrum.
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Přehled stávající interpretace
Konkrétní
interpretace

Silné stránky

Tematické propojení
s Broumovskem

Slabé stránky

Prezentuje přírodní
Naučná stezka Josefa
hodnoty jedné
Vavrouška Teplickým
z jádrových oblastí
skalním městem
regionu

Modernizovaná forma
s omezeným množstvím jasně
zaměřeného textu a
interaktivními hmatovými
prvky

Přístupná pouze na
placeném okruhu

Prezentuje horniny
z lomů v regionu

Praktické ukázky hornin
spojených s konkrétními místy
regionu

Zejména 4 informační
panely přeplněné texty a
odbornou terminologií,
nepřístupné pro laickou
veřejnost

Prezentuje horniny
z regionu a jejich využití
na stavbách,
v architektuře oblasti

Stručné informace u
jednotlivých hornin s příklady
jejich využití přímo v regionu

Obsáhlý a laikům málo
přístupný úvodní panel

Prezentuje krajinu
Broumovska a
pískovcový fenomén
v širších souvislostech

Připraveno s ohledem na
potřeby rodin s dětmi s řadou
interaktivních prvků
podněcujících fantazii a
samostatné objevování

Geopark
Vnitrosudetská
pánev – Vižňov u
Meziměstí

Geopark Police nad
Metují

Přírodovědná
expozice
v broumovském
klášteře

Zajímavý interaktivní vodní
prvek ilustrující princip artézské
studny
Poměrně hodně
informací a podnětů
vměstnaných do malého
prostoru

Propojuje přírodní a kulturní
fenomény
Muzeum stavebnice
Merkur

Prezentuje
pravděpodobně
nejznámější produkt
regionu

Velmi silná propagace a
naváděcí systém (hnědé
značky)

Statická expozice
minimálně využívá
dynamické možnosti
Téma přitažlivé pro významnou stavebnice
cílovou skupinu – rodiny s
Některé exponáty ve
dětmi
špatném stavu (např.
vláčky)
Obsáhlé z dnešního
pohledu nezajímavě
zpracované panely
Nepříliš vstřícný personál
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Konkrétní
interpretace
Muzeum Aloise
Jiráska v Hronově

Silné stránky

Tematické propojení
s Broumovskem
Prezentuje
nejznámějšího rodáka
z regionu

Názorná ilustrace rozsahu díla
A. Jiráska

Slabé stránky
Málo záživná prezentace
nepříliš poutavá pro lidi,
kteří nejsou znalci života
a díla A. Jiráska
Větší část expozice není
v rozporu s očekáváním
přímo o A. Jiráskovi, ale
spíše o hrdinech jeho děl
Není jasné sdělení
expozice
Nepříliš dobrý stav
některých částí expozice
– patrný „zub času“
Nezajímavý výklad
průvodkyně

Expozice
broumovského
kláštera

Prezentuje historické
duchovní a správní
centrum regionu, jednu
ze stavebních dominant
Broumovské kotliny

Představují jednu
Soubor tabulí
z kulturních dominant
Poklady Broumovska
regionu – tzv.
broumovskou skupinu
kostelů

Využívá autentické prostory,
výklad postaven na prezentaci
každodenního života
příslušníků řádu

Výklad obsahuje větší
množství údajů, než běžný
návštěvník dokáže
přijmout, málo využívá
konkrétní příběhy věcí,
míst a lidí

Na každé tabuli jsou základní
informace o celé skupině
kostelů

Texty jsou pojaty výlučně
historicky a faktograficky,
bez využití možností
interpretace – pro
Každá tabule podává
faktografické údaje o konkrétní běžného laika málo
stavbě
přístupné – nemají jasné
hlavní sdělení
Informace jsou doplněny
ilustracemi k tématu
Ilustrace částečně ukazují
Informace jsou k dispozici také
v německé a anglické verzi

to, co je na místě dobře
vidět
Chybí polská mutace
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Interpretační plán DP Broumovska – plánovací část
Plánovací část interpretačního plánu jako fáze v celém plánovacím procesu:
INFORMACE

ANALÝZA

VÝBĚR

AKCE

přehled zdrojů území,
sledování kontextu (co
vše se na místě
odehrává, jak místo
souvisí se svým
okolím), zjišťování
kvantitativních a
kvalitativních informací
o návštěvnících,
sledování stávajícího
marketingu místa,
přehled a hodnocení
stávající interpretace

hodnocení informací
zjištěných
v předchozím kroku,
vyvození závěrů pro
další postup, výběr
faktů relevantních pro
další plánování
interpretace

výběr způsobu
interpretace:

akční plánování:

cíle interpretace,
definování cílových
skupin interpretace,
tvorba sdělení
výběr prostředků
(forem) interpretace

kdo,
kde,
kdy,
co,
jak,
za kolik

Tuto část plánu je potřeba chápat jako logickou součást plánovacího procesu. V plánovací části
vycházíme ze zjištění analytické části plánu a potřebujeme stanovit rámec interpretace: k čemu má
interpretace sloužit, komu je určena a jakou bude mít podobu.
Plánovací, tj. návrhová část interpretačního plánu pro Dům přírody by logicky měla vycházet
z interpretačního plánu pro celé CHKO a být vytvářena v kontextu celého území. V CHKO Broumovsko
interpretační plán pro celé území zatím neexistuje. Jelikož DP Broumovska má reprezentovat celé
území CHKO, bylo nutné nejprve stanovit cíle interpretace, cílové skupiny návštěvníků, klíčová
sdělení a prostředky interpretace pro celé území, od nich se pak mohly odvinout konkrétnější návrhy
pro DP – viz následující kapitoly Cíle, Cílové skupiny, Klíčová sdělení a Prostředky interpretace.

Účel a cíle interpretace
Účel interpretace
proč interpretační plán vzniká, k čemu má sloužit

Způsob a efektivita s jakou jsou hodnoty CHKO Broumovsko komunikovány a prezentovány,
ovlivňuje naplňování jejího poslání a cílů ochrany přírody a má samozřejmě vliv i na běžnou
hospodářskou činnost a aktivity subjektů cestovního ruchu v území. Jedním z hlavních důvodů, proč se
k interpretačnímu plánování na území CHKO přistupuje, je snaha omezit střety mezi ochranou přírody
a cestovním ruchem, případně negativním dopadům předcházet.
K tomu mohou napomoci opatření na usměrnění pohybu návštěvníků v CHKO, aktivní ovlivňování
jejich očekávání před příjezdem i při pobytu v území a jejich směřování k žádoucímu chování.
Interpretace nabízí jednu z možností, jak na návštěvníka působit a pokusit se jeho chování ovlivnit.
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Účel těchto opatření (včetně interpretace) na úrovni celé CHKO:
•

odklonit částečně pozornost od nejpřetíženějších míst CHKO

•

v největších „tahácích“ zlepšit návštěvnický zážitek

•

preferovat delší, několikadenní pobyty, které by podpořily místní ekonomiku

•

posunout pozornost od přírodních fenoménů ke kulturním – snažit se o vyváženost
– více viz Analytická část, kapitola Stávající péče o území

Důležitým krokem k naplnění výše zmíněných opatření je vznik návštěvnického střediska CHKO,
tj. Domu přírody Broumovska.
Účel vzniku Domu přírody (vycházející z deklarovaného účelu na úrovni celé CHKO):
•

směřovat do něj část hlavního toku návštěvníků v přetížené lokalitě NPR Adršpašsko-teplické
skály

•

nabídnout zde návštěvníkům zázemí a atraktivní interpretační a informační služby, které:
o působí na zodpovědné chování návštěvníků v celém území,
o podpoří ochranu konfliktních a citlivých míst
o nasměrují návštěvníky také ke kulturním fenoménům v území a nabídnou jim tak
důvod zůstat v území déle a přispět místní ekonomice.

Dům přírody Broumovska je jedním z klíčových nástrojů prezentace hodnot území a jejich
komunikace směrem k návštěvníkům. K jakým cílům (ve vztahu k návštěvníkům) by měla komunikace
vést, uvádí následující kapitola.
Cíle interpretace
čeho chceme interpretací dosáhnout, jak má působit na návštěvníky, co by si měli návštěvníci odnášet a) v oblasti znalostí,
b) postojů (emocí) a c) jak by interpretace měla ovlivnit jejich chování

Při stanovování cílů interpretace je nezbytné vzít v úvahu účel, za jakým je interpretace plánována,
cíle ochrany přírody i zájmy dalších zainteresovaných stran (stakeholderů) jako jsou hospodářské
subjekty, obce, památkové instituce apod. Na jejich základě lze formulovat následující:
OBECNÝ CÍL interpretace (efektivní komunikace) v CHKO Broumovsko:
Pomoci návštěvníkům (místním i přespolním) vnímat význam a krásu i zranitelnost krajiny
Broumovska, uvědomit si provázanost jejích jednotlivých částí, které společně přispívají k její
jedinečnosti, ocenit tuto jedinečnost i snahy o její uchování ze strany ochrany přírody, hospodářů,
obcí, muzeí i dalších subjektů, a dát tak návštěvníkům možnost přispět k její ochraně a zachování.
Pro dosažení tohoto obecného cíle interpretace pak byly stanoveny dílčí komunikační cíle,
a to v oblasti vzdělávací, emoční a v oblasti chování.
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Jelikož DP Broumovska reprezentuje celou CHKO, všechny uvedené cíle interpretace platné pro
CHKO jsou tedy logicky i cíli interpretace v DP.
CÍLE VZDĚLÁVACÍ (= co by si měl návštěvník uvědomit nebo pochopit):
uvědomit si význam zdejší krajiny v kontextu České republiky, důvody, které vedou náš stát k její
ochraně, i roli, kterou mohu jako občan a návštěvník CHKO sehrát při jejím zachování
-

pochopit, že výjimečnost CHKO Broumovsko a zdejší krajiny spočívá ve spojení fenoménu
skalních měst evropského významu, zásobárny podzemní vod a harmonicky utvářené
kulturní krajiny Broumovského výběžku s množstvím historických památek

-

porozumět fenoménu skalních měst, včetně souvislostí v území CHKO i na dalších lokalitách

-

uvědomit si křehkost a zranitelnost přírody a krajiny Broumovska a porozumět tomu, že se
ochrana přírodních hodnot oblasti neobejde bez omezení pro pohyb a činnost návštěvníků

-

uvědomit si, že ochranářské i lesnické zásahy do zdejší krajiny, které se mohou na první
pohled zdát radikální, jsou nezbytnou součástí ochrany a péče o území

-

pochopit, proč je důležité z veřejných zdrojů podporovat péči o nezaměnitelného ducha místa
a jedinečnou krajinu Broumovska, biotopy na ni vázané a organismy, které ji obývají

-

pochopit, že součástí přírody Broumovska jsou i konkurující predátoři (velké šelmy, vydry,
rybožraví ptáci), kvůli nimž správci území i hospodáři přijímají opatření, která je třeba
respektovat

-

rozšířit mentální mapu oblasti o další přírodní a kulturní prvky

-

nahlédnout na historický vývoj oblasti v kontextu středoevropské historie.

CÍLE EMOČNÍ (= co by měl návštěvník pocítit na místě, s jakými pocity by měl odjíždět)
pocítit osobní vazbu ke krajině Broumovska a touhu něco pro její zachování udělat
-

ocenit jedinečnost ekosystému skalního města a harmonicky utvářené kulturní krajiny
Broumovského výběžku

-

pocítit respekt a úctu k silám přírody, které v průběhu milionů let pomáhají formovat
jedinečnou krajinu Broumovska, k historickým událostem, které jsou s touto krajinou
neodmyslitelně spjaty a k osudům i práci lidí, kteří k jejímu formování a uchování svým dílem
přispěli a přispívají

-

cítit potřebu se na Broumovsko vrátit a poznat jeho další části

-

ocenit práci správy CHKO Broumovsko a ochrany přírody jako takové.

36

CÍLE V OBLASTI CHOVÁNÍ (= co by měl návštěvník udělat, k jakému chování jej chceme motivovat)
respektovat hodnotu krajiny Broumovska a osobně přispět k jejímu zachování pro příští generace
-

vlastním chováním podporovat ochranu přírodních a kulturních hodnot oblasti

-

při objevování přírodních krás Broumovska je zároveň nepoškozovat svým chováním, jako je
sešlap citlivé vegetace, rytí nápisů do skal, rušení živočichů nebo odhazování odpadů

-

respektovat omezení parkování, vjezdu motorovými vozidly, pohybu mimo značené cesty,
a tím aktivně přispívat k ochraně přírodního dědictví i bezproblémovému provozu
hospodářské činnosti, které jsou součástí praktické péče o území CHKO, včetně těch
nejcennějších lokalit

-

respektovat hodnotu přírody a nenadřazovat jí své rekreační zájmy (např. „čištění“ skal od
cenné vegetace některými lezci, projíždění skal na horských kolech atd.)

-

směřovat svou návštěvu citlivých území do doby, kdy netrpí velkým náporem návštěvníků
a kdy přítomnost lidí nevadí

-

kladně referovat o přírodě a krajině Broumovska, péči o ně i pohostinnosti oblasti.

V případě Domu přírody k těmto komunikačním cílům přistupují ještě další cíle, které souvisejí
s provozem DP a jeho funkcí v území.
Většina návštěvníků by na základě návštěvy DP měla:
-

zorientovat se v území a dozvědět se, kde se lokality doporučované k návštěvě nacházejí

-

pochopit, jaké je zaměření naučných stezek a expozic

-

směrovat svou pozornost k dalším částem návštěvnické infrastruktury a stále více
především ke kulturním zajímavostem

-

najít v DP potřebné zázemí, které v místě zatím není dostatečné či zcela chybí.

-
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Cílové skupiny návštěvníků a práce s nimi
určení cílových skupin návštěvníků, na které se bude zaměřovat interpretace, odůvodnění výběru, specifika těchto skupin
návštěvníků

Při výběru cílových skupin interpretace bylo kromě znalosti návštěvníků území velmi důležité mít stále
na paměti účel vzniku interpretačního plánu a z něj vycházející cíle interpretace. I zde jsme
postupovali od cílových skupin pro území k cílovým skupinám pro DP. Bylo také třeba zvážit, zda
vůbec, případně do jaké míry, je šance jednotlivé skupiny návštěvníků interpretací oslovit.
Informace o skupinách návštěvníků důležitých z hlediska interpretačního plánu Domu přírody
Broumovska vycházejí z podkladů analýzy (především zjišťování toho, jaké skupiny návštěvníků se
v území pohybují), doplňujících diskusí se zástupci AOPK ČR – SCHKO Broumovsko, pracovníky
informačních center a destinačních managementů a dalšími poskytovateli služeb cestovního ruchu.
Bližší charakteristiku návštěvníků CHKO Broumovsko uvádí tabulka v části Analýza návštěvnosti.
Některé z uvedených skupin návštěvníků je však obtížné interpretací oslovit. Příkladem může být
část cyklistů a horolezců zaměřená výhradně na sportovní stránku věci (příznivci adrenalinových
zážitků). Tito návštěvníci většinou neřeší širší dopady svých aktivit – příroda pro ně představuje pouze
překážku, kterou je třeba zdolat. U podobných skupin je proto potřeba využít jiný způsob komunikace
či jiné opatření (např. medializace jejich problémového chování a jeho důsledků – nebezpečí úrazu
ostatních návštěvníků, trvalé poškození cenných částí přírody apod.).
Někteří návštěvníci mohou patřit do více skupin zároveň, a zatímco v určitých případech je lze
oslovit velmi těžko, u jiné formy návštěvy můžeme mít větší šanci: např. člověka, který sem přijde
cíleně kvůli sběru borůvek, oslovíme interpretací těžko, ale pokud přijede na výlet s vnoučetem, nabízí
se nová příležitost.
Vyšší šanci oslovit máme u lidí, kteří jsou otevřeni novým zážitkům a poznatkům (školní výlety,
rodiny s dětmi, mladší aktivní turisté, aktivní páry a skupiny přátel…). Část těchto návštěvníků, která
přijíždí individuálně nebo v malých skupinkách má možnost změnit své plány dle aktuální nabídky a
situace. Složitější situace je u zájezdů, ať už tuzemských nebo zahraničních (zejména polských), které
se řídí předem daným časovým harmonogramem, jenž není snadné změnit. Pro tuto skupinu by
návštěva nového návštěvnického centra musela přinášet významné obohacení programu – ať už
z pohledu snadného uspokojení fyziologických potřeb (kapacitní wc, možnost kvalitního rychlého
občerstvení), distribuce zajímavých informačních materiálů pro návštěvu oblasti nebo možnost
návštěvy atraktivní expozice v příslušné jazykové verzi a za příznivé ceny.
Při výběru a stanovení pořadí prioritních cílových skupin Domu přírody Broumovska jsme zohlednili
kombinaci 3 aspektů:
1. DOPAD – které ze zjištěných skupin návštěvníků mají z pohledu správců aktuálně největší
dopad na stav přírodních hodnot území a představují nejčastější zdroj problémového chování
2. VÝZNAM – které skupiny návštěvníků jsou aktuálně i perspektivně významné z hlediska
zajištění dlouhodobé podpory ochrany přírody (OP) ze strany veřejnosti
3. VELIKOST SKUPINY – početnost členů dané skupiny v území.
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Způsob výběru je popsán v komentáři u Přílohy 2, z níž vyplynulo toto pořadí priorit mezi
jednotlivými typy cílových skupin:
Typ A – Vysoký význam pro OP x Střední aktuální dopad na prostředí x Početné skupiny
• Školní výlety – prioritní cílová skupina pro Dům přírody – významná skupina návštěvníků před
hlavní letní sezónou, v návaznosti na nabídku programů ekologické výchovy může její význam
ještě vzrůst i v jiných částech roku mimo hlavní letní sezónu
•

Rodiny s dětmi – prioritní cílová skupina pro hlavní letní sezónu, rodiny s dětmi patří k častým
návštěvníkům domů přírody a v případě, že zde najdou nabídku uzpůsobenou vlastním
potřebám, mohou patřit k opakovaným návštěvníkům a vrátit se i mimo hlavní letní sezónu

•

Mladí aktivní turisté – významná skupina v hlavní letní sezónu i mimo ni, dokáže jednoduše
přizpůsobit program, vnímavá k tematice přírody a její ochrany

Typ B – Vysoký aktuální dopad na prostředí x Nízký význam pro OP x Početné skupiny
• zájezdy lázeňských hostů z Polska – početně silná cílová skupina hlavně mimo letní sezónu,
v případě vhodné nabídky služeb by mohla tvořit významnou část návštěvníků Domu přírody
•

výlety párů a skupin z Polska – významná cílová skupina po celou turistickou sezónu,
v případě vhodné nabídky služeb by mohla tvořit významnou část návštěvníků Domu přírody

Typ C – Vysoký aktuální dopad na prostředí x Střední význam pro OP x Málo početná skupina
• sportovní horolezci – prvolezci – početně omezená skupina s významným dlouhodobým
dopadem na některé části přírody
Typ D – Střední aktuální dopad na prostředí x Střední význam pro OP x Středně početné
skupiny
• cyklisté – rostoucí skupina návštěvníků skal, která se může dostávat do konfliktu s ostatními
(pěšími) návštěvníky a negativně ovlivňovat jejich zážitek, i do střetů se zájmy ochrany přírody
•

zájezdy českých seniorů – početně významná skupina návštěvníků mimo hlavní sezónu,
zpravidla s vyšším zájmem o přírodu a její ochranu, mohla by být důležitou skupinou pro Dům
přírody

•

výlety párů a skupin z ČR – rostoucí skupina návštěvníků v hlavní sezónu i mimo ni, pružná
z hlediska plánování svého programu

Typ E – Vysoký význam pro OP x Nízký aktuální dopad na prostředí x Málo početná skupina
• kulturní turisté – rostoucí skupina návštěvníků s potenciálně značným vlivem na další
příslušníky „kulturní veřejnosti“
Typ F – Střední význam pro OP x Nízký aktuální dopad na prostředí x Středně početná
skupina
chalupáři – důležitá místní skupina z pohledu podpory ochrany přírody – v území se často
pohybují v roli průvodců svých návštěv a mohou být dobrými ambasadory ochrany přírody,
protože mají zájem na zachování kvality prostředí v místech, kam dlouhodobě jezdí za
odpočinkem a přírodou; jejich dopad v roli návštěvníků je nízký, v jiné roli však některými
svými aktivitami (hluk, nepůvodní druhy) mohou prostředí ovlivnit i výrazně negativně
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Klíčová sdělení
odůvodnění výběru témat a klíčových sdělení, na která bude navazovat interpretace a která by si návštěvníci měli odnést;
výběr těchto sdělení musí logicky navazovat na reálně využitelné zdroje, definované cíle a cílové skupiny interpretace

Dům přírody má reprezentovat celé území, bylo tedy nutné stanovit a pracovat se sděleními pro celé
CHKO. Různá klíčová sdělení mohou mít v expozici DP různou míru důležitosti a může jim být přidělen
různě velký prostor, což závisí mimo jiné na lokalitě DP a jejím potenciálu pro ilustraci konkrétních
klíčových sdělení.
Klíčová sdělení představují to, co by si měl návštěvník CHKO Broumovsko odnést s sebou. Jedná se
o vytyčení jakýchsi opěrných bodů v dlouhém seznamu přírodního a kulturně-historického dědictví,
které lze v CHKO a jejím nejbližším okolí interpretovat.
Hlavní sdělení se rozpracovává do dílčích sdělení a příběhů, které budou strukturovat návštěvníkovu
zkušenost. Strukturování sdělení je nevyhnutné z hlediska procesu učení a vnímání každého člověka.
Schopnost člověka vnímat nové informace je omezená – nejnovější poznatky z oblasti komunikace
a mentální kapacity návštěvníků ukazují, že větší počet sdělení než 3-4 dnes nedokáže většina běžných
lidí zachytit, uvědomit si a zařadit.
Klíčová sdělení však nejsou slogany, které by se měly doslova kopírovat a v této podobě objevit na
všech interpretačních materiálech (!). Jejich úkolem je co nejlépe postihnout tematické souvislosti
a obsahově vymezit, co budeme návštěvníkovi sdělovat. Tvůrce interpretace si je pak dále rozpracuje
sám. Představují důležité vodítko, určují směr, od kterého by se tvůrce interpretace neměl odchýlit.
Hlavní sdělení
Jedinečnost Broumovska spočívá ve spojení skalních měst evropského významu, zásobárny
podzemních vod v Polické pánvi a zachovalé kulturní krajiny Broumovského výběžku.
Podrobnější sdělení
1. Jedinečné vlastnosti pískovců vedly na území CHKO Broumovsko nejenom ke vzniku skalních
měst, ale ovlivnily i charakter krajiny, vytvořily významnou zásobárnu podzemní vody a
projevily se v místní architektuře.
a. Broumovsko nám umožňuje pochopit vznik a vývoj skalních měst i vliv činnosti člověka
na jejich prostředí.
b. Adršpašsko-teplické skály tvořené křídovými pískovci jsou výjimečné svou rozlohou,
členitostí a výskytem jedinečných druhů nejenom v ČR, ale i v rámci Evropy.
c. Na Broumovsku lze kromě skalních měst vidět i další geomorfologické jevy vázané na
pískovce, jako jsou tabulové hory či kuesty.
d. Pískovce, které fungují jako filtry a zásobárny podzemních vod dělají z Broumovska a
Polické pánve jeden z nejdůležitějších vodních zdrojů v rámci celé republiky.
e. Pískovce byly základním stavebním materiálem použitým na stavbách a sochách
v celém regionu.
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2. Skalní města Broumovska jsou místem mnoha extrémů, útočištěm rostlin a živočichů, které
bychom jinde marně hledali, ukázkou houževnatosti živé přírody i zranitelnosti tohoto
prostředí.
a. Skalní města jsou prostředí plné extrémů. Na malé ploše, ale přitom díky velké výšce
skal obrovském povrchu, se zde projevují překvapivě výrazné rozdíly teplot (teplotní
inverze). Rozdíly jsou tak velké, že zde vedle sebe přežívá chladnomilná vegetace
z poslední ledové doby i druhy výslunných poloh nebo zde žijí organizmy, které se
jinak vyskytují o stovky kilometrů dále na sever či jih.
b. Křemenné pískovce tvoří na živiny chudé prostředí, ve kterém obstojí jen extrémně
houževnaté a nenáročné druhy, například mechorosty.
c. Díky své členitosti jsou velké oblasti skalních měst pro člověka nepřístupné a
neprostupné, čehož využívají nejen vzácní dravci a druhy obývající podzemní prostory,
ale i ostatní živočichové, kteří zde nacházejí bezpečné útočiště v kulturní krajině.
d. Krása a romantika skalních měst vynikne nejlépe v době mimo hlavní sezónu.
e. Člověk dokáže svou činností vážně poškodit či zničit i na první pohled věčné skály, a
proto je potřeba respektovat určitá omezení.

3. Krajina Broumovska podává svědectví o pracovitosti i spiritualitě našich předků. Lze v ní
nalézt otisk mnoha různých epoch a její kouzlo stojí za to poznávat a chránit.
a. Na periferii zemí koruny české v Broumově a okolí vzniklo jedno z center řádu
Benediktýnů v Evropě, které zdejší kraj utvářelo v dnes obdivovaný harmonický celek.
b. K jedinečným rysům krajiny Broumovska patří pole a louky, aleje, dominanty kostelů
vybudovaných špičkovými staviteli své doby, drobné sakrální památky nejvyšší kvality
i typické broumovské statky.
c. Bohaté průmyslové dědictví, jako jsou doly, lomy, či textilky vypovídá o pracovitosti
a podnikavosti zdejších obyvatel i o přírodním bohatství oblasti.
d. Příroda i kulturní krajina se neustále proměňují a hodnoty, které chceme zachovat,
bez cílené ochrany nepřežijí.
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Prostředky interpretace
návrh konkrétních způsobů interpretace jednotlivých sdělení pro dané skupiny návštěvníků

Podobně jako u předchozích kapitol by výběr prostředků interpretace pro Dům přírody měl navazovat
na prostředky interpretace pro celé území. Uvádíme zde proto alespoň stručný výběr základních
prostředků z pohledu celé CHKO Broumovsko:
Dům přírody (DP) Broumovska
Expozice v Domě přírody Broumovska má prezentovat CHKO Broumovsko jako celek a vycházet ze
sdělení interpretačního plánu území. Úkolem Domu přírody je mimo jiné návštěvníky směřovat
k dalším částem infrastruktury (například poskytnout informaci o tom, že více o přírodních hodnotách
území se dozví na tabulích k maloplošným chráněným územím, o historii benediktinského řádu
v klášteře v Broumově atd.) či prezentovat omezení, s nimiž se v CHKO návštěvník setká a pravidla,
kterými by se návštěvník při pobytu v CHKO měl řídit.
Naučná stezka
Naučná stezka má společné téma, návštěvníkovi přibližuje jedno, případně několik málo dílčích
sdělení a využívá autentická místa a fenomény, kde lze konkrétní sdělení dobře ilustrovat. Tomu by
měly odpovídat i zvolené lokality.
Prohlídka s průvodcem
Může se jednat o pravidelné prohlídky v tradičních prohlídkových objektech, jako jsou místní muzea,
přírodní i kulturní památky nebo příležitostné terénní exkurze s proškoleným místním průvodcem či
odborníkem – např. pracovníkem Správy CHKO či lesníkem.
Web Domu přírody Broumovska
Prezentace území, která by měla pro potenciálního i skutečného návštěvníka vytvářet celistvý obraz
území CHKO Broumovsko. Měla by obsahovat klíčová sdělení a souvislosti a nabídnout i podrobnější
informace, které není v terénu nutné prezentovat všem a návštěvník si je zde v případě zájmu může
snadno dohledat.
Podobně jako Dům přírody by i web měl návštěvníka směřovat k dalšímu objevování CHKO (tj. toho,
co je možné nabídnout a není v rozporu se zájmy ochrany přírody – viz zdroje interpretace, či jinými
omezeními, která jsou v území platná). Web by měl návštěvníkovi poskytnout potřebné základní
turistické informace o území, do kterého jede (dostupnost, orientace, služby, omezení, s nimiž se
v CHKO setká). Měl by také prezentovat vhodná pravidla chování při návštěvě a pobytu v CHKO.
Odkazy na: stávající osvědčené a funkční weby destinačních managementů, informačních center,
muzeí, spolků apod., které podávají podrobnější informace o konkrétních lokalitách či tématech
Digitální průvodce
On-line/off-line průvodce (např. nakoleipesky.cz, izi TRAVEL) naučnou stezkou, trasou či územím.
Průvodce funguje na principu volně stažitelné aplikace do mobilního telefonu. Aplikace umožňuje
tvořit prohlídky po objektech a venkovní trasy. Trasy jsou zaznačeny v mapě, jednotlivá zastavení mají
svůj popis, fotografie a audio stopu. Prohlídky po objektech nejsou vázány na mapu. Trasy a prohlídky
mohou být zdarma nebo zpoplatněny, záleží na tvůrci.

42

Návštěvnická mapa CHKO/konkrétní lokality – např. okolí Domu přírody
Jednoduchá návštěvnická mapa s lokalizací jednotlivých fenoménů (pouze těch, které je vhodné
ukazovat – viz zdroje interpretace) a jednoduchým popisem. Mapa umožňuje směrovat pozornost
návštěvníků do vybraných lokalit. Měla by zahrnovat přírodní, historické i kulturní dědictví oblasti,
které bude stručně představeno v souladu se sděleními, jež definuje interpretační plán. Mapa by měla
mít formu trhacího bloku A3 a obsahovat pravidla chování v CHKO.
Hledačka
Aktivita pro vyznavače hledaček (questingu), které jsou podobné šipkované či hledání „pokladu“.
Krabičky s „pokladem“ by měly být vždy umístěny v objektu, kde je někdo vydá a bude se o ně starat
(Dům přírody, knihovna, muzeum, informační centrum).
Z výše uvedeného stručného výčtu vyplývá, že jedním z hlavních prostředků interpretace a práce
s návštěvníky v měřítku celého území CHKO je právě Dům přírody – návštěvnické středisko CHKO
Broumovsko.
V dalším kroku bylo potřeba stanovit, jaké prostředky budou využity v rámci expozic Domu přírody.
Hlavní sdělení „Jedinečnost Broumovska spočívá ve spojení skalních měst evropského významu,
zásobárny podzemních vod v Polické pánvi a zachované kulturní krajiny Broumovského výběžku.“
se dále člení na podrobnější sdělení. Ta jsou různě významná pro různé cílové skupiny a lze je
komunikovat různým způsobem.
Tabulky na následujících stranách shrnují důležitost dílčích sdělení pro jednotlivé cílové skupiny
návštěvníků Domu přírody a prostředky, kterými by bylo vhodné jim přímo v Domě přírody sdělení
komunikovat.
Některá sdělení by neměla uniknout žádné skupině návštěvníků, jiná jsou pro některé skupiny
důležitější či zajímavější než pro ostatní. Pořadí cílových skupin u jednotlivých sdělení naznačuje, koho
potřebujeme, ale zároveň také máme šanci oslovit.
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Klíčové sdělení 1
„Jedinečné vlastnosti pískovců vedly na území CHKO Broumovsko nejenom ke vzniku skalních měst,
ale ovlivnily i charakter krajiny, vytvořily významnou zásobárnu podzemní vody a projevily se i
v místní architektuře.“
Dílčí, podrobnější sdělení

Cílové skupiny =
koho chceme oslovit

Prostředky

Všechny cílové skupiny
Mladí aktivní turisté
Výlety párů a skupin z ČR
Zájezdy českých seniorů
Kulturní turisté
Školní výlety
Chalupáři
Rodiče s dětmi

2D a 3D 2 film o vzniku a vývoji
skalních měst Broumovska a vlivu
člověka na ně

Výlety párů a skupin z Polska
Polské zájezdy lázeňských hostů

Film v polské mutaci

b) Adršpašsko-teplické skály
tvořené křídovými pískovci
jsou výjimečné svou rozlohou,
členitostí a výskytem
jedinečných druhů nejenom
v ČR, ale i v rámci Evropy.

Školní výlety
Rodiny s dětmi
Výlety párů a skupin z ČR
Kulturní turisté
Zájezdy českých seniorů
Chalupáři
Výlety párů a skupin z Polska
Polské zájezdy lázeňských hostů

Mapa střední Evropy s rozšířením
křídových pískovců a
zvýrazněnými skalními městy (s
fotografií) + text o odlišnosti
Adršpašsko-teplických skal
Názorné srovnání velikosti jiných
skalních měst v Evropě a na světě
Přehled vybraných druhů, které
obývají skalní města a pocházejí
z různých koutů světa (včetně
mapy světa s těmito druhy)

c) Na Broumovsku lze kromě
skalních měst vidět i další
geomorfologické jevy vázané
na pískovce, jako jsou tabulové
hory či kuesty.

Mladí aktivní turisté
Výlety párů a skupin z ČR
Školní výlety
Zájezdy českých seniorů
Chalupáři

Názorné ilustrace / letecké
snímky / fotografie s krátkými
texty vztaženými k bodům na
mapě
2D (a 3D) film o CHKO
Broumovsko
Schéma jak vzniká tabulová hora
Co je to kuesta a jak vznikla

a) Broumovsko nám umožňuje
pochopit, vznik a vývoj
skalních měst i vliv činnosti
člověka na jejich prostředí.

Z hlediska priorit a efektivního využití finančních prostředků je důležitější mít kvalitní cizojazyčnou (polskou,
anglickou…) mluvenou mutaci než 3D snímek(!), resp. film s rychle běžícími titulky

2
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d) Pískovce, které fungují jako
filtry a zásobárny podzemních
vod dělají z Broumovska a
Polické pánve jeden
z nejdůležitějších vodních
zdrojů v rámci celé republiky.

Školní výlety
Mladí aktivní turisté
Rodiny s dětmi
Výlety párů a skupin z ČR
Zájezdy českých seniorů
Kulturní turisté
Chalupáři

Schéma fungování pískovcové
pánve jakožto filtru
Mapa s vyznačením hranic
podzemního zdroje
Srovnání objemu vody ve zdroji
s vhodným měřítkem (např. za jak
dlouho by všechna
naakumulovaná voda protekla
jako řeka o velikosti Vltavy
v Praze nebo žízeň kolika lidí by
dokázala denně uhasit ze všech
svých pramenů apod.)

e) Pískovce byly základním
stavebním materiálem
použitým na stavbách a
sochách v celém regionu.

Kulturní turisté
Mladí aktivní turisté
Školní výlety
Chalupáři
Rodiny s dětmi
Výlety párů a skupin z ČR
Výlety párů a skupin z Polska
Zájezdy českých seniorů

Příklady použití různých druhů
pískovce na různé stavby
v regionu a okolí – vzorky kamenů
+ fotografie staveb/soch zasazené
do mapy
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Klíčové sdělení 2
„Skalní města Broumovska jsou místem mnoha extrémů, útočištěm rostlin a živočichů, které jinde
nenajdeme, ukázkou houževnatosti živé přírody i zranitelnosti tohoto prostředí.“
Dílčí, podrobnější sdělení

Cílové skupiny
= koho chceme oslovit

Prostředky

a) Skalní města jsou prostředí
plné extrémů. Na malé ploše
ale díky jejich velké výšce
obrovském povrchu se zde
projevují překvapivě výrazné
rozdíly teplot (teplotní
inverze). Rozdíly jsou tak velké,
že zde vedle sebe přežívá
chladnomilná vegetace
z poslední ledové doby i druhy
výslunných poloh nebo zde žijí
organizmy, které se jinak
vyskytují o stovky kilometrů
dále na sever či jih.

Mladí aktivní turisté
Výlety párů a skupin z ČR
Školní výlety
Rodiny s dětmi
Zájezdy českých seniorů
Chalupáři
Výlety párů a skupin z Polska
Polské zájezdy lázeňských hostů

b) Křemenné pískovce tvoří na
živiny chudé prostředí, ve
kterém obstojí jen extrémně
houževnaté a nenáročné
druhy, například mechorosty.

Školní výlety
Rodiče s dětmi
Mladí aktivní turisté
Výlety párů a skupin z ČR
Sportovní horolezci – prvolezci

Makrofotografie zajímavých
druhů / Fotografie zdejších rostlin
na extrémních stanovištích a
doklady jejich různých strategií
pro přežití + srovnání s jinými
prostředími

c) Díky své členitosti jsou velké
oblasti skalních měst pro
člověka nepřístupné a
neprostupné, čehož využívají
nejen vzácní dravci a druhy
obývající podzemní prostory,
ale i ostatní živočichové, kteří
zde nacházejí bezpečné
útočiště v kulturní krajině.

Všechny cílové skupiny
Cyklisté
Mladí aktivní turisté
Výlety párů a skupin z ČR
Polské zájezdy lázeňských hostů
Výlety párů a skupin z Polska
Školní výlety
Rodiny s dětmi
Sportovní horolezci – prvolezci
Chalupáři
Zájezdy českých seniorů
Kulturní turisté

Fotografie a zvuky těch, kdo se
ukrývají ve skalách – živočichů,
kteří zde nacházejí útočiště
Doklady toho, co způsobujeme
jako lidé tím, že je i zde rušíme
(např. animace typu
Krasoprojekta jako v DP
Moravského krasu)
Počítačová hra na webu DP –
projdi bludiště, najdi si úkryt

2 a 3D film 3 (využití efektu 3D =

pohled z ptačí perspektivy,
průlety skalami, zážitek
vertikály)
Animovaný počítačový 3D model
Adršpašsko-teplických skal 4,
model skály (věž i podzemí) se
zajímavými informacemi okolo
(rozdíl teplot, povrch stěn vs.
půdorys, nej...)
Fotografie rostlin na extrémních
stanovištích + srovnání s jinými
prostředími a zakreslením míst,
kde se normálně nejblíže
vyskytují v ČR nebo Evropě (skály
fungují jako magnet a přitahují
život)

Z hlediska priorit a efektivního využití finančních prostředků je důležitější mít kvalitní cizojazyčnou (polskou,
anglickou…) mluvenou mutaci než 3D snímek(!), resp. film s rychle běžícími titulky

3

4

ideálně s možností nasvícení simulujícího sluneční záření, animace bude využita k ilustraci více sdělení
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d) Krása a romantika skalních
měst vynikne nejlépe v době
mimo hlavní sezónu.

Kulturní turisté
Mladí aktivní turisté
Výlety párů a skupin z ČR
Výlety párů a skupin z Polska

e) Člověk dokáže svou činností
vážně poškodit či zničit i na
první pohled věčné skály, a
proto je potřeba respektovat
určitá omezení.

5

Všechny cílové skupiny
Sportovní horolezci – prvolezci
Cyklisté
Polské zájezdy lázeňských hostů
Výlety párů a skupin z Polska
Školní výlety
Mladí aktivní turisté
Rodiny s dětmi
Výlety párů a skupin z ČR
Zájezdy českých seniorů
Chalupáři
Kulturní turisté

Důležitá je kvalitní mluvená cizojazyčná (polská, anglická…) mutace filmu
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2D film 5 – co nabízejí různá roční
a denní období ve skalách
k vidění
Nahrávky zvuků, které lze slyšet
jen mimo hlavní provoz (zvuky
vody, zpěv ptáků apod.)
Vhodně zvolené úryvky poezie,
prózy, úryvky hudebních děl
spjatých s místem
Měkký jako kámen - příklady
poškození, fotky před a po
Časové údaje o tom, za jak
dlouho (pokud vůbec) poškození
přirozeně zmizí a za jak dlouho při
trvalém poškozování naopak
zmizí daná věc (blok pískovce se
„skluzavkou“

Klíčové sdělení 3
„Krajina Broumovska podává svědectví o pracovitosti i spiritualitě našich předků. Lze v ní nalézt otisk
mnoha různých epoch a její kouzlo stojí za to poznávat a chránit.“
Dílčí, podrobnější sdělení

Cílové skupiny
= koho chceme oslovit

a) Na periferii zemí koruny české
v Broumově a okolí vzniklo
jedno z center řádu
Benediktýnů v Evropě, které
zdejší kraj utvářelo v dnes
obdivovaný harmonický celek.

Kulturní turisté
Chalupáři
Školní výlety
Mladí aktivní turisté
Výlety párů a skupin z ČR
Výlety párů a skupin z Polska
Polské zájezdy lázeňských hostů

Kolonizace Broumovska a život
v klášteře ve středověku +
rozkvět v 18. století (sbírkové
předměty doplněné ilustracemi a
krátkými texty, videosmyčka o
stavění v krajině dokládající, že
krajina a stavby tvořily
harmonický celek
Aktivita - skládačka Vytvoř
harmonii jako staří mistři

b) K jedinečným rysům krajiny
Broumovska patří pole a
louky, aleje, dominanty
kostelů vybudovaných
špičkovými staviteli své doby,
drobné sakrální památky
nejvyšší kvality i typické
broumovské statky.

Kulturní turisté
Chalupáři
Výlety párů a skupin z ČR
Cyklisté
Mladí aktivní turisté
Školní výlety

Malá encyklopedie regionu – co
kde můžu vidět – kvalitní fotky
s krátkými popisy a umístěním do
mapy regionu + zástupci
typických prvků krajiny
Broumovska
Zásobník na letáky představující
turistickou nabídku v regionu
volně k rozebrání
Webové pexeso – typické prvky
krajiny Broumovska

c) Bohaté průmyslové dědictví,
jako jsou doly, lomy, či textilky
vypovídají o pracovitosti a
podnikavosti zdejších obyvatel
i o přírodním bohatství oblasti.

Školní výlety
Mladí aktivní turisté
Výlety párů a skupin z ČR
Cyklisté
Zájezdy českých seniorů
Kulturní turisté
Chalupáři
Rodiny s dětmi

Vybrané příběhy výrob / továren
/ dolů / lomů a jejich zakladatelů
Co a kde z toho můžu vidět?
Zásobník na letáky představující
turistickou nabídku v regionu
volně k rozebrání

d) Kulturní krajina i příroda se
neustále proměňují a hodnoty,
které chceme zachovat, bez
cílené ochrany nepřežijí.

Všechny cílové skupiny
Školní výlety
Mladí aktivní turisté
Výlety párů a skupin z ČR
Sportovní horolezci – prvolezci
Cyklisté
Zájezdy českých seniorů
Chalupáři
Rodiny s dětmi
Kulturní turisté

Co a proč ochranáři dělají –
konkrétní příklady/příběhy
z CHKO a z poslední doby – fotky
+ stručný popis nebo formou
krátkého videorozhovoru s
ochranářem
Jak můžu pomoci já – 5 příkladů,
které může každý turista udělat
pro zachování krásy Broumovska
Celé téma rytí do skal
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Prostředky

Kromě výše zmíněných expozičních prostředků bude vhodné vydat tyto tiskoviny:
•

Podrobný průvodce expozicí (česky / polsky / anglicky / německy) – k zapůjčení, určený pro
vážné zájemce o problematiku, amatérské odborníky, volně též ke stažení v pdf

•

Sylabus pro průvodce (česky / polsky) – volně ke stažení, určený pro průvodce česky a polsky
mluvících skupin, shrnuje hlavní myšlenky expozice a podává praktické pokyny pro organizaci
návštěvy (včetně kapacity wc a občerstvení, doporučené logistiky pro skupiny)

•

Průvodce po malé návštěvníky (česky / polsky / anglicky / německy) – k zakoupení nebo
v rámci rodinného vstupného trail pro rodiny s dětmi, volně též ke stažení v pdf

Doporučení:
Jedním z nejpalčivějších problémů, který v současné době Správa CHKO Broumovsko v lokalitě DP, tj.
Adršpašsko-teplických skal řeší, je rytí do skal. Změny, které tím návštěvníci působí, jsou bohužel ve
většině případů nevratné. Doporučujeme proto nápisy ve skalách cíleně využít právě v návštěvnickém
středisku – Domě přírody.
Příběhy nápisů a lidí, by mohly být vhodným způsobem jak poutavě propojit klíčová sdělení. Touha
návštěvníků zanechat po sobě na místě osobní vzkaz a „zvěčnit“ tak svoji návštěvu ve skalách, je zcela
přirozená. Nápisy ve skalách sloužily v minulosti k různým účelům a pojí se s nimi mnoho zajímavých
příběhů. Rytí a opracování kamene souvisí s jeho využití ve stavitelství a umění.
Udělat z kontroverzní aktivity jednu z linek, která bude propojovat dílčí sdělení (např. co ve skalách a
na skalách žije, co způsobuje činnost člověka ve zdejším prostředí, jak kámen ovlivnil podobu zdejší
kulturní krajiny) je dobrá cesta k tomu, jak zaujmout a přitáhnout pozornost k velmi osobnímu zážitku
a osudům návštěvníků. Dává nám to šanci přimět návštěvníky zamyslet se nad tím, co jejich chování
ve skalních ekosystémech způsobuje. Dům přírody by měl návštěvníkům umožnit zanechat osobní
vzkaz (stěna psaných vzkazů, návštěvnická kniha), aniž by museli poškozovat skalní útvary v přírodních
rezervacích.
Rytí do skal se v různých podobách vyskytuje v souvislosti se všemi návštěvníky, včetně turistů
z Polska. Zahraniční turisty bývá obecně problém zaujmout, pokud se u přírodních zajímavostí
nejedná o fenomény světového věhlasu a popularity. Zajímavé a zajímavým způsobem zpracované
téma nápisů ve skalách by mohlo k atraktivitě i osvětovému dopadu expozice v Domě přírody
Broumovska výrazně přispět.
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Doprovodná infrastruktura a služby
Tato část shrnuje, jaká doprovodná a návazná infrastruktura a služby jsou důležité pro fungování
Domu přírody Broumovska.
Infrastruktura
• parkování
o v těsném sousedství plánovaného Domu přírody se nachází dostatečná parkovací
kapacita
•

orientace a příchod z parkoviště, zastávek bus, vlak
o na příjezdových komunikacích zajistit v dostatečném okruhu naváděcí systém pro
Dům přírody
o z hlavních přístupových míst (parkoviště, zastávky bus, vlak) je třeba vyznačit jasnou
trasu pomocí šipek a poutačů k Domu přírody
o Dům přírody musí být jasně označen u vstupu i s uvedením, co v něm je (např. motto)
o u vstupu a ve vstupním prostoru budou orientační plánky s jasným popisem možností
programu v Domu přírody
o WC, občerstvení a pokladna budou jasně označeny

•

uschování kol
o Dům přírody bude vybaven úschovnou na kola a zavazadla, která usnadní
návštěvníkům DP absolvovat pěší výlet do skal

•

odpočinkový prostor
o Dům přírody bude mít dostatečně velký odpočinkový prostor, kde budou návštěvníci
moci relaxovat, plánovat další návštěvu a vstřebávat dojmy

•

WC
o WC v Domě přírody budou mít dostatečnou kapacitu na větší skupiny a budou zdarma
(cílem je zlepšit situaci v NPR, kde toalety nejsou a jiná možnost využití WC zdarma
není)

•

obchod se suvenýry
o obchod v Domě přírody bude nabízet tematicky zaměřené suvenýry, regionální
produkty

•

občerstvení
o návštěvníci Domu přírody budou mít možnost zakoupit a pohodlně zkonzumovat
jednoduché občerstvení
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Služby
• průvodcovská služba v objektu
o v expozici Domu přírody se bude průběžně pohybovat průvodce schopný reagovat
česky a polsky
•

nabídka programů pro školní skupiny
o pro školní skupiny (1. / 2. stupeň základní školy, střední školy, mateřské školy) budou
ve spolupráci s pedagogy připraveny programy na klíč, které budou využívat zázemí
Domu přírody a okolní přírodu

•

nabídka dočasných výstav
o Dům přírody bude obsahovat část vyhrazenou pro dočasné výstavy, které by mohly
přilákat opakované návštěvníky z regionu

•

nabídka dětských aktivit
o součástí Domu přírody bude vnitřní herna a vnější hřiště koncipované tematicky
v souladu s klíčovými sděleními
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Evaluace
Efektivitu interpretace ve vztahu k DP Broumovska lze posuzovat na dvou základních úrovních:
1) do jaké míry je naplňován účel Domu přírody jako důležitého prostředku interpretace
celého území CHKO Broumovsko,
2) do jaké míry je dosaženo stanovených komunikačních cílů Domu přírody.
1) Hodnocení účelnosti interpretace
Dům přírody by měl pomocí komunikačních prostředků, jako jsou informační služby, průvodcovské
služby, programy, expozice apod. dosáhnout toho, aby plnil svou konkrétní úlohu na území CHKO.
Kvůli tomu má být vybudován a provozován.
Účel DP Broumovska v Dolním Adršpachu byl stanoven následovně (viz Účel interpretace):
•

směřovat do DP část hlavního toku návštěvníků v přetížené lokalitě NPR Adršpašsko-teplické
skály

•

nabídnout v DP návštěvníkům zázemí a atraktivní interpretační a informační služby, které:
o působí na zodpovědné chování návštěvníků v celém území,
o podpoří ochranu konfliktních a citlivých míst,
o nasměrují návštěvníky také ke kulturním fenoménům v území a nabídnou jim tak
důvod zůstat v území déle a přispět místní ekonomice.

Aby bylo možné zhodnotit, do jaké míry DP stanovený účel a svou roli v rámci CHKO naplňuje, je
potřeba k jednotlivým bodům formulovat konkrétní, měřitelné, akceptovatelné, reálné
a pokud možno termínované cíle (ideálně viz níže bod 3):
Díky informacím a nabídce DP se
1. 15 % jeho návštěvníků rozhodne nenavštívit vytížený okruh skalním městem a vybere si
jinou náhradní aktivitu, například vycházkový okruh kolem DP,
2. u více než 50 % jeho návštěvníků se zvýší spokojenost z následné prohlídky skalních měst,
3. během 1. sezóny provozu poklesne počet zjištěných případů poškozování skal a znečišťování
okolí okruhů o 20 % v porovnání s výchozím stavem před otevřením DP,
4. 10 % návštěvníků rozhodne prodloužit pobyt v regionu a navštívit některý z doporučených
kulturních cílů na území CHKO.
Způsob hodnocení
Dosažení výše uvedených konkrétních cílů, lze vyhodnotit kombinací metod. Cíle 1 a 4 lze zhodnotit na
základě dotazníkového průzkumu prováděného mezi návštěvníky, kteří opouštějí DP. Cíl 2 lze
vyhodnotit dotazníkovým průzkumem mezi návštěvníky opouštějící skalní okruh. Cíl 3 lze zhodnotit na
základě terénního šetření či studie provedené v delší časové řadě.
Forma, rozsah, načasování, frekvence a způsob vyhodnocení jednotlivých šetření musí být
upřesněny odborníkem na oblast statistických šetření a průzkumů.
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2) Hodnocení dosažení komunikačních cílů
Dům přírody je především komunikační prostředek. O jeho smysluplnosti rozhoduje, do jaké míry
dokáže návštěvníkům srozumitelně sdělit klíčové informace, vzbudit žádané emoce a motivovat je
k určitému jednání. Tyto cíle jsou definovány v části Cíle interpretace, vztahují se přímo
k návštěvníkům DP a říkají, co by návštěvníci měli po zhlédnutí expozice pochopit (cíle vzdělávací),
pocítit (cíle emoční) a udělat (cíle v oblasti chování).
Vyhodnocování toho, do jaké míry se záměry tvůrců interpretace potkávají s realitou, je pro
efektivitu fungování DP stěžejní. Týká se to jak fáze vzniku DP a jeho expozic, tak období po jeho
otevření.
Ve fázi vzniku
• Zásada 1: U klíčových prvků expozice bude otestována jejich schopnost komunikovat
stanovené sdělení návštěvníkům pomocí maket prezentovaných vzorku hlavních cílových
skupin. Až na základě zjištění, že 70 % vzorku návštěvníků pochopilo sdělení exponátu, lze
zadat jeho výrobu.
Po otevření expozice
• Zásada 2: Formou strukturovaných rozhovorů s návštěvníky z různých cílových skupin bude po
zprovoznění DP periodicky ověřovaná efektivita expozice jako celku a jeho částí, která by měla
dosáhnout alespoň 70 %.
•

Zásada 3: V případě, že sdělení expozice a jednotlivých částí pochopí méně než 70 % vzorku,
provede provozovatel expozice příslušné úpravy. Při jejich navrhování postupuje podle Zásady
1 a výsledek ověřuje dle Zásady 2.

Forma, rozsah, načasování, frekvence a způsob vyhodnocení jednotlivých šetření musí být podle
konkrétní situace upřesněny odborníkem na interpretaci.
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Interpretační plán DP Broumovska – aplikační část
Aplikační část interpretačního plánu jako fáze v celém plánovacím procesu:
INFORMACE

ANALÝZA

VÝBĚR

AKCE

přehled zdrojů území,
sledování kontextu (co
vše se na místě
odehrává, jak místo
souvisí se svým
okolím), zjišťování
kvantitativních a
kvalitativních informací
o návštěvnících,
sledování stávajícího
marketingu místa,
přehled a hodnocení
stávající interpretace

hodnocení informací
zjištěných
v předchozím kroku,
vyvození závěrů pro
další postup, výběr
faktů relevantních pro
další plánování
interpretace

výběr způsobu
interpretace:

akční plánování:

cíle interpretace,
definování cílových
skupin interpretace,
tvorba sdělení
výběr prostředků
(forem) interpretace

kdo,
kde,
kdy,
co,
jak,
za kolik

Tuto část plánu je potřeba chápat jako logickou součást plánovacího procesu. V aplikační části
vycházíme ze zjištění analytické části plánu a z návrhů definovaných v plánovací části. Řešíme v ní, jaká
opatření je třeba zrealizovat, jejich logickou návaznost a kdo by měl být nositelem těchto opatření.

Navrhovaná opatření
Při návrhu opatření bylo potřeba mít na paměti účel vzniku tohoto dokumentu. Interpretační plán
Domu přírody Broumovska je dokument, jehož úkolem je:
a) stanovit zásady prezentace hodnot území prostřednictvím Domu přírody tak, aby tyto
hodnoty zůstaly zachovány,
b) snažit se předcházet střetům zájmů ochrany přírodních i kulturně-historických hodnot CHKO,
zajištění běžné hospodářské činnosti v území a zájmů cestovního ruchu.
Tuto skutečnost doporučujeme vždy zdůrazňovat při prezentaci plánu i jednotlivých navrhovaných
opatření dalším partnerům a subjektům v území jako jsou např. obce, informační centra či jiné
subjekty poskytující služby cestovního ruchu.
Opatření, která navrhujeme, jsou trojí povahy – institucionální opatření, činnosti a tzv. projekty.
•

Institucionální opatření jsou nezbytná k tomu, aby byla vytvořena dostatečná kapacita
k realizaci projektů a některých činností.

•

„Projekty“ zde rozumíme konkrétní záměry, jejichž realizace je pro naplňování cílů
interpretačního plánu důležitá. Mohou zahrnovat návazné části infrastruktury, jako je
naváděcí a orientační systém, dále produkty pro návštěvníky – například tiskoviny nebo
suvenýry, ale i služby – prohlídky s průvodcem apod.

54

•

Kromě řešení těchto konkrétních projektů je potřeba, aby pro naplnění Interpretačního plánu
DP CHKO Broumovsko AOPK ČR – Správa CHKO Broumovsko a partneři v regionu zajišťovali
řadu průběžných i jednorázových činností.

Vizuální identita
Toto důležité opatření je sice uvedeno dále v části Činnosti, nicméně pro další prezentaci
a komunikaci území má klíčový význam, proto ho zde uvádíme i samostatně.
Je potřeba najít vhodný symbol, maskota Domu přírody, který má provádět především dětské
návštěvníky Domem přírody a představit CHKO Broumovsko. Sokol, který by se nabízel, je již použit
jako maskot DP Český ráj. Z dalších živočichů byl v minulosti zmiňován např. kulíšek, který by mohl
tomuto účelu posloužit. Z hlediska relevance však doporučujeme využít spíše výra velkého, který je
vedle sokola stěhovavého dalším nejdůležitějším druhem Ptačí oblasti Broumovsko a je na rozdíl od
kulíška přímo vázán na biotopy skal.
Institucionální opatření
Tato opatření by měla mít v krátkodobém i střednědobém výhledu prioritu, nejenom proto, že jsou
zásadní pro realizaci Domu přírody, ale i pro směrování celkového rozvoje cestovního ruchu v území.
Hlavním opatřením v této oblasti je:
ustavení pozice pracovníka pro oblast práce s veřejností přímo na pracovišti Správy CHKO
Broumovsko.
Pracovník pro oblast práce s veřejností, by kromě osvětové činnosti a komunikace s veřejností
sledoval a ovlivňoval management návštěvníků na území CHKO, zajišťoval průběžný kontakt
s destinačními společnostmi, informačními centry, zástupci obcí a měst. Jeho klíčovým úkolem by bylo
také spolupracovat na realizaci Domu přírody a dohlížet na to, aby se jeho realizátoři i později
provozovatelé řídili přijatým interpretačním plánem.
V současné době se Správa CHKO Broumovsko komunikaci a práci s veřejností, která je nutnou
součástí péče o území, věnuje. Její kapacita je však v kontextu další agendy výrazně omezená.
Pracovníci se pak této oblasti činnosti správy často věnují jen z vlastní iniciativy a ve svém volném
čase. Skutečnost, že na Správě CHKO není partner, který má dostatek kapacity konzultovat vhodnou
prezentaci přírodních hodnot a snah ochrany přírody a průběžně udržovat dobrou komunikaci
a spolupráci v usměrňování cestovního ruchu, vnímají i destinační managementy a považují to za
velký hendikep pro celé území.
V případě, že by se nepodařilo vytvořit dostatečnou kapacitu v podobě vyčleněného pracovníka na
Správě CHKO, je realizace a naplnění smyslu interpretačního plánu iluzorní.
Vytvoření personální kapacity
Kdo:
Co:

AOPK ČR
vytvořit a obsadit stálé místo pracovníka pro práci s veřejností na Správě CHKO Broumovsko

Proč – co je účelem:
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•

zajistit spolupráci s realizátory Domu přírody při přípravě v souladu s cíli definovanými
interpretačním plánem

•

zajistit spolupráci s provozovatelem Domu přírody při zajištění provozu v souladu s cíli
definovanými interpretačním plánem

•

zajistit spolupráci s partnery v území v oblasti rozvoje cestovního ruchu a jeho usměrňování
jako jsou obce, vlastníci a hospodáři, kraje, destinační management, muzea, informační
centra, jiní důležití strategičtí partneři poskytující služby v cestovním ruchu

•

zajistit pravidelná mimosezónní setkání se zástupci destinačních managementů a pracovníky
informačních center v okolí CHKO, kde Správa CHKO získá zpětnou vazbu o průběhu uplynulé
sezóny a případných problémech, které bude potřeba řešit a bude mít možnost informovat
o tom, co SCHKO (AOPK ČR) v území dělá – na rozdíl od zveřejňování zpráv umožňuje tento
způsob osobní kontakt a dává příležitost věci vysvětlovat, nebo naopak klást dotazy apod.

•

zajistit kontakt a průběžnou komunikaci s médii

•

realizovat konkrétní projekty a spolupracovat nebo konzultovat přípravu dalších produktů
cestovního ruchu a částí infrastruktury v CHKO a bezprostředním okolí tak, aby výsledek nebyl
v rozporu s ochranou přírodních a kulturně-historických hodnot CHKO Broumovsko

•

sledovat dopady návštěvnosti na předměty ochrany na území CHKO

•

sledovat stav návštěvnické infrastruktury + pohyb návštěvníků v území ve vazbě na
návštěvnickou infrastrukturu a reagovat na aktuální situaci, konzultovat případná opatření –
ta se pak promítnou i do přípravy konkrétních projektů či produktů

Kdy: co nejdříve, nejpozději 2017
Zdroje: rozpočtové prostředky

Činnosti
Tyto činnosti jsou nezbytné k naplnění interpretačního plánu a zahrnují jednorázové, opakované
i průběžné aktivity, které zajišťují následující klíčové subjekty: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
(dále v tabulce AOPK – jejím kontaktním místem v regionu je Správa Chráněné krajinné oblasti (SCHKO) Broumovsko), destinační management (dále DM), provozovatelem DP (dále PDP)
a provozovatelem okruhu skalním městem (POSM).
Níže uvedená tabulka stručně popisuje činnosti doporučené tímto interpretačním plánem a stanovuje,
kterého subjektu se daná činnost dotýká. Činnosti jsou pro větší přehlednost seskupeny podle
tematických oblastí.
Koncepční činnosti
Co

Kdo
1. Sledovat tvorbu koncepčních a strategických rozvojových materiálů
s dopadem na území CHKO a zejména oblast Adršpašsko-teplických skal
a usměrňovat problematické návrhy už v plánovací fázi procesu

AOPK

2. Zajistit koordinaci kroků a komunikaci v rámci instituce. Komunikace
navenek by měla být jednotná a v souladu s cíli a obsahem

AOPK, PDP,
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interpretačního plánu (tj. regionální i centrální pracoviště dané instituce
by například mělo znát závěry interpretačního plánu).

DM, POSM

3. Vytvořit mechanismus monitoringu návštěvnosti CHKO a jeho dopadů na
území (ve spolupráci s odborníky). Průzkumy návštěvnosti a profilování
návštěvníků by do budoucna měly být jednou z důležitých oblastí práce
destinačních společností i správců návštěvnických objektů a lokalit.

AOPK, DM,
PDP, POSM

4. Na základě existující Analytické části Interpretačního plánu Domu přírody
Broumovska dopracovat Plánovací a Aplikační část Interpretačního plánu
pro celou CHKO Broumovsko

AOPK

5. Vytvořit marketingovou strategii a vizuální identitu včetně maskota Domu
přírody Broumovska

AOPK, PDP

6. U všech částí infrastruktury v okolí Domu přírody jasně stanovit, kdo za
ni bude zodpovědný a bude ji udržovat – především u věcí vznikajících
v rámci projektů, ke kterým se po uplynutí projektu často už nikdo
nehlásí

všichni
zřizovatelé
a realizátoři

7. Aktualizovat pravidla chování pro návštěvníky (vhodná forma
a zpracování pro cílové skupiny návštěvníků CHKO), která budou využívána
při prezentaci a interpretaci v území

Spolupráce
AOPK, POSM

8. Sledovat rozvoj nových sportů a technologií (např. drony), které mohou
snížit zážitek ostatních návštěvníků. V případě potřeby preventivně
stanovit pravidla pro jejich využívání v CHKO.

Spolupráce
AOPK, DM,
POSM, PDP

Komunikace
Co

Kdo
1. Komunikovat limity a specifika území i vhodné způsoby jeho využití
směrem k návštěvníkům, ale především k subjektům, které jsou či budou
aktivně zapojeny do cestovního ruchu (obce, destinační agentury,
ubytovatelé, informační centra, další poskytovatelé služeb, kraje,
organizátoři hromadných akcí)

AOPK

2. Komunikovat s médii na základě znalosti místních poměrů, aktuálních
a přesných informací a předcházet tak nedorozuměním, nereálným
očekáváním návštěvníků a zbytečným následným potížím

DM, AOPK,
PDP, POSM

3. Komunikovat návštěvníkům kapacitu parkovišť a dostupné služby
a infrastrukturu u parkoviště (občerstvení, toalety, kontejnery na odpad,
hřiště, posezení, panely s mapou a pravidly chování v území) a v Domě
přírody CHKO Broumovsko

DM, AOPK,
PDP, POSM
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4. Komunikovat pravidla chování v CHKO a propagovat nabídku vhodných tras
a programů Domu přírody pro různé skupiny návštěvníků prostřednictvím
spolupráce s ubytovateli a dalšími poskytovateli služeb

DM, AOPK,
POSM, PDP

5. Ve spolupráci s regionálním tiskem uvádět konkrétní příklady, kdy sběrači,
vyznavači adrenalinových zážitků (např. z řad motoristů, cyklistů a
horolezců) působí škody v přírodě, znepříjemňují pobyt ostatním
návštěvníkům, ohrožují sami sebe i ostatní. Vyzdvihovat aktivity těch, kteří
se chovají šetrně, pravidla prosazují a dodržují (obce, provozovatelé služeb,
turisté, sportovci i další návštěvníci).

DM, AOPK,
PDP, POSM

6. Komunikovat s návštěvníky akcí pořádaných na území CHKO a prezentovat
jeho jedinečnost v souvislostech

DM, AOPK,
PDP, POSM

7. Na nástupních parkovištích, v informačních materiálech a mediálních
výstupech informovat o možných rizicích některých forem horolezeckého
sportu ve vztahu k ochraně přírody i zážitku ostatních návštěvníků a vítat
horolezce, kteří se řídí kodexem lezení na pískovcích a chovají se
ohleduplně

DM, AOPK,
PDP, POSM

8. Na nástupních parkovištích, v informačních materiálech a mediálních
výstupech informovat o možných rizicích pohybu na kole v terénu a vítat
cyklisty, kteří se řídí kodexem terénního cyklisty

DM, AOPK,
PDP, POSM

Regionální produkty a suvenýry
1. Nabízet certifikované regionální produkty v Domě přírody

AOPK, PDP

2. Certifikovat služby a zážitky nabízené Domem přírody (například procházky
s místním průvodcem, průvodcované prohlídky v muzeu či Domě přírody,
programy apod.)

AOPK, PDP

Infrastruktura
1. Vytvořit expozice Domu přírody tak, aby byly obsahově i po formální
stránce v souladu s interpretačním plánem DP Broumovska a dobrou
praxí v interpretaci místního dědictví

AOPK, PDP

2. Odstraňovat starou a nefunkční infrastrukturu, která negativně ovlivňuje
návštěvnický zážitek (dopravní značky, turistické značení, mapy v terénu,
panely apod.) - týká se všech vlastníků a provozovatelů infrastruktury

DM, AOPK,
PDP, POSM

3. Udržovat infrastrukturu v dobrém stavu - týká se všech vlastníků
a provozovatelů infrastruktury

DM, AOPK,
PDP, POSM
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Dopravní dostupnost, parkoviště a orientace
1. Zajistit na příjezdových komunikacích v dostatečném okruhu naváděcí
systém pro Dům přírody

DM, AOPK,
PDP

2. Zajistit vyznačení přístupových tras z parkoviště, od zastávky autobusu a
vlaku v Adršpachu. Viditelně označit Dům přírody a hlavní motto u vstupu.

AOPK, PDP

3. Zajistit v Domě přírody možnost uschovat kola a zavazadla

AOPK, PDP

4. Zajistit snadnou orientaci v areálu a budově Domu přírody

AOPK, PDP

Programy
1. Vytvářet programy pro návštěvníky Domu přírody tak, aby naplňovaly cíle
interpretačního plánu, přizvat k přípravě místní odborníky a využívat
místní zdroje, které mají v území tradici

AOPK, PDP

2. Vyškolit místní průvodce, aby dokázali využívat nástroje interpretace
místního dědictví (spolupráce se školiteli interpretačních průvodců)

DM, AOPK,
PDP, POSM
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Projekty
Do této oblasti patří široká škála konkrétních záměrů od webu Domu přírody, přes publikace,
digitálního průvodce až po naučnou stezku. Tyto „projekty“ jsou stručně popsány v jednotlivých
kartách.
Karty jednotlivých prvků mohou posloužit k evidenci jednotlivých interpretačních prvků a ke sledování
jejich technického stavu, aktuálnosti apod. Karty jasně dokládají, k čemu byl daný prvek zřízen, jaká
klíčová sdělení by měl komunikovat, pro jakou cílovou skupinu návštěvníků byl určen, jak je zajištěna
jeho údržba apod.

Přehled karet s navrhovanými „projekty“, tj. prvky interpretace
Kód

Název prvku

DP

Dům přírody

K1

Web

K2

Digitální průvodce

S1

Suvenýry
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Karta interpretačního prvku
kód prvku
název prvku
lokalizace prvku

DP
Dům přírody Broumovska
Nový objekt u centrálního parkoviště v Dolním Adršpachu + jeho
nejbližší okolí

popis prvku (stručně 1 věta)

Návštěvnické středisko CHKO Broumovsko s vnitřní a venkovní
expozicí prezentující hodnoty území a nabízející služby
návštěvníkům skalních měst

význam prvku (1 odstavec, proč

Jediný takovýto typ návštěvnické infrastruktury v CHKO. Umožňuje
seznámit návštěvníky s územím CHKO Broumovsko a jeho
jedinečností, účelem jejího vyhlášení a dlouhodobými cíli ochrany
přírody v území, pomáhá usměrňovat pohyb návštěvníků v území –
směrovat pozornost do vybraných lokalit a k dalším částem
infrastruktury.

je důležitý)

Dům přírody má prezentovat CHKO Broumovsko jako celek
a vycházet ze sdělení interpretačního plánu.
Úkolem Domu přírody je také prezentovat omezení, s nimiž se
v CHKO návštěvník setká a pravidla, kterými by se měl při pobytu
v CHKO řídit.
V areálu se počítá s umístěním vnitřní a venkovní expozice o CHKO
Broumovsko. V Domě přírody by měl být multifunkční sál a zázemí
pro návštěvníky zahrnující toalety, občerstvení, provoz
informačních služeb a obchod se suvenýry. DP bude nabízet
vzdělávací a osvětové programy pro návštěvníky v interiéru
i exteriéru.
Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)

Všechny cílové skupiny. Prioritně školní výlety, rodiny s dětmi,
mladí aktivní turisté, výlety párů a skupin, polské zájezdy
lázeňských hostů, dále také zájezdy českých seniorů a doplňkově
i horolezci, cyklisté, zájemci o kulturu a chalupáři
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Karta realizace
kód prvku

DP

název prvku

Dům přírody Broumovska

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje

Areál Domu přírody Broumovska bude na základě interpretačního
plánu rozpracován v samostatné plánovací studii a příslušné
projektové dokumentaci.
Důležité součásti:

i informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

•

Plán, podle nějž se návštěvník zorientuje, a který ho
nasměruje do vhodných lokalit – zde se nacházíte (před
vstupem do areálu i uvnitř)

•

Jasný orientační systém v rámci areálu (toalety, informační
centrum, apod.)

• vnitřní a venkovní expozice
Všechna sdělení (klíčová i dílčí) by v Domě přírody měla být
zmíněna, i když některá nebudou rozpracována do větší hloubky.
věci k dořešení (co je potřeba
vymyslet a udělat, např. určit přesné
umístění panelu, určit přesnou
velikost, vyřešit napojení na
elektřinu/zdroj energie, vybudovat
stojan a nainstalovat panely)

cíle interpretace (co by měla
většina uživatelů získat, např.
celkový přehled o historii místa,
motivaci k návštěvě dalších míst,
kontaktní informace na správce,
kontakt na web o lokalitě, posílení
vědomí o místní historii, motivaci
k tomu, dozvědět se více)

prostředek interpretace

Je třeba dořešit:
•

zajistit realizátora a provozovatele Domu přírody

•

na základě parametrů daných interpretačním plánem
navrhnout expozice

•

zajistit finanční prostředky na realizaci

•

realizace

•

zajištění provozu návštěvnického střediska

Většina uživatelů by se díky DP Broumovska měla:
•

dozvědět, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
sdělení) – důraz na spojení pískovce, vody a člověka

•

dozvědět, kde se nacházejí lokality doporučené k návštěvě

•

pochopit, jaké je zaměření naučných stezek a expozic

•

pocítit obdiv k jedinečnosti území

•

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná pro
zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud dodržují
pravidla, aktivně přispívají k ochraně území

Areál Domu přírody Broumovska s vnitřní a venkovní expozicí.

(podrobný popis řešení prvku – co je
to, jak velké, z jakých částí se skládá,
jak by mělo fungovat)
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odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část

Bude předmětem studie

a celek)

Monitoring / řízení kvality

•

Před schválením by návrhy prvků v DP, včetně expozice,
měly být otestovány na vzorku potenciálních návštěvníků,
aby bylo zjištěno, zda naplňují stanovené cíle

•

Bude průběžně sledována zpětná vazba od návštěvníků
a dalších uživatelů a podněty budou využity v rámci činnosti
Domu přírody
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Karta interpretačního prvku
kód prvku
název prvku

K1

lokalizace prvku

Web pro návštěvníky Domu přírody Broumovska
Na portálu Domů přírody AOPK ČR

popis prvku (stručně 1 věta)

Webové stránky určené návštěvníkům Domu přírody Broumovska

význam prvku (1 odstavec, proč

Základní prostředek pro prezentaci Domu přírody a hodnot území,
který návštěvníkům umožňuje naplánovat si svou návštěvu.
Prostředek pro informování návštěvníků i místní veřejnosti
o aktuálním dění v Domě přírody, včetně osvětových akcí. Dále
umožňuje usměrnit očekávání návštěvníků již před příjezdem do
území a směrovat jejich pozornost do vybraných lokalit.

je důležitý)
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Karta realizace
kód prvku

K1

název prvku

Web pro návštěvníky Domu přírody Broumovska

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje

Web bude zahrnovat tyto oblasti:

i informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

věci k dořešení (co je potřeba
vymyslet a udělat, např. určit přesné
umístění panelu, určit přesnou
velikost, vyřešit napojení na
elektřinu/zdroj energie, vybudovat
stojan a nainstalovat panely)

•

přivítání návštěvníků v území, prezentace území jako
jedinečné lokality založená na klíčových sděleních

•

představení hlavních hodnot území ve vazbě na expozici
a lokality, kde je návštěvníci mohou vidět (pouze vybrané,
vhodné lokality)

•

podrobnější informace o vybraných tématech, o která je
zájem (dle aktuální potřeby)

•

mapa území CHKO a jeho nejbližšího okolí, tematické mapy
(veřejnosti nepřístupné oblasti, ochrana přírody, geologická
mapa apod.)

•

usměrnění očekávání – občerstvení, odpadkové koše apod.,
+ vysvětlení omezení pohybu v území – proč je nutné
a k čemu je dobré

•

odkazy na další zajímavé zdroje informací o Broumovsku

•

pravidla chování v území (a rady pro pohyb v území),
včetně Kodexu terénního cyklisty

•

kontakty pro případ ohrožení (policie, záchranáři, hasiči)

•

informace o aktuálním dění v CHKO a pozvánky na akce pro
veřejnost

•

zorientování se v nabídce služeb v území

Klíčová sdělení (myšlenky), se kterými by se mělo pracovat:
všechna klíčová sdělení a souvislosti
Je třeba dořešit:
•

vytvořit redakční radu se zastoupením investora a
provozovatele DP k zajištění shody na obsahu
prezentovaných informací

•

navrhnout texty

•

nastavit pravidla pro publikování a recenzování příspěvků

•

zajistit fotografie a vhodné mapy

•

zajistit propagaci webu a informovat o něm další
zainteresované subjekty (DM, informační centra,
ubytovatelé, obce)

•

propojit web odkazy s ostatními již existujícími weby
v regionu (destinační managementy, muzea, informační
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centra, zájmové spolky apod.) a vyměnit si odkazy

cíle interpretace (co by měla
většina uživatelů získat, např.
celkový přehled o historii místa,
motivaci k návštěvě dalších míst,
kontaktní informace na správce,
kontakt na web o lokalitě, posílení
vědomí o místní historii, motivaci
k tomu, dozvědět se více)

•

zajistit dlouhodobou spolupráci a pravidelnou aktualizaci
informací na krajských webech a webu Czechtourismu,
které budou považovat nový web za důvěryhodný zdroj
informací

•

zajistit pravidelnou aktualizaci obsahu webových stránek

•

zajistit chod webu (personální a finanční zajištění)

Většina uživatelů by se díky webu měla:
•

dozvědět, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní a dílčí
sdělení)

•

dozvědět, kde se nacházejí lokality doporučené k návštěvě

•

pochopit, jaké je zaměření naučných stezek a expozic

•

pocítit obdiv k jedinečnosti území

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná pro zachování
místních hodnot a mít pocit, že pokud dodržují pravidla, aktivně
přispívají k ochraně území
prostředek interpretace
(podrobný popis řešení prvku – co je
to, jak velké, z jakých částí se skládá,
jak by mělo fungovat)

Web by měl návštěvníkovi poskytnout:
a) potřebné základní turistické informace o Domě přírody a o
území, do kterého jede (dostupnost, orientace, služby, omezení,
s nimiž se v CHKO setká),
b) prezentovat vhodná pravidla chování při návštěvě a pobytu
v CHKO,
c) obsahovat podrobnější informace, které není v terénu nutné
prezentovat všem a návštěvník si je v případě hlubšího zájmu může
na webu snadno dohledat,
d) odkazy na další užitečné existující zdroje informací o území.

odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část
a celek)

Monitoring / řízení kvality

Příprava obsahu: 20 – 50 tis. Kč
Uveřejnění obsahu: 20 – 50 tis. Kč
Provoz webu (za 1 rok): práce redaktora 50 tis. Kč
•

Před spuštěním bude obsah webových stránek otestován
na vzorku potenciálních návštěvníků a bude zjišťováno,
jestli naplňuje stanovené cíle

•

Bude průběžně sledována zpětná vazba od návštěvníků
a dalších uživatelů (místní subjekty v cestovním ruchu –
např. ubytovatelé, informační centra), která bude
zohledněna při případných úpravách a aktualizaci obsahu
a struktury webu
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Karta interpretačního prvku
kód prvku
název prvku
lokalizace prvku

K2
Digitální průvodce
Dostupný na webu pro návštěvníky Domu přírody Broumovska

popis prvku (stručně 1 věta)

On-line/off-line průvodce (např. nakoleipesky.cz, izi TRAVEL)
expozicemi Domu přírody

význam prvku (1 odstavec, proč

Průvodce nahrazuje nebo doplňuje tištěné panely v expozici

je důležitý)
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Karta realizace
kód prvku

K2

název prvku

Digitální průvodce

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje

Klíčová sdělení (myšlenky), se kterými by se mělo pracovat:
všechna klíčová sdělení dle interpretačního plánu

i informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

věci k dořešení (co je potřeba
vymyslet a udělat, např. určit přesné
umístění panelu, určit přesnou
velikost, vyřešit napojení na
elektřinu/zdroj energie, vybudovat
stojan a nainstalovat panely)

cíle interpretace (co by měla
většina uživatelů získat, např.
celkový přehled o historii místa,
motivaci k návštěvě dalších míst,
kontaktní informace na správce,
kontakt na web o lokalitě, posílení
vědomí o místní historii, motivaci
k tomu, dozvědět se více)

prostředek interpretace
(podrobný popis řešení prvku – co je
to, jak velké, z jakých částí se skládá,
jak by mělo fungovat)

Je třeba dořešit:
•

vybrat vhodnou aplikaci

•

vytvořit koncepci a obsah trasy, vytipovat zastavení (body)
a připravit k nim texty (popisy), obrázky, popřípadě audio

•

převést návrhy do aplikace

•

zajistit fotografie, vhodné mapy, audio nahrávky

•

zajistit propagaci, informovat o aplikacích další
zainteresované subjekty (DM, informační centra,
ubytovatelé, obce)

•

zajistit údržbu a případnou aktualizaci tras a obsahu
jednotlivých zastavení

Většina uživatelů by se díky aplikaci měla:
•

dozvědět, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
sdělení) a jednotlivých lokalit, ke kterým je průvodce
směřuje

•

dozvědět, kde se nacházejí lokality doporučené k návštěvě

•

pocítit obdiv k jedinečnosti území

•

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná pro
zachování místních hodnot

•

mít pocit, že pokud dodržují pravidla, aktivně přispívají
k ochraně území

Volně stažitelná aplikace, která funguje v on-line i off-line (!) režimu
představí vybrané prvky expozice a fenomény území formou
tematických tras nebo bodových informací. Informace mohou
obsahovat text, fotografie, audio nebo video obsah.
Informace lze v případě potřeby jednoduše upravit.
Trasy lze vytvořit v jazykových mutacích.

odhadované náklady na

Zpracování jednoho bodu: podle náročnosti 2-10 tis. Kč (vyšší cena
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realizaci (co stojí která část
a celek)

např. v případě využití audio záznamů), celková kalkulace na jeden
bod musí vždy zahrnovat i poměrné náklady na přípravu koncepce
(bude potřeba např. u tras apod.)
Aplikace: volně k použití

Monitoring / řízení kvality

•

Před spuštěním budou jednotlivé části průvodce
otestovány na vzorku potenciálních návštěvníků a bude
zjišťováno, jestli naplňují stanovené cíle

•

Bude průběžně sledována zpětná vazba od návštěvníků
a dalších uživatelů (místní subjekty v cestovním ruchu –
např. ubytovatelé, informační centra), která bude
zohledněna při případných úpravách a aktualizaci obsahu
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Karta interpretačního prvku
kód prvku
název prvku

S1

lokalizace prvku

Suvenýry
K dispozici v Domu přírody Broumovska

popis prvku (stručně 1 věta)

Suvenýry z návštěvy Domu přírody Broumovska

význam prvku (1 odstavec, proč

Umožňuje připomenout návštěvníkům území CHKO i po návratu
domů, upevnit tak příjemný zážitek a přispět k opakování návštěvy
území nebo k jejímu doporučení druhým.

je důležitý)

Suvenýry jsou důležitým pojítkem mezi územím a návštěvníkem.
Mohou skrz vzpomínky na zajímavé zážitky připomenout informace
o území.
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Karta realizace
kód prvku

S1

název prvku

Suvenýry

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje

Vhodným suvenýrem mohou být regionální produkty, jako je
například med nasbíraný včelami přímo na území CHKO, klášterní
oplatky, biodžemy či suvenýry s postavičkou maskota Domu
přírody.

i informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Klíčová sdělení (myšlenky), se kterými by se mělo pracovat:
•

Suvenýry (předměty jako trička, plátěné tašky, dřevěné
tužky, hrníčky apod.) s nápisy, slogany odvíjejícími se od
sdělení (ochrana sokola, nežádoucí rytí do skal apod.)
Inspirací může být profesionální a velmi efektivní způsob,
jak se suvenýry a slogany pracují v klášteře v Broumově

Sdělení by však měl být pouze omezený počet a měly by jasně
oslovovat cílové skupiny návštěvníků
věci k dořešení (co je potřeba
vymyslet a udělat, např. určit přesné
umístění panelu, určit přesnou
velikost, vyřešit napojení na
elektřinu/zdroj energie, vybudovat
stojan a nainstalovat panely)

Je třeba dořešit:
•

zvolit vhodné suvenýry po konzultaci se zástupci
informačních center a muzeí, kteří mají největší přehled
o tom, jaký typ suvenýrů je návštěvníky žádaný – mít
přitom ale na paměti cíle interpretace a sdělení! Nejde jen
o podporu cestovního ruchu bez jiného cíle.

•

vytvořit maskota Domu přírody, aby se s ním dalo pracovat

•

navrhnout vhodné texty (slogany) v souladu se sděleními

•

zajistit návrhy a výrobu

•

zajistit distribuci

•

zajistit finanční prostředky
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cíle interpretace (co by měla
většina uživatelů získat, např.
celkový přehled o historii místa,
motivaci k návštěvě dalších míst,
kontaktní informace na správce,
kontakt na web o lokalitě, posílení
vědomí o místní historii, motivaci
k tomu, dozvědět se více)

prostředek interpretace
(podrobný popis řešení prvku – co je
to, jak velké, z jakých částí se skládá,
jak by mělo fungovat)

odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část
a celek)

Většina uživatelů by si díky suvenýrům měla připomenout:
•

v čem spočívá jedinečnost CHKO (hlavní sdělení)

•

že svým chováním (podle pravidel) aktivně přispěli
k ochraně území

•

zážitek z území (a má možnost dát o jedinečnosti území
vědět dalším lidem)

•

pocit, že zakoupením suvenýru podpořili CHKO a region

Různé předměty jako
sklenička medu, trička, cyklistické dresy, plátěné tašky, dřevěné
tužky, reflexní bezpečnostní pásky na rukáv (používané cyklisty
nebo chodci, kteří musí jít po špatně osvětlených cestách nebo
silnici), bidony s potiskem
Med s potiskem 1ks: 200-300 Kč
Tričko s potiskem 1ks: 200-500 Kč
Cyklistický dres s potiskem 1ks: 400-800 Kč
Plátěná taška s potiskem 1ks: 200-400 Kč
Dřevěné tužky s potiskem 1ks: 30-50 Kč
Reflexní páska s potiskem 1ks: 30-50 Kč
Bidony s potiskem 1ks: 150-300 Kč

Monitoring / řízení kvality

•

Bude průběžně sledována prodejnost suvenýrů a zpětná
vazba od návštěvníků a dalších uživatelů (místní subjekty
v cestovním ruchu – např. ubytovatelé, informační centra),
která bude zohledněna při případných úpravách
a aktualizaci obsahu (např. vhodné slogany na suvenýrech)
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Navrhovaný harmonogram
V tomto harmonogramu je předchozím navrhovaným opatřením přiřazen zhruba jejich časový horizont
Číslo

Název opatření / prostředek interpretace

2016

2017

2018

x

x

x

2019

2020

Komentář

INSTITUCIONÁLNÍ OPATŘENÍ
Vytvoření personální kapacity na Správě
CHKO Broumovsko

Vytvořit a obsadit do konce roku 2017

ČINNOSTI
Koncepční
1

Sledovat tvorbu koncepčních
a strategických rozvojových materiálů

x

x

x

x

x

Průběžně

2

Koordinace kroků a komunikace v rámci
jednotlivých institucí

x

x

x

x

x

Průběžně

3

Vytvořit mechanismus monitoringu
návštěvnosti

x

x

x

x

x

Vytvořit v roce 2016/2017, sledovat
a vyhodnocovat návštěvnost průběžně

4

Dopracovat Interpretační plán CHKO
Broumovsko

x

5

Vytvořit marketingovou strategii a vizuální
identitu DP

x

x

6

Jasně stanovit zodpovědnost za údržbu
konkrétní části návštěvnické infrastruktury
či produktu

x

x

x

Nejlépe v roce 2017
Po nalezení vhodného realizátora a provozovatele,
nejlépe 2017 (max. 2018)
x

x

Co nejdříve zajistit u stávající infrastruktury a pak
vždy při vzniku nové infrastruktury/produktu

Číslo

Název opatření / prostředek interpretace

7

Vytvořit pravidla chování pro návštěvníky

8

Sledovat rozvoj nových sportů a
technologií. V případě potřeby preventivně
stanovit pravidla pro jejich využívání
v CHKO.

2016

2017

2018

2019

2020

x

Komentář
Co nejdříve

x

x

x

x

x

Průběžně

Komunikace
1

Komunikovat limity využití území –
návštěvníkům i subjektům v cest. ruchu

x

x

x

x

x

Průběžně

2

Komunikovat s médii a předcházet
nedorozuměním

x

x

x

x

x

Průběžně

3

Komunikovat návštěvníkům kapacitu
parkovišť a dostupné služby

x

x

x

x

x

Průběžně

4

Komunikovat pravidla chování v CHKO
a nabídku DP prostřednictvím
poskytovatelů služeb

x

x

x

x

x

Průběžně

Ve spolupráci s regionálními médii
publikovat konkrétní příklady, kdy sběrači,
vyznavači adrenalinových zážitků
(především motoristé, cyklisté, horolezci)
a jiní návštěvníci působí škody v přírodě.
Vyzdvihovat pozitivní aktivity části
sportovní veřejnosti, která se naopak
chová šetrně a pravidla prosazuje a

x

x

x

x

x

Průběžně

5
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Číslo

Název opatření / prostředek interpretace

2016

2017

2018

2019

2020

Komentář

dodržuje + další příspěvky místní veřejnosti
v péči o přírodní a kulturní hodnoty území.
6

Komunikovat s návštěvníky akcí
pořádaných na území CHKO a prezentovat
jeho jedinečnost

x

x

x

x

x

Průběžně

7

Informovat o možných rizicích některých
způsobů lezení, vítat návštěvníky, kteří se
řídí kodexem lezení na pískovcích

x

x

x

x

x

Průběžně

8

Informovat o možných rizicích pohybu na
kole v terénu, vítat návštěvníky, kteří se řídí
kodexem terénního cyklisty

x

x

x

x

x

Průběžně

x

x

x

Po zahájení provozu

x

x

x

x

Průběžně

x

x

x

Regionální produkty a suvenýry
1

Nabízet certifikované regionální produkty
v Domě přírody

2

Certifikovat výrobky, služby a zážitky

x

Infrastruktura
1

Vytvořit expozice DP tak, aby byly
v souladu s interpretačním plánem DP
Broumovska

Termín realizace závisí na zajištění finančních
prostředků
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Číslo

Název opatření / prostředek interpretace

2016

2017

2018

2019

2020

Komentář

2

Odstraňovat starou a nefunkční
infrastrukturu

x

x

x

x

x

Průběžně

3

Udržovat infrastrukturu v dobrém stavu

x

x

x

x

x

Průběžně

1

Zajistit na příjezdových komunikacích
v dostatečném okruhu naváděcí systém
pro Dům přírody

x

x

2

Zajistit vyznačení přístupových tras
z parkoviště, od zastávky autobusu a vlaku
v Adršpachu. Viditelně označit Dům
přírody u vstupu.

x

x

x

3

Zajistit v Domě přírody možnost uschovat
kola a zavazadla.

x

x

x

x

Zajistit nejpozději do otevření Domu přírody

4

Zajistit snadnou orientaci v areálu a
budově Domu přírody

x

x

x

x

Zajistit nejpozději do otevření Domu přírody

Dopravní dostupnost, parkoviště
a orientace

Zajistit nejpozději do otevření Domu přírody

Zajistit nejpozději do otevření Domu přírody
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Číslo

Název opatření / prostředek interpretace

2016

2017

2018

2019

2020

Komentář

x

x

x

x

x

Průběžně

x

x

x

x

Oslovit zájemce 2017, podle zájmu je proškolit
před sezónou 2018, 2019, následně školit
průběžně

x

x

x

x

Příprava 2016-2017, realizace dle dostupnosti
prostředků 2018/2019, následně provoz

Programy
1

Vytvářet programy pro návštěvníky tak,
aby naplňovaly cíle interpretačního plánu

2

Vyškolit místní průvodce (mohou provádět
pravidelně nebo příležitostně)

Kód

PROJEKTY

DP

Dům přírody

K1

Web

K2

Digitální průvodce

S1

Suvenýry

x

x

x

x

x

x

x

Koncepce 2016/2017, realizace dle dostupnosti
prostředků a v návaznosti na realizaci DP, údržba
průběžně

x

x

x

x

Vznik v návaznosti na vytvoření DP, aktualizace
a rozšiřování průběžně

x

x

x

x

Závisí na dořešení vizuálního stylu a maskota DP
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Příloha 1 – Zdroje interpretace
Geologie a geomorfologie
Broumovské stěny – 14km dlouhý, výrazný nesouměrný hřbet v krajině zvaný kuesta. Svah do Polické
pánve je mírný ale do Broumovské kotliny padá hřbet skalními stěnami a prudkým svahem.
Z Hvězdy se nabízí jeden z nejlepších pohledů na kuestu, „letecký pohled“ na Broumovskou kotlinu
a po část roku je na zoraných polích v krajině možné vidět charakteristickou, červeně zbarvenou
půdu.
V oblasti Božanovského Špičáku, nejvyššího vrcholu Broumovských stěn (773 m), se vyskytují skalní
hřiby vzniklé selektivním zvětráváním pískovcových skal (Slavný). Ze skalní vyhlídky na Božanovském
Špičáku je výhled na hraniční Javoří hory, stolovou horu Bor a Hejšovinu (za hranicí v Polsku).
Vzhledem k poloze velmi blízko státní hranice se stávají oblíbeným místem polských turistů. Až na
hřeben se dá vyjet autem a je zde vybudováno parkoviště. Hvězda i Slavný jsou dobře dostupné
autobusem. Pro potenciální nárůst počet návštěvníků zde není dostatečná infrastruktura.
Polické stěny – navazují na Broumovské stěny a táhnou se směrem k Polici nad Metují. Nachází se
v nich řada roklí, nejznámější je Kovářova. Stěny jsou orientovány podle tektonických puklin
a z ptačího pohledu působí rovnoběžně. Nynější název pro MZCHÚ – Polické stěny je pro návštěvníky
matoucí, protože je sice historický, ale dlouho se nepoužíval, obě části stěn se označovaly společným
názvem Broumovské stěny.
Javoří hory – hraniční hory sopečného původu. Nejvyšší vrchol, Ruprechtický Špičák (880 m), je
oblíbeným vyhlídkovým místem v zatím méně navštěvované části CHKO. Rozhledna nabízí kruhový
výhled na české i polské území (Broumovské stěny, Krkonoše, Góry Stolowe, Orlické hory).
Adršpašsko–teplické skály – nejnavštěvovanější části jsou Adršpašské a Teplické skalní město, tato
seskupení skal se tvořila během geologických dob vlivem tektonické činnosti, eroze a větrání
z původně celistvé pískovcové tabule, Adršpašské skalní město se nachází v severní části plošiny a je
tvořeno převážně soustavou izolovaných věží a pilířů, Teplické skalní město se nachází v jižní části
plošiny a je naopak nápadné výraznými skalními stěnami. Adršpašské a Teplické skály jsou od sebe
odděleny hlubokou Vlčí roklí, kterou vede turistická značka a tvoří tak spojnici mezi oběma skalními
městy, části Vlčí rokle jsou zpřístupněny dřevěnými povalovými chodníky. Okruhy skalními městy
nabízí pohledy na věže připomínající nejrůznější postavy či předměty (Milenci, Homole cukru)
zpřístupněné skalní soutěsky, výhled na vodopád nebo plavbu na lodičce po jezírku.
Křížový vrch – vrch naproti Adršpašskému skalnímu městu v Dolním Adršpachu s litinovými
barokními reliéfy křížové cesty zasazenými ve skalních stěnách. Přírodní rezervace. Od kříže na
vrcholu se nabízí dobrý výhled na skalní město, i mnohem dále do krajiny, například na Krkonoše.
Jiráskovy skály – zřícenina hradu Skály, pod skalami zámeček Bišík (Bischofstein) a Černé jezírko
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Ostaš – stolová hora, na vrcholu Frýdlantská skála s výhledem do okolí, na okraji skalní město zvané
Horní labyrint nebo také Bludiště, na okraji také Krtičkova vyhlídka, k místu se váže pověst o zrádci
Holínkovi
Kočičí skály – zvané také Dolní labyrint, skalní město o 80m níže oproti náhorní plošině Ostaše,
nachází se zde Sluj českých bratří
Jestřebí hory – tvoří JZ hranici CHKO Broumovsko, z rozhledny na nejvyšším vrcholu Žaltman (739m)
panoramatický rozhled na Krkonoše, Adršpašsko–teplické skály, Javoří hory, Broumovské stěny,
Orlické hory, Úpicko, zkamenělý les
Polická pánev – je významnou zásobárnou kvalitní podzemní pitné vody (viz níže) a jeden z důvodů
vyhlášení CHKO Broumovsko
Sopka (nad Šonovem) – zajímavý úkaz, uniká zde teplý vzduch nahromaděný přes léto v sutích
Jeskyně a propasti – vytvořily se skalním řícením; Teplická jeskyně je nejdelší pseudokrasová jeskyně
v Česku (přes 1km). V broumovských stěnách dosahují jeskyně menších délek, pod Luciferem je to
400 m. Na místě dopadu vodních kapek kanoucích ze stropů jeskyní vznikají ze spleti kořenů
a hub tzv. kořenové krápníky. Běžnému návštěvníkovi jsou podzemní prostory (např. jeskynní systém
Poseidon) většinou nepřístupné, proto je jejich propagaci nutno dobře promýšlet.
Lom Rožmitál – lávové vrstvy, mineralogicky zajímavá lokalita, na vytěžených plochách byla
vybudována naučná stezka
Důl Bohumír – zpřístupněná důlní lokalita v JZ části území, v posledních letech je sem protažena trasa
cyklobusu
zkameněliny, araukarity – zapracovány do informačního systému geoparku (malé tabulky v terénu),
součástí je důležité upozornění na to, aby návštěvníci zkameněliny neodnášeli s sebou
Voda
Polická křídová pánev – název části povodí Metuje, která byla vyhlášena chráněnou oblastí přirozené
akumulace vod. Broumovsko tedy patří k významným zásobárnám podzemní vody, což je způsobeno
geologickou stavbou, kdy vrstvy křídových pískovců zadržují i filtrují vodu.
Bor – hraniční stolová hora se zajímavým fenoménem: voda pramení na vrcholu a teče dolů
Prameny – po celém území CHKO, ve volné krajině i v obcích (např. Police nad Metují), artézské
studny; nejvydatnější prameny se nacházejí ve skalních městech. Prameny jsou citlivá místa a jako
k turistickým cílům je potřeba k nim přistupovat uvážlivě a zvažovat jednotlivé lokality individuálně.
Černé jezírko v Jiráskových skalách – od poloviny května zde lze spatřit množství vážek a šídel
Rozvodí – hřeben Broumovských stěn tvoří rozvodí, řeka Metuje odvádí vody směrem do Severního
moře a řeka Stěnava směrem do Baltského moře
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Flora
Území pískovcových skal – je díky kyselým půdám druhově méně pestré, přesto je možné vidět
i vzácné druhy jako rojovník bahenní, šich, plavuň pučivá, vranec jedlový. V chladných roklích
v inverzních podmínkách horské druhy např. podbělice alpská, v podmáčených polohách se vytvořila
rašeliniště. Přímo na skalách roste asi 240 druhů lišejníků a 120 druhů mechorostů.
Reliktní bory – jsou ukázkou vegetace, která jako první osídlila krajinu v době poledové a později
v konkurenci s ostatními dřevinami obstála jen na vrcholcích skal, kde ji návštěvníci mohou vidět
i dnes
Bučiny – lesy druhově bohatší, vyskytují se na některých stráních a na svazích Broumovských stěn.
Návštěvníci zde mohou vidět orchideje jako okrotice bílá a hlístník hnízdák, i další atraktivní druhy:
lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, měsíčnice vytrvalá
Smrčiny – přirozeně se vyskytující smrkové lesy, které se zde nachází v chladných roklích skal, tzv.
inverzních polohách např. ve skalních městech
Louky a pastviny – zachovalé květnaté louky sušší, podmáčené i mokřadní, díky jejich pravidelnému
sečení se zde daří některým ohroženým druhům, např. z čeledi vstavačovitých; zejména mokřadní
louky nejsou vhodné jako turistický cíl. Oblíbeným místem je v době květu Šafránová stráň, která leží
poblíž silnice a je dobře dostupná, další nárůst počtu návštěvníků však není vhodný.
Fauna
Ptačí oblast Broumovsko – oblast zahrnuje většinu skalních území, předmětem ochrany jsou zde
ptáci vázaní na skalní biotopy a lesní porosty – sokol stěhovavý a výr velký. V Teplickém skalním
městě se každoročně uzavírá část okruhu, díky čemuž se zde podařilo vyvést již několik mládať
sokola. Výr obývá Broumovsko v počtu asi deseti párů, hnízdí v balvaništích, kterým je nutné se
vyhýbat. Návštěvníci mají možnost zúčastnit se příležitostných prohlídek zaměřených na tyto druhy a
jejich ochranu. Další evropsky významné druhy – v lesích hnízdící sýc rousný, kulíšek nejmenší, čáp
černý, v lučních porostech chřástal polní.
Mihule potoční – v částech toků Metuje a Dřevíče, možné sledovat v době tření – přečerpávací
stanice
Historické a kulturní dědictví
Benediktinský klášter v Broumově – přestavěn v období baroka K. a K. I. Dientzenhoferovými
s vnitřní výzdobou dalších významných umělců. Dnes je klášter důležitým regionálním kulturním
centrem a spolu s kostely tvoří významný turistický cíl. Návštěvníkovi nabízí škálu kulturních
a vzdělávacích aktivit a služeb, včetně ubytování v bývalých mnišských celách.
Kostely – 9 barokních venkovských kostelů, kaple, křížové cesty (např. na Křížový vrch, plastiky ve
výklencích ve skále), pískovcové sochy a kříže v krajině
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Statky broumovského typu – uzavřené dvorcové zdobené klasicistní statky, svým výrazem ojedinělé,
s výzdobou převážně na štítu, při vstupním portálu tzv. šneky – sedátka, někdy do zápraží vestavěná
psí bouda. Zajímavé prvky ve zdejší krajině, které má návštěvník možnost vidět i dnes.
Roubené chalupy – dřevěné roubené stavby z hraněných trámů
Hvězda – populární výletní místo na hřebeni Broumovských stěn, stojí tu barokní kaple na půdorysu
hvězdy od K. I. Dientzenhofera a turistická chata z 19. století, od Kaple panny Marie Sněžné
v Křinicích vede na Hvězdu kamenná cesta, Alois Jirásek tudy chodil z Hronova do broumovského
gymnázia (dnes značená červená turistická cesta pojmenovaná Cesta Aloise Jiráska). V okolí jsou
doklady toho, že přes Broumovské stěny vedly i cesty poutníků do polských Vambeřic, připomínají je
kamenné rozcestníky Machovský kříž, Pánův kříž a dobytčí cesty, kterými se hnával dobytek.
Obranné prvky dokládající hraniční polohu Broumovska – např. Laudonovy valy, hraniční pevnosti
Zříceniny skalních hradů – Střmen, Skály, Adršpach jsou oblíbenými cíli návštěvníků Broumovska;
přístup je však mnohdy poměrně náročný a při velké návštěvnosti poměrně problematický (stísněné
trasy, velký počet návštěvníků)
Průmyslové stavby, které dokládají moderní historii regionu a vývoj krajiny Broumovska v 19. a 20.
století. Tvoří významné prvky ve zdejší krajině, některé dnes slouží i návštěvníkům např. Centrum
Walzel v Meziměstí.
Horolezectví – první věže (Krále v Adršpachu a teplickou Korunu) zdolali saští lezci počátkem 20.
století, během několika desítek let byla zlezena většina z 2500 věží ve skalních městech. Z hlediska
ochrany místního dědictví je lezecké terény v současné době již potřeba místně i časově vymezovat.
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Příloha 2: Výběr cílových skupin interpretace

-

AKTUÁLNÍ DOPAD NA PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

Matice Dopady x Význam
Zájezdy lázeňských hostů z Polska
Výlety párů a skupin přátel z Polska

VYSOKÝ

STŘEDNÍ

Co je potřeba prioritně komunikovat
-

NÍZKÝ

-

Co je potřeba prioritně komunikovat

Vysvětlit hodnoty území
o cenná a citlivá příroda
o bohaté a opomíjené
kulturní dědictví a památky
Vysvětlit co zdejší přírodě škodí a
proč

NÍZKÝ

-

Vysvětlit hodnoty území
o cenná a citlivá příroda
o bohaté a opomíjené kulturní dědictví a památky
Vysvětlit co zdejší přírodě škodí a proč
Vysvětlit k čemu v ČR potřebujeme ochranu přírody a co užitečného dělá

Sportovní horolezci - prvolezci
Cyklisté
Výlety párů a skupin přátel z ČR
Zájezdy seniorů z ČR

Chalupáři

STŘEDNÍ
ODHADOVANÝ VÝZNAM PRO DLOUHODOBOU PODPORU OP

Školní výlety
Rodiny s dětmi
Mladí aktivní turisté

Kulturní turisté

VYSOKÝ
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Komentář:

Zájezdy lázeňských hostů z Polska a výlety párů a skupin přátel z Polska
mají vysoký dopad především z důvodů jejich početnosti. Nízký význam pro podporu OP mají vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční návštěvníky
Chalupáři a Kulturní turisté
mají nízký dopad na přírodní hodnoty území zejména vzhledem k relativně malé početnosti těchto skupin. U kulturních turistů, tedy návštěvníků, kteří v první řadě přijíždějí
za kulturními hodnotami a návštěva skalních měst je doplněk programu, lze předpokládat větší potenciální význam z hlediska podpory OP.
Je pravděpodobné, že členové této skupiny mohou ovlivnit své kulturně zaměřené přátele, kteří s problematikou ochrany přírody nepřijdou tak často přímo do styku
a jejichž názory utvářejí především názory prezentované v klasických i sociálních médiích.
Skupiny cyklistů, párů a skupin přátel z ČR, resp. česky mluvících seniorů
mají střední dopad na přírodní hodnoty. U cyklistů a párů + skupin přátel z ČR je tomu tak vzhledem k jejich nižší početnosti. U českých seniorů lze předpokládat
ohleduplnější chování k přírodě a vyšší zájem o její krásy. S početností této skupiny souvisí také střední význam z hlediska dlouhodobé podpory pro ochranu přírody.
Skupina školní výlety, rodiny s dětmi a mladí aktivní turisté
má střední dopad na přírodní hodnoty díky tomu, že pedagogové resp. rodiče mohou usměrňovat chování k přírodě a u mladých aktivních turistů se dá očekávat
ohleduplnější vztah k prostředí. Větší význam pro dlouhodobou podporu pro ochranu přírody je odvozen z věkového složení – většinou jde o mladší lidi, včetně dětí a
mládeže, kteří budou stále více rozhodovat o atmosféře ve společnosti.
Skupina sportovních horolezců – prvolezců
je zařazena mezi skupiny s vysokým dopadem na prostředí zejména skalních měst. I když tato skupina není příliš početná, její zásahy v podobě „čištění“ skal od přirozené
vegetace, jsou vysoce destruktivní a jejich následky dlouhodobé. Odhadovaný význam z hlediska podpory pro ochranu přírody je u této skupiny střední. Není sice početná,
ale v případě, že by se ji podařilo správným způsobem oslovit, mohli by její členové ovlivnit komunitu svých kolegů.
Co je třeba komunikovat všem skupinám: vysvětlit, v čem spočívá hodnota území a jeho jedinečnost. Pouze pokud návštěvníci tyto hodnoty pochopí a uvědomí si je,
můžeme očekávat, že se k nim budou chovat s větší ohleduplností. Společným cílem je také zdůraznit jiné než přírodní hodnoty území a přitáhnout k nim větší pozornost.
To může pomoci k tomu, aby se část zájmu návštěvníků přesunula od nejcitlivějších přírodních lokalit k obcím a městům regionu, resp. kulturním, historickým a technickým
památkám území. Dalším cílem je osvětlit co přírodě škodí a proč je klíčový pro změnu problémového chování.
U návštěvníků z ČR je navíc důležité: vysvětlit, co užitečného ochránci přírody pro zachování místního hodnot dělají a proč si ochrana přírody zaslouží jejich podporu
a podporu veřejnosti.

Pořadí prioritních cílových skupin v Domě přírody:
1.
2.
3.
4.
5.

typ A – školní výlety, rodiny s dětmi, mladí aktivní turisté
typ B – polské zájezdy lázeňských hostů a výlety párů a skupin
typ C – sportovní horolezci – prvolezci
typ D – cyklisté, zájezdy českých seniorů, výlety párů a supin přátel
typ E – kulturní turisté
6. typ F – chalupáři
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