Dílny a seminář
PLÁNOVÁNÍ INTERPRETACE

Projekt

Interpretační plán
CHKO Brdy

Vzdělávání profesionálních
a dobrovolných pracovníků
v oblasti interpretace
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution
to the enlarged European Union.

Interpretační plán
proč vznikl a k čemu má sloužit
Způsob jakým je CHKO Brdy prezentována, ovlivňuje
- ochranu přírodních i kulturně-historických hodnot
- běžnou hospodářskou činnost
- aktivity subjektů cestovního ruchu v území.
Pohyb a chování návštěvníků v území má vliv na
zachování hodnot území i hospodářskou činnost
→ snaha předcházet případným střetům s návštěvnickým
ruchem v území tam, kde je to možné
Interpretace je jednou z možností, jak na návštěvníka
působit a pokusit se ovlivnit jeho chování.

Tvrdá realita komunikace
Pravidla se velmi změnila
= všechno se zrychluje a velmi těžce řídí
Dnes na to máme: 3 – 30 – 3
3 vteřiny abychom zaujali, 30 abychom něco sdělili,
až 3 minuty nám věnuje člověk, kterého více zaujmeme
Čím méně témat, tím lépe: max. 1-3 najednou
Naše šance uspět: 90 /50 /30 /20%
si člověk pamatuje, pokud to
zažije a osobně se ho to dotýká / vidí a slyší / vidí / slyší
I zážitků se ale lidé přehltí, proto je dobré vědět, proč
pro ně vlastně něco připravujeme…

J.Urbančíková, L.Ptáček, SIMID ČR

v kostce
duben – srpen 2016

Jednotný přístup
Interpretační plán navazuje na snahy o koncepční
přístup k řešení vhodné prezentace a interpretace území
a vznikl ze společné iniciativy
VLS - Vojenských lesů a statků, s.p.
přímo v Brdech: VLS - Divize Hořovice
a AOPK - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
přímo v Brdech: Správa CHKO Brdy
Byl připraven za odborné spolupráce se SIMID
- Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR.
Je to důležitý první krok. Je ovšem nezbytné, aby s ním
tito dva důležití hráči v území společně s destinačním
managementem, TIC, muzei a obcemi dále pracovali.

Výsledek
= co z interpretačního plánování vzešlo
NÁVRH JEDNOTNÉ INTERPRETACE / PREZENTACE
CHKO Brdy
NÁVRH ČÁSTÍ INFRASTRUKTURY
DOKUMENT – Interpretační plán CHKO Brdy
doklad přípravy jednotné prezentace = proč je pro
území navrhováno právě toto
PŘÍLOHY
vodítka pro Vaši vlastní práci při přípravě programů
a produktů pro návštěvníky
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Analytická část plánu

Plánovací část plánu

= výchozí podklady pro návrhy infrastruktury

= návrhy infrastruktury

INFORMACE
- zdroje interpretace = co mohou Brdy nabídnout?
- informace o návštěvnících = kdo sem jezdí?
- stávající marketing místa = jak se Brdy prodávají?
- stávající interpretace = co se o Brdech návštěvník
v místě dozví, jaký na něj udělají dojem?

- tvorba sdělení = co jim chceme sdělit?

ANALÝZA
- vyhodnocení, závěry → výběr informací
relevantních pro další plánování

- výběr prostředků (forem) interpretace = čím je
oslovíme – naučnou stezkou, off-line
průvodcem, webovou prezentací, …?

Aplikační část plánu
= nezbytná opatření a časový rámec
AKCE
- co všechno = co všechno je potřeba udělat?
- co konkrétně a za kolik = jak budou vypadat
jednotlivé interpretační výstupy, včetně částí
infrastruktury? Kolik budou zhruba stát?
- kdo = kdo to udělá, kdo za co bude
zodpovědný?

VÝBĚR ZPŮSOBU, JAK ÚZEMÍ INTERPRETOVAT
- cíle interpretace = čeho chceme dosáhnout?
- cílové skupiny interpretace = s jakými skupinami
návštěvníků potřebujeme komunikovat?

Návštěvníci
Stávající zkušenosti z území + průzkumy návštěvníků:
• Kdo sem jezdí, jak se chovají, co potřebují, aby byli
spokojení, co od území očekávají?
• Způsobuje jejich přítomnost nebo chování nějaké
problémy? = je potřeba s nimi komunikovat
• Je šance je oslovit?
• Dají se tyto problémy řešit interpretací?

- kdy = v jakém časovém horizontu, jaký je
logický sled událostí?

Cíle
= čeho chceme dosáhnout a proč
Pomoci návštěvníkům (místním i přespolním)
vnímat význam a krásu krajiny Brd,
uvědomit si provázanost jejích jednotlivých částí,
které společně přispívají k její jedinečnosti,
ocenit tuto jedinečnost i snahy o její uchování
ze strany ochrany přírody, lesních hospodářů,
obcí, muzeí i dalších subjektů,
a dát tak návštěvníkům možnost přispět k její
ochraně a zachování.

J.Urbančíková, L.Ptáček, SIMID ČR

Cílové skupiny
= kdo je pro interpretaci zásadní a proč
Kdo se v území pohybuje? Pěší: cyklisté zatím zhruba 50:50
Cyklisté adrenalinoví, kondiční, rekreační, na elektrokolech + pěší běžní,
náročnější, lidé na vycházce, venčící psy + táborníci klasičtí, „čundráci“
+ rodiny s dětmi + sběrači hub, lesních plodů, paroží, kovů, keší +
čtyřkolkáři, motokrosaři + běžkaři, horolezci, jezdci na koních + účastníci
hromadných akcí + rodáci… → VÝBĚR

Sportovci – především cyklisté
Turisté – jednodenní pěší výletníci, cykloturisté a milovníci
pobytu v divočině
Rodiny s dětmi
Organizované skupiny – zejména školy, senioři, skauti
Návštěvníci se zájmem o určité téma
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Klíčové sdělení

Podrobnější sdělení

= co chceme, aby si lidé odnesli a proč

• Díky neobvyklým přírodním podmínkám zůstávaly
Brdy po dlouhou dobu nehostinným ostrovem, který
člověku sice nabízel své přírodní bohatství, ale
k trvalému osídlení ho příliš nelákal.

Hlavní sdělení
Brdy jsou rozsáhlý ostrov horských lesů uprostřed
Čech, který člověk po staletí využívá, mění, ale
neobývá.
Nabízejí tak nejenom jedinečný návštěvnický zážitek,
ale vytváří i prostor přírodě, kterou je potřeba
respektovat a chránit
– a připomínají nám, že existují hodnoty,
na něž bychom neměli zapomenout.

• Dlouhodobá izolovanost od okolního světa a činnost
armády po sobě v Brdech zanechaly nenápadné
poklady, které jinde u nás nejsou dostupné v takové
míře nebo vůbec.
• Brdy dnes nabízejí mnoho příležitostí a jejich budoucí
podoba záleží i na nás.

Infrastruktura a služby

Sdělení - co bylo potřeba zohlednit
• Proč to všechno vlastně dělám? Čeho chci dosáhnout?
• jedinečnost – co Brdy mají a ostatní území ne?
• omezení zdrojů pro interpretaci – k něčemu chci
přitáhnout pozornost a kam není vhodné návštěvníky lákat
• provázanost s okolím – není účelem vytvářet konkurenci
pro stávající infrastrukturu (stezky, muzea…), ale doplnit ji
• místní témata a osobnosti – prostor i pro témata zdánlivě
s ochranou území nesouvisející, ale důležitá pro region –
vojenská historie, osudy místních lidí a osobnosti Brd
• zužování témat – není možné psát o všem
• vytvoření prostoru pro budoucnost – o čem se tady bude
mluvit i v budoucnu, co bude důležité?

= jak rozvíjet a proč
prezentace území logicky staví na tom, čím je území zvláštní
a jedinečné = nezastavěnost, a tedy i absence rozsáhlejší
infrastruktury uvnitř CHKO
• Zachovat charakter/ducha území = minimální
infrastruktura + je nutné to návštěvníkům takto prezentovat
• Veškerá technická infrastruktura (parkovací plochy) a
turistické zázemí (ubytování, stravování, informační
centra) by měly být situovány v obcích či na hranici CHKO
• Zajistit návaznost infrastruktury a služeb, údržbu
• Jednotný design panelů a naučných stezek – vizuální
identita území

Omezení dopadů

web

= jak Brdy co nejméně poškodit

Vstupní panely

Návštěvnická mapa

Opatření jsou nezbytná:

Digitální průvodce

Vstupní panely

Fabiánův pas

Vstupní panely

Suvenýry

DP
Vstupní panely
Vstupní panely
Vstupní panely
Vstupní panely

Vstupní panely
Vstupní panely

•
•
•
•

Usměrnit očekávání
Omezit vjezd / vstup
Vytvořit a komunikovat pravidla pro návštěvníky
Směrovat návštěvníky pomocí infrastruktury – např.
odpočívadla, značené trasy, dále atraktivní cíle, výhledy
• Monitorovat dopady návštěvnosti
Vždy je ale nutné návštěvníkům něco nabídnout
– a to, co jim v území slibujeme, musíme být schopní splnit.

Vstupní panely

J.Urbančíková, L.Ptáček, SIMID ČR
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