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1. O dokumentu
Zadavatel dokumentu – smlouva o dílo 12533/SOW/17:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, organizační složka státu (dále AOPK ČR), Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov
Místně příslušné pracoviště zadavatele: AOPK ČR, regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty (dále v textu RP SCHKO BK, případně Správa CHKO Bílé Karpaty)
Zhotovitel:
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., nám. Bartolomějské 47, 698 01 Veselí nad
Moravou (dále v textu VIS Bílé Karpaty, nebo VIS BK)
Spolupracující subjekt a budoucí investor Domu přírody Bílé Karpaty:
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, nám. Bartolomějské 47, 698 01
Veselí nad Moravou (dále v textu ČSOP Bílé Karpaty, nebo ČSOP BK)

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností (dále KPNV) v CHKO Bílé Karpaty vzešla z potřeby
vytvořit koncepční dokument, který by stanovil základní zásady prezentace území v souvislosti
s přípravou Domu přírody Bílých Karpat, ale také celkově naznačit směr, kterým by se práce
s návštěvnickou veřejností v CHKO Bílé Karpaty a okolí měla ubírat, aby byly podpořeny cíle ochrany
přírody a krajiny a pozitivní přístup veřejnosti k péči o přírodní a kulturně-historické dědictví
v regionu.
KPNV sestává ze tří částí – analytické, plánovací a aplikační – a na základě analýzy území navrhuje,
s jakými klíčovými sděleními v území CHKO pracovat, na jaké cílové skupiny návštěvníků se
zaměřit, jaké formy interpretace a návštěvnické infrastruktury využít a s jakými zdroji přírodního
a kulturně-historického dědictví pracovat, aby místní zdroje zůstaly v co největší míře zachovány
a mohla být i nadále zajištěna jejich ochrana a péče.
Dokument dále stanovuje limity využití území, které je potřeba brát v úvahu při práci
s návštěvnickou veřejností a při navrhování aktivit a produktů cestovního ruchu, se kterými bude
pracovat nejen budoucí Dům přírody CHKO Bílé Karpaty, ale také další aktéři v cestovním ruchu
v území – destinační management, turistická informační centra, poskytovatelé služeb, obce apod.
Pro přípravu dokumentu byly zcela zásadní průběžné konzultace s pracovníky AOPK ČR a také setkání
pracovní skupiny složené ze zástupců klíčových aktérů v území, kteří se aktivně podílejí na práci
s návštěvnickou veřejností a jsou zapojeni do různých aspektů cestovního ruchu: turistická informační
centra, destinační management, obce, provozovatelé služeb v cestovním ruchu a místní průvodci.
Děkujeme tímto všem zástupcům AOPK ČR, obcí, informačních center, ale i místních subjektů
poskytujících služby v cestovním ruchu, zástupcům samospráv, pracovníkům státní správy,
odborníkům i laikům, kteří přispěli svými zkušenostmi a se kterými jsme mohli obsah Koncepce práce
s návštěvnickou veřejností v CHKO Bílé Karpaty konzultovat.
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2. Plán realizace
Na následujících stranách jsou uvedeny návrhy projektů ke zvýšení úrovně návštěvnické
infrastruktury v území, prohloubení a zlepšení vztahů ochrany přírody s návštěvnickou veřejností
a uvedení zásad dobré interpretace do praxe při konkrétní práci s návštěvníky. Návrhy jsou seřazeny
podle priority a časového výhledu pro realizaci – rozdělení na prioritní (A: projekty BK1–BK22),
neprioritní (B: projekty BK23–BK38) a výhledové (C: projekty BK39–BK40).
Některé projekty jsou si principielně velmi podobné (využívají stejných metod a prostředků
interpretace) a liší se pouze tematicky. Do samostatných projektů jsou daná témata rozdělena
zejména z důvodu časové náročnosti a pracnosti získávání podkladů pro zpracování každého z nich –
aby mohly být realizovány postupně, podle potřeb a požadavků návštěvníků, i finančních zdrojů.
V případě realizace jsou zamýšleny tak, že společné technologické prvky (internetová stránka,
interaktivní mapové prostředí, formát a grafický návrh některých tištěných materiálů apod.) budou
po vytvoření během prvního projektu využívány i pro ostatní podobné projekty. Naceněny jsou zatím
ve všech jednotlivých návrzích projektů, ale s poznámkou, že daná položka může být společná pro
více projektů, takže je možné z návrhů vyčíst, o co mohou být následně uskutečněné projekty
levnější.

Standardizovaná karta projektu – vzor s vysvětlivkami obsahu polí
kód projektu
název projektu
lokalizace projektu
popis projektu (stručně 1 věta)
význam projektu (1 odstavec, proč je důležitý)
sdělení nebo témata interpretace (bodově, zahrnuje 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 projektu – co
je to, jak velké, z jakých částí se skládá, jak by mělo fungovat)
odhadované náklady na realizaci (co stojí která část a celek)
monitoring / řízení kvality
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Klíčová sdělení
(myšlenky), se kterými by
se mělo v aktivitě
především pracovat.

A. Prioritní záměry
kód projektu

BK01

název projektu

Dům přírody Bílých Karpat

lokalizace

Veselí nad Moravou

popis projektu

Dům přírody návštěvníkům umožní poutavě a zajímavě představit
a interpretovat CHKO Bílé Karpaty, s důrazem na přírodu a krajinu
a jejich ochranu, a to v souladu s KPNV.

význam
projektu

Dům přírody bude pomáhat při výchově návštěvníků, usměrnění jejich
pohybu v Bílých Karpatech i vzbuzení zájmu o území samotné.
Návštěvník zde příjemnou, poutavou a s ohledem na předměty sdělení
šetrnou formou získá mnoho informací, souvislostí a dojmů o Bílých
Karpatech, především o jejich přírodním a kulturním dědictví. Dozví se
proč, kde, jak a pro koho chráníme přírodu a krajinu. Ve prospěch zájmů
ochrany přírody a krajiny zde při tom budou maximálně využity moderní
formy marketingu a řízení cestovního ruchu.

sdělení nebo
témata
interpretace

- Dům přírody je vstupní branou do CHKO
- jednotlivé vnitřní expozice a venkovní prvky dle Interpretačního plánu
Domu přírody Bílých Karpat
- Bílé Karpaty v kontextu celého Karpatského oblouku
- jasný orientační systém v rámci Domu přírody (přístupnost, směr
prohlídky v expozici, toalety)
- nastavit dlouhodobý, spolehlivý způsob spolupráce a komunikace mezi
AOPK ČR, investorem ZO ČSOP Bílé Karpaty a provozovatelem aktivit
VIS Bílé Karpaty

věci k dořešení - zajistit návaznost Domu přírody na subjekty koordinující a usměrňující
práci s návštěvníky a cestovní ruch v regionu
- zajistit kofinancování realizace
- zajistit kvalitní personál pro obsazení Domu přírody
- připravit zapojení Domu přírody do fungující sítě Domů přírody v ČR
- zajištění provozu Domu přírody
- expozice zpřítomní krásy bělokarpatské přírody i pohybově
handicapovaným návštěvníkům, kteří by se do terénu dostávali jen
s obtížemi
cíle
interpretace

- pohodlnější návštěvníci neuvyklí pohybu v přírodě nasytí svou touhu po
přírodě už zde a nebudou mít potřebu se dále vydávat do území,
expozice tak bude sloužit jako jakýsi „nárazník“, který zachytí část náporu
návštěvníků směřujících do CHKO
- návštěvníky s opravdovým zájmem o přírodu bude připravovat
k udržitelné návštěvě přírody a vhodným způsobem směrovat dál do
Bílých Karpat tak, aby byly zohledněny požadavky na omezení
návštěvnosti nejcitlivějších částí území
5

prostředek
interpretace

dům přírody s vnitřní a venkovní expozicí, interaktivními prvky pro děti
a návštěvníky

odhadované
náklady na
realizaci

Dle posledních jednání jsou celkové náklady na Dům přírody Bílých
Karpat 69 mil. Kč.

monitoring /
řízení kvality

Průběžné zjišťování zpětné vazby od návštěvníků a dalších uživatelů.
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kód projektu

BK02

název projektu

Informační středisko Bílých Karpat

lokalizace

Starý Hrozenkov

popis projektu

Informační středisko Bílých Karpat v jádrové, hojně navštěvované části
CHKO umožní poutavě a zajímavě představit a interpretovat CHKO Bílé
Karpaty návštěvníkům v souladu s KPNV, a tím také usměrnit jejich
pohyb v území. Na Informační středisko Bílých Karpat bude rozšířeno
stávající Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic ve Starém
Hrozenkově.

význam
projektu

sdělení nebo
témata
interpretace

Informační středisko Bílých Karpat bude pomáhat při výchově
návštěvníků, usměrnění jejich pohybu v Bílých Karpatech i vzbuzení
zájmu o území samotné, a to jak v oblasti přírodního, tak i kulturního
dědictví. Zároveň bude poskytovat základní informační zázemí pro
návštěvníky.
Návštěvník zde příjemnou, poutavou a s ohledem na předměty sdělení
šetrnou formou získá mnoho informací, souvislostí a dojmů o Bílých
Karpatech, především o jejich přírodním a kulturním dědictví. Dozví se
proč, kde, jak a pro koho chráníme přírodu a krajinu. Ve prospěch zájmů
ochrany přírody a krajiny zde při tom budou maximálně využity moderní
formy marketingu a řízení cestovního ruchu.
- návštěvník je v území vítaný
- základní aktuální informace o Bílých Karpatech
- aktuální kontakty na SCHKO, IS BK, VIS BK, vybrané TIC v CHKO
- pravidla chování a pohybu v CHKO Bílé Karpaty
- Moravské Kopanice jsou srdcem Bílých Karpat a zároveň ukázkou
drsnější tváře karpatské krajiny, jejíž příklady známe i ze vzdálených částí
karpatského oblouku
- nahlédneme do života bohyní, i když zde už nežijí
- nynější sídla na Moravských Kopanicích patří k nejmladším u nás, ale
historie lidského osídlení zde sahá hluboko do minulosti; na Moravských
Kopanicích se můžeme setkat s odrazem mizejícího světa, který je velmi
odlišný od našeho moderního
- místní lidé jsou mnohem těsněji spjatí s přírodou, znají mnohá její
tajemství, dokázali je využívat a věřili v síly, které jsou neviditelné
- náročný terén Moravských Kopanic a velké vzdálenosti jednotlivých
usedlostí

- nastavit dlouhodobě spolehlivý způsob spolupráce a komunikace mezi
AOPK ČR a Domem přírody Bílých Karpat
- zajistit návaznost informačního střediska na subjekty koordinující
a usměrňující práci s návštěvníky a cestovní ruch v regionu
věci k dořešení
- zajistit kvalitní personál pro obsazení IS
- připravit zapojení informačního střediska do fungující sítě domů přírody
v ČR
- zajištění provozu informačního střediska
7

cíle
interpretace

Návštěvník zjistí, co potřebuje vědět, získá přehledné, správné a aktuální
informace o Moravských Kopanicích i Bílých Karpatech jako celku. Zlepší
se jeho mínění o státní ochraně přírody.
Následně se návštěvníci budou v okolní krajině pohybovat a chovat
ohleduplně k místním obyvatelům i přírodě. Přitom si pobyt v území sám
osobně s porozuměním užije.

prostředek
interpretace

Informační středisko

odhadované
náklady na
realizaci

150 000 Kč ročně

monitoring /
řízení kvality

Průběžné zjišťování zpětné vazby od návštěvníků a dalších uživatelů.
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kód projektu

BK03

název projektu

Internetový portál o Bílých Karpatech

lokalizace

internet

popis projektu

Přehledný internetový portál o Bílých Karpatech.

význam
projektu

Informace o Bílých Karpatech jsou roztříštěné a nejednotné. Navíc často
propagují věci, které jsou v rozporu se zájmy OP. Nový atraktivní
internetový portál by akumuloval informace pro návštěvníky i obyvatele
Bílých Karpat a stal by se tak základním rozcestníkem. Pro potřeby OP
by pak mohl obsahovat informace, kterými může OP usměrňovat pohyb
i chování návštěvníků. Web by měl nabízet to, co zatím nikde na
internetu není, a zároveň své popularity využít v rámci osvěty veřejnosti
ohledně chování v přírodě a získání návštěvníků pro ochranu přírody.

sdělení nebo
témata
interpretace

AOPK ČR, potažmo Správa CHKO Bílé Karpaty se stará o návštěvníky
CHKO (vzdělává, informuje, vysvětluje) a cíleně usměrňuje jejich chování
tak, aby se zdejší přírodní dědictví dochovalo dalším generacím.

věci k dořešení

- kdo bude web spravovat a aktualizovat?
- umožnění reklamy?
- kdo zajistí jeho obsah – zapojení zaměstnanců AOPK?
- jak se bude doplňovat s webem Domu přírody Bílých Karpat?
- začlenění do systému nového webu AOPK ČR bilekarpaty.nature.cz

cíle
interpretace

- zlepšení mínění o státní ochraně přírody
- pochopení provázanosti krajiny, kultury a způsobu života zdejších
obyvatel (Bílé Karpaty jsou vzorovým příkladem společného díla člověka
a přírody a výjimečná rozmanitost přírody Bílých Karpat se odráží
v pestrosti zdejší kultury)
- pochopení, že Bílé Karpaty jsou jedinečné, typické a nezaměnitelné
také v celosvětovém měřítku (UNESCO), vlastenecká hrdost na území
- pochopení nutnosti aktivní péče o přírodní a kulturní dědictví Bílých
Karpat i pochopení z toho plynoucích omezení či povinností, zájem
a ochota pomáhat při rozvoji území a péči o něj
- šetrné a ohleduplně chování k přírodě i lidem, respektování
stanovených omezení
- zájem o veřejné dění v Bílých Karpatech
- touha zachovat tradiční materiály, postupy, technologie a zvyky
- touha zachovat místní přírodní a kulturní dědictví
Webové stránky s několika pluginy. Mělo by jít o první odkaz, který
nabídne vyhledávač na téma Bílé Karpaty. Web má obsahovat:

prostředek
interpretace

- pravidla pro pohyb v přírodě a krajině
- detailní popis doporučených tras (včetně tematických)
- interaktivní mapu oblasti (přírodní zajímavosti, fotomísta, ubytování,
stravování, informační centra, naučné stezky,… – viz též některé
následující projekty)
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- plugin pro sdílení fotografií z Bílých Karpat (propojení s Instagramem;
se systémem schvalování, aby se nesdílely fotky ze „zakázaných“ míst)
- rozcestník na důležité weby (Správa, Informační středisko, DP, ZO
ČSOP)
- plugin pro virtuální prohlídky zajímavých míst
- aktuality z terénu
- přehled multimediálního obsahu (videa, dokumenty, filmy, knihy)
- napojení na průvodce po Domě přírody
- rozcestníky: „musíte vidět“, „kam na výlet“, „co dělat v Bílých Karpatech“
odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované počáteční náklady činí 150 000 Kč. Roční náklady
na provoz (technická podpora, aktualizace, doména a hosting) 5 000 Kč.

monitoring /
řízení kvality

Návštěvnost webu, využívání fotogalerie, dotazy a ohlasy návštěvníků
apod.
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kód projektu

BK04

název projektu

Infobalíček pro poskytovatele ubytování v CHKO – pilotní
projekt

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Infobalíček, který bude k dispozici v 10 ubytovacích zařízeních,
obsahující volitelně leták, rollup nebo infokiosek.

význam
projektu

Tento projekt zajistí chybějící informace o přírodním dědictví
u ubytovatelů, které zároveň usměrní pohyb a chování návštěvníků
v přírodě.

sdělení nebo
témata
interpretace

V okolí ubytování je mnoho zajímavých míst k navštívění a kulturnímu
obohacení, a proto je vhodné je navštívit a zároveň respektovat místní
lidi i přírodu.

věci k dořešení

Jak vybereme 10 pilotních ubytovatelů?
- poskytnutí správně uchopené interpretace přírodního dědictví pro
poskytovatele ubytování jako pro první kontaktní osoby pro návštěvníky

cíle
interpretace

prostředek
interpretace

odhadované
náklady na
realizaci

monitoring /
řízení kvality

- návštěvníci se budou chovat v terénu s respektem k přírodě i místním
obyvatelům
- návštěvníci nebudou bloudit po CHKO a navštěvovat problematická
místa z pohledu OP, ale budou navedeni na místa, kde poznají populární
fenomény bez jejich ohrožení
Základní část infobalíčku se skládá z tiskových materiálů, které
návštěvníka vítají v CHKO, ukazují zajímavosti v blízkém okolí (rozdělení
na regiony) a prosí o respektování místní přírody a obyvatel. Pro větší
ubytovatele by tiskovina mohla být doplněna o rollup pro recepce se
stejnými informacemi a odkazem na internetový portál Bílých Karpat.
Případně se dá doplnit o infokiosek (pc all in one) se stejnými
informacemi a doplněnými o informace z portálu.
Celkové odhadované počáteční náklady pro 10 pilotních ubytovatelů činí
380 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
infokiosek 10 ks × 20 000 Kč, služby 320 hodin × 500 Kč, materiál,
fotografie 20 000 Kč.
Nastavení vhodných termínů pro vyhodnocení. Pravidelná komunikace
s poskytovateli služeb.
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kód projektu

BK05

název projektu

Odstranění nefunkčních naučných stezek

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Odstranění nefunkčních informačních panelů z vybraných naučných
stezek v CHKO Bílé Karpaty (Bojkovická, Javořinská, Lopenická,
Šumárnická).

význam
projektu

V CHKO Bílé Karpaty se nachází několik naučných stezek, které jsou
zastaralé, případně obsahují nefunkční informační panely, jež je potřeba
z terénu odstranit, aby nevytvářely mylný dojem, že státní ochrana přírody
o území a návštěvníky nedbá.

sdělení nebo
témata
interpretace

V devadesátých letech vzniklo v CHKO Bílé Karpaty několik naučných
stezek, u kterých však při jejich vzniku nebyl jasný vlastník ani určený
správce, který by zodpovídal za jejich stav a aktuálnost. Aby v těchto
místech bylo případně možné infopanely či celé naučné stezky funkčně
obnovit a dlouhodobě udržovat, je potřeba ty původní v součinnosti všech
potenciálně dotčených subjektů odstranit.

věci k dořešení

- způsob jakým se budou nefunkční panely z terénu odstraňovat a kdo je
bude odinstalovávat

cíle
interpretace

prostředek
interpretace

- vybudovat a udržet pověst státní ochrany přírody jako zodpovědného
a pečujícího správce území a infrastruktury pro návštěvníky
- vyčištění přírody od torz starých panelů
- odinstalování nefunkčních naučných panelů – odstranění nevhodné
interpretace na zastaralých prvcích návštěvnické infrastruktury (z terénu
přímo zmizí panely, které neplní svůj původní význam)
- průzkum terénu a stávající podoby naučných stezek při odstraňování
nefunkčních panelů

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady činí 36 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
služby 72 hodin × 500 Kč

monitoring /
řízení kvality

Konzultace s jednotlivými dotčenými subjekty (TIC, spolky a obce).
Průzkum terénu a odstranění informačních panelů.
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kód projektu

BK06

název projektu

Obnova expozice na rozhledně Travičná

lokalizace

Rozhledna Travičná

popis projektu

Odstranění stávajících panelů ą vytvoření nové expozice (aktuální stav
neodpovídá KPNV ani současnému trendu, jak zpracovat expozici).

význam
projektu

Návštěvníci, kteří přicházejí na rozhlednu, se často vydávají dále do
CHKO, prostřednictvím vhodně zpracované expozice je možné zde s nimi
pracovat a směrovat je na místa, která jsou pro jejich další návštěvu
zajímavá, hezká, a současně zde tolik nezatíží citlivé části přírody.

sdělení nebo
témata
interpretace

- bělokarpatská krajina je místem, kde žije mnoho vzácných druhů rostlin
a živočichů, zároveň je dokladem tradičního hospodaření a života
místních lidí
- rozmanitá příroda a krajina se odráží také v rozmanitosti místní tradiční
kultury

- způsob, jakým se budou stávající panely odstraňovat a kdo je bude
odinstalovávat
- kdo bude zapojen do zpracování expozice
- jaké fenomény využít k tvorbě panelů
věci k dořešení
- potřeba vybrat vhodného ilustrátora
- expozice by měla být nadčasová
- obstarání dostatečně kvalitních a vhodných fotek
- společný průvodce/maskot/slogan expozice
- pochopení provázanosti krajiny, kultury a způsobu života zdejších
obyvatel (Bílé Karpaty jsou vzorovým příkladem společného díla člověka
a přírody a výjimečná rozmanitost přírody Bílých Karpat se odráží
v pestrosti zdejší kultury)

cíle
interpretace

- pochopení, že Bílé Karpaty jsou jedinečné, typické a nezaměnitelné
také v celosvětovém měřítku (UNESCO), vlastenecká hrdost na území
- pochopení nutnosti aktivní péče o přírodní a kulturní dědictví Bílých
Karpat i pochopení z toho plynoucích omezení či povinností, zájem
a ochota pomáhat při rozvoji území a péči o něj
- šetrné a ohleduplné chování k přírodě i lidem, respektování
stanovených omezení (vstup pouze na povolené trasy)
- touha zachovat tradiční materiály, postupy, technologie a zvyky
- touha zachovat místní přírodní a kulturní dědictví

prostředek
interpretace

19 kusů panelů. Obsah jednotlivých panelů bude zpracován na základě
diskuze s jednotlivými aktéry (přilehlé obce, MAS Strážnicko, NNO
působící v oblasti, subjekty poskytující pohostinskou a ubytovací činnost)
v souladu s KPNV a zásadami dobré interpretace.

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady činí 181 000 Kč.
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monitoring /
řízení kvality

Konzultace se zástupci dotčených obcí a předběžné konzultace
s návštěvníky, před i po nainstalování panelů průběžné získávání zpětné
vazby od návštěvníků (např. prostřednictvím internetu, sledováním
návštěvníků u panelů, dotazníkovým šetřením).
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kód projektu

BK07

název projektu

Revize a aktualizace Bee-tagů a QR kódů

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Revize a aktualizace stezek skládajících se z Bee-tagů a QR kódů
v CHKO Bílé Karpaty a v jejím blízkém okolí.

význam
projektu

V Bílých Karpatech se v současnosti nachází 13 stezek, skládajících se
z 251 tagglistů. Řada tagglistů však již není v čitelném stavu na místě
(stáří, krádež, vandalismus, atd.), proto je nutné provést jejich revizi
v terénu a sjednat nápravu, kde je to potřeba. Navíc mohou být některé
texty, na něž tagglisty odkazují, zastaralé a je nutné je aktualizovat.

sdělení nebo
témata
interpretace

- již existující sdělení a témata těchto stezek (dostupné na
www.taggmanager.cz)
- státní ochraně přírody není lhostejné, jak jsou pro návštěvníky prvky
návštěvnické infrastruktury čitelné a použitelné a co si o ní návštěvníci
myslí
- vyhodnotit stav a vhodnost stávajícího umístění tagglistu (lokalita,
orientace v terénu – vlivy počasí na jeho životnost, mobilní signál – online
vs. offline verze bee-tagu a QR kódu)
- vybrat nové lokace pro nevhodně umístěné tagglisty – prověřit
aktuálnost informací na tagglistu
- revidovat, zda výběr témat a jejich zpracování odpovídá předpokládané
cílové skupině

věci k dořešení - jakým způsobem budou chybějící nebo poškozené tagglisty doplněny,
respektive opraveny
- zajištění GPS souřadnic jednotlivých tagglistů
- na konci stezky odkaz na další stezku a možnost další návštěvy CHKO
Bílé Karpaty
- v posledním roce vázne komunikace s provozovatelem webových
stránek, je potřeba dořešit možnost přístupu ke statistikám využití
jednotlivých stezek

cíle
interpretace

Návštěvníci stezek získají základní přehled o navštíveném místě, který by
měl vést k nadšení pro ochranu přírody na konkrétním místě.
S využitím stezek skládajících se z tagglistů může správa kontrolovat
a regulovat pohyb návštěvníků v Bílých Karpatech (směrovat je na stezky
do vybraných vhodných míst).

15

prostředek
interpretace

Prostředkem interpretace jsou tagglisty tvořící stezky na vybraných
lokalitách v Bílých Karpatech. Jejich devízou je relativně nový způsob
poskytování informací návštěvníkům. Jedním z cílů je vzbuzení zájmu
o přírodní a kulturní památky především u mladých tím, že jim je
poskytnuta mobilní alternativa za klasické naučné panely. Tagglist lze
umístit samostatně nebo může sloužit i jako doplněk ke stávajícímu
naučnému panelu. Jeho výhodou je, že na rozdíl od informačních tabulí
může poskytovat zvukové stopy i audio záznamy. Právě to může působit
jako lákadlo pro mladou generaci, která postupně ztrácí zájem o přírodu.
Tagglisty také zapadnou do přírody mnohem lépe než velké panely
naučných stezek a neruší tak při pohledech do krajiny a na krajinu. Další
výhodou oproti informačním panelům je u tagglistů možnost úpravy
informací dle aktuální potřeby.

odhadované
náklady na
realizaci
monitoring /
řízení kvality

Celkové odhadované náklady činí 113 600 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
služby 184 hod. × 400 Kč
Průzkum terénu a kontrola jednotlivých tagglistů dle předložených GPS
souřadnic. Sledování dopadu v systému (prostřednictvím internetu),
vyhodnocování počtu návštěvníků i efektivity tohoto prostředku.
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kód projektu

BK08

název projektu

Trhací mapa Bílých Karpat

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Tvorba trhací mapy CHKO Bílé Karpaty a okolí.

význam
projektu

V současné době pro návštěvníky Bílých Karpat chybí jednoduchá
a přehledná mapa CHKO Bílé Karpaty, kterou by mohli dostat při
návštěvě informačních center nebo vybraných míst na území CHKO.
Proto je vhodné takovouto mapu vytvořit. Kromě poskytnutí základních
geografických souvislostí bude mapa návštěvníky směrovat do vybraných
lokalit, zprostředkuje jim kontakty na SCHKO, IS BK, VIS BK a vybrané
TIC v CHKO a také se z ní dozvědí pravidla chování v chráněných
územích.

sdělení nebo
témata
interpretace

- základní sdělení, že ochrana přírody má zájem a péči o návštěvníky, je
v tomto projektu tlumočeno skrze jednoduchou informativní mapu se
základními informacemi a kontakty – konkrétně:
- orientační mapa CHKO Bílé Karpaty a okolí se silnicemi,
železnicemi, obcemi a několika vhodnými turistickými cíli dle KPNV
- aktuální informace na zadní straně (hodnota území, MZCHÚ)
s důrazem na lokality a trasy vhodné dle KPNV
- důvody omezení pohybu a pravidla chování v CHKO a MZCHÚ
- kontakt na SCHKO, IS BK, VIS BK, vybrané TIC v CHKO apod.

- mapové podklady CHKO Bílé Karpaty a okolí
- forma informací na zadní straně mapy
- vytvořit texty na zadní stranu
- typ a formát papíru – osvědčil se blok A3
věci k dořešení - vybrat místa, kde bude mapa návštěvníkům k dispozici
- zahrnout také kontakty na poskytovatele služeb (ubytování,
restaurace)? Pokud ano, tak je třeba dořešit způsob spolupráce (výběr,
koho zahrnout, způsob podílení se na vydání mapy)
- tisk mapy – tiskárna, počet výtisků, atd.

cíle
interpretace

- zlepšení mínění o státní ochraně přírody (díky jednoduché pomůcce
zdarma pro orientaci v území s důležitými kontakty a tipy na zajímavá
místa, s ohledem na KPNV)
- šetrné a ohleduplné chování k přírodě i lidem, respektování
stanovených omezení

prostředek
interpretace

Prostředkem interpretace se stane vlastní trhací mapa s doplňujícími
informacemi na zadní straně.

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady činí 111 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
služby 50 hod. × 500 Kč, nákup fotografií 20 ks × 400 Kč = 8 000 Kč,
ilustrace 20 ks × 300 Kč = 6 000 Kč, tisk 15 000 ks × 5 Kč = 75 000 Kč

monitoring /
řízení kvality

Pilotní testování prototypu mapy před vytištěním – u vybraných
návštěvníků IS Bílé Karpaty a kolegů SCHKO Bílé Karpaty.
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kód projektu

BK09

název projektu

Mapa zajímavostí Bílých Karpat

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Aktualizace mapy zajímavostí Bílých Karpat s pravidly pro návštěvníky
a aktuálními kontakty na významné aktéry v území.

význam
projektu

V současné době pro návštěvníky Bílých Karpat je v IS BK k dostání
v českém jazyce Mapa zajímavostí Bílých Karpat s představením
zvláštností jednotlivých lokalit a pravidly chování pro návštěvníky. Mapa
je z roku 2010 a je potřebná její aktualizace, především v podobě úprav
kontaktů, ale také její vydání v dalších jazykových mutacích. Oproti trhací
mapě v projektu BK07 se bude lišit obsahem i použitím – bude obsahovat
podrobnější informace pro ucelenější soubor míst a zacílena bude na
vážnější zájemce o poznávání přírody regionu včetně zájmových kroužků
a školních skupin, na rozdíl od trhací mapy, která bude zaměřena na
základní informace praktického rázu pro nejširší spektrum návštěvníků
oblasti.

sdělení nebo
témata
interpretace

- základní sdělení, že ochrana přírody má zájem a péči o návštěvníky
(a to nejen česky hovořící) a že s nimi chce komunikovat, je v tomto
projektu tlumočeno skrze obrázkovou mapu
- dále jednotlivá sdělení k fenoménům zobrazeným v mapě
- mapové podklady CHKO Bílé Karpaty a okolí
- forma informací na zadní straně mapy

věci k dořešení - vytvořit texty na zadní stranu
- vybrat místa, kde bude mapa návštěvníkům k dispozici
- tisk mapy – tiskárna, počet výtisků, atd.
- zlepšení mínění o státní ochraně přírody
- pochopení, že Bílé Karpaty jsou jedinečné, typické a nezaměnitelné
také v celosvětovém měřítku (UNESCO)
- pochopení, že Bílé Karpaty jsou společným dílem člověka a přírody
cíle
interpretace

- pochopení nutnosti aktivní péče o přírodní a kulturní dědictví Bílých
Karpat i pochopení z toho plynoucích omezení či povinností, zájem a
ochota pomáhat při rozvoji území a péči o něj
- šetrné a ohleduplné chování k přírodě i lidem, respektování
stanovených omezení
- touha zachovat místní přírodní a kulturní dědictví
Prostředkem interpretace se stane mapa a doplňující informace na zadní
straně. Stávající formát je plně vyhovující.

prostředek
interpretace

Součástí mapy budou:
- kontakty na významné aktéry v území.
- orientační mapa CHKO Bílé Karpaty a okolí se silnicemi,
železnicemi, obcemi, MZCHÚ, EVL, vodními toky apod.
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- stručné interpretační textíky o každém chráněném území (u
vybraných území doplněné o ilustrace či fotografie) se zdůrazněním,
v čem jsou v kontextu ostatních jedinečné a charakteristické,
a s uvedením případných omezení vstupu a pohybu
- vtipně podaná ilustrovaná pravidla chování v CHKO a MZCHÚ
a obecné důvody omezení pohybu
- vysvětlení často používaných pojmů v ochraně přírody (např. hlavní
rozdíly mezi kategoriemi MZCHÚ, zóny CHKO)
- vysvětlení některých potenciálně neintuitivních jevů, se kterými se
může návštěvník v krajině setkat (nutnost kosení luk, ponechávání
nekosených pásů, pruhové značení MZCHÚ, mrtvé dřevo, označené
výzkumné plochy a lapací pasti, svahové sesuvy, svahová prameniště ...)
- kontakt na SCHKO, IS BK, VIS BK, vybrané TIC v CHKO apod.
Celkové odhadované náklady činí 195 000 Kč.
odhadované
náklady na
realizaci

monitoring /
řízení kvality

Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
služby 70 hod. × 400 Kč, překlady textů do angličtiny a němčiny 2 ×
24 000 = 48 000 Kč, fotografie 20 ks × 400 Kč = 8 000 Kč, ilustrace 20 ks
× 300 Kč = 6 000 Kč, tisk 15 000 ks × 7 Kč = 105 000 Kč
Zájem o mapu ze strany návštěvníků (poptávka na základě doporučení
od jiných), zpětná vazba prostřednictvím internetu (dotazy, komentáře či
jiné reakce na bělokarpatském portále a FB).
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kód projektu

BK10

název projektu

Obecný leták o Bílých Karpatech

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Tvorba obecného letáku o Bílých Karpatech.

význam
projektu

Vytvořením nového propagačního materiálu ve formě letáku dojde
k doplnění a aktualizaci nabídky moderních informačních materiálů
o CHKO Bílé Karpaty pro IS BK a také ostatní TIC v území. V současné
době nemá středisko k dispozici aktuální informační materiál „leták“
o Bílých Karpatech (k dispozici je pouze zastaralá verze z roku 2006).

sdělení nebo
témata
interpretace

- esence hlavního sdělení KPNV o Bílých Karpatech s několika příklady
výrazných přírodních fenoménů uvedených krátkými interpretačními texty
- sdělení, že ochrana přírody má zájem a péči o návštěvníky a chce
s nimi komunikovat
- obsah sdělení letáku (které základní informace budou zahrnuty)
- aktuálnost informací
- aktuálnost mapy v letáku

věci k dořešení

- rozsah a forma letáku
- grafický návrh informačního materiálu
- počet výtisků
- vybrat místa, kde bude leták návštěvníkům k dispozici a jak se bude do
takových míst distribuovat
- vzbudit zájem o Bílé Karpaty, jejich jedinečnou přírodu a její ochranu

cíle
interpretace

- pochopení, že Bílé Karpaty jsou příkladem společného díla člověka
a přírody, a že o jejich přírodní i kulturní dědictví je nutné aktivně pečovat
- šetrné a ohleduplné chování k přírodě i lidem, respektování
stanovených omezení
- zlepšení mínění o státní ochraně přírody
Aktuální a moderně zpracovaný leták o Bílých Karpatech, jenž bude
sloužit potřebám SCHKO při práci s návštěvníky.

prostředek
interpretace

- aktuální kontakty na SCHKO, IS BK, VIS BK, vybrané TIC v CHKO
apod.
- schematizovaná poloha v ČR
- jednoduchá přehledová mapa CHKO Bílé Karpaty s významnějšími
orientačními body a vhodnými vybranými body zájmu
- vtipně podaná pravidla chování v CHKO a MZCHÚ a obecné
důvody omezení pohybu

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady činí 46 500 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
služby 30 hodin × 400 Kč = 12 000 Kč, leták (formát A4, dva lomy, náklad
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10 000 ks) 10 000 × 2,35 Kč = 23 500 Kč, fotografie 10 ks × 400 Kč =
4 000 Kč, ilustrace 10 ks × 300 Kč = 3 000 Kč, grafické zpracování
4 000 Kč
monitoring /
řízení kvality

Maketa letáku bude konzultována s odbornými pracovníky AOPK ČR,
SCHKO Bílé Karpaty, následně bude pilotně testována a po vytištění
bude získávána zpětná vazba od návštěvníků.
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kód projektu

BK11

název projektu

Tématické informační letáky (orchideje, byliny, plevele, dřeviny a
motýli)

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Vytvoření sady/série informačních materiálů ve formě letáků o
následujících tématech: orchideje, byliny, plevele, dřeviny a motýli.

význam
projektu

Vytvořením nových informačních materiálů ve formě letáků o druzích
Bílých Karpat (orchideje, byliny, plevele, dřeviny, motýli) dojde k doplnění
a aktualizaci nabídky Informačního střediska pro CHKO Bílé Karpaty
a dalších turistických informačních center na území CHKO Bílé Karpaty.
V současné době nemá středisko k dispozici informační materiály o výše
zmíněných tématech, o které je ze strany návštěvníků často zájem.

sdělení nebo
témata
interpretace

- základní sdělení, že ochrana přírody má zájem a péči o návštěvníky
a že vnímá jejich potřeby na některé tematické obrazové tištěné materiály
pro základní orientaci v přírodní pestrosti
- rozmanitost zdejší přírody už dlouho láká odborníky z různých oblastí,
kteří potvrzují, že Bílé Karpaty se pyšní nezvykle vysokým počtem
různých druhů rostlin a živočichů a hojností, s jakou se zde mnohé
vzácné druhy vyskytují.

- obsahové sdělení letáku (výběr druhů a informací o nich)
- forma letáku – klíč k určování nebo obrázkový atlas
- rozsah letáku, počet zobrazených druhů
- grafický návrh informačního materiálu
věci k dořešení
- počet výtisků
- vybrat místa, kde bude leták návštěvníkům k dispozici a jak se bude do
takových míst distribuovat
- tisk – zajistit tiskárnu, která bude leták tisknout
cíle
interpretace

- probuzení zájmu o příběhy ochrany a způsobu života konkrétních,
v terénu dohledatelných druhů
- touha zachovat místní přírodní a kulturní dědictví
- zlepšení mínění o státní ochraně přírody

prostředek
interpretace

Letáky o vybraných druzích Bílých Karpat.
Celkové odhadované náklady za pět druhů letáků činí 190 000 Kč.

odhadované
náklady na
realizaci

monitoring /
řízení kvality

Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
tisk (formát A4, dva lomy, náklad 10 000 ks) 5 × 10 000 ks × 2,35 Kč =
117 500 Kč, fotografie 5 × 15 ks × 400 Kč = 30 000 Kč, ilustrace 5 × 15
ks × 300 Kč = 22 500 Kč, grafické zpracování 5 × 4 000 Kč = 20 000 Kč
Makety letáků budou konzultovány s odbornými pracovníky AOPK ČR,
SCHKO Bílé Karpaty, následně budou pilotně testovány a po vytištění
bude získávána zpětná vazba od návštěvníků.
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kód projektu

BK12

název projektu

Pohlednice a poštovní známky

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Projekt je zaměřen na tvorbu série pohlednic a poštovních známek
s tématikou Bílých Karpat.

význam
projektu

Pohlednice jsou jednoduchým a líbivým suvenýrem – tiskovinou, která
může při promyšleném zpracování velmi dobře posloužit jak
k povzbuzení zájmu veřejnosti o přírodu jako takovou, tak k propagaci
a šíření dobrého jména státní ochrany přírody. Podobně mohou posloužit
i poštovní známky, které navíc mohou mít celostátní dosah.

sdělení nebo
témata
interpretace

Rozmanitá sdělení podle Plánovací části KPNV pro CHKO Bílé Karpaty,
s ohledem na téma dané pohlednice.
- spolupráce s Českou poštou na tvorbě poštovních známek či reedici
aršíků Bílé Karpaty z roku 2007
- výběr témat pohlednic a příprava interpretačních textů
- jednotný styl grafiky
- frekvence vydávání pohlednic a známek (jednorázově, jednou měsíčně,
čtvrtletně, nebo nepravidelně, po jednom kusu, nebo v kolekci)

věci k dořešení

- místa a způsob distribuce (např. pošty, nádraží, infocentra měst Veselí
n. Moravou, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, případně dalších)
- cena jednotlivých položek, celkový náklad kolekce
- vytvoření sbírkové knížky (nebo tematicky oddělených sbírkových
knížek) pro sběratele
- případná odměna za předložení celé kolekce návštěvníkem v Domě
přírody Bílých Karpat – co (desky, pexeso, kniha, volné vstupenky, ...)
a za jakých podmínek
- zvýšit zájem veřejnosti o přírodu
- pochopení, že Bílé Karpaty jsou jedinečné, typické a nezaměnitelné
také v celosvětovém měřítku (UNESCO), vlastenecká hrdost na území
- touha zachovat místní přírodní a kulturní dědictví

cíle
interpretace

- pochopení nutnosti aktivní péče o přírodní a kulturní dědictví Bílých
Karpat i pochopení z toho plynoucích omezení či povinností, zájem a
ochota pomáhat při rozvoji území a péči o něj
- zlepšit dobré jméno státní ochrany přírody
- zapamatovat a lépe pochopit problematiku ochrany přírody Bílých
Karpat (např. i pomocí sbírkové knížky)
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prostředek
interpretace

Série pohlednic s poutavě znázorněnými částmi přírody Bílých Karpat
(živočichové, rostliny, biotopy, krajina), případně i ukázek managementu
a praktické ochrany přírody, zvolenými podle KPNV (tak, aby je mohli
návštěvníci najít a pozorovat i v terénu, bez ohrožení citlivých částí
přírody), doplněná na rubové straně stručným a výstižným interpretačním
komentářem.
Reedice aršíku Bílé Karpaty z roku 2007 a případná nová kolekce
poštovních známek s tématikou Bílých Karpat.
Designová sbírková knížka, která bude sběratelům z řad návštěvníků
sloužit pro uložení kolekce pohlednic či známek (vše na jednom místě).

odhadované
náklady na
realizaci
monitoring /
řízení kvality

Celková cena bude vycházet z počtu druhů pohlednic a nákladu
jednotlivých tisků (tisk pohlednic á 4 Kč, fotografie á 400–1 000 Kč).
V případě poštovních známek závisí případná finanční spoluúčast na
tvorbě vzorů na domluvě s Českou poštou.
Sledování zájmu ze strany návštěvníků o nabízený produkt (kolik tiskovin
se prodalo). Mapování dalších potřeb návštěvníků území.
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kód projektu

BK13

název projektu

Nástupní místa Bílých Karpat

lokalizace

Královec, Lopeník, Javořina, Žítková, Nová Lhota, Travičná

popis projektu

Vybudování infrastruktury na nástupních místech do krajiny Bílých Karpat

význam
projektu

Vybudováním nástupních míst a jejich následnou propagací dojde
k centralizaci návštěvníků na jednotlivých místech a k možnosti ovlivnění
jejich chování v přírodě.

sdělení nebo
témata
interpretace

věci k dořešení

- základní sdělení, že ochrana přírody má zájem a péči o návštěvníky, je
v tomto projektu tlumočeno skrze základní návštěvnickou infrastrukturu
na místech, která již v současnosti slouží jako výchozí body pro cesty do
přírody (např. některá parkoviště či železniční a autobusové zastávky)
- AOPK ČR, potažmo Správa CHKO Bílé Karpaty se stará o návštěvníky
CHKO (vzdělává, informuje, vysvětluje) a cíleně usměrňuje jejich chování
tak, aby se zdejší přírodní dědictví dochovalo dalším generacím
- kdo bude provádět údržbu (spolupráce s obcí?)
- zajištění značení na mapách
- zlepšení mínění o státní ochraně přírody

cíle
interpretace

- pochopení nutnosti aktivní péče o přírodní a kulturní dědictví Bílých
Karpat i pochopení z toho plynoucích omezení či povinností, zájem
a ochota pomáhat při rozvoji území a péči o něj
- šetrné a ohleduplné chování k přírodě i lidem, respektování
stanovených omezení
- usměrnění pohybu turistů na kýžená místa (resp. vyhnutí se citlivým
lokalitám)
Nástupní místo je autem (případně MHD) dostupné místo, kde začíná
zajímavá turistická stezka. V rámci prvků návštěvnické infrastruktury
obsahuje informační panel, který upozorňuje vtipnou formou na pravidla
pohybu v terénu, na vlastnosti terénu a na to, co návštěvníky může
v terénu čekat (včetně přírodních zajímavostí). Text má mít spíše
charakter pozvánky do přírody a nabídkou kvalitně stráveného času
v přírodě s otevřenýma očima. Místa by pak byla evidována na
turistických mapách jako nástupní místa (např. na Mapy.cz).

prostředek
interpretace

Informační panel, jenž by byl hlavním prostředkem komunikace, by
obsahoval prostředky:
- orientační mapa okolí s tipy na výletní cíle i doporučenými trasami
k nim a stručnými interpretačními texty o vhodných turistických cílech
a jevech pozorovatelných v okolí
- vtipně podaná ilustrovaná pravidla chování a omezení
pohybu/vstupu v okolní přírodě ( mj. důraz na princip „co sis přinesl, to si
odnes“)
- vysvětlení některých potenciálně neintuitivních jevů, se kterými se
může návštěvník v okolní krajině setkat (nutnost kosení luk, ponechávání
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nekosených pásů, pruhové značení MZCHÚ, mrtvé dřevo, označené
výzkumné plochy a lapací pasti, svahové sesuvy, svahová prameniště ...)
- kontakt na SCHKO, IS BK, VIS BK, vybrané TIC v CHKO, místně
příslušný obecní úřad apod.
odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady na šest nástupních míst činí 132 000 Kč.

monitoring /
řízení kvality

Získávání zpětné vazby od návštěvníků (e-mailové a jiné ohlasy,
sledování návštěvníků na nástupních místech).

Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
panel 20 000 Kč, náklady na monitoring
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kód projektu

BK14

název projektu

Putovací trasa přes Bílé Karpaty

lokalizace

Hřeben Bílých Karpat

popis projektu

Vytvoření základní infrastruktury (místa k přespání) a tištěného
průvodce pro turisty „na těžko“, kteří absolvují přechod Bílých Karpat.

význam projektu

Usměrnění pohybu a táboření „načerno“ v CHKO.

sdělení nebo
témata
interpretace

- základní sdělení, že ochrana přírody má zájem a péči o návštěvníky,
je v tomto projektu tlumočeno skrze základní návštěvnickou
infrastrukturu na místech vhodných pro přenocování při hřebenovém
pochodu přes Bílé Karpaty (útulny, ohniště, lavičky, značení) a zejména
v samotném oficiálním ustanovení míst určených k legálnímu
přenocování v přírodě
- krátké interpretační texty o zajímavostech dostupných v nejbližším
okolí místa k noclehu a na hřebenové trase na den cesty v obou
směrech
- vtipně podaná pravidla chování a omezení pohybu v okolí hřebenovky
- kdo bude infrastrukturu udržovat

věci k dořešení

- jaká jsou správná pravidla pro vícedenní pohyb v terénu (hygiena,
vaření, ...)
- příprava tištěného průvodce (grafika, texty, ...)
- zlepšení mínění o státní ochraně přírody
- usměrnění pohybu v CHKO a omezení táboření „načerno“
- pochopení provázanosti krajiny, kultury a způsobu života zdejších
obyvatel

cíle interpretace

- pochopení nutnosti aktivní péče o přírodní a kulturní dědictví Bílých
Karpat i pochopení z toho plynoucích omezení či povinností, zájem
a ochota pomáhat při rozvoji území a péči o něj
- šetrné a ohleduplné chování k přírodě i lidem, respektování
stanovených omezení

prostředek
interpretace

odhadované
náklady na
realizaci

Soustava míst pro přespání (ohniště, lavičky, přístřešek) vzdálených od
sebe 20–30 km, obohacená o interpretační prvky (cedule, texty, úkoly)
týkající se další etapy putování. Pro putování bude též dostupný tištěný
průvodce. Trasa bude mít též své značení s praktickým upozorněním
na možnost dočerpání vody.
Celkové odhadované náklady na zbudování pěti míst pro přespání
a jejich údržbu za jeden rok činí 225 000 Kč + 10 000 Kč/rok.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
přístřešek, lavičky, panel, ohniště 40 000 Kč (5 x 40 000 = 200 000 Kč),
údržba 10 000 Kč/rok, značení 10 000 Kč, tištěný průvodce (náklad
2 000 ks, grafické práce a příprava textů) 15 000 Kč
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monitoring /
řízení kvality

Získávání zpětné vazby od návštěvníků (e-mailové a jiné ohlasy – FB,
Instagram, bělokarpatský portál, sledování pohybu a chování
návštěvníků na místech pro přespání, sledování stavu míst pro
přespání).
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kód projektu

BK15

název projektu

Pohledové lavičky

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Lavičky na místech s hezkým výhledem doplněné o informační cedulku
s popisem toho, co vidíme, a logem AOPK (RP SCHKO Bílé Karpaty).

význam projektu

Výhledy jsou atraktivní místa pro návštěvníky, na kterých navíc
můžeme interpretovat témata ochrany krajiny.

sdělení nebo
témata
interpretace

- příběhy krajiny
- problémy současné krajiny
- státní ochrana přírody se zajímá o návštěvníky a něco pro ně dělá
- typ a materiál laviček

věci k dořešení

- výběr míst pro osazení laviček
- způsob umístění informační cedulky (gravírování přímo do těla lavičky
vs. zvláštní menší cedulka upevněná na lavičce nebo vedle ní)
- pozitivní vztah ke krajinnému rázu, zážitek z krásného výhledu

cíle interpretace

- poznání zajímavostí o pozorované krajině, včetně pochopení
problémů dnešní krajiny (eroze, zástavba, sucho, ...)
- zlepšení mínění o státní ochraně přírody

prostředek
interpretace

odhadované
náklady na
realizaci
monitoring /
řízení kvality

Sada laviček rozmístěných na pohledových místech v Bílých Karpatech
tam, kde nejsou rozhledny. Součástí lavičky je cedulka s krátkým
pojednáním vztahujícím se k příběhu viditelné krajiny nebo její ochraně.
Celkové odhadované náklady na zbudování dvaceti pohledových
laviček činí 110 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
lavička 5 000 Kč/ks, grafické práce 5 000 Kč, copywriting 5 000 Kč
Získávání zpětné vazby od návštěvníků (e-mailové a jiné ohlasy),
pravidelné kontroly stavu laviček.
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kód projektu

BK16

název projektu

Setkání se starosty obcí Bílých Karpat

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Pokračování v dobré tradici a osvědčeném modelu v podobě
pravidelného setkávání pracovníků Správy CHKO se starosty z CHKO.

význam
projektu

Důležité je propojení ochrany přírody – pracovníků Správy CHKO a NNO
v území – a zástupců jednotlivých dotčených obcí.
- aktuální informace o státní ochraně přírody a aktivitách NNO v CHKO

sdělení nebo
témata
interpretace

- zjištění potřeb a podnětů ze strany obcí v oblasti usměrňování
návštěvnosti a turistického ruchu
- přinést odpovědi a porozumění v často kladených otázkách
- seznámení s novými aktivitami a projekty v regionu se zaměřením na
usměrňování turistického ruchu a interpretace území
- místo setkávání (stabilní, nebo obměňovat)

věci k dořešení

- jak často opakovat model terénního výjezdu s exkurzí, který se osvědčil
- témata přednášek
- kdo všechno bude přizván k účasti na semináři
- starostové pochopí hodnoty území (i lokální zajímavosti) a s nimi také
nutnost aktivní péče o přírodní a kulturní dědictví Bílých Karpat a z toho
plynoucí omezení či povinnosti
- ztotožnění se se sděleními definovanými v KPNV

cíle
interpretace

- citlivě rozvíjet cestovní ruch bez narušení zájmů ochrany přírody
a krajiny
- zájem a ochota pomáhat při rozvoji území a péči o něj
- šetrné a ohleduplné chování k přírodě i lidem, respektování
stanovených omezení
- zájem o veřejné dění v Bílých Karpatech
- touha zachovat tradiční materiály, postupy, technologie a zvyky
- touha zachovat místní přírodní a kulturní dědictví

prostředek
interpretace

odhadované
náklady na
realizaci
monitoring /
řízení kvality

Jednodenní až dvoudenní pracovní seminář dle předem připraveného
programu za účasti pracovníků SCHKO Bílé Karpaty, NNO, starostů obcí
a aktivních aktérů z území.
Jednodenní setkání 50 osob × 1 000 Kč = 50 000 Kč (pronájem prostor,
organizační zajištění, stravování, propagační materiály, lektorné).
Dvoudenní setkání/výjezdní 50 osob × 1 800 Kč = 90 000 Kč (pronájem
prostor, organizační zajištění, stravování, propagační materiály, lektorné,
společná doprava, ubytování).
Hodnocení obsahu, témat, přednášejících, prostředí apod. na základě
neformálních rozhovorů nebo evaluačního dotazníku.
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kód projektu

BK17

název projektu

Chodníčky poznání květnatými loukami

lokalizace

NPR Čertoryje, její ochranné pásmo a přilehlé okolí rekreační oblasti
Lučina, NPR Zahrady pod Hájem

popis projektu

Naučné chodníky po vybraných NPR tvořené informační obrázkovou
brožurkou a čísly zastavení citlivě zasazenými v terénu. Trasa využívá
stávajících značených turistických tras KČT (zelená, modrá a červená –
Čertoryje; zelená – Zahrady) a vybraných trvalých polních cest.

význam
projektu

Projekt umožní usměrnit pohyb návštěvníků v nejcennějších
a nejnavštěvovanějších lučních lokalitách Bílých Karpat, kde
v současnosti často nerespektují zákonná omezení vstupu (mnohdy
z důvodů neexistence kratších a středně dlouhých okružních tras po
turisticky značených cestách a přítomnosti mnoha polních cest, u nichž
intuitivně neexistuje důvod, proč by se jimi nemělo chodit) a nabídnout jim
zajímavou interpretaci přírodních a kulturně-historických fenoménů
v těchto místech.
- louky jsou komplexní ekosystém kypící přírodní pestrostí
- louky jsou prastará kulturní památka
- upomínka a propojení pestré přírody s bohatstvím místní lidové kultury
- základní orchideje a luční rostliny, nejčastější (či dobře poznatelní
význační) motýli a bezobratlí

sdělení nebo
témata
interpretace

- význam solitérních stromů, i mrtvých, a prosvětlených lesů
- pravidla chování na květnatých loukách (hledisko ochrany přírody
i hledisko údržby)
- mapa, kudy je dovoleno v NPR procházet
- historie a současnost hospodaření a ochrany přírody na lokalitách
(nutnost kosení luk, vliv hnojení, rozorání, opouštění)
- obnova luk regionální směsí semen
- genofondový sad a krajové odrůdy ovoce
- Aby byla realizace projektu v souladu se zákonem o ochraně přírody
a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.), je třeba pro trasy vedené po trvalých
polních cestách mimo stávající značené turistické trasy KČT získat
souhlas AOPK ČR (RP SCHKO Bílé Karpaty), který se v tomto případě
vydává rozhodnutím ve správním řízení.

- upřesnit trasy ve spolupráci s AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, zvolit
doporučené směry prohlídky, stanovit přesně místa, ve kterých budou
věci k dořešení v terénu instalovány značky pro jednotlivá zastavení a na základě toho
stanovit jejich celkový počet
- vybrat vhodnou podobu značek v terénu
- navrhnout koncepty – jednotná sdělení jednotlivých tras a na základě
toho zpracovat interpretační texty
- zajistit fotografie/ilustrace/mapky
- vytvořit grafický návrh tištěných (či pdf) brožurek (včetně fotografií
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a ilustrací); brožurky by mohly mít stejný formát jako letáky v projektu
BK18, aby byly případně vložitelné do stejného turistického průvodce
- zajistit tisk brožurek (případně včetně následného umístění pdf na
webu) a osazení značek zastavení v terénu
- kde všude budou tištěné brožurky k dispozici
- zajistit pravidelnou kontrolu stavu a údržbu tras (značení mezi
zastaveními, označení zastavení)
- zajistit případnou aktualizaci
- respektování omezení vstupu a zásad chování v NPR
- poznání některých běžných či nápadných rostlin a živočichů a jejich
zajímavostí a příběhů
cíle
interpretace

- poznání významu solitérní zeleně i mrtvého dřeva
- uvědomění si výjimečnost území
- uvědomění si provázanosti přírody a kultury v (pre)historickém
i současném kontextu
- uvědomění si zranitelnosti lučních ekosystémů, potřeby jejich aktivní
ochrany a údržby a náročnosti jejich obnovy
Tři skupiny okružních tras značených v terénu obdobně jako trasy
naučných stezek (celkem osm tras, každá s 5–9 zastaveními, z nichž
některá budou v rámci skupiny tras sdílená pro více tras). Obsah
zastavení bude sdělován prostřednictvím tří (pro každou skupinu tras
jedna) tištěných brožurek (dostupných také v pdf), případně pomocí
mobilní aplikace. Interpretační zastavení budou v přírodě značena
jednoduše a citlivě, aby značky nerušily (menší dřevěné destičky nebo
seříznuté konce dřevěných kůlů s gravírovanými symboly zastavení
umístěné na stávajících prvcích návštěvnické infrastruktury či usazených
na vhodných místech, kde nebudou překážet při údržbě luk ani pohledově
rušit). Výchozí místa pro trasy jsou autobusová zastávka u vodní nádrže
Lučina, turistický rozcestník pod vrcholem Výzkumu u Malé Vrbky
a prostranství před kostelem ve Velké nad Veličkou.

prostředek
interpretace

Celkové délky tras:
Okruhy na Čertoryje z Lučiny: celková délka tras naučných chodníků
z Lučiny po odečtení překrývajících se částí je 10,7 km, z toho 5,05 km
v NPR po polních cestách mimo stávající značené turistické trasy KČT a
1,05 km ochranným pásmem po polních cestách mimo stávající značené
turistické trasy KČT
Okruhy na Vojšické louky z Výzkumu: celková délka tras naučných
chodníků z Výzkumu po odečtení překrývajících se částí je 9,87 km,
z toho 3,8 km ochranným pásmem po polních cestách mimo stávající
značené turistické trasy KČT
Okruhy do Zahrad pod Hájem: celková délka tras naučných chodníků do
Zahrad pod Hájem po odečtení překrývajících se částí je 6,64 km, z toho
3,865 km v NPR po polních cestách mimo stávající značené turistické
trasy KČT
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Celkové odhadované náklady na vytvoření a jeden rok provozu činí
200 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:

odhadované
náklady na
realizaci

monitoring /
řízení kvality

přesné prostorové naplánování tras (průzkum terénu, konzultace
s kolegy) 10 000 Kč, příprava map do brožurek 3 000 Kč, libreta
jednotlivých tras a příprava textů brožurek 25 000 Kč, fotografie a kresby
do brožurek 35 000 Kč, grafické práce 10 500 Kč, tisk brožurek 60 000 Kč
(na každou trasu zhruba 1 poskládaný list A4, náklad 3000 ks/rok),
destičky/kůly s gravírovanými značkami zastavení 28 000 Kč, značení
tras v terénu (barva, práce, doplňkové kůly) 11 000 Kč, instalace značek
jednotlivých zastavení v terénu 5 000 Kč, testování brožurek, funkčnosti
tras a dotazníková šetření (zejména mzda člověka, který bude testování
a dotazníková šetření organizovat a vyhodnocovat) 9 500 Kč, kontrola
a oprava značení (čas a materiál) 3 000 Kč/rok, dotisk brožurek každý rok
Před průmyslovým vytištěním a instalací v terénu bude na vzorku
potenciálních návštěvníků otestován obsah a grafická podoba brožurek
a jejich funkčnost v terénu (pomocí provizorně označených míst
zastavení) a bude zjišťováno, jestli naplňují stanovené cíle.
Po instalaci v terénu a vytištění brožurek bude při počátečním provozu
testována funkčnost propojení brožurek a značení v terénu a následně
formou dotazníkového šetření zjišťováno, jestli trasy naplňují stanovené
cíle.
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kód projektu

BK18

název projektu

Certifikovaní průvodci v Bílých Karpatech

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Propagace institutu průvodce přírodou v Bílých Karpatech, včetně
průběžných školení průvodců a teambuildingových aktivit.

význam projektu

Větší využití průvodcovských služeb, které tvoří nejkvalitnější způsob
udržitelného turistického provozu v nejcennějších lokalitách CHKO.

sdělení nebo
témata
interpretace
věci k dořešení

- státní ochrana přírody má o návštěvníky zájem a vychovává si pro ně
proškolené místní průvodce
- v návaznosti na exkurze s průvodcem pak všechna hlavní i dílčí
sdělení definovaná v KPNV
- kdo to bude garantovat
- co je a co není certifikovaný průvodce
- hlubší poznání souvislostí v přírodě
- jedinečný zážitek

cíle interpretace

- respektování pravidel při pohybu v přírodě
- podpora ochrany přírody a činnosti AOPK ČR
- možnost navštívit nejcennější, jinak nepřístupná území

prostředek
interpretace

Informační kampaň o existenci Certifikovaných průvodců přírodou
(letáky do infobalíčku pro ubytovatele, propagace značky, webové
stránky). Vytvoření vhodné nabídky a dostatečné sítě průvodců
v různých částech CHKO. Průvodci musí získat „certifikaci“ prokázáním
minimální kvality svého průvodcování (faktické znalosti, dovednosti
dobrého průvodce i dodržování zásad pohybu v cenných územích
CHKO). Průběžná školení a setkávání s AOPK ČR, Správou CHKO nad
novinkami v ochraně přírody a krajiny. Teambuildingové setkání
s možností výměny zkušeností.

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady na jeden rok (jednu akci) činí 10 000 Kč.

monitoring /
řízení kvality

Sledovat poptávku po průvodcovské službě prostřednictvím dotazů na
TIC, IC a IS BK a získávání zpětné vazby od účastníků exkurzí.
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kód projektu

BK19

název projektu

Naučné stezky v kapse

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Letáčky k jednotlivým tématickým naučným stezkám a místům, které
půjdou sbírat a vytvořit z nich celkového turistického průvodce.

význam projektu

Usměrňování návštěvníků na místa, která jsou v souladu se zájmy OP
a interpretace přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat jakož
i práce a poslání OP.

sdělení nebo
témata
interpretace
věci k dořešení

- přehled o místě
- příběhy míst a regionů
- pravidla chování
- distribuce materiálů
- výběr tras

cíle interpretace

- obdobné jako u naučných stezek, ale bez nutnosti instalace panelů do
krajiny

prostředek
interpretace

Soubor ca 20 tištěných průvodců k zajímavým místům (letáčky po vzoru
edice „nejkrásnější výlety“) – fenoménům nebo naučným stezkám
v celé CHKO. V terénu by nebyly umístěné panely, ale případně jen
drobné kolíky s číslem, jež bude odkazovat na téma v brožurce. Celá
sada pak bude mít přebalový list, který vytvoří uceleného turistického
průvodce po Bílých Karpatech.
Celkové odhadované náklady činí 300 000 Kč.

odhadované
náklady na
realizaci

Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:

monitoring /
řízení kvality

Průběžně mapovat a vyhodnocovat reakce návštěvníků.

služby 450 hodin × 400 Kč = 160 000 Kč (položka může být společná
pro více projektů), tisk 90 000 Kč (náklad 3000 ks), kolíky 10 000 Kč,
copywriting 10 000 Kč, monitoring 5 000 Kč, distribuce 5 000 Kč

35

kód projektu

BK20

název projektu

Obnova tabulí a hraničníků

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Pravidelná kontrola, průběžná údržba a opravy závažnějších nedostatků
na stávajících prvcích návštěvnické infrastruktury v majetku AOPK ČR,
zejména infopanelů a hraničníků u jednotlivých MZCHÚ a památných
stromů.

význam
projektu

Aby bylo zřejmé, že má AOPK ČR o návštěvníky zájem a že jí záleží na
budování a zlepšování vzájemných vztahů, je nutné, aby předkládané
prvky návštěvnické infrastruktury byly plně funkční, vzhledné a v dobrém
stavu.

sdělení nebo
témata
interpretace

- státní ochraně přírody není lhostejné, jak jsou pro návštěvníky prvky
návštěvnické infrastruktury čitelné a srozumitelné a co si o ní návštěvníci
myslí
- frekvence pravidelných kontrol

věci k dořešení - jak přistupovat k obnově či opravám opakovaně ničených panelů či
hraničníků (typicky krádeže smaltovaných cedulek se státním znakem)
cíle
interpretace

- lepší mínění veřejnosti o státní ochraně přírody

prostředek
interpretace

Dobrý stav stávajících prvků návštěvnické infrastruktury a zřejmý zájem
o starostlivost o ně a potažmo tak i o návštěvníka.

- větší důvěra ve státní ochranu přírody

Celkové odhadované náklady na jeden rok činí 34 500 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
odhadované
náklady na
realizaci

pravidelné kontroly v terénu minimálně jednou ročně 15 000 Kč/rok,
smaltované cedulky se státním znakem 600 Kč/ks, tj. při náhradě 5 za rok
3 000 Kč/rok, dřevěný infopanel 5 000 Kč/ks, tj. při obnově 2 panelů
ročně 10 000 Kč/rok, dřevěný panel pro značení hranice 1 300 Kč/ks, tj.
při obnově pěti ročně 6 500 Kč/rok

monitoring /
řízení kvality

Viz body výše.
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B. Neprioritní záměry
kód projektu

BK21

název projektu

Profesionální stráž přírody Bílých Karpat – modelový projekt

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Profesionální strážce přírody – průvodce, který koordinuje
průvodcovskou a strážní činnost v CHKO.

význam projektu

Prevence nežádoucích vlivů na OP, školení dobrovolníků, zvýšení
kvality průvodců, větší možnost kontroly pravidel pohybu v přírodě.

sdělení nebo
témata
interpretace
věci k dořešení

- státní ochrana přírody se zajímá o návštěvníky a něco pro ně dělá
- státní ochrana přírody nebere ochranu citlivých částí přírody
v exponovanou část sezony na lehkou váhu
- pravidla chování
- personální zařazení
- respektování pravidel při pohybu v přírodě

cíle interpretace

prostředek
interpretace

- zlepšení mínění o státní ochraně přírody
- fungující síť dobrovolných strážců – průvodců, vyznávajících zásady
dobré interpretace
Profesionální strážce na plný úvazek, který koordinuje práci
dobrovolných strážců – průvodců. Cílem není represe, ale osvěta
a informační služba o činnostech v CHKO. Strážce by pořádal
pravidelné schůzky strážců i průvodců, pravidelně je proškoloval
a tlumočil novinky z OP. Zároveň by se sám věnoval terénní službě –
monitoring, průzkum návštěvníků, usměrňování pohybu, osvěta
návštěvníků, prevence díky přítomnosti v terénu. Pořádá koordinační
schůzky Správy, IS, DP a dobrovolníků.

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady na jeden rok činí 420 000 Kč.

monitoring /
řízení kvality

Pravidelné vyhodnocení jednou ročně, počet poskytnutých intervencí
návštěvníkům, počet dotazů, zpráva ze setkání.

Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
mzdové náklady 400 000 Kč/rok, náklady na školení 20 000 Kč
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kód projektu

BK22

název projektu

Setkání stakeholderů turistického ruchu Bílých Karpat

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Zavedení tradice v podobě pravidelného setkávání stakeholderů z oblasti
poskytovatelů služeb v turistickém ruchu z Bílých Karpat.

význam
projektu

Propojení ochrany přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat
s rozvojem udržitelného cestovního ruchu.

sdělení nebo
témata
interpretace

- státní ochrana přírody v Bílých Karpatech nestojí osamoceně, ale
spolupracuje s dalšími klíčovými aktéry v oblasti ochrany přírodního
a kulturního dědictví a také v oblasti práce s návštěvníky a cestovním
ruchu
- v Bílých Karpatech jsou strategické dokumenty pro rozvoj území (např.
KPNV v CHKO Bílé Karpaty) naplňovány prostřednictvím spolupráce
širokého spektra subjektů, zahrnujícího státní orgány, místní samosprávy,
NNO, hospodáře a různé soukromníky v oblasti služeb a cestovního
ruchu v regionu

- témata setkání, co je v území nového
- způsob organizace spolupráce se zapojením co nejvíce relevantních
věci k dořešení
subjektů
- výběr vhodného místa a termínu pro setkání

cíle
interpretace

- pochopení potřeby propojení rozvoje obcí s podporou cestovního ruchu,
podporou místních produktů a lidových tradic, ale také s podporou
ochrany přírody a krajiny
- pochopení nutnosti aktivní péče o přírodní a kulturní dědictví Bílých
Karpat i pochopení z toho plynoucích omezení či povinností, zájem
a ochota pomáhat při rozvoji území a péči o něj
- realizace kvalitní interpretace podle zásad dobré praxe a v souladu
s interpretačním plánem CHKO Bílé Karpaty
- zájem o veřejné dění v Bílých Karpatech
- touha zachovat tradiční materiály, postupy, technologie a zvyky
- touha zachovat místní přírodní a kulturní dědictví

prostředek
interpretace

Jednodenní až dvoudenní pracovní seminář dle předem připraveného
programu za účasti stakeholderů, kteří při něm mají prostor pro
bezprostřední sdílení zkušeností, názorů a informací o dalších
aktivitách/projektech v regionu.
Celkové odhadované náklady na jeden rok činí u jednodenní akce 32 000
Kč, u dvoudenní 56 000 Kč:

odhadované
náklady na
realizaci

jednodenní setkání 40 osob × 800 Kč = 32 000 Kč (pronájem prostor,
organizační zajištění, stravování, propagační materiály, lektorné)
dvoudenní/výjezdní setkání 40 osob × 1 400 Kč = 56 000 Kč (pronájem
prostor, organizační zajištění, stravování, propagační materiály, lektorné,
společná doprava, ubytování)
38

monitoring /
řízení kvality

Zjištění zájmu ze stran stakeholderů. Sledování zpětné vazby a její
následné vyhodnocení. Zájem o další setkávání.
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kód projektu

BK23

název projektu

Studie využití lokality Jelenec

lokalizace

NPR Javorina

popis projektu

Vytvoření studie, která prověří možnosti využití lokality Jelenec
s ohledem na zájmy ochrany přírody.

význam projektu

Území je citlivě vnímáno návštěvníky přírody jako „černá“ rozhledna. Je
třeba zvážit, co s celým objektem podniknout po jeho získání do správy
AOPK.

sdělení nebo
témata
interpretace

- státní ochrana přírody je moudrý hospodář a se svěřeným majetkem
nakládá zodpovědně, konfliktní případy řeší především s ohledem na
ochranu přírody, ale také s přihlédnutím na potřeby a očekávání
návštěvníků a místních obyvatel
- kdo by studii měl dělat

věci k dořešení

- jaké bude zadání studie
- jaké jsou možnosti využití

cíle interpretace

- rozhodnutí, jak bude dále naloženo s areálem bývalé vojenské
rozhledny na Jelenci v NPR Javorina

prostředek
interpretace

- zadání studie i studie samotná

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady na studii činí 200 000 Kč.

monitoring /
řízení kvality

Hodnocení odborné skupiny ze Správy CHKO a zástupců nejvíce
dotčených samosprávních i soukromých subjektů.
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kód projektu

BK24

název projektu

Digitální mapa fenoménů

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Interaktivní digitální mapa míst, kde je možné dobře uvidět
a bezprostředně poznat charakteristické fenomény Bílých Karpat
(orchidejovou louku, pěnovcové prameniště, květnatou dubohabřinu či
bučinu apod.) a přitom neohrozit nejcennější a nejcitlivější části
bělokarpatské přírody.

význam
projektu

Projekt umožní usměrnit pohyb návštěvníků v CHKO – zájemce o přírodu
pomůže nasměrovat na pěkná a zajímavá místa s typickými ukázkami
bělokarpatské přírody, která však budou vybrána tak, aby nebyly
ohroženy nejcitlivější lokality. Mapa zvídavým návštěvníkům nabídne
konkrétní místa, kde mohou pozorovat jevy a části přírody zmiňované
v nejrůznějších informačních materiálech bez přesné lokalizace, takže
přispěje k naplnění jejich očekávání (díky mapě zjistí, kde přesně mohou
vidět to, o čem se dočtou nebo doslechnou).

sdělení nebo
témata
interpretace

- význam, historie a zajímavosti jednotlivých biotopů a význačných prvků
přírody Bílých Karpat
- proměny přírody během roku
- pravidla chování, způsoby využívání a zásady ochrany – zábavně
a zajímavě, též podle biotopu (co je někde nepřípustné, může být jinde
zásadní pro zachování přírodní pestrosti)
- příběhy lidí a krajiny v daných místech
- ve spolupráci s AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, vybrat biotopy
a přírodní jevy a prvky, které mají být v mapě zařazeny a pro každý z nich
zvolit 3–5 míst, která budou v mapě zobrazena
- navrhnout hlavní a vedlejší sdělení jednotlivých míst a na základě nich
zpracovat interpretační texty
- zajistit fotografie/ilustrace/mapky

- vytvořit webové rozhraní/aplikaci pro interaktivní mapu (zajistit propojení
věci k dořešení s webem AOPK ČR o CHKO)
- navrhnout jednoduchou tištěnou verzi mapy
- zajistit pravidelnou kontrolu stavu zájmových lokalit (zda odpovídá
popisu na webu, zda není příliš zatížena sešlapem a jinými vlivy
souvisejícími s návštěvností)
- zajistit průběžné aktualizace na webu (v reakci na nepředvídané trvalé
změny i na cyklické změny přírody)
- využití v Domě přírody
- vytvoření si citového vztahu k některým místům
cíle
interpretace

- očité poznání základních biotopů a přírodních jevů Bílých Karpat
i některých jejich charakteristických druhů rostlin, živočichů či hub
- pochopení základních zákonitostí a rozdílů mezi představovanými
biotopy
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- uvědomění si provázanosti přírody a kultury v (pre)historickém
i současném kontextu
- uvědomění si specifických potřeb různých ekosystémů a způsobů jejich
aktivní ochrany/údržby
- přispět k naplnění očekávání návštěvníka

prostředek
interpretace

Internetová mapa fenoménů Bílých Karpat s prokliky na karty jednotlivých
míst (se základními charakteristikami, obrázky a interpretačními texty),
s možností zobrazení pomocí mobilní aplikace. Přes počítačový přístup
i v rámci mobilní aplikace bude možné přidávat na internetovou kartu
dané lokality vlastní fotografie z daného místa s případným komentářem.
Místa nebudou v terénu značena, jejich dohledání bude možné podle
mapy, přesných souřadnic a fotografií.
Každý fenomén bude prezentován alespoň na třech místech – jedno v JZ,
jedno ve střední a jedno v SV části CHKO –, ale pokud možno raději na
pěti (lepší pokrytí CHKO). V odůvodněných případech (u vzácných jevů,
které je přesto možné touto formou prezentovat) může být v celé CHKO
místo jen jedno až dvě. Celkem se bude jednat ca o 50 míst.
Celkové odhadované náklady na vytvoření mapy s 50 vymapovanými
místy a jednoročního provozu činí 300 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu pro 50 vymapovaných míst
jsou následující:

odhadované
náklady na
realizaci

monitoring /
řízení kvality

tématický výběr a přesné prostorové naplánování prezentovaných míst
(plánování na základě dostupných podkladů, konzultace s kolegy,
průzkum terénu, základní fotodokumentace) 25 000 Kč, internetové
mapové rozhraní a mobilní aplikace 100 000 Kč (položka může být
společná pro více projektů), libreta jednotlivých fenoménů a příprava
textů pro internetové karty míst 100 000 Kč, autorské fotografie a kresby
pro internetové karty míst 75 000 Kč, grafické práce (vytvoření designu
internetových karet míst a práce na tvorbě jednotlivých karet, údržba a
průběžné aktualizace internetových stránek – 10 000 Kč/rok kontrola míst
v terénu 5 000 Kč/rok
Formou internetového dotazníkového šetření bude ověřována funkčnost
mapy a bude zjišťováno, jestli mapa jako taková i dílčí interpretace na
kartách míst naplňují stanovené cíle.

42

kód projektu

BK25

název projektu

Mobilní aplikace Průvodce po Bílých Karpatech

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit jako průvodce po krajině
Bílých Karpat.

význam projektu

Moderní mobilní technologie umožňují shrnout informace a prvky
z jiných projektů interpretace. Jde o nejefektivnější cestu, jak dostat
potřebné informace k co největšímu počtu návštěvníků CHKO.
- pravidla pohybu v CHKO

sdělení nebo
témata
interpretace

- naučné stezky a trasy
- přehledné informace o CHKO
- tematické mapy CHKO
- jazyková mutace cedulí a expozice domu přírody

věci k dořešení

cíle interpretace

- možnost využití v Domě přírody
- propojení s digitální mapou fenoménů (viz BK24)
Návštěvník by měl získat přehledné a správné informace o Bílých
Karpatech. Aplikace by měla nabízet ucelené a kvalitní informace
o přírodě v území. Nabízet možnosti k návštěvám, fotografie z míst,
upozornění na překážky, nebezpečí a pravidla pohybu.
Mobilní aplikace s těmito funkcemi:
- pravidla pro pohyb v přírodě a krajině
- detailní popis doporučených tras (včetně tematických)

prostředek
interpretace

- interaktivní mapa oblasti (přírodní zajímavosti, fotomísta, ubytování,
stravování, IC, NS, …, viz též některé další karty projektů)
- plugin pro sdílení fotografií z Bílých Karpat (propojení s Instagramem)
- jazykové mutace panelů a expozic Domu přírody Bílých Karpat
- fotky druhů k určování v přírodě
- aktuality z terénu
- rozcestník: „musíte vidět“, „kam na výlet v Bílých Karpatech“, „co dělat
v Bílých Karpatech“

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady činí 300 000 Kč.

monitoring /
řízení kvality

Získávání zpětné vazby od návštěvníků (e-mailové a jiné ohlasy),
sledování využití systému.
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kód projektu

BK26

název projektu

Tématické omalovánky a komiksy (orchideje)

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Omalovánky a komiksy s jednotnou tématikou (např. život orchidejí Bílých
Karpat) k vzdělávání (nejen) nejmenších a vzbuzení jejich zájmu
o přírodu.

význam
projektu

Omalovánky nebo komiks srozumitelnou a jednoduchou formou přiblíží
veřejnosti širší problematiku orchidejí Bílých Karpat a jejich ochrany.
Poslouží též jako nové vzdělávací pomůcky – materiály pro lektory,
učitele, rodiče a návštěvníky.
- život rostlin (orchidejí) je tajuplný a má spoustu nečekaných zajímavých
aspektů (vazba na houby, zvláštní opylovači, nezelené orchideje, ...)

sdělení nebo
témata
interpretace

- jiné druhy orchidejí najdeme na louce, jiné na mokřadu, jiné v lese, ...
- výskyt orchidejí je významně ovlivněn způsobem hospodaření a dalšími
činnostmi člověka
- orchideje jsou pro hospodáře medailí za uvážlivé a šetrné nakládání
s půdou a krajinou
- základní druhy/rody našich orchidejí a jejich vzácnost
- koncepce omalovánek (viz např. omalovánky Milovník z pařezin) podle
cílové skupiny (děti předškolního a mladšího školního věku)
- design komiksu (stejný jako omalovánky)

věci k dořešení

- výběr zobrazených druhů orchidejí a aspektů jejich života
- kdo zpracuje po obsahové stránce
- najít autory kreseb
- způsob distribuce a šíření
- zpracovat také další témata? (plevele, byliny, motýly, ...)

cíle
interpretace

- osvojení si poznatků o životě a ekologických nárocích orchidejí jako
celku a získání základního přehledu o konkrétních rodech/druzích našich
orchidejí a jejich ohrožení
- uvědomění si přímých vazeb mezi hospodařením a výskytem orchidejí

prostředek
interpretace

odhadované
náklady na
realizaci

Omalovánky standardního formátu A5 s 24 stranami (12 listy) pro děti
předškolního a mladšího školního věku. V kombinaci s jednoduchými
doprovodnými texty přiblíží omalovánky dětem na vybraných druzích
život orchidejí, jejich biotopovou vazbu a souvislosti s hospodařením.
Komiks pro děti staršího školního věku, ale i mládež a dospělé, se
srozumitelným příběhem (např. hrdina-ochránce přírody bojuje za oběťorchidej proti padouchovi, který ztrpčuje či ohrožuje život oběti-orchideje).
Celkové odhadované náklady činí 80 700 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
Služby 102 hod. × 400 Kč, ilustrace k omalovánkám 24 ilustrací × 300 Kč
= 7 200 Kč, tisk 12 listů/24 stran formát A5/2 000 ks = 10 000 Kč,
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ilustrace ke komixu 35 ilustrací × 300 Kč = 10 500 Kč, tisk 1 list A3/1 000
ks = 10 000 Kč
monitoring /
řízení kvality

Obsahová náplň i grafické zpracování budou konzultovány s odborníky
na danou tematiku. Následně bude hodnocen zájem veřejnosti (kolik
tiskovin se prodalo či rozdalo) a bude získávána zpětná vazba přímo od
cílových skupin.
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kód projektu

BK27

název projektu

Kalendář Bílých Karpat

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty, možnost spolupráce se slovenskou CHKO Biele
Karpaty

popis projektu

Stolní kalendář s obrázky z Bílých Karpat. Zdrojem obrázků bude
výtvarná a fotografická soutěž pro žáky základních a středních škol
v regionu, doplňkově též fotografie od pracovníků Správy CHKO Bílé
Karpaty provázené stručnými interpretačními texty. Soutěž bude mít
i vlastní internetové stránky. V textové části stránek pro jednotlivé týdny
bude přehled předem známých akcí v Bílých Karpatech.
Prostřednictvím obrázků a fotografií od místních dětí bude veřejnost
zapojena do tvorby regionální tiskoviny celoročního významu.

význam
projektu

Společné dílo z různých částí Bílých Karpat může přispět k lepšímu
povědomí o příslušnosti k bělokarpatskému regionu jako celku a také
k hrdosti na tuto domovinu a pocitu regionálního vlastenectví.
Zlepšení vztahů mezi ochranou přírody a veřejností, přiblížení přírodních
i kulturních hodnot území i lidem, které příroda příliš nezajímá.
Informování veřejnosti o předem známých termínech akcí v různých
částech Bílých Karpat.
- žijeme v jedinečném území, na které můžeme být hrdí

sdělení nebo
témata
interpretace

- Bílé Karpaty jsou rozsáhlé a pestré území na moravsko-slovenském
pomezí, které má i přes rozdílnost nátur obyvatel jejich dílčích
národopisných oblastí (a států) sílu lidi spojovat
- záleží zejména na nás, místních obyvatelích, jestli přírodní a kulturní
hodnoty Bílých Karpat zůstanou zachovány i pro naše děti a vnoučata
- vymyslet koncepci a témata obrázkové a fotografické soutěže a systém
vyhodnocování
- navázat spolupráci s obcemi a učiteli škol v regionu
- vybrat témata a zajistit fotografie od kolegů a doplnit k nim stručné
interpretační popisky

věci k dořešení

- příprava přehledu akcí, jejichž termíny budou do kalendáře zaneseny
- formát a grafické zpracování kalendáře
- dořešit způsob distribuce kalendářů (kromě bezplané distribuce
školám, obcím, apod. i část nákladu za cenu tisku do nabídky
informačních center a prodejen knih?)
- podoba internetových stránek soutěže
- propojení s projektem Putovní výstava o Bílých Karpatech (BK 32)

cíle
interpretace

- prohloubení povědomí o příslušnosti k regionu (MaB UNESCO),
podpořit přeshraniční spolupráci
- hrdost na Bílé Karpaty
- lepší nahlížení na státní ochranu přírody
- propojovat obyvatele z různých koutů Bílých Karpat
46

Výtvarná a fotografická soutěž pro žáky základních a středních škol
(ocenění formou vybrání díla pro kalendář).
prostředek
interpretace

Tištěný stolní (týdenní) kalendář s barevnými obrázky a fotografiemi
doplněnými stručnými popisky autorů (většinou výherci soutěže),
u menší části fotografií (od pracovníků Správy CHKO) stručné
interpretační texty. V denním kalendáři přehled důležitých akcí v regionu.
Internetové stránky soutěže.
Celkové odhadované náklady na jeden rok činí 144 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:

odhadované
náklady na
realizaci

monitoring /
řízení kvality

vymýšlení koncepce soutěže a následná organizace a vyhodnocení
10 000 Kč, internetové stránky 10 000 Kč, výběr témat a získání
fotografií od kolegů ze Správy CHKO a příprava interpretačních textů (ca
12 – na jeden týden z každého měsíce) 5 000 Kč, grafické práce
(vytvoření grafického návrhu kalendáře a designu internetových stránek)
7 000 Kč, tisk kalendáře (ca 30 listů, náklad k distribuci zdarma 3 500 ks,
bude upraven tak, aby výtisk zdarma mohli obdržet všichni účastníci a
spoluorganizátoři soutěže) 112 000 Kč
Získání zpětné vazby od učitelů škol zapojených do soutěže,
prostřednictvím ohlasů na internetových stránkách také zpětná vazba od
samotných autorů (dětí) a jejich rodičů.
Zájem veřejnosti o výsledný produkt – kalendář.
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kód projektu

BK28

název projektu

Kompostovací záchody v přírodě

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Umístění kompostovacích záchodů u nástupních nebo návštěvnicky
exponovaných míst.

význam projektu

Odpady po návštěvnících v přírodě jsou jedním z největších problémů
spojeným s turistickým využitím krajiny. Chceme předcházet krajině
plné papírových kapesníků (a nejen jich).

sdělení nebo
témata
interpretace

- pravidla pohybu v CHKO s důrazem na princip „co sis přinesl, to si
odnes“; „jak jít na záchod v přírodě“
- vtipné a poučné posezení na WC
- státní ochrana přírody se stará o návštěvníky
- výběr míst pro umístění

věci k dořešení

- kdo bude udržovat pořádek v zařízení
- frekvence kontrol a údržby

cíle interpretace

Poznání, jak funguje kompostovací WC a proč je vhodné je používat
místo vyměšování kdekoli v přírodě s papírovými kapesníky a
vlhčenými ubrousky.

prostředek
interpretace

Kompostovací WC s cedulkou uvnitř a venku.

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady na čtyři záchody činí 200 000 Kč.

monitoring /
řízení kvality

Sledování využití záchodů návštěvníky, chování návštěvníků. Získávání
zpětné vazby v podobě e-mailů a jiných ohlasů).

Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
40 000 Kč/WC, údržba 10 000 Kč/rok
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kód projektu

BK29

název projektu

Den CHKO Bílé Karpaty

lokalizace

Města v CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Kulturně-společenská akce o přírodě a krajině Bílých Karpat.

význam projektu

Akce, která by mohla interpretovat lokální i celostátní otázky ochrany
přírody a krajiny, prezentovat činnost Správy CHKO a další složek
hospodařících v krajině a zlepšit vztahy mezi ochranou přírody
a veřejností.

sdělení nebo
témata
interpretace

- život v CHKO neznamená jen omezení, ale i hodnoty jako zdravé
a krásné životní prostředí
- v CHKO hospodaří mnoho subjektů, které se podílejí na údržbě krajiny
- Správa CHKO je orgán, na který je možné se obracet s dotazy
- příroda i její ochrana je společná věc

věci k dořešení

cíle interpretace

- kdo bude hlavním pořadatelem akce
Účastníci by si měli uvědomit, že žijí ve zdravé krajině, která jim přináší
kvalitnější život a lepší příležitosti pro trávení volného času.
Vtáhnout obyvatele do problematiky ochrany přírody a krajiny. Jaká je
budoucnost přírody a krajiny, záleží hlavně na nich a jejich přístupu.
Putovní akce, která se bude konat na náměstí (nebo jiném vhodném
prostranství) vždy jednoho z větších měst v CHKO a okolí. Jejími dílčími
prostředky budou:

prostředek
interpretace

- aktivity pro děti
- informační stánky
- prezentace regionálních výrobců a hospodářů
- prezentace témat o přírodě, krajině a jejich ochraně
- vyhlášení výsledků fotosoutěže a výstavy

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady na jeden rok činí 100 000 Kč.

monitoring /
řízení kvality

Zájem veřejnosti o akci, přímá zpětná vazba během akce, ohlasy
v médiích, na internetu apod.
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kód projektu

BK30

název projektu

Mapování studánek v CHKO Bílé Karpaty

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Vytvoření interaktivní a tištěné mapy bělokarpatských studánek
a přírodních pramenů s podrobnými aktuálními informacemi o kvalitě
vody a stabilitě/vysýchání v průběhu roku, s příběhy spojenými
s jednotlivými studánkami a upozorněním na vybrané zajímavosti
v bezprostředním okolí studánek.

význam
projektu

Projekt umožní návštěvníkům získat reálný obraz dostupnosti zejména
pitné vody v krajině jako důležitý podklad pro plánování zásobení vodou
na půldenní a delší pobyt v přírodě. Studánky se zajímavými příběhy se
mohou stát také cílem kratších výletů, např. pro rodiny s dětmi. Zároveň
bude mapa sloužit jako interpretační materiál pro některá z těchto
specifických míst s větším pohybem návštěvníků.
- kvalita a dostupnost vody v přírodě v průběhu roku

sdělení nebo
témata
interpretace

- pěnovec a svahová prameniště na flyši
- příběhy studánek a lidí kolem nich
- pravidla chování a využívání studánek a přírodních pramenů
- významné nápadné přírodní prvky a jevy v těsném okolí konkrétních
studánek
- domluvit se s provozovateli a regionálními přispěvateli webu
http://www.estudanky.eu/mapa na vzájemné spolupráci – použití jejich
dat pro projekt a naopak poskytnutí poznatků z navrhovaného projektu
pro aktualizaci a doplnění tohoto webu; dojednat, jestli bude z projektu
vytvořen zvlášť paralelní studánkový web pro Bílé Karpaty, nebo zda
bude projekt využívat stávající mapové prostředí

věci k dořešení

- navrhnout hlavní sdělení pro vybrané studánky se zajímavými zdroji
interpretace v jejich okolí
- zjištění příběhů o studánkách z literatury a od místních pamětníků
- zajistit fotografie/ilustrace pro web a brožuru
- navrhnout tištěnou brožuru s celkovou mapou, základními informacemi
všech vymapovaných studánek a příběhy k vybraným studánkám
- najít laboratoř pro chemické a biologické rozbory vody
- zajistit průběžné aktualizace na webu (např. o vysýchání nebo obnovení
některých pramenů)

cíle
interpretace

- vytvoření si citového vztahu k některým místům, získání úcty
k pramenům a lidem, kteří o ně pečují
- poznání významu vody v krajině, fungování pramenů na flyšovém
podloží, problému sucha
- ohleduplné chování k prameništím a studánkám
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Mapování studánek se zapojením místních obcí, škol a spolků.

prostředek
interpretace

Internetová mapa studánek a pramenů Bílých Karpat s prokliky na karty
jednotlivých pramenů (se základními charakteristikami, obrázky
a interpretačními texty), s možností zobrazení pomocí mobilní aplikace.
Přes počítačový přístup i v rámci mobilní aplikace bude možné přidávat
na internetovou kartu dané lokality vlastní fotografie z daného místa
s případným komentářem. Místa nebudou v terénu značena, jejich
dohledání bude možné podle mapy, přesných souřadnic a fotografií.
Kromě internetové verze vznikne i obrazová brožura s mapou, základními
popisy studánek a interpretačními texty k vybraným z nich. Formát
brožury bude stejný jako letáky v projektu BK20.
Celkové odhadované náklady na vytvoření internetové a tištěné mapy a
rok provozu činí 448 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:

odhadované
náklady na
realizaci

monitoring /
řízení kvality

vytvoření seznamu studánek a pramenů, které budou zahrnuty do mapy
(ca 80), na základě dostupných podkladů a terénního průzkumu,
zaměření pomocí GPS, pořízení základní fotodokumentace 15 000 Kč,
internetové mapové rozhraní a mobilní aplikace 100 000 Kč (položka
může být společná pro více projektů; ušetřit lze též při využití serveru
http://www.estudanky.eu/mapa), odběry vzorků vody ve vybraných ca 25
vydatnějších či stabilnějších pramenech (tři odběry za jednu sezónu) a
jejich chemický a mikrobiologický rozbor 90 000 Kč, libreta vybraných ca
40 studánek s příběhem či přírodním prvkem/jevem a příprava textů pro
internetové karty a tištěnou brožuru 90 000 Kč, autorské fotografie a
kresby pro internetové karty a tištěnou brožuru 36 000 Kč, grafické práce
(vytvoření designu internetových karet a práce na tvorbě jednotlivých
karet, příprava návrhu tištěné brožury) 27 000 Kč, tisk brožury s mapou
(ca 50 stran A5, náklad 1 000 ks) 100 000 Kč, údržba a průběžné
aktualizace internetových stránek 10 000 Kč/rok, kontrola studánek a
pramenů v terénu 5 000 Kč/rok
Před průmyslovým vytištěním bude na vzorku potenciálních návštěvníků
otestován obsah a grafická podoba brožurek a jejich funkčnost v terénu
a bude zjišťováno, jestli naplňují stanovené cíle.
Formou internetového dotazníkového šetření bude ověřována funkčnost
a užitečnost mapy a bude zjišťováno, jestli dílčí interpretace na
internetových kartách a v brožuře naplňují stanovené cíle.
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kód projektu

BK31

název projektu

Památné a pozoruhodné stromy CHKO Bílé Karpaty

lokalizace

celá CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Vytvoření interaktivní a tištěné mapy bělokarpatských památných stromů
a dalších vybraných zajímavých jedinců dřevin v krajině s jejich příběhy.

význam
projektu

Krásné, monumentální, tajemné či jinak zajímavé stromy (či keře) se
zajímavými příběhy mohou být vhodným cílem kratších výletů, např. pro
rodiny s dětmi, vedenými mimo nejcennější části bělokarpatské přírody.

sdělení nebo
témata
interpretace

- příběhy stromů a lidí kolem nich
- pravidla chování v přírodě
- význam solitérních stromů a celkově dřevin rostoucích mimo les
- navrhnout hlavní sdělení pro jednotlivé stromy
- zjištění příběhů o stromech z literatury a od místních obyvatel

věci k dořešení

- zajistit fotografie/ilustrace pro web a brožuru
- navrhnout tištěnou brožuru
- zajistit průběžné aktualizace webu

cíle
interpretace

- vytvoření si citového vztahu k některým místům, stromům i a respektu
k lidem, kteří o ně pečují
- poznání významu zeleně v krajině
- ohleduplné chování ke dřevinám v krajině

prostředek
interpretace

Internetová mapa památných a dalších pozoruhodných stromů Bílých
Karpat s prokliky na karty jednotlivých stromů (se základními
charakteristikami, obrázky a interpretačními texty), s možností zobrazení
pomocí mobilní aplikace. Přes počítačový přístup i v rámci mobilní
aplikace bude možné přidávat na internetovou kartu daného stromu
vlastní fotografie s případným komentářem.
Kromě internetové verze vznikne i obrazová brožura s mapou, základními
charakteristikami stromů a interpretačními texty. Formát brožury bude
stejný jako letáky v projektu BK20.
Celkové odhadované náklady na vytvoření internetové a tištěné mapy
a rok provozu činí 423 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:

odhadované
náklady na
realizaci

doplnění stávajícího seznamu (a existujících map) památných stromů
o další vybrané zajímavé dřeviny v krajině, které budou zahrnuty do mapy
(celkem asi 80), na základě dostupných podkladů, konzultací s kolegy
a terénního průzkumu, zaměření pomocí GPS, pořízení základní
fotodokumentace 15 000 Kč, internetové mapové rozhraní a mobilní
aplikace 100 000 Kč (položka může být společná pro více projektů),
libreta textů k jednotlivým stromům a příprava textů pro internetové karty
a tištěnou brožuru 160 000 Kč, autorské fotografie a kresby pro
internetové karty a tištěnou brožuru 36 000 Kč, grafické práce (vytvoření
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designu internetových karet a práce na tvorbě jednotlivých karet, příprava
návrhu tištěné brožury) 27 000 Kč, tisk brožury s mapou (ca 50 stran A5,
náklad 1 500 ks) 75 000 Kč, údržba a průběžné aktualizace internetových
stránek 10 000 Kč/rok

monitoring /
řízení kvality

Před průmyslovým vytištěním bude na vzorku potenciálních návštěvníků
otestován obsah a grafická podoba brožurek a jejich funkčnost v terénu
a bude zjišťováno, jestli naplňují stanovené cíle.
Formou internetového dotazníkového šetření bude ověřována funkčnost
a užitečnost mapy a bude zjišťováno, jestli dílčí interpretace na
internetových kartách a v brožuře naplňují stanovené cíle.
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kód projektu

BK32

název projektu

Putovní výstava o Bílých Karpatech

lokalizace

Školy a obce v CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Putovní výstava výtvarné a fotografické soutěže na téma ochrany
přírody a krajiny v CHKO Bílé Karpaty.

význam projektu

Vytvoření příležitostí k zapojení místní mládeže a nadšenců do
budování fotoarchivu Bílých Karpat a interpretace témat ochrany
přírody a krajiny na místních školách a náměstích.

sdělení nebo
témata
interpretace

- příroda, krajina a jejich ochrana je společná věc
- různá témata spojená s ochranou přírody podle vystavených fotografií
a výtvarných děl
- kdo bude zajišťovat převozy výstavy

věci k dořešení

- organizace soutěže
- propojení s projektem Kalendář Bílých Karpat (BK27)

cíle interpretace

- žáci základních škol a místní obyvatelé by se měli dozvědět více o
svém okolí a otázkách ochrany přírody a krajiny CHKO Bílé Karpaty
- díky pravidelné fotosoutěži a výtvarné soutěži by se též mohli více
vtáhnout do děje a získat bližší vztah k místní přírodě
- putovní výstava fotografií s popisky

prostředek
interpretace

- vernisáž výstavy s odborným výkladem
- fotosoutěž
- výtvarná soutěž

odhadované
náklady na
realizaci

monitoring /
řízení kvality

Celkové odhadované náklady činí 205 500 Kč. Každoroční obměna
25 500 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
vymýšlení koncepce soutěže a následná organizace a vyhodnocení
10 000 Kč, grafické práce (vytvoření grafického návrhu panelů) 3 500
Kč, tisk 12 000 Kč, výstavní panely (12 ks) 180 000 Kč
Získání zpětné vazby od samotných autorů fotografií a kreseb
prostřednictvím ohlasů na internetových stránkách apod.
Zájem veřejnosti o výstavu.
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kód projektu

BK33
Tématické exkurze do Bílých Karpat

název projektu

(historie krajiny, hospodaření a údržba, vybrané osobnosti, česnek
medvědí)

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Vytvoření libreta navržení tras a příprava pomůcek pro sérii tématických
exkurzí do krajiny Bílých Karpat jako rozšíření stávající nabídky (kde to
půjde, tak ve dvou až třech trasových variantách, aby bylo možné dané
téma prezentovat ve více částech území).

význam
projektu

Exkurze se znalým a proškoleným místním průvodcem je jedním
z nejsdělnějších způsobů práce s návštěvníkem a interpretace místního
přírodního a kulturního dědictví, zejména pokud jsou trasy i náplň exkurzí
předem profesionálně a pečlivě připravené. Navrhovaná témata jsou už
sice v nevelké míře začleněna do stávajících exkurzí v regionu, ale jsou
natolik široká a pro Bílé Karpaty důležitá, zajímavá či specifická, že
zasluhují samostatné zpracování.
- v dnešní krajině Bílých Karpat můžeme nalézat stopy (často živoucí –
rostliny a živočichy) různě starých období minulosti od geologických
třetihor přes dobu ledovou a pravěké lidské osídlení po středověk a dobu
nedávno minulou
- současné hodnoty bělokarpatské krajiny jsou výsledkem tisíciletého
spolupůsobení přírody a člověka a jejich další zachování je zcela závislé
na uvážlivém lidském hospodaření, citlivém využívání a aktivní ochraně

sdělení nebo
témata
interpretace

- louky jsou prastará kulturní památka, stářím srovnatelná s egyptskými
pyramidami
- nutnost kosení luk, vliv hnojení, rozorání, opouštění; historie
a současnost hospodaření a ochrany přírody
- obnova luk regionální směsí semen
- sady a staré a místní či krajové odrůdy ovocných dřevin
- česnek medvědí – kde roste a proč (co říká o místě, kde se vyskytuje),
jak se pozná, s čím se dá splést, význam pro člověka, hmyz i další složky
přírody, způsoby využití
- životní osudy a význam vybraných osobností (Amálie Kutinová, Jan
Amos Komenský, Stanislav Staněk, Jožka Kubík, Matúš Béňa, Joža
Uprka, Franta Úprka, Antoš Frolka, Ludvík Vaculík, Dušan Jurkovič, ... )
- naplánovat trasy a vymyslet libreta jednotlivých exkurzí

věci k dořešení

- navrhnout a připravit trefné názorné pomůcky či aktivity ke
zprostředkování interpretovaných jevů a událostí
- z významných osobností vybrat vhodné adepty ke zpracování jejich
příběhu do podoby exkurze (něktetým může být věnována celá exkurze,
jiní mohou být inspirací k dílčím zastavením jedné exkurze)

55

- poznání významu práce předků pro kulturu i přírodu Bílých Karpat
- pochopení významu hraniční polohy a odlehlosti území
- pochopení rozdílu mezi předintenzivním a současným hospodařením
a technickými možnostmi (a z toho se odvíjející potřebou ochrany
přírody)
cíle
interpretace

- uvědomění si nutnosti aktivní péče o přírodní a kulturní dědictví
i pochopení z toho plynoucích omezení či povinností, ohleduplné chování
v přírodě
- respekt k lidem, kteří o přírodní i kulturní hodnoty pečují, ať už na
profesní úrovni, nebo v rodině či na vlastní malé záhumence
- na příkladu pomístně hojného druhu česneku si uvědomit složitost
mezidruhových vztahů v přírodě a nesamozřejmost skutečnosti
- představit významné, byť i méně známé osobnosti v kontextu krajiny, ze
které vyšly, a tím vytvoření vztahu k nim samotným

prostředek
interpretace

odhadované
náklady na
realizaci

monitoring /
řízení kvality

Tématická terénní exkurze vedená místním průvodcem.
Celkové odhadované náklady na přípravu jedné exkurze činí 29 000 Kč,
na soubor šesti exkurzí (historie krajiny, hospodaření a údržba, česnek
medvědí a 3 vybrané osobnosti) pak 174 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
libreto a trasa exkruze (tři trasové varianty) 17 500 Kč, pomůcky a
doplňkové materiály 10 000 Kč, propagace 1 500 Kč
Průběžná zpětná vazba od účastníků přímo při vedení exkurzí. Zájem o
exkurze v průběhu času.
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kód projektu

BK 34

název projektu

Hledačky v Bílých Kapatech (průvodce a doplnění)

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Seskupit hledačky v Bílých Karpatech a vytvořit přehledného průvodce
s jejich souborným vydáním a doplněním o vzorové hledačky nové, které
zaplní podstatnější geografické a interpretační mezery.

význam
projektu

Průvodce bude sloužit pro plánování cest do Bílých Karpat a využívání
hledaček nejen jako honby za pokladem, ale i jako příležitosti k relaxaci,
vzdělávání a poznávání regionu Bílých Karpat.

sdělení nebo
témata
interpretace

- v území se tvorbě hledaček věnuje více autorských týmů a už dnes je
k dispozici více témat na různých místech Bílých Karpat, ale nabídka je
prostorově i tématicky velmi nerovnoměrná a je otevřená doplňování
nových hledaček
- dle sdělení a témat jednotlivých hledaček
- představení přírodních a kulturních zajímavostí konkrétního místa či
dílčího území
- konkrétní podoba průvodce hledačkami (mapa, popis, vlastní hledačky,
...)
- domluva s ostatními autory hledaček na souborném vydání všech
existujících hledaček v Bílých Karpatech

věci k dořešení - zajistit spolupracující partnery na vytvoření nových hledaček
- zpracování razítek za absolvování jednotlivých hledaček
- zajistit spolupráci se subjekty v místech, kde budou umístěny poklady
hledaček
- elektronická i tištěná verze průvodce hledačkami
- rozšířit mezi veřejností povědomí o existenci a fungování hledaček
cíle
interpretace

- získání přehledu o lokalitách nabízejících námět na individuální
procházku či výlet v podobě hledačky
- motivace k návštěvě nových míst nebo k novému nahlížení a lepšímu
poznání míst známých
- přesvědčení, že čas strávený v Bílých Karpatech byl čas strávený dobře

prostředek
interpretace

Souborné vydání (elektronické i tištěné) všech hledaček dostupných
v CHKO Bílé Karpaty a okolí s průvodním textem vysvětlujícím principy
hledaček. Každá jednotlivá hledačka bude obsahovat téma, trasu (popis
terénu, mapka), texty k jednotlivým zastavením, návod, jak se dopracovat
k heslu a pokladu (krabičce s razítkem a odměnou).

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady na přípravu průvodce hledačkami činí
61 000 Kč, odhadované náklady na každou jednu novou hledačku činí
35 000 Kč.
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Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
služby 77 hod. × 400 Kč, tisk průvodce hledačkami 30 000 Kč, příprava
nové (vzorové) hledačky 30 000 Kč, krabička s pokladem 2 000 Kč
monitoring /
řízení kvality

Během příprav hledaček proběhnou konzultace se zástupci cílových
skupin a také s aktéry v území, kteří se budou o danou hledačku starat.
Bude sledována zpětná vazba ze stran účastníků, bude prováděna
pravidelná kontrola.
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kód projektu

BK35

název projektu

Sledování vývoje návštěvnosti Bílých Karpat

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Vypracování studie návštěvnosti Bílých Karpat a jejího vývoje v čase.

význam projektu

Sledování vývoje návštěvnosti umožní Správě CHKO lépe směřovat
své aktivity vůči návštěvníkům přírody.

sdělení nebo
témata
interpretace

- správce území zajímá zatížení jednotlivých lokalit návštěvníky – kde je
potřeba učinit opatření k regulaci vstupu či volného pohybu osob a do
kterých míst je naopak možné návštěvníky více nalákat

věci k dořešení

- dají se získat data od mobilních operátorů nebo je potřeba použít
sčítače?

cíle interpretace

Správce území má přehled o počtu návštěvníků a rozložení
návštěvnosti ve volné krajině a o ročních i meziročních trendech
v návštěvnosti.

prostředek
interpretace

Studie, která pomocí dat mobilních operátorů dokáže napovědět, kdy
a kde se v průběhu roku soustřeďují aktivity návštěvníků CHKO, jaký je
meziroční trend a jejich pohyb v terénu.

odhadované
náklady na
realizaci

Mzda zaměstnance zpracovávajícího vyhodnocení 10 000 Kč (20
hodin), náklady na provoz sčítačů (3 000 Kč/rok).

monitoring /
řízení kvality

Srovnání výsledků analýzy s namátkovou kontrolou v terénu, meziroční
srovnání.
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kód projektu

BK36

název projektu

Cestovatelská hra s odměnou

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty

popis projektu

Jedná se o novou aktivitu zaměřenou na poznávání zajímavých míst
v Bílých Karpatech, s důrazem na vytváření a prohlubování vztahu
k přírodě a její ochraně.

význam
projektu

Hra představuje způsob, jak oslovit další cílovou skupinu návštěvníků
a přivést je na místa charakteristická pro Bílé Karpaty, ať už
z historického, krajinářského či přírodovědného hlediska, a to způsobem,
který je bude bavit, bude jim příjemný a povede u nich k vytvoření
pozitivního vztahu k přírodě a krajině Bílých Karpat.

sdělení nebo
témata
interpretace

- Bílé Karpaty jsou přírodně i kulturně pestrým územím s mnoha
zajímavými místy k návštěvě
- představení přírodních a kulturních zajímavostí konkrétního místa či
dílčího území

- vstupním místem Dům přírody Bílých Karpat
- pravidla hry i s otázkami dostupné i na internetu, případně s nutnou
registrací
- úkoly a odměny
věci k dořešení
- cíl trasy (znám dopředu, nebo na něj přichází hráči postupně řešením
úkolů)
- možnost spolupráce se slovenskou stranou (CHKO Biele Karpaty)
- způsob prezentace a nabídky hry veřejnosti

cíle
interpretace

- v souladu s KPNV motivovat veřejnost k návštěvě zajímavých míst
v Bílých Karpatech
- usměrňovat pohyb návštěvníků v CHKO
- vzbudit aktivní zájem poznávat Bílé Karpaty, a tím k nim a jejich přírodě
a krajině budovat vztah a pochopení potřeby je chránit

prostředek
interpretace

Hráč obdrží mapu s vyznačením jednotlivých míst. Ke každému místu se
bude vztahovat soubor otázek či úkolů, které bude účastník hry řešit. Po
vyřešení otázek se vrátí na stanovené místo, kde získá odměnu. Místo
musí být dostupné hromadnou dopravou, případně pěšky či na kole.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi případně uskupení dětí (dětský
tábor či kroužek) i dospělých (klub seniorů).

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové odhadované náklady činí 277 000 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:
Služby 95 hod. × 500 Kč, ilustrace 15 ks × 300 Kč = 4 500 Kč, tisk
10 000 ks (formát A3) a nálepky = 100 000 Kč, odměny celkem 2 500 ks
odměn, např. plyšový had hospodáříček = 125 000 Kč

monitoring /
řízení kvality

Proběhne pilotní testování s dohodnutou cílovou skupinou. Průběžně
bude sledován zájem veřejnosti o hru a její přínos a také bude získávána
zpětná vazba z řad účastníků Cestovatelské hry.
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kód projektu

BK37

název projektu

Reklamní kampaň (Víte že?)

lokalizace

CHKO Bílé Karpaty a okolí

popis projektu

Reklamní kampaň zaměřená na otázky ochrany přírody a krajiny (MHD,
nádraží, vývěsky obcí, billboardy).

význam projektu

Možnost zpopularizovat státní ochranu přírody (zlepšit nahlížení
veřejnosti na státní ochranu přírody) a seznámit obyvatele s významem
a způsoby ochrany přírody a krajiny Bílých Karpat.

sdělení nebo
témata
interpretace

- přírodní bohatství regionu není samozřejmé

věci k dořešení

- má na kampaň navazovat nějaká aktivita?

- krajina má problémy, které musíme řešit
- činnost státní správy v OP

- seznámení se zajímavými údaji (perličkami) z CHKO
cíle interpretace

- poutavé podání problémů přírody a krajiny
- získání zájmu a pozornosti pro témata OP

prostředek
interpretace

Krátké „Víte, že…?“ teze, které zaujmou na první pohled a následně
vysvětlují nějaké z témat ochrany přírody a krajiny (sucho, povodně,
šelmy, čisté životní prostředí, prospěšnost pro zdraví, ...)

odhadované
náklady na
realizaci

Celkové náklady na jeden rok kampaně 73 500 Kč.
Odhadované ceny za jednotlivé části projektu jsou následující:

monitoring /
řízení kvality

Sledování odezvy ze strany veřejnosti, konzultace se zástupci místní
samosprávy, provozovateli dopravy, služeb apod.

grafické zpracování 3 500 Kč, tisk 20 000 Kč, inzerce 50 000 Kč
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C. Výhledové záměry
kód projektu

BK38

název projektu

Podtácky

orientační
záměr

Vytvoření souboru korkových, papírových či dřevěných tácků pod
hrníček nebo sklenici s fotografiemi či obrázky vybraných rostlin,
živočichů a hub Bílých Karpat. Na podtácky (nejlépe na spodní stranu) je
možné uvést i stručnou informaci/zajímavost o vyobrazeném druhu.

Cíle
interpretace
odhad nákladů

- interpretovat hodnoty BK vhodnou formou k široké skupině lidí
- získat čtenáře pro ochranu přírody a hrdost na přírodní dědictví
Náklady se budou odvíjet od počtu rozdílných obrázků a celkového
nákladu. Při sadě dvanácti druhů v nákladu 1000 Ks se mohou náklady
pohybovat okolo 150 000 Kč.
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kód projektu

BK39

název projektu

Prestižní zážitek z přírody

orientační
záměr

Vymyslet a připravit pro návštěvníky nějakou pravidelnou (každoroční)
akci – cestu do přírody s puncem výjimečnosti, která bude přístupná
v daném roce jen pro dosti omezený počet účastníků v jediném až
několika málo termínech. Mohlo by se jednat o průvodcovanou exkurzi
do míst, kam se normálně nechodí, kam se lidi sami nedostanou,
případně kde při samostatné návštěvě nenajdou ty hlavní zajímavosti
a lákadla. Příkladem může být návštěva Javorinského pralesa
s pozorováním modranky karpatské, nebo exkurze na louky
s entomologem (nebo se skupinkou průvodců zoologů, ve spolupráci
s odborníky např. z přírodovědeckých fakult), který návštěvníkům přiblíží
některé zajímavé brouky, ploštice, kobylky, motýly apod., o nichž se při
obvyklých botanických exkurzích návštěvníci moc nedozvědí. Účast by
mohla být podmíněna nějakou aktivní přípravou, např. by si každý
účastník měl vymyslet (vyfantazírovat) zvíře, které by na exkurzi rád
potkal, o němž by organizátorům předem napsal nebo poslal jeho
obrázek (pro účastníky by pak bylo překvapením, že některé vlastnosti
smyšlených živočichů jim budou demonstrovány v terénu na
pozorovaných zástupcích hmyzu).

Cíle
interpretace

odhad nákladů

- prezentace a přijmutí některých nutných omezení při pohybu v území
- ukázat snahu AOPK prezentovat i cenné přírodní dědictví ohleduplným
zájemcům z řad veřejnosti
Náklady by spočívaly v mzdě za rozpracování konceptu konkrétního
zážitku, odměně pro průvodce a propagaci, jež by byla formou
internetových stránek, kam by se mj. ukládaly fotogalerie z uplynulých
ročníků a aktuální informace o chystaném ročníku (kdyby byl hlavní
důraz kladen na pozorování bezobratlých, museli by zájemci počítat
s možností odkladu kvůli počasí). Přípravné práce odhadem 10 000 Kč,
dále za jeden rok provozu by se náklady mohly pohybovat mezi 15 000 a
25 000 Kč. Provozní náklady by se alespoň částečně hradily
z účastnických poplatků.
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