Dílny a seminář
PLÁNOVÁNÍ INTERPRETACE

Potřebujeme
interpretační plány?
příklad:
Příprava interpretačního plánu
CHKO Brdy - duben až srpen 2016
Sdružení pro interpretaci místního dědictví – SIMID ČR
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

Tvrdá realita komunikace

Způsob jakým je CHKO Brdy prezentována, ovlivňuje

Pravidla se velmi změnila
= všechno se zrychluje a velmi těžce řídí

- ochranu přírodních i kulturně-historických hodnot
- běžnou hospodářskou činnost
- aktivity subjektů cestovního ruchu v území.

Dnes na to máme: 3 – 30 – 3
3 vteřiny abychom zaujali, 30 abychom něco sdělili,
až 3 minuty nám věnuje člověk, kterého více zaujmeme

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.

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…

Výsledek

Analytická část plánu

= co z interpretačního plánování vzešlo

= výchozí podklady pro návrhy infrastruktury

NÁVRH JEDNOTNÉ INTERPRETACE / PREZENTACE
CHKO Brdy

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?

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

J.Urbančíková, L.Ptáček SIMID ČR

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

Aplikační část plánu

= návrhy infrastruktury

= nezbytná opatření a časový rámec

VÝBĚR ZPŮSOBU, JAK ÚZEMÍ INTERPRETOVAT

AKCE

- cíle interpretace = čeho chceme dosáhnout?

- co všechno = co všechno je potřeba udělat?

- cílové skupiny interpretace = s jakými skupinami
návštěvníků potřebujeme komunikovat?

- co konkrétně a za kolik = jak budou vypadat
jednotlivé interpretační výstupy, včetně částí
infrastruktury? Kolik budou zhruba stát?

- tvorba sdělení = co jim chceme sdělit?
- výběr prostředků (forem) interpretace = čím je
oslovíme – naučnou stezkou, off-line
průvodcem, webovou prezentací, …?

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

- kdo = kdo to udělá, kdo za co bude
zodpovědný?
- kdy = v jakém časovém horizontu, jaký je
logický sled událostí?

Nechci nic…
O jaké 2 aktivity byste měli zájem?
návštěva NS (51%), návštěva malé expozice (31%)
3.-4.
nejčastější
přání

• Je šance je oslovit?
• Dají se tyto problémy řešit interpretací?
Průzkumy návštěvníků jsou neocenitelným zdrojem
informací a mohou přinést překvapivé podklady pro
rozhodování o tom, jakou infrastrukturu v území (ne)plánovat

K přírodě přes… historii?
O která 2 témata byste měli zájem?
historie před újezdem (35%), historie újezdu (30%)

Kdo že tu infrastrukturu chce?
Chtěli byste stávající stav zachovat nebo změnit?
zachovat stávající stav (48%), zlepšit orientaci v území/značení
(24%), občerstvení (15%), úklid a čistotu (5%)
nejčastější přání
= zachovat Brdy takové, jaké jsou

Nejžádanější témata souvisejí s historií území

J.Urbančíková, L.Ptáček SIMID ČR
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Jasno musíme mít i my sami
Měli bychom přesně vědět,

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.

k čemu by nám plán měl být a čeho chceme dosáhnout
Koncepční přístup je v chráněných územích vzhledem
k možným dopadům způsobeným nevhodným typem
prezentace jejich hodnot velmi důležitý –
Interpretační plán CHKO Brdy například navazuje na snahy
o koncepční řešení vhodné prezentace a interpretace území,
kterou společně vyvíjí největší hospodář v území (Vojenské
lesy a statky) a správce CHKO (AOPK ČR, Správa CHKO
Brdy).

Infrastruktura a služby
= 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

web

Vstupní panely

Návštěvnická mapa
Digitální průvodce

Vstupní panely

Fabiánův pas
Suvenýry
Vstupní panely

Vstupní panely

DP

Vstupní panely

Vstupní panely

Vstupní panely

Vstupní panely

Vstupní panely

Vstupní panely

Omezení dopadů
= jak Brdy co nejméně poškodit
Opatření jsou nezbytná:
•
•
•
•

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

J.Urbančíková, L.Ptáček SIMID ČR

Potřebujeme
interpretační plánování
ve velkoplošných zvláště
chráněných územích?
Mnohá VZCHÚ dlouhodobě usilují o koncepční přístup
k prezentaci místního přírodního a kulturně-historického
dědictví, především proto, že chráněná území jsou vůči
dopadům cestovního ruchu velmi citlivá.
Interpretační plány pro chráněné krajinné oblasti, které
v současné době vznikají, jsou velkým krokem vpřed.
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