Koncepce práce s návštěvnickou veřejností
pro CHKO Český ráj a NPP Bozkovské
dolomitové jeskyně
Analytická část

Zpracovatel: Blažena Hušková, Dalibor Kvita

Obsah
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností pro CHKO Český ráj a NPP Bozkovské dolomitové
jeskyně ................................................................................................................................................................................................... 1

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ ................................................................................................. 5
ZÁKLADNÍ INFORMACE A PŘEDMĚTY OCHRANY................................................................ 6
ZDROJE INTERPRETACE ..................................................................................................... 7
Krajina ..................................................................................................................................................................................................... 7
Geologie, geomorfologie, skalní útvary, pískovcový fenomén a související biota ................................................. 8
Vodní toky a plochy, mokřady, rašeliniště, prameniště, mokřadní louky ................................................................. 9
Lesy .......................................................................................................................................................................................................... 9
Památné a další významné stromy a stromořadí ............................................................................................................. 10
Invazní druhy rostlin a živočichů............................................................................................................................................. 10
Hrady, zámky, lidová architektura, pískovcový fenomén v bydlení, hospodaření a umění .......................... 11
Významné osobnosti a události v krajině ............................................................................................................................. 11
Trampské hnutí................................................................................................................................................................................ 12

ZÁJMY A ZÁJMOVÉ SKUPINY V ÚZEMÍ............................................................................. 14
Klíčové skupiny v CHKO Český ráj: ......................................................................................................................................... 14

STÁVAJÍCÍ PÉČE O ÚZEMÍ ................................................................................................ 21
Spolupráce s partnery ................................................................................................................................................................... 22

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ............................................................................................... 24
Vývoj návštěvnosti území ............................................................................................................................................. 24
Charakteristika návštěvníků území ......................................................................................................................... 27

PRŮZKUM SOUČASNÉ SITUACE V ÚZEMÍ ......................................................................... 39
Přehled návštěvnické infrastruktury ...................................................................................................................... 39
Přehled stávající interpretace v území ................................................................................................................... 42
Objekty ve vlastnictví AOPK ....................................................................................................................................................... 43
Objekty ve vlastnictví dalších územních partnerů ........................................................................................................... 51

VNĚJŠÍ OBRAZ CHKO ČESKÝ RÁJ ...................................................................................... 67
Internet ............................................................................................................................................................................... 67
Sociální sítě ........................................................................................................................................................................ 69
Televize ............................................................................................................................................................................... 70

2

Tištěné materiály (letáky, brožury, mapy, průvodce, regionální literatura…) ........................................ 72
Regionální publikace ..................................................................................................................................................... 76
Filmy, filmové pohádky ................................................................................................................................................. 76

VNĚJŠÍ OBRAZ - BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ ....................................................... 77
Internet ............................................................................................................................................................................... 77
Rozhlas ................................................................................................................................................................................ 78
Obrazové dokumenty, televize, video ...................................................................................................................... 78

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY K ANALYTICKÉ ČÁSTI ................................................................. 82

3

Seznam používaných zkratek:
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
ČSOP – Český svaz ochránců přírody
DP– dům přírody Českého ráje
EVL – evropsky významná lokalita
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vos
IS – informační středisko
KPNVČR – koncepce práce s návštěvnickou veřejností Českého ráje
LČR – Lesy české republiky, s. p.
LS – lesní správa
MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území
NKP – národní kulturní památka
NNO – nevládní nezisková organizace
NPP – národní přírodní památka
OPK – ochrana přírody a krajiny
PP – přírodní památka
PR – přírodní rezervace
TTP – trvalé travní porosty
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZPF – zemědělský půdní fond

O dokumentu
Zadavatelem tvorby Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český ráj je AOPK ČR, která
prostřednictvím regionálního pracoviště Liberecko, Správa CHKO Český ráj pracoviště v Turnově vykonává
na území CHKO Český ráj a NPP Bozkovské dolomitové jeskyně výkon státní správy na poli ochrany přírody
a krajiny. Tento dokument vznikal na základě smlouvy o dílo č. 0946/SOVV/18a dle metodiky jež byla
součástí příloh této smlouvy. Práce na dokumentu probíhaly v přímé součinnosti s pracovníky AOPK ČR,
Správy CHKO Český ráj.
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Charakteristika území
CHKO Český ráj
Chráněná krajinná oblast Český ráj se nachází mezi Železným Brodem, Semily, Novou Pakou, Jičínem,
Sobotkou a Mnichovým Hradištěm. Území o rozloze 181,5 km2 leží na rozhraní Libereckého,
Královéhradeckého a Středočeského kraje. CHKO byla vyhlášena jako první v naší republice, výnosem MK
ze dne 1. března 1954. K vyhlášení CHKO Český ráj v současné rozloze dle § 25 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, došlo nařízením Vlády ČR č. 508 ze dne 14. října 2002.
Oblast je tvořena především druhohorními kvádrovými pískovci, které jsou místy proraženy vulkanickými
horninami. Pískovcová skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečné
malebnosti území. K zajímavým prvkům skalních měst patří skalní věže, brány, okna, nekrasové jeskyně i
závrty. Charakteristický krajinný ráz dotváří skalní hrady a zámky (symbolem CHKO je tvarově unikátní
čedičový dvojvrchol Trosky se stejnojmennou zříceninou hradu) a soubory památkově chráněné lidové
architektury.

NPP Bozkovské dolomitové jeskyně
Národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně se nacházejí 9 km severně od Semil (17 km od
hranice CHKO Český ráj na severním okraji obce Bozkov. Od roku 1999 jsou včetně 5,5 ha povrchu chráněny
jako národní přírodní památka (vyhláška MŽP č. 236 ze dne 5. října 1999) a patří ke zpřístupněným jeskyním
ve správě Správy jeskyní ČR. Jeskyně jsou vytvořeny v čočkovitém tělese prokřemenělých dolomitů
náležejících ke krkonošsko - jizerskému krystaliniku. Jedná se o nejdelší a jediné zpřístupněné dolomitové
jeskyně v České republice, které ukrývají největší podzemní jezero u nás. Jeskyně jsou dostupné zejména
individuální automobilovou dopravou po silnicích 2. a 3. třídy. Ročně jeskyně navštíví cca 70.000
návštěvníků, z nichž přibližně 10% tvoří občané Polska.
NPP Strážník
Národní přírodní památka Strážník se nachází na lesnatých východních svazích vrcholku Strážník (610
m.n.m.) na rozloze 1,885 ha. Území je chráněné od 24. srpna 1963. NPP je tvořena několik desítek metrů
mocným výlevem masivního paleobazaltu (melafyru). Těleso je prostoupeno hydrotermální žílou s
unikátními drúzami paprsčitě uspořádaných krystalů křemene tzv. hvězdovce, který je zde předmětem
ochrany. Cílem ochrany je uchování geologického a geomorfologického fenoménu, v oblasti péče o les pak
zavedení hospodaření (managementu) v lese v ekosystémovém pojetí. Území není dostatečně botanicky a
zoologicky prozkoumáno; podle dosavadních znalostí se zde vyskytuje 5 zvláště chráněných druhů zvířat.
Územím neprochází žádná značená turistická ani cykloturistická stezka, neprovozují se zde ani jiné druhy
sportů či rekreace. Lokalita byla historicky poškozena kutáním hvězdovce v různých obdobích a v různé
intenzitě (v letech 1880 – 1884, po roce 1932, po roce 1959). K nejvýraznějšímu poškození došlo při
destruktivní těžbě hvězdovce v již existujícím chráněném území v roce 1968; zásahem s použitím těžké
techniky bylo mineralogické naleziště silně narušeno a vyrabováno a následně zahrnuto zeminou. Dnes
navštěvují NPP Strážník ojedinělí sběratelé. Prvořadým cílem NPP Strážník je ochrana geologického
naleziště hvězdovce a nikoliv ochrana lesních porostů. Je třeba zabránit nelegálnímu sběru či obnově
těžebních jam občasnou kontrolou a nepřipustit organizované sportovní či rekreační využívání území
(vedení značených cest apod.).
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Území Českého ráje je díky dobrému dopravnímu napojení velmi snadno dostupné. Turnov, jedno z center
CHKO, je od okraje Prahy vzdálen 76 km, tj. přibližně 45 minut po dálnici D10. Díky této dobré dopravní
dostupnosti je cca do 1 hodiny území dosažitelné přibližně pro 2 mil. obyvatel ČR. Státní hranice s
Německou spolkovou republikou a Polskou republikou je vzdálena 30 minut jízdy autem. V přiléhajících
saských zemských okresech Budyšín - Bautzen, Zhořelec – Görlitz a v Dolnoslezském vojvodství s městy
Jelení Hora – Jelenia Góra a Lubáň - Lubań žije dalších cca 700 000 obyvatel.
Mimo území CHKO se nacházejí 2 národní přírodní památky, které jsou v péči AOPK ČR, RP Liberecko,
SCHKO Český ráj, NPP Bozkovské dolomitové jeskyně a NPP Strážník. Obě lokality, ač mimo vlastní území
CHKO, jsou vnímány jako součást širšího území Českého ráje a turistického regionu Český ráj. Obě lokality
jsou významnými geofenomény, ale zásadně se liší svým návštěvnickým potenciálem.
NPP Strážník patří k málo známým lokalitám (s výjimkou geologů a mineralogů), leží stranou turisticky
značených cest, do lokality nezasahují aktivity organizovaného cestovního ruchu. Z dostupných
analytických zjištění vyplývá, že i do budoucna by NPP Strážník měla zůstat interpretačně převážně skryta
(podrobněji viz plánovací část KPNV).
NPP Bozkovské dolomitové jeskyně naopak patří k turisticky velmi atraktivním cílům (70 000 návštěvníků
ročně). Návštěvnost lze pravděpodobně zvyšovat, zejména mimo hlavní letní sezónu, ale představa, že
výraznou propagací Bozkovských dolomitových jeskyní lze podstatněji odlehčit turisticky přetíženým
lokalitám v jádrovém území Českého ráje (Prachovské skály, Hruboskalsko), je diskutabilní.
V oblasti práce s návštěvníky se jak na území CHKO Český ráj, tak v obou uvedených NPP setkávají zájmy
Sdružení Český ráj, Geoparku Český ráj, o.p.s. a AOPK ČR, SCHKO ČR. Tento koncepční dokument má přispět
k ovlivnění a usměrnění aktivit Sdružení Český ráj a Geoparku Český ráj, o.p.s., popř. dalších institucí a
společností či firem zabývajících se cestovním ruchem v území tak, aby nedocházelo ke zvyšování
návštěvnosti území CHKO Český ráj a aby byly respektovány limity návštěvnosti dle příslušné kapitoly
tohoto dokumentu.

Základní informace a předměty ochrany
Posláním CHKO Český ráj je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny za současného
rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
Přírodními hodnotami, které tvoří předměty ochrany, dle platného plánu péče jsou:







pískovcová skalní města a skalní útvary
významné geomorfologické útvary a jevy a geologické lokality
přírodě blízké lesní ekosystémy, zejména ekosystémy vázané na typickou geomorfologii
(reliktní bory, kyselé a květnaté bučiny, mokřadní olšiny)
zachovalé luční ekosystémy
vodní toky, vodní plochy a vodní režim v krajině
populace a stanoviště zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů, přírodní
stanoviště a druhy významné pro soustavu Natura 2000.

V CHKO Český ráj je vyhlášeno celkem 24 maloplošných zvláště chráněných území s celkovou rozlohou
1967,4 ha, což představuje 10,38 % plochy CHKO, z toho jsou 2 národní přírodní památky (185,83 ha), 11
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přírodních rezervací (1603,46 ha) a 11 přírodních památek (178,11 ha). Celé území CHKO je současně
územím Národního geoparku Český ráj a Globálního geoparku Český ráj, zařazeným do sítě geoparků
UNESCO.
V MZCHÚ jsou zastoupena území chránící geologické útvary, lesní ekosystémy i luční společenstva, ale
nejsou podchycena všechna významná skalní města, jež byla důvodem k vyhlášení CHKO a pro vznik
Geoparku UNESCO Český ráj. Proto hraje při jejich ochraně důležitou roli zonace CHKO. Většina z nich se
nachází v I. a II. zóně OP.
Na území CHKO Český ráj jsou vymezeny následující evropsky významné lokality tvořící soustavu
chráněných území Natura 2000: Drhleny, Příhrazské skály, Údolí Plakánek, Průlom Jizery u Rakous, Podhájí
– chalupa, Jeskyně Sklepy pod Troskami, Podtrosecká údolí, Kost. Jejich celková rozloha na území CHKO
Český ráj je 2208,58 ha.
V případě Bozkovských dolomitových jeskyní je předmětem ochrany NPP krasové území s komplexem
jeskyní a všemi ostatními krasovými jevy a NPP Strážník jedinečná krystalografická forma křemene, tzv.
hvězdovec.

Zdroje interpretace
Cílem není popis veškerých zdrojů interpretace na území CHKO, ale těch nejdůležitějších, jedinečných,
zvláště dobře využitelných pro oslovení návštěvníků a interpretaci jedinečných hodnot území. Uvádíme i
lokality na území Českého ráje mimo CHKO - typické fenomény a příklady předmětů ochrany CHKO lze
prezentovat s výhodou mimo území CHKO. Lokalizace jevů bude zásadně ovlivněna vymezením limitů
návštěvnosti v plánovací části KPNV.

Krajina
Malebná krajina charakteru mozaiky (střídání lesů, luk a pastvin, mokřadů, vodních ploch a toků,
geologických objektů (skalních měst, hřebenů, zdí, balvanů…), historických a kulturních objektů (hrady,
zámky, zříceniny, sakrální památky včetně drobných, objekty lidové architektury), samot, obcí a měst na
malé ploše) v člověku blízkém měřítku. Krajina soustavně žitá, využívaná k obživě a opečovávaná, která na rozdíl od blízce sousedících sudetských oblastí - nikdy nebyla opuštěna ve svém celku a povětšinou ani
v detailu. V kontaktu jsou zde struktury osídlení a plochy člověkem relativně méně ovlivněné.
K unikátům patří komponované krajiny na Jičínsku – Valdštejnova barokní komponovaná krajina a tzv.
Mariánská zahrada - Schlikova komponovaná barokní krajina.
Příklady lokalit:






vyhlídkové body - celkový pohled (Trosky, Zebín, Kozákov, Klokočské skály, Brada,
Kopanina, Krásná vyhlídka apod.);
typické lokality, u nichž je zřejmé malé zrno krajiny (Podkost, Podtrosecká údolí,
Maloskalsko, Besedice, Klokočí, panoráma Hruboskalského skalního města, panoráma
Drábských světniček a Příhrazských skal)
typické lokality, na nichž je možno ukázat extenzivní zemědělské hospodaření (sady na
Mužském (kdysi intenzivní, dnes ekologické), Maloskalsko, krajina mezi Besedicemi,
Koberovy a Klokočím, Podloučky, pastviny kolem Černé Louže, mokřadní louky nad
Komárovským rybníkem, Podtrosecká údolí, jižní strana Kozákova, okolí Rytířovy Lhoty)
stromořadí v krajině, zejména ovocná (Kacanovy, Libošovice, podél cest z Vyskře k
Drahoňovicím a Krčkovicím, z Nepřívěce k Humprechtu…)
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raně barokní komponovaná krajina okolí Jičína, dílo krajinných architektů Albrechta
z Valdštejna (mimo území CHKO)
komponovaná barokní krajina v nivě Libuňky a v okolí zámku Hrubá Skála a hradu
Valdštejn se založenými lipovými alejemi z doby Albrechta z Valdštejna a rodu
Aehrenthalů
barokní krajina- Mariánská zahrada v Jičínské kotlině J a JZ města Jičína, dílo krajinných
architektů rodu Schliků (mimo území CHKO)
komponovaná krajina z 19. století na bývalém panství Rohanů v okolí NKP zámku
Sychrov a zasahující až k Táboru
komponovaný areál v Malé Skále Pantheon z období 19. století

Geologie, geomorfologie, skalní útvary, pískovcový fenomén
Krajinu Českého ráje tvoří kvádrové pískovce, které jsou dobře propustné pro vodu, snadno zvětrávají a
umožňují tak vznik kaňonovitých údolí, roklí, menších skalních měst a bludišť, jeskyní, říms, oken, skalních
bran včetně mezo a mikroreliéfu (voštiny, škrapy, skalní lišty, železité inkrustace…). Toto vše je doplněno
vulkanickými horninami s významnými výskyty minerálů. Rozmanitost geologických útvarů byla jedním z
hlavních důvodů pro vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Mimo území CHKO se nacházejí Bozkovské
dolomitové jeskyně, jediné dolomitové jeskyně v ČR zpřístupněné veřejnosti s největším podzemním
jezerem na území ČR.
S pískovcovými skalními městy jsou spojena společenstva druhově chudých borových lesů (borůvka černá,
brusnice brusinka, hasivka orličí, černýš luční a český) a stinných roklí s výskytem některých horských druhů
(žebrovice různolistá, vranec jedlový). Z bezobratlých zde žijí například mravkolev běžný, kutilka písečná,
přástevník hluchavkový, svižník polní, kozlíček dazule, ze savců liška obecná, jezevec lesní, kuna skalní. Ve
skalních městech hnízdí výr velký, krkavec velký, poštolka obecná a sokol stěhovavý, z letounů vrápenec
malý, netopýr černý a velký. Na skalní města je svým výskytem vázáno téměř 100 druhů pavouků; v
jeskyních se vyskytuje například meta temnostní a řada dalších druhů bezobratlých, např. můra sklepnice
obecná.
Na teplých výslunných stanovištích zejména na jihu a jihozápadě a na třetihorních čedičových vyvřelinách
se nacházejí teplomilné druhy divizna černá, chrpa čekánek, řepík lékařský, dobromysl obecná, hvozdík
kartouzek, tařice skalní, zvonek broskvolistý a další. Suché a teplé louky a pastviny včetně křovinatých lemů
a rozptýlené zeleně hostí motýly (otakárek fenyklový, okáč bojínkový, zelenáček šťovíkový…), vyskytuje se
pestrokrovečník včelí, cvrček polní, ještěrka obecná, ťuhýk obecný, strnad luční.
Příklady lokalit:









skalní města: Hruboskalsko, Prachovské skály, Příhrazské skály, Drábské světničky, Klokočské
skály, Besedické skály, Maloskalská Drábovna, Údolí Plakánek
přístupné krasové jeskyně: Bozkovské dolomitové jeskyně,
ostatní krasové jeskyně: Ondříkovický kras včetně Bartošovy pece (veřejnosti
nezpřístupněná),
pseudokrasové jeskyně: Postojná (veřejnosti nezpřístupněná),
mezoreliéf: Besedické skály, Klokočské skály
mikroreliéf: Besedické skály, Prachovské skály, Hruboskalské skalní město, Drábské
světničky, Příhrazské skály
naleziště minerálů: Votrubcův lom
sopky, výlevy vulkanitů: Trosky, Mužský, Kozákov, Vyskeř, mimo CHKO -Zebín, Veliš, Tábor,
Tatobity
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říční údolí: průlom Jizery u Rakous, Malá Skála, mimo CHKO Riegrova stezka mezi Semily a
Železným Brodem
říční terasy, meandrující toky: staré říční terasy Jizery na Sobotecku (lokality šterkopísků),
meandr Jizery u Rakous, PP Libuňka, pískovcový lom Střeleč (zásah do krajiny v těsném
kontaktu s územím CHKO)
sesuv Dneboh

Vodní toky a plochy, mokřady, rašeliniště, prameniště, mokřadní louky
Český ráj patří k hydrologicky velmi pestrým územím, jsou zde potoky a říčky, rybníky a mokřady, prameny
a studánky. Plošně menší rybníky jsou k vidění v Podtroseckých údolích (Rokytnický, Hrudka, Vidlák, Věžák,
Nebákov) a v blízkosti hradu Kost (Bílý rybník, Černý rybník, Oborský rybník). K největším rybníkům patří
Komárovský a Žabakor, které jsou významné zejména jako hnízdiště ptáků.
V Podtroseckých údolích se vyskytuje populace evropsky významného druhu sekavce podunajského
písečného a rostou zde vzácné mokřadní druhy rostlin, např. vachta trojlistá. V údolích a na svazích se
vyskytují rašeliniště, přechodová slatiniště a pramenné vývěry. V údolních olšinách jsou porosty bledulí
jarních, v bažinách a litorálních porostech se vyskytuje například ďáblík bahenní. Na mokrých loukách roste
upolín nejvyšší a prstnatec májový. Z obojživelníků se zde vyskytují blatnice skvrnitá, ropucha krátkonohá,
čolek horský, kuňka obecná, skokan štíhlý a rosnička obecná. Vodní a mokřadní společenstva dále osídlují
motýlice obecná, modrásek bahenní, rak říční, mihule potoční, lipan podhorní, ještěrka živorodá, užovka
obojková a hladká, skorec vodní, konipas horský, ledňáček říční, jeřáb popelavý, sýkořice vousatá, slavík
modráček, slípka zelenonohá, chřástal vodní, cvrčilka slavíková.
Příklady lokalit:







Žabakor (ptačí pozorovatelna), Rokytnický rybník, Komárovský rybník a další rybníky, mokřady
v Podtroseckých údolích – Věžický, Podsemínský rybník, Nebákov a Doly,
Maloskalsko, Jizera, Libuňka, Žehrovka, Jordánka, Klenice
mokřady: Podtrosecká údolí, Údolí Plakánek
studánky a prameniště: Pod Prdlavkou, Studánka sv. Marie, Bezednice (Bartošova pec),
studánka v Zeleném dole, Sedmihorské prameny
vodní zdroje-CHOPAV Severočeská křída, Jizera jako zdroj pitné vody pro Prahu (profil Káraný)
drobné vodní toky: Žehrovka (Podtrosecká údolí), Jordánka přes Vidlák a Krčák – související
podmáčené biotopy, Libuňka (Sedmihorky) a Javornice (Jinolice),Kněžmostka (Drhlenská
soustava, Komárovský rybník), Klenice (údolí Plakánek)

Lesy
Z celkové plochy CHKO Český ráj (181 km2) zaujímají pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) asi 44%
(80 km2). Lesy vytváří v CHKO větší i menší celky, díky konfiguraci terénu obvykle velmi členité. Největší
souvislý komplex lesa je v západním segmentu CHKO (od Příhraz a Žehrova ke Kosti a Dobšínu), další velký
souvislý celek je na Hruboskalsku. Ve východním segmentu je souvislý celek Prachovských skal. V severním
segmentu CHKO nevytváří lesy velké celky, jednotlivé souvislé části dosahují rozlohy několika set ha. Stav
lesů je formován dlouhodobým využíváním lesů člověkem. Přirozené a původní lesy se až na fragmenty
reliktních skalních borů na území nenacházejí. V současnosti převažující vysoké a stejnověké porosty vznikly
v důsledku mniškové kalamity v první třetině 20.století.
Lesy v I. a II. zóně nemají převážně přírodě blízký charakter. Jedná se o relikty původních květnatých a
acidofilních bučin bez jedle. Z přirozených společenstev jsou zastoupeny reliktní bory (velmi omezeně na
nepřístupných skalních sucích - Čertova ruka - a výchozech), mokřadní olšiny podél vodních toků, ostrůvky
doubrav, dubohabřin a suťových lesů.
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V inverzních polohách, roklích a skalních zářezech (Zelený důl, rokle u Rovně, Podtrosecká údolí ad.) se
nacházejí smrkové porosty. V lesních porostech na Hruboskalsku, v Příhrazských skalách a v okolí Kosti se
vyskytují americké druhy dřevin, zejména douglaska tisolistá, borovice vejmutovka, dub červený a jedle
obrovská, které zde byly do lesnictví zaváděny v 19. století. Staré porosty s přírodě blízkou skladbou jsou
zejména v EVL Průlom Jizery u Rakous a jejich fragmenty v PR Příhrazské skály, Hruboskalsko a Prachovské
skály). Nejstarší porosty mají cca 220 let.
V polopřirozených listnatých lesích (bučiny, borové doubravy a lužní lesy) žijí mlok skvrnitý, roháček
bukový, martináč bukový, datel černý, holub doupňák, puštík obecný, čáp černý, nosorožík kapucínek,
strakapoud prostřední, sluka lesní, páchník hnědý a vzácné mnohonožky - svinulka hrbolatá a žebrovitá.
Příklady lokalit:
údolí Jizery, Příhrazské skály, kemp Sedmihorky, Prachovské skály, Hruboskalsko

Památné a další významné stromy a stromořadí
Na území CHKO Český ráj je vyhlášeno 689 dřevin památnými stromy ve 24 objektech, které jsou významné
svým druhem, rozměrem a estetickými hodnotami. Většina stromů je zastoupena v alejích nebo skupinách
(např. arboretum Bukovina (součást kulturní památky Zámek u Hrubé Skály), alej Turnov – Karlovice, alej k
lázním Sedmihorky, skupina stromů na Mužském, Vesec s historickou návsí, Nepřívěc, Branžež).
K nejmohutnějším dřevinám na území CHKO patří dub letní v kempu Sedmihorky (obvod přibližně
550 cm), u rybníka Oběšenec (580 cm) a lípa srdčitá v Bosni (asi 800 cm). Torzo slavné semtínské lípy je
dosud zachovalé nedaleko hradu Kost. Mimo území CHKO se nachází čtyřřadá nedávno revitalizovaná
lipová alej mezi Jičínem a Valdštejnskou lodžií, v Turnově v Maškově zahradě mohutní jedinci kultivaru buku
lesního Fagus sylvatica Rohanii, vyšlechtěného slavným turnovským zahradníkem Vojtěchem Maškem. Lípa
v Tatobitech se stala Stromem roku 2015.
Z éry výsadeb exotických druhů dřevin v 19. století pocházejí dnes více jak 150 let staří jedinci např.
borovice vejmutovky, jedle obrovské a douglasky tisolisté; k vidění jsou např. v arboretu Bukovina, v PR
Hruboskalsko, v PR Prachovské skály.

Invazní druhy rostlin a živočichů
V Českém ráji se, podobně jako v jiných územích, v rozdílné míře prosazují tzv. invazní druhy rostlin a
živočichů; ty nejúspěšnější z nich mohou významně konkurovat autochtonním druhům.
Mezi nejvýznamnější a nejrozšířenější patří křídlatka japonská, sachalinská a česká (podél vodních toků, na
okrajích sídel, na skládkách), netýkavka žláznatá (podél Žehrovky, Libuňky, Jizery a dalších toků), bolševník
velkolepý (bodově), netýkavka malokvětá na území celého Českého ráje, slunečnice topinambur (podél
Jizery) a borovice vejmutovka, která se v lesních porostech nekontrolovaně šíří.
Z invazních druhů živočichů představují nejvýraznější hrožení pro autochtonní faunu zejména psík
mývalovitý a norek americký. K dalším invazním druhům patří nutrie obecná (např. v lokalitě Sedmihorky),
daněk a muflon (občasné úniky ze Žehrovské obory) a křižák pruhovaný, který je dokladem vlivu globálních
klimatických změn na území CHKO.
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Hrady, zámky, lidová architektura, pískovcový fenomén v bydlení, hospodaření a
umění
Pískovcové skály, skalní výchozy a podloží ovlivnily způsob obývání území a hospodaření v něm. Vyskytují
se zde cesty hluboce zaříznuté do profilu terénu, tesané v pískovcových výchozech a skalní reliéfy v obcích
a podél cest.
Pro území Českého ráje jsou typické:





skalní hrady (Drábské světničky, Rotštejn, Zbirohy, Vranov - Pantheon, Valečov, Pařez...)
cesty, rýhy po vozech, obrusy, přitesávané průchody (U krokodýla), kamenná sedátka (Tři
sedátka v Prachovských skalách), Pekařova brána, historické rytiny a nápisy na skalách (Klokočí
- průchody); drobné sakrální objekty (např. reliéfy ve skalách, Kopicův statek), pískovcové
schody, sloupy plotů, koryta, řemesla vázaná na skalní oblasti
skalní byty - Podkost (“U Barušek” - popsáno K.V. Raisem v povídce Ve skalách), Valečov

V území lze dále najít




v pískovci pojednaná technická zařízení (z rozcestí u Přibyla směr Nebák – fragment starého
mlýna přes Žehrovku; mosty v pískovci i z pískovce - u Barušky, zaniklý dvůr u Kosti; opuštěné
lomy – Kalich, brusné stopy na Klokočí; převádění vody - náhony - Střehomský mlýn; cesty
sypané polodrahokamy
aktivní lomy (mimo CHKO: Lom Doubravice - materiál se využívá na budování lesních cest melafyr s jaspisy, ametysty, acháty; Lom Smrčí - čedič s olivíny)

Lidová architektura
Pro lidovou architekturu Českého ráje je charakteristický výskyt několika typů roubeného domu (pojizerský,
sobotecký…), k jehož stavbě je využíván místně dostupný stavební materiál (kámen, dřevo); stavby byly
umísťovány v krajině harmonicky, s respektem ke krajinným tvarům. Typickými lokalitami jsou Sobotka,
Mužský, Nepřívěc, Rytířova Lhota, Vesec u Sobotky, Prackov, Drahoňovice...
V kontrastu s harmonickými objekty tradiční architektury je zástavba rekreačních chat - vesměs
nerespektují místní stavební tradici ani krajinu.
Hrady a zámky
Valdštejn, Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Humprecht, Kost, Sychrov, Trosky, Valečov, Rotštejn, Frýdštejn,
Jičín – Valdštejnská loggie, Mnichovo Hradiště
Rozhledny
Ačkoli rozhledny leží mimo území CHKO Český ráj, nabízejí výhled na krajinu CHKO: Kopanina, Kozákov,
Tábor, Čížovka, Čeřovka

Významné osobnosti a události v krajině
Český ráj poznamenaly válečné události prusko-rakouské války v roce 1866. V posledních dnech června (27.
- 29. června) došlo k prvním bitvám války - na území Českého ráje nebo v nejtěsnější blízkosti to byly bitvy
u Mnichova Hradiště a u Jičína, v nichž zvítězila pruská vojska. Bitvy byly spojeny s pohybem vojsk po krajině
(k dispozici je např. autentický popis krajiny pruským poddůstojníkem).
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Příroda a krajina Českého ráje ovlivnila mnohé umělce (malíře, sochaře, spisovatele, hudebníky) či vědce a
skrze jejich dílo se s jedinečným územím Českého ráje můžeme setkat v jejich dílech, v jejich specifické
interpretaci. Příkladem mohou být básníci a spisovatelé Karel Hynek Mácha, Jan Neruda, Božena Němcová,
Fráňa Šrámek; hudební skladatelé Bedřich Smetana a Josef Bohuslav Foerster; Josef Jíra, Jaroslav Klápště,
Josef a Antonín Mánesovi (malíři); Valerián Karoušek (sochař) a další.
Evropsky významnými komponovanými krajinami na území Českého ráje jsou Valdštejnova barokní
komponovaná krajina (v prostoru mezi Veliší, Jičínem, Valdštejnskou lodžií a Valdicemi) a tzv. Mariánská
zahrada, kterou na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem vytvořili hrabě František Josef Schlik a jeho
manželka Anna.

Trampské hnutí
Český ráj patří místům, kde se rodilo trampské hnutí. K jeho rozvoji došlo již před 2. světovou válkou. Jakkoli
je trampské hnutí historickým a kulturním fenoménem s převážně pozitivním vztahem k přírodě (příroda a
klid jsou významnými hodnotami), vlivem nevhodného chování táborníků docházelo a občas stále dochází
k poškozování přírodního prostředí K historickým fragmentům kdysi hojného, ale dnes vyznívajícího
trampingu patří např. osada El Torro. Tramping a horolezectví se v Českém ráji prolínaly; někteří ochránci
přírody byli trampingem pozitivně ovlivněni a motivováni k dobrovolné práci pro OPK.

Horolezectví
Český ráj je vedle Labských pískovců jedním z území, které lze nazvat kolébkami pískovcového lezení v
Čechách. První výstupy se v Českém ráji odehrávaly na počátku 20. století; do stejné doby spadají počátky
organizovaného lezení (lezecký kroužek Prachov byl založen roku 1907). Během 20. století horolezci
pokračovali v objevování skalních oblastí Českého ráje a zlézání skal; nejvíce pozornosti se soustředilo na
Hruboskalsko, Prachovské skály, Příhrazy a Drábské světničky. S českorájským pískovcovým lezením jsou
spojena jména legendárních lezců německých i českých (např. Rudolf Kauschka, Joska Smítka, bratři
Chlumové, Radan Kuchař, Oldřich Kopal, Petr Prachtel, Josef Rakoncaj a další).
V Českém ráji se horolezci pohybují ve čtyřech lezeckých oblastech (Hruboskalsko, Severní oblasti Českého
ráje (sem patří např. Suché skály, Pantheon, Betlémské a Klokočské skály), Skály na Mužském (např.
Drábské světničky a Příhrazy) a Prachovské skály. V těchto lezeckých oblastech je (dle stavu v roce 2019)
3273 horolezecky přístupných skal s celkem 16323 cestami (a další přibývají). Při lezení jsou povinni
dodržovat tzv. Pravidla lezení v pískovcových oblastech v Čechách (dokument Českého horolezeckého
svazu), která jim ukládají chovat se tak, aby svou činností nepoškozovali přírodu, aby respektovali omezení
lezení a přístupu ke skalám ve zvláště chráněných územích, aby nepoškozovali skály používáním
nevhodných jisticích prostředků nebo manipulací s lanem lezením v nevhodný čas (vlhká skála) a v
nevhodné obuvi. Dohled nad dodržováním pravidel a péči o lezecké oblasti má na starosti příslušná oblastní
vrcholová komise ČHS (v Českém ráji působí OVK Hruboskalsko, OVK Prachov, OVK Skály na Mužském a
Jizersko-lužická OVK, která má na starosti tzv. Severní oblasti Českého ráje). Pro klasifikaci obtížnosti
výstupů se používá tzv. saská stupnice, která začíná u obtížnosti I a je směrem nahoru otevřená;
nejobtížnější cesty v Českém ráji jsou nyní klasifikovány stupněm XI.

Dílčí závěr:
Český ráj je pestrou kontrastní duální krajinou (pískovce a vyvřeliny, sucho a voda, studené vlhké polohy a
teplé suché vršky; rozlámaná a nepřehledná krajina skalních měst a v bezprostředním sousedství přehledná
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plochá kulturní krajina zemědělsky obhospodařovaná). Prolíná se zde velmi významně přírodní, kulturní a
historické dědictví - krajina dlouhodobě trvale osídlená je vedlejším produktem způsobu života. Pro Český
ráj je typická velká diverzita všech jevů na velmi malé ploše - morfologie terénu, přírodní podmínky a na ně
navazující rostlinstvo a živočišstvo, způsoby hospodaření. Vesměs ve 3. zóně CHKO má velký vliv intenzivní
zemědělství, mimo jiné i ovocnářství. “Lidské” měřítko krajiny Českého ráje je základem její malebnosti a
přitažlivosti pro návštěvníky. Některé původní, málo změněné obce a stavby lidové architektury vrůstají do
krajiny a stávají se její nedílnou součástí. Velké množství vodních a mokřadních biotopů v těsném sousedství
pískovcových skal vytváří krajinářsky i přírodovědně jedinečné situace hodné interpretace. Vzhledem k
věkové a druhové struktuře lesních porostů lze očekávat zvýšenou potřebu těžby a s ní související proměnu
stavu a vzhledu lesních porostů v souvislosti s klimatickou změnou, kterou bude třeba důsledněji
interpretovat místním obyvatelům i návštěvníkům.
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Zájmy a zájmové skupiny v území
(které zájmové skupiny v území působí a jaké zájmy důležité z pohledu interpretace jeho hodnot mají
společné a kde se jejich zájmy naopak liší především ve vztahu k zájmům AOPK ČR)
V souvislosti s interpretací a prací s návštěvníky lze zájmy v území obecně rozdělit do 3 základních skupin.
Jsou to skupiny správců území, hospodářských subjektů a subjektů zapojených do využití území pro potřeby
cestovního ruchu. Tyto skupiny mají společný základní zájem na zachování hodnot území, k tomu však
přistupují i další zájmy.

Klíčové skupiny v CHKO Český ráj:
Skupina A: Správci území, kteří pečují o přírodní zdroje
Tato skupina pečuje o ochranu přírodních zdrojů v oblasti, její zájem se soustředí na dlouhodobé zajištění
příznivého stavu těchto zdrojů. Jsou to především:

AOPK ČR
Na území CHKO Český ráj výkon státní správy ochrany přírody vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, Regionální pracoviště Liberecko, Správa CHKO Český ráj se sídlem v Turnově, a je zároveň i odbornou
organizací ochrany přírody (viz zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.).
Hlavním zájmem AOPK ČR je zachovat předměty ochrany, předcházet konfliktům mezi zájmy ochrany
přírody a krajiny a jejím využíváním ostatními subjekty a usilovat o pozitivní vnímání ochrany přírody
veřejností. K potřebné efektivní koordinaci práce s veřejností a budování pozitivní image pracovišť AOPK
ČR chybí personální kapacity na úrovni jednotlivých CHKO

Obce
Obce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. par. 2 (2) „pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby
svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem“. Nedílnou součástí péče o potřeby svých
občanů je nepochybně i péče o kvalitní životní prostředí. Ochrana přírody a krajiny je na území CHKO navíc
i deklarovaným veřejným zájmem, který mají obce chránit (např. ZOPK č. 114/1992 Sb.).
Zájmem obcí je v rámci péče o potřeby svých občanů pečovat i o kvalitní životní prostředí.
Střety se zájmy ochrany přírody vyplývají z rostoucího životního standardu obyvatel (příjezdové cesty,
parkovací prostory, růst spotřeby vody (bazény ad.) a odpadních vod, sítě apod.), tlaku na vznik
suburbánních struktur, krajinářské úpravy návsí a obcí nepůvodními druhy a nereálných očekávání od
cestovního ruchu, který krajinu a její zdroje více exploatuje, než aby přispíval k jejich dlouhodobě dobrému
stavu.
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Středočeský kraj
CHKO Český ráj zasahuje na území tří krajů. K oblastem, které se přímo dotýkají přírody a krajiny a jsou v
kompetenci krajů, patří například protipovodňová opatření, ochrana zemědělského půdního fondu, lesy,
vodní hospodářství, myslivost či rybářství, cestovní ruch. Podle zákona o krajích č. 129/2000 Sb. kraj pečuje
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (§ 1 odst. 4).
14

Hlavním zájmem krajů je najít rovnováhu mezi využíváním přírodních zdrojů a jejich zachováním.
Negativním efektem rozložení regionu Českého ráje na území tří krajů je obtížná a velmi náročná
koordinace nejrůznějších záměrů v území, které je děleno množstvím administrativních hranic.

Skupina B: Subjekty hospodařící s přírodními zdroji v území

Tato skupina v první řadě využívá, někdy poškozuje a částečně i obnovuje přírodní zdroje oblasti. Kromě
ekonomických zájmů pečují o naplňování ostatních veřejných zájmů (např. mimoprodukční funkce lesa).
Jejím hlavním zájmem je dlouhodobě pokračovat v hospodářské činnosti s kladnou ekonomickou bilancí.
Důležité je pro ni minimalizovat možné konflikty s návštěvníky regionu i s ochranou přírody. Jsou to
především tyto organizace či skupiny:
Vodní hospodáři
Povodí Labe, státní podnik, správce větších vodních toků v území, zajišťuje veřejný zájem na jejich správě;
kromě jiného se vyjadřuje k čerpání a vypouštění odpadních vod v území, pečuje o koryta vodních toků a
břehové porosty, připravuje a zajišťuje úpravy koryt vodních toků, pečuje o zdroje pitné vody, řeší
protipovodňovou ochranu.
Střety se zájmy ochrany přírody a krajiny vyplývají zejména z rozdílných představ o správě a údržbě vodních
toků (Povodí Labe, státní podnik preferuje zkapacitňování koryt a protipovodňová opatření technického
typu, jeví malou ochotu k revitalizacím a renaturacím vodních toků) a způsobů zajištění dostatku pitné vody.
V rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny je též nedostatečné úsilí o naplňování plánů dílčích povodí.
Rybníky obhospodařuje více subjektů, například Rybářství Chlumec nad Cidlinou a.s., Kinský dal Borgo –
Správa hospodářství, MO ČRS Svijany, MO ČRS Turnov, MO ČRS Jičín. Lesní rybníčky spravují Lesy České
republiky. Hospodařící subjekty vesměs dodržují odborně posouzené a doporučené rybí obsádky Správou
CHKO Český ráj na základě odborných podkladů VÚRH Vodňany, ENKI Třeboň a Botanickým ústavem ČSAV
Třeboň.
Ve vlastnictví AOPK ČR jsou rybníky Hrudka, Vidlák, Krčák, Věžák, Nebákov, Rokytnický rybník a část
Žabakoru.

Komerční vodohospodářské subjekty
Na území CHKO Český ráj působí velcí dodavatelé pitné vody Veolia, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,
Vodohospodářská společnost Turnov a Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín.
Zájmem vodohospodářských subjektů, je zachovat kvalitu a vydatnost vodních zdrojů a současně mít
možnost co nejvyššího odběru pro své zákazníky. Surovou vodu nakupují od správců toků.

Další subjekty využívající vodní zdroje
Jedná se o držitele povolení nakládání s vodami, zejména odběratele vody pro průmyslové a zemědělské
účely ad. Zájmem uvedených organizací či jednotlivců je především maximalizace zisku; problémem je
poškozování veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny zejména nedodržováním povinnosti zachovat
minimální zůstatkový průtok ve vodním zdroji.
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Pivovarnictví (Pivovar Svijany, Pivovar Rohozec) mají v Českém ráji dlouholetou tradici (od 16., resp. 19.
století). Svijanský i rohozecký pivovar čerpají vodu z vlastních vrtů a jsou tedy na kvalitě českorájské vody
přímo závislé.

Lesní hospodáři
Nejvýznamnějším vlastníkem lesů na území CHKO je stát. Majetek státu spravuje státní podnik Lesy České
republiky, s.p. (dále LČR), z nižších organizačních jednotek LČR zasahují na území CHKO Lesní správy (LS)
Hořice, Nymburk, Jablonec nad Nisou a Ještěd. Významnými správci lesů v CHKO jsou společnosti Kinský
dal Borgo, a.s., J. M. Schlik Kontinuum, s.r.o., které hospodaří na soukromém majetku původních
šlechtických rodin (Kinský dal Borgo, Schlik). Významné jsou také majetky obcí, větší majetek mají v CHKO
obec Mírová pod Kozákovem a obec Malá Skála, malé části pak obce Vyskeř a Mnichovo Hradiště ad.
Prostorově roztříštěný majetek drobných soukromých vlastníků zařazený do LHO (obvykle do 3 ha výměry
lesa) se vyskytuje při okrajích lesních komplexů po celé CHKO, zejména v severní části CHKO na Maloskalsku
je zastoupení těchto majetků nejvýznamnější.
Hlavním zájmem lesních hospodářů je udržitelná produkce dřevní hmoty při zachování mimoprodukčních
funkcí lesa. Při své hospodářské činnosti musejí zohlednit intenzivní rekreační využívání celého území i
podmínky vyplývající z plánu péče o CHKO i jednotlivá MZCHÚ.
Na velkých soukromých majetcích, majetku státu a obcí má obvykle lesní hospodaření na starosti zkušený
lesní personál a probíhá v souladu s lesním zákonem. Kvalita lesního hospodaření na drobných soukromých
majetcích je velmi různá a může vést jak ke snížení stability lesních porostů, tak ke vzniku druhově bohatých
a prostorově rozrůzněných porostů pionýrských dřevin tvořících vhodné prostředí pro některé druhy
obratlovců i bezobratlých.
K negativním vlivům patří nevhodné způsoby lesního hospodaření, jehož výsledkem je minimální zachování
starého dřeva a dutin, na něž jsou svým výskytem vázány mnohé živočišné druhy. Nevyhovující je také
nedostatečná prostorová a věková rozrůzněnost a postupující fragmentace lesních porostů.
Lesy obnovované po mniškové kalamitě v první třetině 20. století dorůstají do mýtního věku, předpokládá
se maloplošný způsob těžby a uplatnění podrostního způsobu hospodaření. Není zřejmé, jaký bude vliv
postupující celorepublikové kůrovcové kalamity na lesy v CHKO Český ráj a postupující choroby rzí na
borovicích; předpokládá se, že vzhledem k mozaikovitosti krajiny se tyto problémy projeví méně než
v územích s vyšším a velkoplošným zastoupením smrkových porostů. V případě gradace kůrovce jsou
pravděpodobně ohroženy smrkové porosty v inverzních polohách. Výrazný vliv kůrovce lze očekávat
v oblasti Kozákova. Je zřejmé, že na kůrovcovou kalamitu má vliv současné suché počasí, které je projevem
probíhající klimatické změny.
Zemědělští hospodáři
Zemědělská půda pokrývá asi 8 400 ha, což tvoří téměř 50 % rozlohy CHKO. Přibližně 5 % výměry ZPF jsou
sady, zbytek tvoří téměř rovným dílem orná půda a TTP. Orná půda výrazně převažuje v J a JZ části CHKO.
Nachází se především ve III. zóně, je obhospodařována zejména intenzivními technologiemi. Zemědělská
půda je - podobně jako na většině území České republiky - ohrožena degradací (zejména erozí, zhutněním
a úbytkem organické hmoty), zastavěním se všemi negativními důsledky (ztráta zemědělské půdy,
poškození krajinného rázu, snížení retenční schopnosti krajiny pro vodu ad.)
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Na území CHKO je evidováno více jak60 hospodařících subjektů různé velikosti. Na zemědělské půdě v
několika případech hospodaří firmy, jejichž zájem na dlouhodobé udržitelnosti hospodaření je slabý.
Extenzivní zemědělské hospodaření přispívá k zachování typického krajinného rázu, udržování nelesního
prostoru a biotopů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, zvyšování biodiverzity a potlačování
plevelných a invazních druhů rostlin. Ochota k obnově krajinných prvků a zvyšování retence vody v krajině
je malá a není podporovaná dotačním systémem; i když dotace jsou k dispozici (např. z OPK na obnovu
prvků), je obtížné najít partnery mezi hospodařícími zemědělci.
Pro oblast Českého ráje je tradiční bylinářství a semenářství. Působí zde několik firem, které se věnují
pěstování planých druhů rostlin a léčivek.
K negativním vlivům patří zánik drobné krajinné mozaiky následkem plošného a intenzivního hospodaření,
snížení biodiverzity, vodní a větrná eroze, kácení a poškozování mimolesní zeleně i okrajů lesa, zavlékání
nežádoucích organismů, degradace půdy intenzivními technologiemi a znečišťování povrchových i spodních
vod splachem postřiků, hnojiv a pastvou v zamokřených polohách. Problematické jsou velké plochy orné
půdy vzniklé v minulosti scelením drobných pozemků, zarůstání neobhospodařovaných ploch a zalesňování
drobných ploch monokulturami smrku. Je tlak na převody původně orné půdy na intenzivní ovocné sady,
které se oplocují a instalují se zde ochranné plachty nebo sítě. Dochází k dalšímu snížení průchodnosti
krajiny nejen pro člověka, ale především pro živočichy. Zároveň dochází ke snížení biodeverzity a krajinného
rázu.
Hlavním zájmem je dosahovat co nejlepších ekonomických výsledků. Někteří podnikatelé v zemědělství
jsou zapojeni do cestovního ruchu.
Provozovatelé myslivosti
V CHKO Český ráj se vyskytuje trvale nebo přechodně 44 druhů lovné zvěře, z toho 12 druhů patří zároveň
mezi druhy zákonem chráněné. V minulosti bylo území Českého ráje místem výskytu vzácných druhů zvěře,
jako je tetřívek, tetřev, jeřábek, jelen evropský. Paradoxně pro ně ideální biotopy vznikly po mniškové
kalamitě ve 20. letech 20. století. O počtu zastřelených kusů existují přesné údaje v archivních
dokumentech jednotlivých panství. Zajímavým dokladem jsou i skalní rytiny dokládající poslední zástřely
významných druhů, např. v PR Prachovské skály.
V území je vymezeno 26 schválených honiteb. Držiteli honiteb jsou převážně honební společenstva,
vlastníkem honitby jsou i velcí soukromí majitelé. Právo myslivosti vykonávají převážně myslivecká
sdružení, v několika případech také sami vlastníci honiteb. Plocha honiteb se pohybuje v rozmezí od cca
600 ha do cca 2000 ha.
Myslivecké hospodaření je zaměřeno na chov zvěře srnčí, černé a drobné (zajíc, bažant). Údaje o
minimálních a normovaných stavech zvěře nejsou vždy k dispozici; je pravděpodobné, že stav spárkaté
zvěře je mírně vyšší a černé zvěře výrazně vyšší než normovaný stav. Na území CHKO se nachází obora
Žehrov o výměře 299 ha s chovem nepůvodních druhů zvěře (muflon, daněk) působící škody v lokalitě;
vzhledem k nepřístupnosti obory pro veřejnost je prostor obory klidovým územím a zajímavou botanickou
i archeologickou lokalitou.
Myslivecké hospodaření doprovází přítomnost mysliveckých zařízení (krmelce, posedy, vnadiště, újediště…)
v CHKO, která nejsou vždy umisťována či provozována v souladu se zájmy ochrany přírody.
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Rybníkářství, sportovní rybářství
Na území CHKO Český ráj jsou příhodné podmínky pro rybníkářství; část rybníků byla historicky svázána
s provozem mlýnů, pil a dalších technických staveb; nachází se zde 45 rybníků s plochou nad 0,25 ha, 28
rybníků nad 1 ha, 9 rybníků nad 5 ha. Největší výměru má Žabakor54 ha, dále Komárovský 54 ha, Oborský
13 ha, Šlejferna 10 ha, Věžák 9 ha. Z katastrální výměry rybníků je obvykle 70–80% využitelné vodní plochy.
Na většině rybníků se hospodaří extenzivně. Rybníky obhospodařuje Rybářství Chlumec nad Cidlinou a.s.,
MO ČRS Svijany, MO ČRS Turnov, MO ČRS Jičín a někteří soukromí vlastníci. Lesní rybníčky spravují LČR. V
roce 2002 přešla správa rybníků ve vlastnictví státu na AOPK ČR (rybníky Rokytnický, Hrudka, Vidlák, Krčák,
Věžák, Nebákovský a část Žabakoru). AOPK ČR reguluje doporučenou rybí obsádku. Subjekty mají povinnost
dodržovat tuto regulaci.
Negativně jsou ovlivněny sportovní revíry na Jinolických rybnících – Oborský, Němeček, Vražda. Zvýšený
rybářský tlak sportovních rybářů má za následek početnější vysazování lovných druhů ryb o větší hmotnosti
včetně nepůvodních druhů. Dochází k nadměrnému uvolňování živin ze dna, zvýšenému přikrmování a
výrazné likvidaci vodních druhů rostlin i živočichů.
Na území CHKO Český ráj se nachází 9 rybářských revírů, 5 mimopstruhových a 4 pstruhové. Sportovní
revíry obhospodařuje Český rybářský svaz – Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, Východočeský
územní svaz Hradec Králové. Celková délka pstruhových revírů ležících převážně v CHKO činí 32 km, plocha
43 ha. Mimopstruhové revíry na tekoucích vodách mají celkovou délku 29 km na ploše 53 ha. Do
mimopstruhových revírů patří 3 rybníky (Oborský, Němeček, Vražda) o celkové ploše 18 ha. Část chovných
vodních toků, se zákazem rybolovu, obhospodařuje Středočeský územní svaz Praha, MO ČRS Dolní Bousov
(Klenice) a MO ČRS Bakov nad Jizerou (Kněžmostka). MO ČRS Turnov má od roku 1923 zřízenou pstruží
líheň na odchov pstruha obecného, pstruha duhového, lipana podhorního a sivena amerického, přičemž
pstruh duhový a siven americký jsou nepůvodní druhy.
Sportovní rybářství v uvedených revírech v CHKO Český ráj není většinou (s výjimkou Jinolických rybníků)
střetové s ochranou přírody.
Hlavním zájmem je udržet vysokou kvalitu vody i rybí obsádky tak, aby bylo možné zachovat zejména
rekreační a částečně produkční funkce vodních nádrží i toků.
Těžba písku a kamene
Území CHKO Český ráj se dotýká těžba sklářských a slévárenských písků a štěrkopísků firmou Sklopísek
Střeleč, a.s. Těžba probíhá podle platného plánu otvírky a přípravy dobývání, SCHKO ČR je v povolovacím
řízení dotčeným orgánem. Problematické z pohledu OPK by bylo plošné rozšiřování těžby.

Skupina C: Subjekty navázané na cestovní ruch

Tato skupina využívá přírodní a kulturně-historické dědictví oblasti, aby přilákala návštěvníky a nabídla jim
pozitivní zážitky a služby. Jejím hlavním zájmem je přilákat dostatečný počet návštěvníků a turistů a nabízet
jim produkty, které jsou schopné konkurovat jiným srovnatelným destinacím.
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Obce
Dle zákona o obcích „pečují o všestranný rozvoj svého území“. Snaží se vytvářet podmínky pro ekonomický
rozvoj na svém území. Proto je logické, že mnohé jsou aktivně zapojeny do podpory rozvoje cestovního
ruchu též cestou aktivního členství v Místních akčních skupinách iniciativy LEADER, v mikroregionech apod.
Jejich zájmem je vyvážený rozvoj, který obci a občanům přinese prospěch, a zároveň nezhorší kvalitu života
v obci. Některé rozvojové záměry mohou být v rozporu s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny;
konstruktivním jednáním se daří dosáhnout závěrů oboustranně přijatelných.
Destinační management
Na území CHKO Český ráj je destinační management zajišťován Sdružením Český ráj, z.s. - zkušenou,
profesionálně vedenou nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je spolupráce členských obcí, města
dalších právních subjektů na rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Společným cílem všech
členů SČR je vytvořit turisticky atraktivní oblast mezinárodního významu při zachování přírodních a
kulturních hodnot a v souladu se zájmy místních obyvatel. Organizace sdružuje 56 řádných a 2 přidružené
členy; mezi řádnými členy je 38 obcí, 17 podnikatelských subjektů a 1 nestátní nezisková organizace.
Turistický region Český ráj s celkovou rozlohou 1 091 km2 se rozkládá na území tří krajů – Královéhradeckého
(482 km2, 63 obcí), Libereckého (399 km2, 51 obcí) a Středočeského (210 km2, 12 obcí).
Specifickou turistickou destinací v rámci CHKO ČR je Maloskalsko, Kozákov a Panteon.

Provozovatelé služeb v cestovním ruchu
Na území CHKO Český ráj působí stovky drobných i větších podnikatelů a poskytovatelů služeb v cestovním
ruchu. K podnikání využívají nabídky přírodního prostředí Českého ráje (skalní města, malebnou krajinu, řeku
Jizeru, rybníky a menší vodní toky, množství hradů a zámků na relativně malé ploše) v kombinaci s asi 270 km
značených turistických cest, horolezeckých oblastí (31 lezeckých oblastí s asi 12 000 cestami různých stupňů
obtížnosti), sítí cyklotras (více než 250 km) včetně Greenway Jizera, sportovních a volnočasových areálů včetně
lanových center a stovek ubytovacích a stravovacích zařízení. K nejvýznamnějším agenturám se širokou nabídkou
služeb patří například SUNDISK Family (síť sportovně rekreačních center - služby půjčoven lodí a koloběžek,
ubytování, informačních center, stravovacích zařízení, lanové centrum, outdoorové výlety), Outdoor Discovery
s.r.o. (organizované akce pro jednotlivce, školy a firmy), Outdoor School Jizera atd. Nabídka služeb a aktivit
nejrůznějšího druhu (splouvání Jizery - půjčovny lodí a vybavení, lezení, cyklistika, koloběžky, pěší turistika ad.)
se v posledním desetiletí koncentruje zejména v údolí Jizery mezi Malou Skálou a Turnovem. Problematické je
zejména splouvání Jizery za nízkého stavu vody zejména s ohledem na poškozování prostředí zvláště chráněných
druhů ryb.
V území se koná množství sportovních a kulturních akcí a festivalů, jejichž přitažlivost je posilována jedinečným
prostředím Českého ráje.
K dlouhodobým zájmům provozovatelů služeb v cestovním ruchu patří zvyšování kapacity a kvality nabídky CR v
území.

Provozovatelé služeb mají zájem na dlouhodobém využívání zdrojů, které území CHKO nabízí, pro
uspokojení potřeb svých klientů – návštěvníků regionu a vlastní ekonomický rozvoj.
Provozovatelé turistických cílů - jeskyní, hradů, zámků, muzeí, rozhleden a vyhlídek
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Jsou zcela nebo podstatně závislí na příjmech z cestovního ruchu a významně se podílejí na vytváření
turistické nabídky regionu. Mají výrazný zájem na rozvoji cestovního ruchu. Zejména muzea ale zároveň
plní i jiné funkce (sbírkotvorné, dokumentační) a mají silný zájem na ochraně přírodních a
kulturněhistorických hodnot oblasti.
Hrady a zámky Sychrov, Mnichovo Hradiště, Hrubý Rohozec a Trosky jsou ve správě Národního
památkového ústavu. Ve vlastnictví obcí vč. správy jsou některé hrady (Valdštejn, Valečov, Humprecht,
Zbirohy, Panteon, Frýdštejn) a zámky (Jičín). Bozkovské dolomitové jeskyně jsou ve správě Správy jeskyní
ČR. Hrad Kost spravuje Kinský dal Borgo, a.s., o Drábské světničky pečují LČR.
Mezi nejvýznamnější muzea v Českém ráji patří Muzeum Českého ráje v Turnově, jehož součástí je Dlaskův
statek v Dolánkách, a Regionální muzeum a galerie Jičín.
Trendem u ubytovacích zařízení je zvyšování kvality například budováním wellness, nabídkou aktivit včetně
vybavení (koloběžky, kola apod.) Zkušenosti z jiných území v České republice ukazují na problematické
propojení ubytovacích zařízení a soukromých investic do „interpretačně“ zdůvodňovaných staveb jako jsou
např. stezky v korunách stromů, lanové dráhy apod., které pomístně zvyšují návštěvnost, ale jejichž
interpretační efekt je přinejmenším sporný.
Problémem se někdy stává světelné znečištění způsobené nočním osvětlením objektů (např. Krásná
vyhlídka na Mužském, hrad Trosky).
Provozovatelé kempů
K nejvýznamnějším kempům patří Autokemp Sedmihorky (v těsném kontaktu a částečně přímo v PR
Bažantník, zaměření na rodiny s dětmi, ekovýchovné animované programy ve spolupráci se SEV Český ráj,
opakované ocenění Autokemp roku – značka kvality), Autocamp Ostrov Malá Skála (kemp na břehu Jizery,
ubytování v chatkách, karavanech a stanech), veřejné tábořiště Svitačka v Troskovicích (přivádí návštěvníky
do blízkosti PR Apolena a k jeskyni Sklepy), Duo camp Branžež (zejména odtud pramení vysoká návštěvnická
zátěž skalního útvaru Sokolka – součást PR Příhrazské skály, kam je nyní vstup zakázán) a autokempy u
Jinolických rybníků (Jinolice, Eden).

Organizátoři hromadných sportovních a turistických akcí
Problematické jsou zejména ty sportovní a turistické akce, které přivádějí velký počet účastníků do
klidových zón, případně jsou pořádány v problematických časech (noční pochody, akce v hnízdním období
ad.) či které se dotýkají MZCHÚ. Dále se jedná o akce, na které je zvykem dlouhodobě trénovat v území
budoucího konání závodu a které ve svém důsledku činí toto území populárním, např. v minulosti závody v
orientačním běhu, cyklistické a automobilové závody a příprava na závody ve skalním lezení. Tento typ akcí
se podařilo částečně odstranit po dohodě s pořadateli, některé stále přetrvávají.
Tradičním sportem v území je orientační běh. Orientační běžci využívají množství historicky zpracovaných
mapových podkladů pro oblast Českého ráje. Cílem je směrovat orientační běžce do III. zóny CHKO a
omezovat jejich pohyb zejména v období hnízdění.
Z dalších masových akcí se v minulých letech konal např. Bike maraton, Run Czech, Gladiator Race, Rallye
Bohemia, Skalní muž. Některé z těchto akcí nebyly dále povolovány. Jako akceptovatelné je možno vnímat
akce odehrávající se na značených cestách v druhých a třetích zónách, které nekladou nároky na rozsáhlé
organizační zázemí v místech startu/cíle a nejsou organizovány ve skalních městech, kde by mohly způsobit
erozi a destrukci pískovcového fenoménu.
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Dílčí závěr
Z hlediska dalšího rozvoje území a jeho interpretace je důležité, aby všechny tyto klíčové skupiny mezi sebou
dokázaly komunikovat, shodly se na nezbytnosti zachovat jedinečnost regionu a hledaly průnik svých zájmů
a možnosti spolupráce. Je logické, že mezi těmito skupinami vznikají v určitých otázkách také třecí plochy.
Ty mohou být rovněž důležitými tématy pro interpretaci:
1. vysoká intenzita využití území z hlediska cestovního ruchu, která vede k poškozování přírody a snižování
kvality života místních obyvatel x regulace návštěvnosti regionu a omezení nových nabídek, které
návštěvnost oblasti dále zvyšují v nejzatíženějších/ekologicky nejcitlivějších lokalitách a částech roku
2. ekonomické zhodnocování pozemků zastavováním, nevhodné způsoby zemědělského hospodaření x
ochrana krajinného rázu, předcházení „urbansprawl“ a spojování sídel, udržení nezastavěné krajiny, její
retenční schopnosti pro vodu a biologické pestrosti
3. vymezení a respektování klidových oblastí (kompaktních, relativně odlehlých, málo navštěvovaných)

Stávající péče o území
(využívání různých způsobů interpretace a práce s návštěvníky a zpětná vazba od návštěvníků)
AOPK ČR pečuje o území tím, že na něm vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny, je
odbornou organizací ochrany přírody a krajiny, zajišťuje péči o vybrané lokality, poskytuje služby v oblasti
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a komunikuje s veřejností (s místními obyvateli i návštěvníky).
Místní obyvatelé
Pracovníci AOPK ČR této skupině poskytují informace prostřednictvím kontaktu při jednáních a nepřímo
přes místní samosprávy. K dispozici jsou informace na webu. Pro zájemce z řad místní veřejnosti pořádá
Správa CHKO ČR příležitostné akce (přednášky využívají zázemí Domu přírody Českého ráje, knihovny
Antonína Marka v Turnově, regionální muzea; exkurze jsou pořádané ve spolupráci s Domem přírody
Českého ráje, Univerzitou Karlovou, Geoparkem Český ráj o.p.s., Vlastivědným muzeem a galerií v České
Lípě, ZO ČSOP Bukovina a SEV Český ráj ad.). O významných aktualitách informuje Správa CHKO ČR
prostřednictvím tiskových zpráv, facebooku a webových stránek svých partnerů.
Významnou pomocí při práci s veřejností je od roku 2016 Dům přírody Českého ráje, jehož provozovatelem
je Suchopýr, o.p.s., Středisko ekologické výchovy Český ráj se sídlem v Autokempu Sedmihorky a provozující
Informační středisko CHKO Český ráj – Bukovina od roku 2014 a ZO ČSOP Křižánky a Bukovina provozující
Informační centrum Věžák od roku 2001.

Návštěvníci, turisté a rekreanti
S touto cílovou skupinou AOPK ČR komunikuje prostřednictvím informačních tabulí rozmístěných u
významných lokalit, naučných stezek a informačních letáků. Návštěvníkům, podobně jako místním
obyvatelům, slouží Dům přírody, informační střediska se svou nabídkou expozice, aktivit, exkurzí,
přednášek. Další podrobnosti viz část Hodnocení stávající interpretace.
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Spolupráce s partnery
V Českém ráji tradičně působí řada příspěvkových organizací, nestátních neziskových organizací a
podnikatelských subjektů, které spolupracují se SCHKO Český ráj, podílejí se na práci s veřejností, praktické
péči o území, informování a usměrňování návštěvníků a zvyšování povědomí návštěvníků i místních
obyvatel o přírodním a kulturním dědictví v Českém ráji.
Mezi spolupracující subjekty patří:
Suchopýr, o.p.s. (provozuje Dům přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova; nyní nabízí 9 stálých a dva
sezónní výukové programy pro školy, expozici o přírodním a kulturním dědictví Českého ráje, pravidelné
přednášky, výstavy, asi 20 průvodcovaných exkurzí v průběhu roku ve spolupráci se SCHKO ČR,
ornitologický kroužek pro děti ad.); činnost pro SCHKO se řídí ročním plánem činnosti (7 aktivit pro
veřejnost, např. Vítání ptačího zpěvu, Den země, Den vody, Soví noc, Netopýří noc, Den orchidejí a další
vlastní aktivity DP)
ZO ČSOP Bukovina (ochrana biodiverzity biotopů, Podzimní festival ptactva, kosení luk na Valdštejnsku,
provoz IC Věžák)
ZO ČSOP Křižánky (provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy v Libštátě)
Sdružení Český ráj, z. s. (organizace destinačního managementu, propagace cestovního ruchu, informace
pro ubytovatele a provozovatele atraktivit, vydávání tiskovin a webový portál pro návštěvníky),
Geopark Český ráj, o.p.s. (manažerský subjekt Národního a Globálního geoparku UNESCO Český ráj,
interpretace a propagace geologických atraktivit území, ochrana geologického dědictví, nabídka
geoexkurzí, pořádání konferencí)
Lesy ČR, s. p. (úpravy arboreta Bukovina, obnova alejí, obnova cest na bývalých aehrenthalských majetcích,
Drábské světničky, vyhlídky, návštěvnická infrastruktura)
Ochrana Klokočských skal, z.s. (EVVO v oblasti Klokočských skal, provoz NS a hradu Rotštejn, likvidace
divokých skládek)
Česká společnost ornitologická (spolupráce při ochraně a monitoringu ptactva)
SEV Český ráj (nejsilnější partner, mimořádný rozsah činnosti v oblasti EVVO - provoz IS CHKO Český ráj –
Bukovina v rámci programu Dům přírody, významné akce pro návštěvníky Sedmihorek, Hruboskalska a
především školy, programy pro klienty kempu v Sedmihorkách, provoz dětské naučné stezky, lesní školky,
nabídka přednášek, exkurzí, hledačky apod.)
Česká speleologická společnost ZO 5-01Bozkov(aktivní v Bozkovských dolomitových jeskyních) a ZO 4-01
Liberec (aktivní v CHKO – Bartošova pec)
Česká společnost pro ochranu netopýrů (organizace Netopýří noci na dvou lokalitách)
ZO ČSOP Prachovské skály (ochrana Prachovských skal, provoz naučné stezky, průvodcované exkurze)
Muzeum přírody Český ráj (expozice o přírodním a kulturním dědictví Českého ráje a zejména
Prachovských skal, expozice o obojživelnících, programy pro veřejnost, exkurze po zahradě se stanovišti
různých druhů živočichů)
Regionální muzeum a galerie v Jičíně (expozice o přírodě Jičínska – 1 místnost)
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Český horolezecký svaz - úklid skalních měst, budování a opravy návštěvnické infrastruktury - zábradlí
apod. Klub českých turistů (vlastnictví a provoz několika zařízení, např. Riegerovy chaty na Kozákově a
Turistické chaty v Prachově; péče o značení turistických tras)
Podnikatelské subjekty (např. SUNDISK s.r.o, Outdoor Discovery s.r.o. a další) – úklid skalních měst,
vodáckých lokalit apod.)
Dílčí závěr:
Kvalitní destinační management zajišťovaný profesionálně vedenou nestátní neziskovou organizací se
rozvíjí ve spolupráci se SCHKO ČR a usiluje o dlouhodobě udržitelný cestovní ruch v území, respektující limity
dané existencí ZCHÚ a usilující o prospěch místních komunit. Na práci s veřejností Správa CHKO ČR
spolupracuje se širokým spektrem organizací (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty,
příspěvkové organizace ad.), které působí v různých lokalitách Českého ráje. Významnou pozitivní změnou
v práci s veřejností je zřízení Domu přírody Českého ráje (2016), provoz dvou informačních středisek na
Bukovině a na Věžáku. Mimořádně kvalitní programy EVVO velkému počtu návštěvníků (zejména rodiny s
dětmi) poskytuje SEV Český ráj ve spolupráci s Kempem Sedmihorky.
Nevyužitý potenciál se skrývá v efektivnější komunikaci, spolupráci a koordinaci práce s veřejností různých
subjektů na území CHKO ČR; zajištění této koordinace je v nejvyšším zájmu AOPK ČR, pracoviště SCHKO ČR
Turnov.
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Analýza návštěvnosti
Vývoj návštěvnosti území
Celé území CHKO Český ráj leží uvnitř turistického regionu Český ráj. Území je velmi snadno dostupné
individuální automobilovou dopravou, a z větší části i dopravou hromadnou. V dojezdové vzdálenosti cca 1
hodiny žije přibližně 2,7 milionu obyvatel České republiky (hlavní město Praha), Německa a Polska.
Turistický region Český ráj patří k nejatraktivnějším územím v ČR, je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí
v ČR (1955), je součástí Geoparku UNESCO Český ráj a v jeho blízkosti nebo uvnitř leží významné národní
kulturní památky spravované NPÚ (Sychrov, Mnichovo Hradiště, Trosky). Turistický region Český ráj má
dlouhou tradici managementu cestovního ruchu a disponuje dlouhodobými daty o návštěvnosti území jak
z jednotlivých objektů, tak díky realizovaným výzkumným projektům i z volné krajiny.
Aktuálně jsou v CHKO umístěna 4 automatická čidla monitorující průchody na lokalitách reprezentujících
různou strukturu návštěvnosti (Plakánek, Valdštejn, Studený průchod a Vzdychánek. Čidlo z profilu
Vzdychánek bylo v roce 2018 přemístěno do Podtroseckých údolí. Tyto datové řady je možno u tří lokalit
orientačně srovnat s daty získanými jednorázově v roce 2002.
Průchody ve sledovaných profilech:
Plakánek

Studený průchod

Valdštejn

Vzdychánek

2015

88552

---

---

---

2016

94062

48890

85687

11160

2017

98259

53031

79607

10738

Srovnání počtu průchodů 6.7. v letech 2002 a 2017:
2002

2017

Nárůst/pokles

Plakánek

1122

1775

+58%

Studený průchod

632

820

+29,7%

Valdštejn

1402

1246

- 11,1%
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Profil Valdštejn nebyl v roce 2002 sčítán. Údaj byl získán součtem průchodů tří nástupních profilů
vedoucích k profilu Valdštejn.

Vývoj návštěvnosti vybraných lokalit:
2002

2003

2008

2017

nárůst/pokles

PR Prachovské
skály

---

---

114621

152000

+32,6%

Hrad Trosky

102741

---

---

112148

+9,16%

Hrad Frýdštejn

22040

---

---

26622

+20,79%

Hrad Valdštejn

72095

---

72505

59109

- 18%

Bozkovské
jeskyně

84 000

73000

77000

69000

- 17,85%

Vzhledem k tomu, že Jizera v úseku Malá Skála - Dolánky je tokem atraktivním pro vodní turistiku, je vhodné
zabývat se alespoň částečně počty splutí tohoto úseku řeky. Objektivní sčítání doposud nebylo provedeno,
nicméně z kapacity jednotlivých půjčoven v daném úseku v roce 2017 vyplývá, že Jizerou se může ve dnech
špičky pohybovat až 1000 lodí denně (odhad VÚV TGM je cca 600 - 800 lodí).
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Ubytovací zařízení
V území jsou zastoupeny všechny obvyklé typy ubytovacích zařízení vyjma hotelů nejvyššího standardu.
Data o kapacitách a jejich návštěvnosti jsou sledována na úrovni celé destinace Český ráj.
Vývoj kapacit a návštěvnosti ubytovacích zařízení v datech ČSÚ:
2015

2016

2017

kapacita lůžek/stanová
místa/hosté

kapacita lůžek/stanová
místa/hosté

kapacita lůžek/stanová
místa/hosté

Celkem

9464/2457/250521

9356/2287/261141

10882/2347/277785

Hotel

2300/0/109461

2088/0/116622

3366/0/117185

Penzion

1558/0/24489

1556/0/29258

1535/0/31204

Kemp

1468/2457/81437

1535/2212/83676

1738/2297/81357

Chatová osada

1241/0/8138

1314/75/7354

1609/50/17974 *)

Ostatní

2671/0/22187

2474/0/19275

2349/0/21193

*) pravděpodobně chybný údaj ve statistikách ČSÚ

Dílčí závěry:
Z výše uvedených dat vyplývá, že návštěvnost v území za posledních 15 let sice vykazuje růst, ten však
nenabývá, ve srovnání s dalšími návštěvnicky významnými územími v ČR tak dramatických rozměrů (např.
Lysá hora v Beskydech mezi lety 2010 a 2016 nárůst o 300%).
Z dat trvalého monitoringu na vybraných lokalitách plyne, že návštěvnost území má sezónní charakter.
Sezóna trvá od dubna do září, přičemž nejvyšší návštěvnosti jsou v měsících červenec a srpen. Naopak v
měsících listopad, leden a únor je návštěvnost nízká.
Z odhadů počtu proplouvajících lodí vyplývá, že Jizera je v tomto úseku mnohonásobně frekventovanější než
nejatraktivnější úsek Teplé Vltavy v NP Šumava (Jizera 600 - 800 lodí, Vltava max. 180 lodí), přičemž plavba
na Jizeře je na rozdíl od Vltavy regulovaná pouze neochotou vodáků přetahovat lodě mělkými úseky při
nízkých stavech vody.
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Charakteristika návštěvníků území
Ke stanovení charakteristiky dále uvedených skupin návštěvníků posloužily údaje od místních odborníků,
zejména pracovníků AOPK ČR, v kombinaci s daty z terénního průzkumu provedeného v rámci přípravy
koncepce i údaje z dříve provedených šetření.
Kvalitativní data o návštěvnících z území CHKO Český ráj byla zjišťována i v minulosti (2005 a 2006). Počet
respondentů i výběr lokalit v tehdejším průzkumu byl reprezentativní, nicméně pro aktuálně řešené
problémy v území lze tento průzkum použít již jen pro ilustraci vývoje, a to jen v některých otázkách. Z
tohoto důvodu jsme přistoupili k realizaci aktuálního průzkumu návštěvnosti na území CHKO.
Návštěvnický průzkum na území CHKO prováděný v rámci zpracování tohoto dokumentu se uskutečnil v
průběhu července až září 2018 v několika termínech tak, aby zachytil hlavní letní sezónu i období po
skončení letních prázdnin. Vzhledem k charakteru území nebyla zimní sezóna sledována. Průzkum provedli
proškolení brigádníci. Dotazníky vyplňovali spolu s respondenty a v případě potřeby vysvětlili otázky, díky
čemuž bylo možné získat kvalitní a především aktuální data.
Struktura dotazů vychází z dotazníků původně připravených Univerzitou Karlovou, které byly dlouhodobě
využívány v některých velkoplošných chráněných územích v ČR včetně Českého ráje v letech 2005 a 2006.
Část otázek zůstává stejná, aby umožňovala dlouhodobé využití dotazníků a srovnání dat, část otázek se
upravuje podle specifických potřeb území. Otázky týkající se infrastruktury a aktivit slouží zároveň k ověření
pracovních hypotéz, zde například pojmenování důvodů, které mohou návštěvníky odradit od dalších
návštěv Českého ráje.
Dotazníkové šetření proběhlo na sedmi lokalitách vybraných tak, aby reprezentovaly území geograficky i
charakterem návštěvnosti: Adamovo lože, Boučkův statek, Dolánky, Plakánek, Prachovské skály, Příhrazy a
Věžák. Získány byly údaje od 559 respondentů.
Základem pro níže uvedené charakteristiky skupin návštěvníků jsou nicméně rozhovory s odborníky z
regionu, doplněné o data z průzkumů. Hranice mezi skupinami nejsou ostré a jeden návštěvník může patřit
do více skupin.

Místní na procházce
Charakteristika (kdo jsou):







naší cílovou skupinou se stávají v okamžiku, kdy do území vstupují z jiného důvodu než za
prací (typicky na procházce)
podle průzkumu je jich 13%
mladší páry, senioři, rodiny s dětmi, jednotlivci se psem
jsou místní, mohou být v terénu kdykoli, zejména v okolí obcí
po území se nejčastěji pohybují pěšky (75%) a na kole (28%)
nejčastěji přijeli z Libereckého kraje (68%) a Královéhradeckého kraje (25 %) Středočeský kraj
byl zastoupen nejméně (7%) a to z menších obcí do 2000 obyvatel (42%) a obcí 10000 100000 obyvatel (41%)

Potřeby (bez čeho se neobejdou):


možnost zaparkovat auto

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):
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vyhledávají klidná místa v blízkosti domovských obcí (ze všech skupin nejčastěji odpovídali,
že jim vadí příliš návštěvníků), chtějí relaxovat a odpočívat.

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)



i když nejsou největší skupinou v území, jejich význam je vzhledem k dlouhodobé
přítomnosti vysoký, mohou být rovněž významnými spojenci při ochraně hodnot území,
pokud se s nimi ztotožní
mohou rušit, jako domácí hůře respektují pravidla a omezování vstupu

Rodiny s dětmi
Charakteristika (kdo jsou):










rodiče nebo prarodiče s dětmi, podle průzkumu se jedná o 40% návštěvníků
přijíždějí celoročně, pokud je vhodné počasí, na vícedenní pobyty zejména během letních
prázdnin
mimo hlavní sezónu se jedná spíše o jednodenní výlety,
52% rodin s dětmi se věnovalo delším pěším túrám (nad 2 hodiny), 43% kratším výletům a
návštěvám hradů, zámků, muzeí
nejpreferovanějšími lokalitami byly Kost (45 %) a Trosky (42 %), dále pak Turnov (35 %) a
Prachovské skály (34 %)
nejčastěji se jednalo o jednodenní návštěvy z domova (32 %), dále jako místo ubytování
uváděli malý penzion / v soukromí (23 %) a kemp (21 %)
přijíždějí hlavně vlastním autem/motocyklem (90 %), ostatní možnosti dopravy do území
byly využity pouze okrajově
po regionu se pohybují nejčastěji pěšky (91 %), jako další možnost uváděli vlastním autem /
motocyklem (33 %)
přijížděli nejčastěji z Libereckého kraje (22 %), z Prahy (14 %) a Středočeského kraje (14 %)

Potřeby (bez čeho se neobejdou):








tipy na místa v regionu s rodinnou nabídkou různě časově a fyzicky náročných možností
trávení volného času
programy pro celou rodinu včetně dětí a snadno dostupné informace o jejich nabídce
bezpečně technicky průchozí trasy, zajištěné vyhlídky, schody...
rozumná výše vstupného, resp. informace o slevách
možnost zaparkovat auto
možnost využít WC a občerstvení
dětská hřiště

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):





chtějí příjemně a aktivně prožít společný čas, dominantním důvodem návštěvy je poznávání
přírody a jejích krás (91 %), dále klid a odpočinek (67 %) a poznávání kulturního bohatství
(22 %)
největší zájem by měli o program pro děti (52 %) a návštěvu naučné stezky (43 %)
tematicky je nejvíce zajímala historie oblasti (40 %) a zvířata (36 %)
nejvíce negativně byl touto skupinou vnímán vysoký počet návštěvníků (22%)

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)



skupina je nakloněna uchování přírodních hodnot území a je vnímavá k jeho problémům,
prostřednictvím dětí lze působit i na rodiče
78% rodin s dětmi je pro nějakou formu omezení vstupu do nejcennějších částí CHKO
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problematické může být parkování mimo oficiální parkoviště a dále hlučnost a znečišťování
prostředí exkrementy při nedostatku toalet na frekventovaných místech

Pěší turisté
Charakteristika (kdo jsou):












krátkou či delší procházku pěšky v průzkumu uvedlo 89% respondentů, jsou mezi nimi
zastoupeny všechny věkové kategorie
přijíždějí od jara do podzimu,
37 % oslovených je zde pravidelně, více než jednou ročně
42 % oslovených přijelo s rodinou, 28% s partnerkou a 19% se skupinou přátel
27 % návštěvníků je zde na několikahodinových či jednodenních pobytech
mimo pěší turistiky se 44 % věnovalo návštěvám hradů, zámků a muzeí, 37 % fotografování,
23 % koupání a 9 % se věnovalo cyklistice
projevili nejvyšší zájem o Kost (45 %) a Trosky (44 %), dále pak od 32% do 36 % označilo
odpovědi Turnov, Jičín, Prachovské skály a Drábské světničky
mezi významné výletní zóny v okolí Turnova patří Klokočské skály, Hlavatice - Valdštejn,
Dolánky; obyvatelé Jičína častěji míří na výlet mimo CHKO
nejčastěji nebyli ubytováni nikde - jednodenní návštěva z domova (33 %), dále pak malý
penzion / v soukromí (23 %) nebo kemp (19 %)
nejčastěji cestovali do regionu vlastním autem/motocyklem (87 %), ostatní možnosti volili
okrajově
nejčastěji přijeli z Libereckého kraje (18 %), Středočeského kraje (16 %), Prahy (14 %) a
Královéhradeckého kraje (11 %)

Potřeby (bez čeho se neobejdou):






tipy na turisticky atraktivní místa CHKO
kvalitní značení tras
bezpečné a udržované cesty, schody...
možnost zaparkovat auto
možnost využít WC a občerstvení

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):





přicházejí a přijíždějí za pěší turistikou, sběrem lesních plodů, příjemně prožitým časem v
přírodě, poznáváním regionu, odpočinkem, jako hlavní důvody uvádějí poznávání přírody a
jejích krás (90 %), dále klid a odpočinek (70 %) a poznávání kulturního bohatství (22 %)
oslovení projevili nejvyšší zájem o návštěvu naučné stezky (44 %), program pro děti (28 %) a
program o lidové architektuře a řemeslech (31 %)
z témat byl největší zájem o historii oblasti (42 %), základní informace o oblasti (32 %) a
geologii, geomorfologii (skalní útvary, skalní města) (28 %), lidovou architekturu (26 %) a
zvířata (25 %)
největší výhrady měli k množství lidí (22 % odpovědí)

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)



může u nich být problém s odpadky, hlukem, pohybem mimo cesty s následnou erozí,
nerespektováním ochranných podmínek ZCHÚ a znečišťováním území exkrementy
z hlediska vstupu do nejcennějších částí přírody 74 % oslovených bylo pro určitou regulaci,
preferovali vstup s průvodcem (55 %). Naopak pro vstup bez omezení bylo 14 %

Jednodenní návštěvníci
Charakteristika (kdo jsou):
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jsou zastoupeny všechny věkové kategorie
po odpovědi “jezdím sem jednou za rok či několik let” (31 %) měli na dalších místech odpověď
“jezdím sem několikrát za rok” (26 %) a “jezdím sem častěji (alespoň 10 x ročně)” (25 %),
naopak odpověď “jsem zde poprvé” byla nejméně častá (10 % - s logickou výjimkou u místních
obyvatel)
stejně často přijíždějí s rodinou (32 %) nebo s partnerem (31 %), méně často ve skupince
přátel bez dětí (22 %)
preferovali kratší i delší pěší výlety (shodně 40 %), dále pak fotografování (29 %), návštěvu
hradu, zámku, muzea (25 %)
největší zájem byl o Kost (28 %) a Drábské světničky (23 %), odpovědi Sychrov (9%) a
Bozkovské dolomitové jeskyně (2 %) zaznamenaly nejnižší hodnoty
nejčastější odpovědí na ubytování bylo logicky nikde (jednodenní návštěva z domova) (87 %)
nejčastěji přijíždí vlastním autem (78%) a hromadnou dopravou (15%)
po regionu se nejčastěji pohybovali pěšky (84 %), na dalším místě pak vlastním autem /
motocyklem (22 %) a na kole/koloběžce (14 %)
nejčastější přijeli z obcí a měst Libereckého kraje (34 %), z Prahy (20 %) a Středočeského kraje
(19 %)

Potřeby (bez čeho se neobejdou):





tipy na turisticky atraktivní místa CHKO dostupné zejména ve virtuálním prostoru
kvalitní značení tras
možnost zaparkovat auto
možnost využít WC a občerstvení

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):





jako hlavní důvody uváděli poznávání přírody a jejích krás (80 %), dále klid a odpočinek (71 %)
a rekreační sport (21 %)
největší zájem byl o návštěvu naučné stezky (38 %), dále o program o lidové architektuře a
řemeslech (31%) a program pro děti (29 %)
z témat měli zájem o historii oblasti (38 %), základní informace o oblasti (33 %), zvířata (25 %),
lidovou architekturu (24 %) a geologii a geomorfologii (22 %)
od další návštěvy nic neodradí 55 % jednodenních návštěvníků, z negativ nejčastěji zmiňovali
vysoké množství návštěvníků (23 %)

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)



vzhledem ke krátkodobému pobytu v území jsou nejnáročnější na dostatečné kapacity
parkovišť, může u nich být problém s odpadky, hlukem i znečišťováním území exkrementy
z hlediska vstupu do nejcennějších částí přírody 70 % oslovených bylo pro určitou regulaci,
variantu “umožněn pouze s průvodcem” zvolilo 50 % jednodenních návštěvníků, na dalším
místě pak “zcela vyloučen” (20 %) a “možný bez omezení” (16 %)

Pobytoví návštěvníci
Charakteristika (kdo jsou):




jsou zastoupeny všechny věkové kategorie
47 % oslovených přijíždí jednou za rok či několik let, vyšší byl i podíl přijíždějících poprvé (30
%)
nejčastěji přijíždějí s rodinou včetně dětí do 15 let (45 %), s partnerem/partnerkou (27 %)
nebo ve skupince přátel či příbuzných bez dětí (17 %)
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dominuje u nich delší pěší výlet (62 %), dále návštěva hradů, zámků, muzeí (54 % - nejvyšší
hodnota) a fotografování (39 %). Nejvyšší hodnotu ze všech skupin dosáhla rovněž odpověď
koupání (31 %)
nejčastěji navštívili Trosky (60 %) a Kost (58 %), dále pak Prachovské skály (48 % ), Turnov (44
%) a Jičín (42 %)
nejčastěji nocovali v malém penzionu / v soukromí (35 %) a kempu (30 %), dále to byla vlastní
chata/chalupa (18 %), hotel (12 %) a bivak (4 %)
přijíždí v 90 % vlastním autem
po regionu nejčastěji chodili pěšky (92 %) nebo jezdili vlastním autem/ motocyklem (32 %) a
na kole/koloběžce (17 %)
nejvíce jich bylo ze Středočeského kraje (15 %), z Prahy (13 %) a Jihomoravského kraje (10 %),
dále z Libereckého (9 %), Královéhradeckého (8 %) a Ústeckého (8 %)

Potřeby (bez čeho se neobejdou):







tipy na turisticky atraktivní místa CHKO
kvalitní značení pěších i cyklistických tras
rozumná výše vstupného, resp. informace o slevách
možnost zaparkovat auto
možnost využít WC a občerstvení
čistá voda pro přírodní koupání

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):






jako hlavní důvody návštěvy uvádějí poznávání přírody a jejích krás (91 %), dále klid a
odpočinek (62 %) a poznávání kulturního bohatství (25 %)
oslovení by měli největší zájem návštěvu naučné stezky (45 %), program o lidové architektuře
a řemeslech (28 %), program pro děti (28 %), sběr minerálů s odborníkem (27 %) a program o
návratu velkých šelem (25 %)
z témat byl největší zájem o historii oblasti (41 %), dále o základní informace o oblasti (32 %) a
geologii, geomorfologii (skalní útvary, skalní města) (31 %)
největší výhrady měli k množství lidí (20 %)
nabídka alternativního programu pro nepříznivé počasí

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)




vzhledem k delšímu setrvání v území je zde větší prostor k práci s postoji a chováním této
skupiny
může u nich být problém s odpadky, hlukem a znečišťováním území exkrementy
z hlediska vstupu do nejcennějších částí přírody 78 % oslovených bylo pro určitou regulaci,
variantu “umožněn pouze s průvodcem” zvolilo 59 % a variantu “zcela vyloučen” 19 %,
variantu “možný bez omezení” zvolilo 12 % pobytových návštěvníků

Cyklisté
Charakteristika (kdo jsou):






jsou zastoupeny všechny věkové kategorie
nejvíce přijíždějí od dubna do listopadu, ale když je dobré počasí, výjimečně i po zbytek roku
50 % cyklistů přijíždí pravidelně, více než jednou ročně (22 % je místních), 15 % bylo poprvé,
35 % jednou za několik let
přijížděli s rodinou včetně dětí do 15 let (32 %) a s partnerem(kou) (31 %), méně častěji ve
skupince přátel či příbuzných bez dětí (20 %)
oslovení cykloturisté přijížděli zejména na delší pobyty (49 %), dále na několikahodinové (16
%) a jednodenní návštěvy (9 %)
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kromě čisté cykloturistiky (95 %) podnikali také kratší či delší pěší výlety (52 %) a věnovali se
návštěvám hradů, zámků a muzeí (44 %)
nejčastěji navštívili Kost (61 %), dále následovaly Trosky (48 %), Turnov (47 %) a Maloskalsko
(40 %)
nejčastěji nebyli ubytovaní nikde, jednalo se o jednodenní návštěvu z domova (30 %), dále pak
malý penzion/v soukromí (22 %) nebo vlastní chata / chalupa/ u známých (23 %)
73 % oslovených přijíždí do regionu vlastním autem a 19 % na kole
mimo kola (95%) se po regionu během pobytu pohybovali pěšky i (48 %) a vlastním autem (14
%)
27% cykloturistů přijelo z Libereckého kraje, dále ze Středočeského (14 %) a
Královéhradeckého kraje (10 %)

Potřeby (bez čeho se neobejdou):






tipy na turisticky atraktivní místa CHKO
kvalitní značení cyklotras
možnost zaparkovat auto
možnost využít WC a občerstvení
možnosti bezpečného odstavení kol

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):





jezdí za poznáváním přírody a jejích krás (80 %), dále za rekreačním sportem (53 %) a klidem a
odpočinkem (48 %)
největší zájem byl o návštěvu naučné stezky (46 %), dále v rozmezí 26-29 % o program o
návratu velkých šelem, program pro děti, program o lidové architektuře a řemeslech a sběr
minerálů s odborníkem
z témat byl největší zájem o historii oblasti (40 %), základní informace o oblasti (36 %),
geologii, geomorfologii (skalní útvary, skalní města) a lidovou architekturu (shodně 31 %)
největší výhrady měli k množství lidí (28 %)

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)



problémy bývají s odhazováním odpadků, jízdou po stezkách a pěšinách (včetně komunikací
se zákazem vjezdu všem vozidlům), jízdou mimo cesty a volným terénem, střety s pěšími
návštěvníky, rušení
z hlediska vstupu do nejcennějších částí přírody 67 % oslovených bylo pro určitou regulaci,
preferovali vstup s průvodcem (49 %). Pro vstup bez omezení bylo 16 %

Starší páry a skupiny
Charakteristika (kdo jsou):








senioři nad 55 let
jde hlavně o skupiny Klubu českých turistů nebo skupiny přátel, páry spíše ojediněle
přijíždějí celoročně, pokud je pěkné počasí, spíše mimo hlavní letní sezónu
spíše prodloužené víkendy nebo jednodenní výlety
cestují autem, ale i hromadnou dopravou (častěji než rodiny s dětmi)
využívají síť turistických stezek pro pěší, cyklisty a naučné stezky
program mohou přizpůsobit

Potřeby (bez čeho se neobejdou):


tipy na zajímavá a neobvyklá místa v regionu
32








přehledně a dobře značené turistické trasy
bezpečně technicky průchozí trasy, zajištěné vyhlídky, schodiště...
možnost zaparkovat auto nebo odložit kolo a zavazadla
rozumnou výši vstupného, resp. slevy,
snadno dostupné informace o nabídce
možnost využít WC a občerstvení

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):



chtějí příjemně prožít společný čas v přírodě a při poznávání památek regionu

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)



ve srovnání s jinými skupinami jsou s nimi minimální potíže, občas se pohybují mimo značené
trasy

Chalupáři a chataři
Charakteristika (kdo jsou):




navštěvují místo příležitostně v doprovodu rodiny nebo hostů na návštěvě
spíše střední a starší generace, hlavně z ČR
v území jsou pravidelně, někteří téměř trvale, menší útlum nastává během zimy

Potřeby (bez čeho se neobejdou):




možnost zaparkovat auto
rozumnou výši vstupného, resp. slevy,
možnost využít WC a občerstvení

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):


přijíždějí za venkovským klidem, zahrádkařením, odreagováním, jednoduchou manuální prací,
krásnou přírodou, čistým prostředím

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)





podle průzkumu tvoří 14% návštěvníků území
mohou být místními advokáty ochrany přírody
mohou se podílet na rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a na zakládání skládek
někdy problémy s parkováním aut – vjezdy do I. a II. zóny na výjimku

Horolezci
Charakteristika (kdo jsou):




spíše mladší, ale i střední generace
přijíždějí hlavně v létě, v menší míře i na jaře a na podzim (v NPP Suché skály i v zimě) (v době
dané souhlasem a etikou pískovcového lezení a souhlasem k horolezecké činnosti (duben-září
a v době sucha)
většina oblíbených horolezeckých terénů je součástí MZCHÚ nebo jejich ochranných pásem;
horolezecká činnost (využití jednotlivých horolezeckých terénů vč. podmínek provozování
činnosti) podléhá režimu souhlasného stanoviska Správy CHKO a měla by probíhat v souladu
s etikou pískovcového lezení

Potřeby (bez čeho se neobejdou):


snadno dostupné informace o možnostech horolezectví v CHKO (horolezečtí průvodci, popisy
výstupových cest a přístupu ke skalám)
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možnost zaparkovat auto
možnost využít WC a občerstvení

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):


jezdí za adrenalinem, sportovním vyžitím a krásou přírody, pro řadu z nich se jedná o životní
styl

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)







podle průzkumu tvoří 3% návštěvníků, nicméně vzhledem k tomu, že tato cílová skupina se
územím obvykle pohybuje mimo obvyklé turistické trasy, je vysoce pravděpodobné, že tento
údaj je zkreslený
někdy bivakují, rozdělávají oheň, mohou rušit hnízdící ptáky a ničit mikroreliéf a biogenní
povrch skal při vytváření nových cest nebo lezením stávajících cest nešetrným způsobem, v
rozporu s pravidly ČHS; v současné době jsou střety se zájmy OPK minimální a spolupráce je
velmi dobrá
mohou zanechávat odpady ve skalách (sklo, plasty), způsobují eutrofizaci, sešlapy, erozi a
přispívají k zavlékání ruderálních a invazních druhů rostlin
je provozováno i rekreační lezení mimo ČHS
místní členové ČHS spolupracují na specifickém managementu (protierozní zásahy) a při
údržbě návštěvnické infrastruktury ve skalních městech

Školní výlety
Charakteristika (kdo jsou):





jedná se o školní skupiny s pedagogy – I., II. stupeň i střední školy
přicházejí hlavně v květnu a červnu, méně v září a říjnu a navštěvují zejména Prachovské
skály, Hruboskalsko, Maloskalsko a hrady a zámky v oblasti
jezdí autobusem nebo vlakem ve větších skupinách
často se u nich projevuje nezájem o okolní přírodu

Potřeby (bez čeho se neobejdou):







program připravený na míru – nabídka s jasným programem,
rozumná výše vstupného, resp. slevy
cenově dostupné ubytování
možnost zaparkovat autobus
možnost rychle využít WC a občerstvení
cenově dostupné suvenýry a občerstvení

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):


chtějí účelně spojit aktivní pohyb s poznáváním přírodních a kulturních zajímavostí regionu,
to vše za rozumnou cenu

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)





vznikají kolize s hlučností, odpadky, zahlcením kapacit návštěvnické infrastruktury
příležitost pro programy ekologických organizací – Suchopýr, SEV Český ráj
náplň pro Dům přírody, IS ad.
ideální skupiny pro interpretaci o ochraně přírody a krajiny
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Dětské skupiny (mimo školní výlety), tábory
Charakteristika (kdo jsou):




jedná se o děti, mládež a jejich vedoucí
v regionu jsou od jara do podzimu o víkendech, v průběhu prázdnin každodenně
tábory jsou zejména v lokalitách Brada, Nebákov, v nivě Žehrovky (skauti), dva tábory v
Rakousích, tábor ve Vesci, Malá Skála - pod Panteonem směrem na Frýdštejn, v Krčkovicích,
v Čertoryji, pod Vyskří - Krasnov, tábor Sokola pod Vyskří, Pařezská Lhota, plátěná osada Líšný a další

Potřeby (bez čeho se neobejdou):





možnost cenově dostupného ubytování a stravování
nerušená tábořiště v zajímavém prostředí
cenově dostupné suvenýry
programy a zajímavé přednášky

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):


přijíždějí za dobrodružstvím, za poznáváním přírody, ale i zábavou

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)




pokud jsou tábory dobře vedené, nejsou s nimi žádné problémy a území zatěžují minimálně
účastníci táborů se mohou stávat zastánci území a přírody v něm a pečovateli o ně
úklid okolí tábora, jednoduchý management

Fotografové přírody
Charakteristika (kdo jsou):





fotografování jako jednu z aktivit návštěvy uvedlo 35% respondentů. Nicméně lze očekávat,
že se jedná zejména o tzv. rodinné fotografie. Podíl fotografů přírody bude nižší.
přijíždějí obvykle v průběhu fotograficky atraktivních období roku (jaro, podzim, částečně
zima)
vyhledávají neokoukané vizuálně atraktivní lokality, typické pohledy, CHKO Český ráj je velmi
fotogenickou a poměrně snadno dostupnou krajinou)
využívají informace ze sociálních sítí, zejména Instagram a Facebook

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):



přijíždějí kvůli atraktivním scenériím, geomorfologickým jevům či fotografiím atraktivních a
vzácných druhů rostlin a živočichů
v případě fotografů živočichů vyžadují klid na záběr (místa, kde nejsou objekty zájmu rušeny
jinými návštěvníky)

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)




mohou škodit sešlapem citlivých lokalit, rušením živočichů v MZCHÚ,
svou aktivitou mohou významně propagovat území včetně jeho doposud nenavštěvovaných
částí, ale také mohou být úspěšnými obhájci hodnot území
zveřejňováním fotografií na sociálních sítí mohou způsobit lavinu návštěvnosti
fotografované lokality a tímto následně způsobit významné škody na předmětech ochrany
(orchideje, hnízdící vzácné druhy – orli, sokoli, jeřábi, specifické geomorfologické tvary –
skalní brány, petroglyfy)
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Kešeři
Charakteristika (kdo jsou):





mohou být všechny věkové kategorie, ale zpravidla spíše mladší nebo střední věk, často i
páry a rodiny
přijíždějí celoročně, pokud není sněhová pokrývka
vyskytují se po celém území tam, kde jsou keše
přijíždějí za sběrem keší a poznáním regionu

Potřeby (bez čeho se neobejdou):




informace o keších
možnost zaparkovat auto
možnost využít WC a občerstvení

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):


najdou keš, navštíví zajímavá skrytá místa mimo jiné s cílem dozvědět se něco o místní
kultuře, památkách, tradicích

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)





mohou působit lokální problémy se sešlapem, erozí, odpadky a pohybem mimo značené
cesty v MZCHÚ jakkoli nemusí být významné problémy s kešery, díky sociálním médiím se
informace o zajímavých/atraktivních/dosud málo známých místech dostávají rychle mezi
velké množství lidí a návštěvnost donedávna skrytých klidových míst vzrůstá
dobrá informovanost a dohoda o neumisťování keší v citlivých lokalitách může vést i k dobré
spolupráci
jednoduchá managementová opatření, úklid odpadků - zapojení do dobrovolné práce pro
OPK

Vodní turisté
Charakteristika (kdo jsou):





mohou být všechny věkové kategorie, ale zpravidla spíše mladší nebo střední věk, často i
páry a rodiny
přijíždějí zejména v letním období
v území se pohybují zejména po Jizeře mezi Malou Skálou a Turnovem
vodní turistika je obvykle doplňkovou aktivitou letního pobytu v území

Potřeby (bez čeho se neobejdou):





půjčovny lodí a dalšího vybavení
dostatečný stav vody v Jizeře
možnost zaparkovat auto
možnost využít WC a občerstvení

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):



příjemný a nerušený zážitek z plavby
aktivní odpočinek

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)


zejména při nízkých stavech vody jsou ohrožením pro říční biotopy (narušování dna při
přetahování lodí, poškozování úkrytů a třecích míst chráněných druhů ryb)
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eutrofizace okolí toku, odpadky, šíření nepůvodních druhů rostlin, rušení hnízdících druhů
vodních ptáků
eroze břehů, nástupní místa…

Trampové
Charakteristika (kdo jsou):




přírodě blízcí návštěvníci spíše střední a starší generace; zvolna jich ubývá
do regionu přijíždějí celoročně
pro pobyt/přenocování využívají nelegálně skalní převisy, skalní dutiny a sruby, chaty či
trampské osady (např. u Věžáku, El Torroad.)

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):





láká je sem romantika, historie, krása přírody, touha utéct z civilizace do divočiny
chtějí hlavně klidný pobyt v přírodě nerušený ostatními skupinami návštěvníků
levné hospody
anonymita

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět)




stárnoucí a početně slábnoucí skupina, v minulosti se podíleli na poškozování pískovcového
fenoménu ve skalních městech včetně snižování biodiverzity (ohně, rytí do skal, odpadky,
černé stavby, poškozování obsahu sklaních dutin, rušení živočichů či likvidace biotopů rostlin
díky dlouhodobé přítomnosti v území (starší než vznik CHKO) existuje mezi trampy a OP třecí
plocha
území ve srovnání s jinými skupinami obvykle využívají šetrně, místy jsou problémy
s tábořením v MZCHÚ potenciál pro spolupráci na monitoringu a managementových
opatřeních (hnízdění dravců, stráž přírody)

Účastníci hromadných (turistických, sportovních, kulturních) akcí
Charakteristika (kdo jsou):








dotazníkovým průzkumem se tuto skupinu nepodařilo zachytit;
příznivci pohybu a sportu v přírodě, převážně mladšího a středního věku,
starší věkové kategorie jsou spojeny s tradičními turistickými pochody
účastníci kulturních festivalů
outdoorové akce
akce pořádané majiteli a provozovateli ubytovacích a stravovacích zařízení a atraktivit
území využívají zejména jako tělocvičnu se zajímavými kulisami

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):




sportovní (výkonnostní i vytrvalostní) výkon
dobře zorganizovaná akce s odpovídajícím zázemím (parkování, toalety, občerstvení…)
setkání se stejně naladěnými lidmi

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět):





některé akce se dotýkají MZCHÚ (a to i území mimo značené cesty)
může docházet k poškozování předmětů ochrany sešlapem, erozí či rušením
některé typy akcí (např. dálkové pochody) se svým charakterem neliší od běžné návštěvnosti
dochází k nežádoucí propagaci území CHKO jako “tělocvičny”
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účastníci obvykle nejeví výrazný zájem o přírodu, obvykle vnímají předměty ochrany jako
nežádoucí možné omezení svých aktivit

Geoturisté, amatérští přírodovědci se zájmem o geologii a mineralogii
Charakteristika (kdo jsou):







dotazníkovým průzkumem se tuto skupinu nepodařilo zachytit; nicméně zájem o geologická
témata u jiných skupin je uváděn
příznivci pobytu v přírodě, všechny věkové skupiny
amatérští přírodovědci
školní třídy na výletech, dětské skupiny, rodiče a prarodiče s dětmi, skupinky přátel
přijíždějí v průběhu celého roku, více od jara do podzimu
mají základní informace o předmětu svého zájmu (naleziště apod.)

Očekávání (bez čeho nebudou spokojeni):





návštěva zajímavých geologických a mineralogických lokalit včetně málo známých
sběr kamenů/polodrahokamů, možnost zakoupit suvenýry s tematikou geologie/mineralogie
kvalitní průvodcovská služba, fundovaný výklad
možnost občerstvení

Dopad / význam (jak mohou uškodit či prospět):





pohyb po citlivých lokalitách včetně MZCHÚ
může docházet k poškozování předmětů ochrany
nutná spolupráce s pořadateli akcí (Geopark ČR, o.p.s.)
roste popularita a tím návštěvnost geologicky atraktivních lokalit se všemi důsledky

Dílčí závěry
Složení návštěvníků Českého ráje je velmi pestré, nicméně dominantní postavení zde mají rodiny s dětmi a
pěší návštěvníci. Ve srovnání s jinými CHKO je zde menší podíl cyklistů, což je dáno zejména
geomorfologickým charakterem území s klíčovými atraktivitami v pro cyklisty neprostupných, skalnatých
terénech. Těžiště návštěvnosti je v letní sezóně. Před jejím začátkem a po skončení je území navštěvované
zejména o víkendech. Mimo tyto časy do území přicházejí návštěvníci hledající klid a místní. Většina
návštěvníků do území přijíždí automobilem, čemuž však neodpovídají kapacitní možnosti parkovišť (pouze
44 % parkovalo na oficiálních parkovištích). Situace kolem skupin návštěvníků, které v minulosti působily v
CHKO problémy (horolezci, trampové…) je dnes již z větší míry stabilizovaná. Naopak s rostoucí popularitou
a snadnou dosažitelností adrenalinových a outdoorových aktivit vzrůstá význam a dopad skupin
návštěvníků využívajících nabídku těchto aktivit (splouvání Jizery, koloběžky…). Tyto nové vlivy se týkají spíše
oblasti Maloskalska a údolí Jizery v souvislosti s využíváním nově vybudované Greenway.
Využitelnost Bozkovských dolomitových jeskyní jako alternativní nabídky s cílem odvést část návštěvníků
z přetížených jádrových oblastí CHKO Český ráj je problematická zejména vzhledem k faktu, že
v nejfrekventovanějších letních měsících je návštěvnická kapacita jeskyní většinou naplněna.
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Průzkum současné situace v území
Přehled návštěvnické infrastruktury
Zaměřili jsme se zejména na návštěvnickou infrastrukturu související s interpretací území, a to jak na
infrastrukturu v majetku AOPK ČR, tak na infrastrukturu ve vlastnictví či správě partnerů v území.

Český ráj je jedním z nejdéle turisticky využívaných území v republice (již od poloviny 19. století). Díky tomu
je zde stávající návštěvnická infrastruktura značně rozsáhlá. V přehledu jsme se zaměřili především na pěší
trasy, cyklotrasy, vodácké trasy, odpočívadla, tábořiště a parkoviště. Naučné stezky a expozice jsou
vzhledem ke své specifičnosti a důrazu na obsah součástí kapitoly “Přehled stávající interpretace”.

Pěší trasy
Podle údajů uvedených v plánu péče CHKO je v CHKO zhruba 270 km značených pěších tras. Osou pěší
turistiky v území je od 30. let 20. století takzvaná “Zlatá stezka Českého ráje”, která propojuje návštěvnicky
nejatraktivnější místa území nejen v CHKO. Těžištěm návštěvnosti v území jsou skalní města (zejména
Hruboskalsko, Prachovské skály, Příhrazské skály, Klokočské skály, Maloskalsko) a kulturní památky (Trosky,
Kost, Valdštejn, Vranov, Humprecht…). Hustota tras v území je víceméně rovnoměrná. Hustější síť je v
Prachovských skalách a Hruboskalsku, naopak turistické trasy chybí v Žehrovské oboře.
Od poloviny 19. stol. jsou trasy vedeny tradičně s ohledem na turisticky atraktivní cíle. Turisticky přístupná
je většina MZCHÚ. V PR Prachovské skály vlastník pozemků vybírá vstupné do centrální části PR. Na
nejexponovanějších stezkách je patrné dlouhodobé poškozování prostředí sešlapem a ruderalizací okolí.
Dlouhodobá eroze má za následek obnažování kořenů okolních stromů. Špatný stav některých stezek má
za následek pohyb lidí v širším okolí, poškozování porostu a následně erozi a eutrofizaci širšího území. Jedná
se zejména o silně svažitá a návštěvnicky exponovaná území ve skalních městech a jejich bezprostředním
okolí (Hruboskalsko, Příhrazské skály, Prachovské skály, Klokočské skály, Vranovský hřbet). V případě PR
Apolena a vrchu Sokolka v PR Příhrazské skály již stupeň poškození území dosáhl takové míry, že Správa
CHKO přikročila k uzavření lokalit pro veřejnost. Toto nepopulární opatření je však v terénu nedostatečně
a nevhodně komunikováno, což na ochranu přírody vrhá špatné světlo, vede k nedodržování těchto zákazů
a lokality jsou i nadále poškozovány.
Síť pěších tras je dostatečně hustá; nejen z důvodu ochrany přírody, ale i z důvodu nereálnosti údržby byly
v minulosti některé části tras zrušeny především v PR Prachovské skály, Hruboskalsko a PR Příhrazské skály.
Pozornost by se měla soustředit na eliminaci problémů na přetížených úsecích a na údržbu a vybavení tras.
Jako problematické se jeví zpevňování poškozených úseků cest a pěšin bazickým kamenivem v územích s
převážně kyselým horninovým podkladem (dochází ke změnám chemismu půdy a následně i ke změnám
vegetace).

Cyklistické trasy
Na území CHKO je vyznačeno cca 250 km cyklotras. Vyznačení cyklotras probíhalo v 90. letech 20. století ve
spolupráci se SCHKO. Bohužel cyklisté využívají i turisticky značené trasy pro pěší, na kterých dochází
především v době turistické sezóny ke konfliktům. V letní sezóně (počátek června - počátek září) je v území
provozováno šest linek cyklobusů. Nejfrekventovanějšími nástupními a výstupními místy jsou Turnov a
Jičín. Cyklotrasy jsou vedeny převážně po místních a účelových komunikacích. Díky pískovcovému skalnímu
podkladu jsou některá místa v území velmi náchylná k erozi, a proto bylo v těchto lokalitách nebo na trasách
pro kola obtížně sjízdných a v místech, kde by docházelo ke konfliktům s pěšími návštěvníky, přistoupeno
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k zákazu vjezdu cyklistů (stezka pouze pro pěší). Typicky se jedná o území skalních měst či o podmáčené
lokality. Tato opatření se nesetkala s pochopením a stala se předmětem konfliktů. V ČR je povolena
cyklistika pouze na pozemních komunikacích a na vyznačených cyklotrasách; v praxi se bohužel nedodržuje
ze strany cyklistů a nedostatečně důsledně prosazuje ze strany SCHKO ČR.
Cyklisticky nejfrekventovanější a nejnovější trasou v území CHKO je Greenway Jizera mezi Malou Skálou a
Turnovem. Dále jsou to trasy Trosky - Vidlák - Věžák - Kost a Hrubá Skála - Valdštejn.

Vodácké trasy
Jediným sjízdným tokem v CHKO je Jizera. Jizera protékající územím CHKO mezi Malou Skálou a Turnovem
je sjízdná pro vodní turistiku. Na říčním úseku aktuálně neexistuje mechanismus regulace splouvání. Při
nízkých stavech vody tudíž dochází k intenzivním zásahům do říčního dna a dnových sedimentů se všemi
negativními důsledky. Říční úsek je poměrně krátký a tak je možno jej absolvovat jako půldenní výlet.
Tohoto využívají půjčovny k intenzivnímu provozu, kdy se jedna loď dokáže po řece pohybovat dvakrát za
den.
V daném úseku je provozováno devět větších půjčoven lodí. Nejobvyklejším nástupním místem je Malá
Skála a výstupním místem Dolánky. Zde je možno výlet kombinovat s půjčovnou koloběžek a vrátit se zpět
na výchozí místo na Malé Skále.

Odpočívadla, chodníky, schodiště, vyhlídky
V blízkosti pěších tras jsou vymezena místa určená k odpočinku, která jsou smysluplně situována ve
strategických bodech, jimiž návštěvníci procházejí – u parkovišť na nástupních bodech, křižovatkách cest a
dalších místech, kde se návštěvníci přirozeně zastavují (místa s výhledem, zříceniny hradů apod.).
K větší bezpečnosti i pohodlí návštěvníků, ale také jako protierozní opatření slouží množství dalšího
vybavení pěších tras (zábradlí, kamenná a ocelová schodiště, povalové chodníky, kamenné zídky ad.).
Většina z nich vznikala v minulém století, nicméně část byla uměle vysekána ve skalních městech již v 19.
století (myší díry, Adamovo lože ad.).
Díky charakteru území vzniklo v CHKO velké množství vyhlídek. Návštěvnicky exponované přístupné
vyhlídky jsou pro větší bezpečnost návštěvníků vybaveny prvky, jako jsou můstky přes skalní trhliny a
zábradlí. Jejich stav je obvykle dobrý a vlastníkem či správcem dané lokality pravidelně udržovaný.
Významné ve všech skalních městech jsou vyhlídky, vzniklé převážně na přelomu 19. a 20. století, k nimž se
vážou zajímavé příběhy, které daly vyhlídkám i specifické názvy, např. Mariánská vyhlídka v Hruboskalsku,
vyhlídky Seifertova, Křížkovského, Skautská, Hraběnčina v Prachovských skalách. Přístup k návštěvnosti
takovýchto lokalit se liší podle jednotlivých vlastníků. V některých případech je návštěvník důrazně
upozorňován na vstup na vlastní nebezpečí (např. Zahrádka nad Malou Skálou).
I když většina těchto zařízení byla během terénního průzkumu funkční a v pořádku, objevily se i části, které
nebyly v dobrém technickém stavu (např. zábradlí podél chodníku Malá Skála - Vranov, kamenné schodiště
na Zbirohy).

Tábořiště
V obecné rovině je táboření na území CHKO ze zákona zakázáno mimo místa k táboření vyhrazená. Nachází
se zde několik veřejných tábořišť a kempů. Některá tábořiště využívají dětské tábory (Svitačka, Sedmihorky,
Dolánky, Vidlák, Kacanovy, Sobotka, Krčkovice). Vedle toho se objevují problémy s divokým tábořením
např. pod pískovcovými převisy, které může být spojené s rizikem vzniku požárů, rušením chráněných
živočichů, poškozováním chráněných rostlin, narušením archeologických profilů a sedimentů (obsahů
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skalních dutin) a znečišťováním okolí. Nejvzácnější lokality jsou pravidelně monitorovány a jsou
uplatňovány i restriktivní opatření.

Parkoviště
V podstatě u všech turisticky významných lokalit CHKO či na nástupních místech k nim jsou vybudována
parkoviště. Obvykle jsou provozována obcí či vlastníkem daného objektu. Ve vrcholné sezóně je kapacita
těchto parkovišť nedostačující a návštěvníci parkují na nevhodných místech v okolí, především podél
přístupových cest a v lese. V případě placených parkovišť se v některých lokalitách projevuje snaha
návštěvníků za parkování ušetřit a zaparkovat mimo tyto plochy. Na některých místech (např. parkoviště
pro zdravotně postižené u Adamova lože na Hrubé Skále) je dopravní značení zmatečné a dochází tak k
porušování dopravních předpisů a parkování na nevyhrazených plochách. V některých místech dochází k
parkování aut na plochách skládek dřeva či na nájezdech na lesní cesty, což komplikuje hospodaření v lesích
a může znemožňovat přístup HZS na účelové komunikace.
Ptačí pozorovatelny
Pozorovatelna ptáků byla vybudována na břehu rybníka Žabakor v těsné blízkosti sjezdu 63 na dálnici D10au
Rokytnického rybníka. Problémem obou lokalit je velmi omezená možnost parkování.
Horolezecké cesty
Oblast CHKO je jednou z klíčových oblastí pískovcového lezení v ČR s více než stoletou tradicí. Provozování
horolezectví se řídí podmínkami souhlasu, který Správa CHKO vydává ve správním řízení na základě bližších
ochranných podmínek CHKO a MCHÚ. Aktuálně platný souhlas byl vydán 18.10.2016. V části terénů je
souhlasem Správy podmíněno provádění prvovýstupů z důvodu ochrany zbytků nezničených porostů
skalních temen, balkonů a nepoškozeného mikroreliéfu. V případě nedodržování těchto podmínek, při
vytváření nových cest nebo lezením stávajících cest nešetrným způsobem, v rozporu s pravidly ČHS, mohou
lezci poškozovat skály na území CHKO. V současnosti je však spolupráce s ČHS na dobré úrovni.
Nejvyhlášenější cesty na dominanty jednotlivých skalních oblastí již místy postrádají přirozený reliéf.
Zvýšená návštěvnost se projevuje také erozí přístupových svahů a na nástupech. Přístupové trasy ke
skalním objektům jsou značeny a udržovány členy ČHS. Problémem může být v případě masivnějšího
provozování i bouldering, který využívá menší skalní objekty.
V několika menších lokalitách (např. PR Apolena; Starý Hrádek, Javorový důl a dílčí části Babince v PR
Prachovské skály; Vlčí důl a část Příhrazských údolíček v PR Příhrazské skály, Drábské světničky) došlo k
jejich uzavření. V PR Apolena charakteristické nejměkčím pískovcem došlo i k odstranění všech fixních
jisticích prostředků. K porušování podmínek souhlasu s horolezením však stále v menší míře dochází,
nejčastěji na Panteonu, oblasti Frýdštejna, na Suchých, Prachovských a Příhrazských skalách.
Bozkovské dolomitové jeskyně
Leží na severním okraji obce Bozkov; tvoří dva systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při
zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou. Celkovou délkou dosud objevených prostor - 1118
metrů a výškovým rozpětím (denivelací) 43 metrů jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České
republice a největším podzemním jezerem. Bozkovské dolomitové jeskyně byly v roce 1999 prohlášeny
národní přírodní památkou. Veřejnosti zpřístupněný okruh je dlouhý 400 metrů, s dobou prohlídky 45
minut. Jeskyně jsou dostupné pěšky od dostačujícího veřejného parkoviště s nezbytným zázemím
(občerstvení prodej suvenýrů, WC). Otevřeny jsou celoročně.
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Dílčí závěry:
Díky tomu, že Český ráj je dlouhodobě turisticky využívanou oblastí, je stávající síť značených pěších tras
dostatečně rozsáhlá a vybavená na vhodných místech posezeními i prvky zajišťujícími bezpečnost
návštěvníků jako jsou povalové chodníky, schodiště, zábradlí atd. V současnosti není třeba tuto síť a
související vybavení rozšiřovat, ale pravidelně kontrolovat, udržovat případně obnovovat. V případě
aktuálně (Apolena, Sokolka, Starý hrádek a Javorový důl v Prachovských skalách) či v budoucnu pro
návštěvníky uzavřených území či tras je nutno tato opatření včas a efektivními způsoby komunikovat
směrem k návštěvníkům, ale také s obcemi, provozovateli ubytovacích zařízení a atraktivit, organizací
destinačního managementu ad.
Síť cyklotras, napojená na Greenway Jizera, je vedená převážně po místních komunikacích. Jen částečně
dochází k souběhu s pěšími trasami. V těchto územích může docházet ke konfliktům mezi pěšími návštěvníky
a cykloturisty. Na vybraných úsecích stezek a cest by bylo vhodné omezit vjezd cyklistů. Jedná se o místa
erozně ohrožená, technicky nesjízdná nebo o místa s vysokým rizikem střetů s pěšími návštěvníky. Tyto úseky
by měly být nahrazeny vhodnými alternativními trasami. Na klíčových místech zejména v oblastech skalních
měst by bylo vhodné rozšířit možnosti bezpečného odložení či uschování kol.
V některých lokalitách (např. Betlémské a Klokočské skály, Trosky, Prachovské skály) je snaha zajišťovat
čistotu v okolí stezek instalací improvizovaných odpadkových pytlů nebo popelnic. Tato opatření jsou však
neestetická a v konfliktu s mnohem vhodnější zásadou “co si přinesu, to si i odnesu”.
I přes dlouhodobou snahu o řešení situace jsou možnosti parkování a kapacity parkovišť u návštěvnicky
exponovaných lokalit nedostatečné. Na přístupových komunikacích schází systémy informující návštěvníky
o volných kapacitách parkovišť; následně dochází k vjezdům do přetížených míst a parkování mimo
vyhrazené plochy se všemi negativními důsledky.
Významným problémem spojeným s vysokou návštěvností území je masové splouvání Jizery v úseku Malá
Skála - Turnov bez účinné regulace zejména při nízkých stavech vody. Zde je nutné začít ve spolupráci s
provozovateli půjčoven lodí pracovat na účinných opatřeních vedoucích k eliminaci negativních vlivů
činnosti na zvláště chráněné druhy vázané na říční dno.
Z dalších sportovních aktivit návštěvníků CHKO má asi největší dopad na předměty ochrany horolezectví.
Nejvyhlášenější cesty na dominanty jednotlivých skalních oblastí již místy postrádají přirozený reliéf.
Zvýšená návštěvnost se projevuje také erozí přístupových svahů a na nástupech. Z těchto důvodů je
zapotřebí o problematice k přírodě šetrného lezení účinně komunikovat s cílovou skupinou, a to jak
prostřednictvím ČHS a správců jednotlivých skalních oblastí, tak na problematických místech samých.

Přehled stávající interpretace v území
Pro potřeby KPNV jsme se zaměřili zejména na naučné stezky, muzejní i terénní expozice či jednotlivé
panely k ZCHÚ. Objekty jsme kvůli přehlednosti rozdělili na ty, které jsou ve vlastnictví AOPK (případně
AOPK spolufinancované) a objekty ve vlastnictví dalších územních partnerů.
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Objekty ve vlastnictví AOPK
Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Dětská NS
Příhrazskými skalami

Místní přírodní
fenomény (botanika,
zoologie, geologie,
geomorfologie), lokální
historie, místní pověsti

Stezka je uzpůsobena
dětem ve věku cca 12
let, nosiče jsou
rozměrově přívětivé,
robustní konstrukce,
témata zastavení
odpovídají věku cílové
skupiny (často pracuje
s obecně rozšířenými
druhy - informaci si
tudíž můžeme odnést
do vlastního
prostředí). Mapa
přístupná přes QR kód
nezabírá místo na
tabuli.

Bylo by vhodné texty
lépe upravit cílové
skupině (porostní
skladba lesa/stromy
okolo nás; stavby
realizovány
svépomocí, roubená
zástavba…). Sklopka s
porostní skladbou by
byla vhodnější dělená
po jednotlivých
stromech, gumové
dorazy umístit tak,
aby sklopka šla více
otevřít, vlepit gumové
tlumiče dovnitř
sklopek - bouchají.
Stezka není jako
dětská vedena na
turistických mapách, v
terénu jsou zbytky
staré stezky (Studený
průchod). Na
Drábských světničkách
by byla zajímavá
kresba rekonstrukce
hradu.

Příhrazské skály,
Mužský
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Velkoplošné tabule k
MZCHÚ

Přímá konkrétní vazba
na chráněné území

Stručné a výstižné
texty, box “Víte, že...”,
atraktivní fotografie.

Na některých
lokalitách působí
velikost tabule
nepatřičně,
dominantní fotografie
často zobrazuje
pohled, který zakrývá,
bez jakékoliv přidané
hodnoty.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Maloplošné tabule na
označnících MZCHÚ

Přímá konkrétní vazba
na chráněné území

Stručné a výstižné
texty doprovozené
jedním vlajkovým
druhem. Jednoduchá a
přehledná grafika.
Spojování s turistickou
mapou do jednoho
objektu.

Občasné chybějící
státní znaky, dřevěné
části označníků často
potřebují výměnu.
Divoké užívání jako
plakátovací plochy.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Podtrosecká údolí

Stezka je vedena PR
Podtrosecká údolí a je
přímo zaměřena na
fenomény tohoto
prostoru

Atraktivní grafika s
ilustracemi, stručné
výstižné texty, menší
formát tabulí pokud
možno spřažený s
turistickou mapou.

Poškozené nosiče a
vlastní tabule,
chybějící zastavení.
Vzhledem k délce
stezky využívána spíše
po částech.

maloplošná chráněná
území celé CHKO

maloplošná chráněná
území celé CHKO

Borek – Malechovice
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Plakánek

Stezka vedená PR
Údolí Plakánek
interpretující
fenomény údolí.

Jednotlivá zastavení
jsou přehledně
strukturovaná, s
jednoduchou grafikou
a kvalitním obrazovým
materiálem. Jsou
užívány i netradiční
formáty tabulí s nižší
mírou rušivosti v
terénu. Jsou užívány
otočné prvky pracující
s odkrytím informace a
šetřící plochu tabule.
Odkládací pultík na
batoh přiláká další
návštěvníky k přečtení
tabule.

Tabule umístěná na
povalovém chodníku
je v úzkém místě,
naopak rozšířené
místo povalu je tabulí
neobsazeno. Na tabuli
“Lesy” scházejí
zmiňované ukázky
dřev. Dvě tabule se
věnují obecně
užívanému tématu
života pod hladinou
rybníka, ale otesaná
skalní stěna viditelná
u tabule “Lesy” není
nikde zmíněna.
Výhledová plošina na
rybník není využita k
interpretaci. I nový
panel je na nástupním
místě využit jako
plakátovací plocha (i
když s relevantní
informací o riziku
požárů).

Podkost – Vesec u
Sobotky

K NS je k dispozici
průvodce jak pro děti,
tak pro zvídavého
návštěvníka; nejblíže
dostupné v IS Věžák.

Průvodce NS a Dětský
průvodce NS je již
zastaralý. Byl vydán
ke starší podobě NS,
která je již
přepracována.
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Klokočské skály,

8 zastavení ve 2
větvích v PR Klokočské
skály; zaměření na
geologii,
geomorfologii,
rostlinstvo ve vazbě na
oblast Klokočských skal

Dobrý technický stav,
tabule rozměrově
menší a vhodně
umístěné, tedy málo
rušivé; texty
přiměřeně dlouhé;
důsledná vazba na
místo (např. brusné
stopy); vtipná
porovnání; interaktivní
demonstrační prvek zlomové struktury

Místy příliš odborný
text a nevhodné
členění textu; málo
atraktivní nadpisy;

doporučený začátek
Klokočí - Průchody,

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Besedickými
skalami (Kalich,
Chléviště, Sokol)

10 zastavení; zaměření
na geologii,
geomorfologii, Geopark
Český ráj

plnohodnotně
dvojjazyčné (A); texty
s aktuálním
odborným základem

Tabule ve špatném
technickém stavu (1
vyvrácená); chabá
vazba na místo;
velmi odborné
nevhodně členěné
texty; tabule obtížně
čitelné (opotřebení
sluncem, zarostlé
zrněnkou…)

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Kozákov

Stezka interpretující
fenomény spojené s
nejvyšší horou CHKO
Kozákovem.

Přitažlivé téma sopky.
Tabule mají vazbu na
místo (například
“Okraj kráteru”); text
dobře členěný, jasné
hlavní sdělení;

Texty formálně
popisné. Nevtahují
návštěvníka do
poutavého děje.
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Hruboskalsko

Stezka interpretuje
přírodní a kulturní
fenomény
nejnavštěvovanější
části CHKO.

Přitažlivá grafika,
členěný text.
Většinou dobrá
vazba tabulí k
lokalitě. Ke stezce je
vydán průvodce
dostupný v místě,
v IS CHKO Bukovina.

Na trase stezky jsou i
staré tabule původní
NS (např. Prachovna).
V návštěvnicky
exponovaných
místech mnoho
dalších systémů a
tabulí (Valdštejn
vstup, Hrubá skála u
zámku…) Pojmenování
zastavení místními
názvy bez jejich
vysvětlení u těch
méně obvyklých
odvádí pozornost od
hlavního sdělení
zastavení (např.
Cestník).

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Reliéfy u Kopicova
statku

Krátká NS věnovaná
místní lidové
architektuře a
zejména lidovým
skalním reliéfům.

Stručné a přehledné
texty. Atraktivní
fenomén skalních
reliéfů.

Značné stáří dělá i z
vlastní stezky svého
druhu fenomén.
Zchátralé stojany i
tabule. Formální jazyk
textů.
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Průlom Jizery u
Rakous

Stezka prochází
údolím Jizery mezi
Malou Skálou a
Turnovem Dolánkami. Věnuje se
přírodním
fenoménům tohoto
údolí.

Stezka je lokalizovaná
ve velmi
navštěvovaném území,
sleduje trasu
Greenway Jizera.
Informace na
jednotlivých
zastaveních mají vždy
jedno hlavní sdělení,
texty jsou
strukturované,
přehledné. Obrazový
materiál doplňuje a
rozšiřuje textové
informace.

Zastavení nejsou
svázaná s místy
logických zastávek
cyklistů (dominantních
návštěvníků). Bylo by
vhodné doplnit
zastavení
odpočívkami.
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost
s územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Dům přírody Českého
ráje

Dům přírody se
nachází v Dolánkách u
Turnova. Interpretuje
klíčové přírodní i
kulturní fenomény
CHKO.

Expozice zaměřena na
vývoj pískovcového
fenoménu, výskyt
zvláště chráněných
druhů rostlin a
živočichů, roli vody
v území a historické a
kulturní dědictví.
Nabídka programů pro
školy, tematický
kroužek zaměřený na
ornitologii, tematické
exkurze. Vhodná
lokalita v přirozeném
návštěvnickém
cíli/východisku
(tábořiště v sousedství,
výletní zóna Turnova).
Spolupráce a
komunikace se
sousedícím Dlaskovým
statkem (sleva na
vstupném při návštěvě
DP a Dlaskova statku,
spolupráce při větších
akcích). I přes
problémy s dodavateli
regionálních produktů
se provozovatel snaží o
regionální nabídku v
prodejně.

Nedostatečně využitý
potenciál zahrady a
přilehlých pozemků.
Venkovní geoexpozice
je vybavena příliš
odbornými texty
psanými špatně
čitelným drobným
písmem. Vnitřní
expozice nesourodá,
velmi temná, evokující
spíše podzemí než
krajinu, některé části
(botanické a
zoologické obrazovky)
jsou velmi slabé,
obrazovky s kvízy mají
špatně čitelné texty,
nedostatečná běžná
údržba exponátů
(poškozená lupa,
poškozené voňky). V
budově DP část
prostor využita spíše
provizorně či
přechodně.

Dolánky u Turnova
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Informační středisko
CHKO Český ráj Bukovina

IS se nachází v areálu
arboreta Bukovina na
Hruboskalsku na jedné z
nejnavštěvovanějších
turistických tras v CHKO.
Poskytuje informace
zejména o arboretu,
oblasti Hruboskalska a
Sedmihorek, nicméně
dostupné jsou zde
materiály z celé CHKO.

Atraktivní lokalita i
vlastní stavba IS historický altán
v arboretu z 19.
století. Součást
kulturní památky
zámek Hrubá Skála.
Velmi dobrá lokalizace
na jedné z klíčových
návštěvnických tras
Českého ráje. Poučený
a komunikativní
personál. V hlavní
sezoně červen - srpen
otevřeno každodenně.
Mimo sezónu vyjma
zimních měsíců
otevřeno o víkendech.

Nedostatečně využitý
potenciál arboreta. V
podstatě se jedná jen
o sbírku dřevin s
názvy.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Informační centrum
Věžák

IS se nachází na trase
NS Podtrosecká údolí
u rybníku Věžák.
Poskytuje informace
zejména o oblasti
Podtrosecka a
Sobotecka, nicméně
dostupné jsou zde
materiály z celé
CHKO.

Atraktivní lokalita na
výletní trase v
Podtroseckých údolích.
V objektu je umístěna i
drobná expozice, která
musí z důvodu
nedostatku místa
využívat prostorově
úsporná řešení.

Objekt je sice
udržovaný, ale
zastaralý (z roku
1983), potřebuje
investici spíše do
přestavby nežli do
údržby. Pro
návštěvníky není
zvenčí atraktivní,
nevybízí ke vstupu.
Otevřeno pouze v
hlavní sezoně
červenec - srpen.
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Objekty ve vlastnictví dalších územních partnerů

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím
CHKO/Bozkovskými
jeskyněmi

Silné stránky

Slabé stránky

Bozkovské
dolomitové jeskyně vstupní expozice

Vstupní objekt
Bozkovských jeskyní

Zajímavé dobře
uplatněné historické
fotografie, autentický
geologický materiál
včetně pro laiky
zajímavých
polodrahokamů.

Expozice je velmi
zastaralá, málo
přitažlivá, s
popisnými, málo
čtivými texty. Prvek
zasazující jeskyně do
geologického a
krajinného kontextu
krajiny je ztracen pod
stropem místnosti.
Pomíchané popisky
geologických vzorků.
Do expozice je
zasazeno několik
vitrín, které sice
dokumentují minulé
úspěchy místních
speleologů na
expedicích ve světě,
nicméně s vlastními
jeskyněmi souvisí jen
velmi okrajově.
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím
CHKO/Bozkovskými
jeskyněmi

Silné stránky

Slabé stránky

Bozkovské dolomitové
jeskyně - vlastní
prohlídka

Prohlídka vlastních
jeskyní

Průvodkyně
vystupovala
profesionálně,
odborně bez
problémů. Fenomény
typické pro tyto
jeskyně byly
návštěvníkům
předány v potřebné
šíři. Vhodně
reagovala na dotazy
návštěvníků.
Fenomén
Bozkovských jeskyní
zasazovala do
kontextu dalších
jeskyní v ČR.

Do prohlídky byly
zasazené široce
rozšířené
průvodcovské
“pohádky” o
útvarech, i když se
prohlídky neúčastnily
žádné děti.
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Kamenářská NS

Stezka věnující se
kamenářské tradici
Turnova využívající
nerostného bohatství
Českého ráje

Neobvyklé téma
stezky, přitažlivé
grafické zpracování,
zkrácené texty i v
angličtině, němčině a
polštině, zastavení
nepůsobí v městském
prostoru rušivě jak
zpracováním, tak
barevností.

Texty jsou popisné,
málo čtivé. Patkové
písmo malé velikosti
činí texty hůře
čitelnými. Stezka není
propojená značením,
jedná se spíše o síť
bodů se stejnou
tematikou.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Zámecká NS

NS prochází okrajem
CHKO, částečně se
věnující přírodním
fenoménům (např.
Jizera)

Na některých tabulích
jsou uvedeny otázky s
přímou vazbou na texty
zastavení. Zkrácené
texty i v angličtině,
němčině a polštině.
Stezka je vedena
frekventovaným
příměstským územím.

Texty jsou popisné,
málo čtivé. Patkové
písmo malé velikosti
činí texty hůře
čitelnými.

Turnov

Turnov
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost
s územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Po stopách
židovství v Turnově

Bez přímé vazby na
CHKO. Stezka je
zaměřená na
památky po
přítomnosti židovské
komunity v Turnově.

Stezka odkrývá taje
malebné části Turnova.
Kvalitní doprovodné
ilustrace a historické
fotografie. Zkrácené
texty i v angličtině,
němčině a polštině.

Texty jsou popisné,
málo čtivé. Stezka
není propojená
značením, jedná se
spíše o síť bodů se
stejnou tematikou.
Tabule na
jednotlivých
zastaveních díky
barevnosti (ladění do
modra) a mohutnosti
působí rušivě.

Turnov

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Pojďme za vodou

Stezka s
vodohospodářským
zaměřením s částí
zastavení v okrajové
části CHKO.

Dobře strukturovaný
přehledný text.
Systém soutěžních
otázek na tabulích
zastavení. Zvýrazněný
box s klíčovým
tématem. Schémata a
ilustrace vhodně
ilustrují témata
zastavení.

Velmi technicistní
texty. Stezka není
propojená značením,
jedná se o síť bodů se
stejnou tematikou,
navigace mezi body
pomocí mapy a
souřadnic uvedenými
na tabulích.

Turnov
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Vyskeř - křížová cesta

Křížová cesta na Vrch
Vyskeř je doplněna o
lokální legendy a
krajinné souvislosti na
výhledových místech.

Čtivé texty, pověst o
Vyskři zpracovaná
jako stručný komiks,
tabule na výhledech
jsou citlivě umístěné
na nízkých sloupcích neruší zážitek z místa.
Na prvním zastavení
umístěná schránka se
stručnými průvodci a
rozhledovou růžicí.

Kvůli povětrnostním
vlivům jsou některá ze
zastavení již téměř
nečitelná.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Venkovní geologické
expozice

Síť 10 zastavení na
vybraných
geologických
lokalitách Geoparku
Český ráj je v
částečném překryvu s
CHKO Český ráj.

Nápadité neagresivní
umístění v terénu
(např. tabulka
vytvarovaná a
umístěná na čedičový
sloupec na Vyskři)).
Dvojjazyčný text
(CZ/EN). Hlubším
zájemcům jsou určeny
texty přístupné přes
QR kódy (nicméně
čtenář není na tuto
variantu upozorněn).

Texty popisné, málo
atraktivní. Písmo
drobné, i když
poměrně dobře
čitelné. Součástí
zastavení jsou QR
kódy (funkční) s
odkazy na on-line
naučné stezky mimo
jiné s animacemi
geologických jevů.
Animace jsou
nefunkční v iOS. V
online i offline QR
kódech jsou zmatky
(odkazy na jiná
zastavení).

Vyskeř
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Tichá stezka
Klokočskými skalami,
stezka nevídaná
(Ochrana Klokočských
skal, z.s.)

NS pro nevidomé a
neslyšící; 5 tabulí;
geologie, ochrana
jeskyní, geomofologie,
archeologie, historie
PR Klokočské skály

Oslovuje návštěvníky
s handicapem
(neslyšící, nevidomé);
součástí tabulí je text
v Braillově písmu + QR
kód se záznamem
znakové řeči; vazba
obsahu na místo;
vícejazyčný text (A,N)

Příliš obsáhlé a
odborné texty,
nejasné sdělení
vázané na místo;
zbytečně velké
dřevěné nosiče;
nevyužitý potenciál
komunikace s cílovými
skupinami (např.
chybí prostorové
objekty; video bez
zvuku);

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Besedice - tabule na
občerstvení - stodola;
původ nejasný, ale
zřejmě součást
nějakého zamýšleného
většího systému

Infotabule o blízkých
skalních městech Kalich a Chléviště

Trvanlivý nosič
(hliník); podrobná
mapa se jmény
skalních útvarů;
značené stezky;

Nevhodné umístění
pro příchozí; příliš
obsáhlé texty;
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Zlatá stezka Českého
ráje - Koberovy,

Informační tabule s
mapou odkazující na
blízké lokality
(Chléviště, Zbirohy,
Sokol).

Plnohodnotně
trojjazyčný text (česky,
německy, polsky).

Postrádá interpretaci,
pokud bylo cílem
zpřístupnit mapu, tak
se nachází na
nevhodném místě
(logické by bylo
umístění na nástupním
místě či odpočívadle),
neatraktivní grafika,
poškození stojanu i
vlastní tabule
povětrností i vandaly.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Vyhlídkový okruh
pod Sokolem; Malá
Skála

Krátká trasa s výhledy
na Suché skály a
Vranovský hřeben.
Lesnictví.

Texty jsou psané
autorem, který má
území a svou práci
(lesnictví) velmi rád.

Nepřehledná grafika.
Špatně čitelný a malý
font písma. Fotografie
jsou pouze obrazovým
doprovodem, nikoliv
prostředkem
interpretace. Panel na
vyhlídce na Malou
Skálu je nevhodně
orientován. Hovoří o
scenérii za zády
návštěvníka a dubluje
výhled.

součást kdysi
rozsáhlejšího systému
Euroregionu Nisa
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Výstava minerálů a
kamenů

Prezentace sbírek
spolku amatérských
mineralogů z území
Českého ráje

Pravidelná letní
výstava s tradicí od
roku 1982. Autentické
sběry minerálů z okolí.
Autoři stále přítomní
na výstavě. Velmi
vstřícný přístup k
zájemcům o
problematiku.
Atraktivní doprovodná
brožura.

Na fotografiích i
podpovrchový sběr na
poli. Chybí prezentace
etického přístupu ke
sběru minerálů.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Muzeum drahých
kamenů Votrubcův
lom

Prezentace významné
mineralogické lokality
na Kozákově

Autentická lokalita,
možnost legálního
vlastnoručního sběru
minerálů, lom je
pravidelně
přebagrovávaný - na
povrch se dostává
neprosbíraná suť,
možnost vyzkoušet si
broušení na ručním
brusu, rozřezání
nalezených vzorků,
bohatá sbírka z
lokality, velmi
autentické, v muzeu
působí přímo vlastník
lomu.

Mírně omšelé, vnitřní
prostory stísněné,
mineralogicky
písmácké texty.

Radostná pod
Kozákovem

Radostná pod
Kozákovem
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Horniny Geoparku
Český ráj –Kozákov

Instalace hornin s
popisy. Zastavení se
věnují horninám z
celého geoparku, tedy
i mimo CHKO.

Instalace autentických
vzorků hornin. Práce s
atraktivním tématem
polodrahokamů
prostřednictvím
kvalitních fotografií.
Jednoduchá, účinná
grafika (až na úvodní
tabuli, která má odlišné
zpracování). Texty s
délkou okolo dvou set
slov. Při jejich
zpracování se autor
snažil o čitelnost pro
laiky.

Texty formální, málo
atraktivní. Zacílené na
úzkou skupinu
zájemců o geologii.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Jičín 1866

Stezka věnující se
bitvě u Jičína včetně
bojů v Prachovských
skalách.

Téma protínající
lokální historii s
dějinami včetně
autentických
vzpomínek účastníků
dějů.

Tabule stezky jsou
spíše samostatnými
stranami monografie.
Text je téměř bez
členění, nepřehledný,
rozsáhlý. Na dlouhých
řádcích přes celou šíři
tabule se čtenář
snadno ztrácí.
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Bitva u Mnichova
Hradiště 1866 (trasa
Chrastava - Mužský)

Stezka věnující se
událostem prusko
rakouské války z roku
1866 včetně bojů
probíhajících na území
dnešní CHKO.

Téma protínající
lokální historii s
dějinami včetně
autentických
vzpomínek účastníků
dějů

Tabule stezky jsou
spíše samostatnými
stranami monografie.
Text je téměř bez
členění, nepřehledný,
rozsáhlý. Na dlouhých
řádcích přes celou šíři
tabule se čtenář
snadno ztrácí.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Jany a Josefa V.
Schejbalových

Stezka se věnuje
zejména kulturně
historickým tématům
v území Turnov Frýdštejn.

Zajímavý obrazový
materiál, zejména
historické fotografie s
vazbou na místo.
Zkrácená anglická a
německá jazyková
mutace textu. U
Bartošovy pece se
nachází mimo jiné i
objekt interpretující
cestu vody v podzemí
pseudokrasu. Očividně
nemá se stezkou jinou
souvislost než
společné místo, ale je
to jinde nezařaditelný
soliter. I přes jeho
živelnou lidovou
podobu je myšlenka i
autentické “lidové”
provedení atraktivní.

Tabule stezky jsou
spíše samostatnými
stranami monografie.
Text je téměř bez
členění, nepřehledný,
rozsáhlý. Na
jednotlivých
zastaveních je vždy
několik, často
nesourodých hlavních
sdělení. Objekt u
Bartošovy pece je
omšelý a technicky
nefunkční.
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Sobotecká
zastavení

Stezka se věnuje
návštěvnicky
atraktivním koutům
Sobotky včetně lidové
architektury a
krajinných souvislostí.

Poutavá a přehledná
grafika. Stezka
návštěvníka vede do
uliček mimo obvyklé
návštěvnické trasy.
Zastavení jsou dobře
lokalizované v
inspirativních
zákoutích města.

Texty zastavení nejsou
interpretační. Jsou
bodovým popisem
situace v lokalitě, který
místy zahlcuje daty a
technikáliemi.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Dětská lesní NS
Sedmihorky

Stezka se zabývá
přírodními fenomény
pozorovatelnými v
místě. Stezka prochází
okolím
frekventovaného
kempu v CHKO.

Stezka je interaktivní,
jednotlivá zastavení
jsou graficky,
technicky i textově
provedeny způsobem
odpovídajícím zvolené
cílové skupině. Ke
stezce je vydán
průvodce pro děti
dostupný v místě.

Některá zastavení v
době návštěvy
poškozená (např.
“Dub”). Mapa
průvodce je
zpracována tak, že
dává dostatek
příležitostí k
poznávání okolí
stezky při bloudění. V
číslování zastavení je
rozdíl mezi realitou a
průvodcem.
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Prachovské skály

Stezka vedená silně
navštěvovaným
územím CHKO
zaměřená na
fenomény svázané s
Prachovskými skalami.

Nosiče a tabule jsou
poměrně subtilní a
díky svému provedení
(gravírované dřevo) na
sebe příliš
neupozorňují.

Texty přísně popisné,
technicistní. Použitý
typ písma a velikost
fontu spolu s tmavě
mořeným dřevem
významně ztěžují
čitelnost. Texty
nečleněné. Ke stezce
byl v 90. letech vydán
průvodce, který již
není dostupný.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Greenway Jizera

Jednotlivá zastavení
ve shodné trase jako
NS Průlom Jizery se
věnují spíše kulturně
historickým tématům.

Atraktivní historické
fotografie lokalit.
Jazykové mutace
textů (AJ, NJ, PL).

Územím jsou ve stejné
trase vedeny dvě
stezky, díky tomuto
souběhu dochází
k nadměrnému
zahušťování
interpretační
infrastruktury. Texty
méně čtivé,
technicistní. Drobnější
obtížně čitelné písmo.
Tabule odrazuje
opticky velkým
rozsahem textu
(jazykové verze).
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Prožitkový geopark v
areálu Šťastná země

Objekt je sice mimo
území CHKO, ale
tematicky se váže na
lokality a fenomény v
CHKO (respektive v
Národním geoparku
Český ráj)

Neotřelé autorské řešení
jednotlivých zastavení,
atraktivní prostředí
“kapesní” pískovcové
rokle. Prezentovány jsou
kameny, ne jejich
obrazy. Možnost
prozkoumat horniny
všemi smysly.

Faktické chyby v
jednotlivých
objektech, nejasné
odkazy jednotlivých
zastavení na místa v
Českém ráji, velmi
zanedbaná údržba.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Malířova zahrada

Zahrada, ve které
stával dům s ateliérem
malíře Jana Dědiny,
který se do Tatobit na
okraji CHKO v
důchodu nastěhoval.

Autentické prostředí,
ve kterém malíř žil a
tvořil. Historické
fotografie a obrazy
jako ilustrace na
naučných tabulích v
zahradě.

Popisné texty, ve
kterých se umělcův
životní příběh ztrácí.
Velmi málo se pracuje
s fenoménem
autentické zahrady,
naopak je síla tohoto
území narušována
objekty jako je
například velmi cize a
nesourodě působící
geologická expozice.

Radvánovice
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Terénní expozice
Geologie Tatobit

Expozice hornin z
okolí Tatobit včetně
hornin z území CHKO.

Autentické ukázky
hornin z území.

Expozice působí v
Malířově zahradě
velmi cize a
nesourodě.
Doprovodné texty k
vystaveným horninám
a na tabuli jsou velmi
technicistní,
neatraktivní. Čedič zde
má několik ukázek a u
dvou z nich je shodný
text.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

NS Malíře Jana Dědiny

Malíř J. Dědina prožil
závěr života v
Tatobitech. Stezka je
vedena krajinou
Českého ráje, kde
tvořil. Vlastní CHKO se
dotýká pouze
okrajově.

S tematikou Českého
ráje pracuje
prostřednictvím
postavy významného
umělce.

Málo přitažlivé texty,
nesourodá grafika. Na
očekávaných
klíčových místech
scházejí zastavení.
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V lomu Slávka
návštevnicky zajímavá
expozice o zpracování
a využití ignimbritů.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost
s územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Muzeum Českého ráje
Turnov

CHKO je součástí
území, kterým se
muzeum zabývá;

Muzeum se nachází v
Turnově - jednom z
center Českého ráje

Málo hierarchizované,
pro návštěvníka často
obtížně srozumitelné
texty

Geologická,
archeologická a
národopisná expozice
se věnují území
Českého ráje

Chybí expozice týkající
se živé přírody Českého
ráje

Interaktivní geologická
expozice je příkladem
dobré praxe.
Probíhá výstavba
expozice věnované
horolezectví (sport
typický pro Český ráj)

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Dlaskův statek v
Dolánkách (součást
Muzea Českého ráje v
Turnově)

Národopisná expozice
týkající se území CHKO
ČR, lidová architektura

Příklad typické
pojizerské
architektury, množství
programů pro
veřejnost, blízké
sousedství s Domem
přírody Českého ráje,
srozumitelné texty,
vtipné instalace

Nedostatek
interpretace pro děti,
po vstupu obtížná
orientace pro
návštěvníky
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Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Muzeum přírody
Českého ráje
v Prachově

Zaměření na přírodu
Českého ráje

Umístění na
přístupové cestě do
Prachovského skalního
města; vnitřní expozice
o Prachovském
skalním městě a
historii oblasti,
venkovní expozice
rostlin Českého ráje a
živočichů, speciálně
obojživelníků;
programy pro děti a
veřejnost, výborná
průvodcovská služba

Vnitřní expozice
technicky zastaralá,
některé texty příliš
obsáhlé a nečleněné;
dostupné personální
kapacity nepostačují
poptávce; chybí síly
na spolupráci s
Domem přírody ČR

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO

Silné stránky

Slabé stránky

Muzeum hry Regionální muzeum a
galerie v Jičíně

Vlastivědná expozice
o Jičínsku, 1 místnost
věnována přírodě
Českého ráje

Interaktivní expozice,
unikátní prohlídkový
program pro
nečtenáře, muzejní
herna a divadlo,
atraktivní proměnlivé
výstavy

Přírodovědná část
expozice vyžadující
obnovu, nedostatečně
propagovaná a
využívaná.

Muzeum je nositelem
ceny Gloria musaealis.

Objekt/lokalita

Tematická souvislost s
územím CHKO
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Silné stránky

Slabé stránky

Mapy Klubu českých
turistů

Mapy jsou doplněny
texty o území.

Doprovodné texty jsou
výstižné, nezatěžují
přílišnou délkou, texty
jsou i v anglické a
německé verzi.

Velmi drobný font
písma. Doprovodným
textům na mapách by
prospěla změna
grafiky.

Dílčí závěry
Interpretační aktivity jednotlivých partnerů se velmi často překrývají/dublují. Některá témata jsou
opakovaně interpretována na různých místech území (např. několik příběhů vzniku voštin, vznik skalních
měst, geologie území, obdobné kamenné zahrádky geoparku atd.)
Některá nástupní místa či klíčové body jsou součástí více systémů - vznikají “panelové hradby”(například
Dneboh – Kavčina, Valdštejn, Hrubá Skála, parkoviště Prachovské skály)
Některé interpretační prvky jsou umisťovány bez přímé vazby na místo, případně s místem pracují nelogicky
či necitlivě (např. tabule PP Ondříkovický pseudokras překrývající fotografií Bartošovy pece pohled na
skutečnou Bartošovu pec, NS Plakánek - tabule umístěná na povalovém chodníku je v úzkém místě, naopak
rozšířené místo povalu je tabulí neobsazeno, na NS Vyhlídkový okruh pod Sokolem je tabule s popisem
Sokolských skal je orientovaná tak, že návštěvník má komentovaný výhled za zády…)
V území je velké množství zchátralých trosek staré návštěvnické infrastruktury, které nikdo neodstranil.
Mnohé z nich slouží jako nelegální reklamní plochy.
Starší generace interpretačních prvků či návštěvnické infrastruktury je místy obnovovaná (stezky v majetku
AOPK, prvky v majetku LČR, Schliků, Kinských…)
Turistický region Českého ráje informačně obsluhuje celkem 18 turistických informačních středisek
otevřených celoročně (14) nebo sezónně (4).
Návštěvnickou infrastrukturu a programovou ekovýchovnou nabídku od roku 2016 obohacuje Dům přírody
Českého ráje v Dolánkách. Do systému informačních středisek AOPK ČR patří IS CHKO Český ráj - Bukovina
(lokalizace v areálu Arboreta u zámku Hrubá Skála) a IC Věžák.

Vnější obraz CHKO Český ráj
Internet
http://www.cesky-raj.info/
Web agentury destinačního managementu Sdružení Český ráj. Komplexní nabídka informací o turistickém
regionu Český ráj - základní informace, kontakty, aktuální kalendář akcí, zážitky, ubytování, atraktivity v
území, info o CHKO Český ráj a Geoparku Český ráj, tipy na výlety, nabídka služeb. Všechny informace na
jednom místě, přehledně uspořádáno, srozumitelné, aktuální.
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https://www.kudyznudy.cz
Informační portál CzechTourismu. Přes 600 odkazů na Český ráj - ubytování; akce; tipy na výlety; kulturní,
přírodní i historické dědictví. Obsahuje CHKO Český ráj a Geopark Český ráj, nezná Dům přírody Český ráj.
Nabízí plánovač výletů. Nepřehledné, uživatelsky spíše nepříjemné, nevzbuzuje důvěru.

https://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/cesky-raj
Tipy na výlety s dětmi podle prostupnosti (kočárek, odrážedlo, kolo, pěšky, cyklovozík…), podle zájmu
(hřiště, hrady a zámky, koupání a plavání, muzea a výstavy…). Lze volit podle regionů i okolí větších měst.
Území Českého ráje si lze zadat do vyhledávače nebo volit podle měst.

http://www.geoparkceskyraj.cz/
Kombinace “projektového” a turistického webu poskytuje komplexní informace o Globálním Geoparku
UNESCO Český ráj (základní informace, geofenomény, tiskové zprávy, kontakty, partneři projektu, aktuality)
a návštěvnickou nabídku území Českého ráje (muzea, hrady, zámky, technické památky, přírodní
zajímavosti s geologickým prvkem apod.). Nabídka zahrnuje bohatý vzdělávací program pro všechny stupně
škol, přednášky, exkurze a tipy na výlety. Vynikající je přehled naučných stezek včetně map, popisu a
užitečných souvisejících informací. Výborný, lákavý, přehledný web pro zájemce o hlubší poznání regionu.

http://www.krasycech.cz/Cesky-raj/
Cílem těchto internetových stránek je nabídnout návštěvu přírodně nejkrásnějších koutů Čech a poskytnout
inspiraci pro výlety. Využívá k tomu pěkných fotografií. Představuje známé českorájské atraktivity,
poskytuje odkazy na českorájské weby a nabídku ubytování v chatách a chalupách.
https://www.ceskehory.cz/cesky-raj/pruvodce.html
Web pracuje se seznamem míst, ke kterým připojuje mapovou přílohu, základní popis, nabídku ubytování
v okolí, cyklotrasy, pěší výlety a zajímavosti včetně vzdáleností z výchozího místa a užitečným popisem
(otvírací doby, odkazy na weby, zpoplatnění vstupu apod.). Mnoho informací, přehledně uspořádané,
použitelné pouze je-li web soustavně aktualizován.

https://www.vyletnik.cz/zajimavosti-z-oblasti/vychodni-cechy/cesky-raj-a-okoli/
Web poskytující informace o atraktivitách v území tematicky tříděných (hrady, zámky, rozhledny, jeskyně…)
a o aktivitách (koupání, cyklo, pěší…) včetně dalších zajímavostí v okolí zvolené lokality a mapy. Některé
odrážky (například sakrální památky) zřejmě nejsou zpracovány.

http://itras.cz/cesky-raj/
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Cestovatelský portál iTRAS nabízí zajímavá místa v celé ČR, známá i opomíjená - kulturní i přírodní dědictví,
jedinečnosti, místa spojená s filmy, pohádkami, literárními díly, známými osobnostmi a umělci. Poskytuje
informace o CHKO Český ráj včetně kontaktů, map a pokynů pro návštěvníky, podobně ohledně Geoparku
Český ráj. Web je příjemně osobní. Poskytuje info o všech hlavních atraktivitách přírodních, kulturních i
historických včetně tipů na tematické výlety, i vícedenní (filmové lokality, přechody Českého ráje apod.) a
různé unikáty (hřbitov horolezců, sesuv půdy u Dnebohu, Rumcajsova jeskyně, sopky apod.). Sympatický je
odkaz na regionální produkty Českého ráje. Je zřejmé, že autor/správce webu území zná a má rád.

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
Web AOPK ČR CHKO Český ráj. Informace o ochraně přírody a krajiny, základní dokumenty, kontakty,
informace o přírodě a krajině oblasti, aktuality.

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
Informace o existenci, poloze a nabídce návštěvnického střediska CHKO Český ráj. Průvodce expozicí a
obchodem s regionálními produkty, nabídka vzdělávacích aktivit (často ve spolupráci s AOPKČR), kroužku
pro děti a publikací. Upozornění na vybrané naučné stezky. Web vhodně doplňující informace pro
návštěvníky i místní obyvatele o zajímavostech a dostupných aktivitách v území.
http://www.sevceskyraj.cz/arboretum-bukovina
Informace o Arboretu Bukovina v rámci webu SEV Český ráj – otevírací doba, nabídka aktivit – workshopy,
exkurze apod.
https://www.sedmihorskemokrady.cz/
Web Pozemkového spolku ZO ČSOP Bukovina. Info o lokalitě tzv. Sedmihorských mokřadů, o významu
mokřadů a o projektu obnovy „Revitalizace Sedmihorských slatin“.

https://www.prachovskeskaly.com/cs/
Web rodiny Schlikovy, majitelů a správců Prachovských skal. Historie turistiky v Prachovských skalách;
aktuální události, změny, opravy, uzavírky; informace o biotopech a o vývoji lesa, popis návštěvnických
okruhů a jejich náročnosti, často kladené otázky, informace pro horolezce - historie a pravidla lezení včetně
textu platného rozhodnutí AOPK ČR. Přehledný, uživatelsky příjemný, aktuální web s atraktivním a
tematicky relevantním obrazovým doprovodem.

Sociální sítě
Na oblast Českého ráje se zaměřuje několik stránek a profilů na sociálních sítích. Kolem žádného z nich se
nesdružuje významná aktivní komunita. Sledující jsou převážně konzumenty informací nikoli tvůrci obsahu.
Jedná se o stránky: Český ráj – klenot naší vlasti (@cesky.raj.klenot.nasi.vlasti) provozovanou Karlem
Hubačem, Petrem Kotkem, Oldřichem Novákem a Petrem Nalezencem s 40000 sledujícími, Český ráj
(@ceskyraj.provsechny)
provozovanou
Mariánem
Kábeles 14300
sledujícími,
Český
ráj
(@ceskyraj.ceskyraj) provozovaný Sdružením Český ráj s 8300 sledujícími, Geopark Český ráj
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(@bohemianparadisegeopark) provozovaný Geoparkem Český ráj o.p.s. s 1000 sledujících, CHKO Český ráj
(@ceskyrajsrdcem) provozovaný AOPK ČR s 440 sledujícími, Krásné světlo (@krasnesvetlo.cz) spravovaná
Václavem Bacovským s 2800 sledujícími. Žádná ze stránek nepropaguje návštěvnické aktivity
s problematickým dopadem na životní prostředí. Naopak některé ze stránek propagují postoje a cíle
ochrany přírody ač s ní nejsou personálně či organizačně propojeny. Význam a tlak sociálních sítí může
velice snadno způsobit nárazovou návštěvnost na atraktivních lokalitách prostřednictvím živelných eventů.
Nebezpečná je rovněž popularizace fotogenických lokalit jak influencery, tak populárními osobnostmi
včetně fotografů. Tyto aktivity, jsou-li vázané na místa u kterých je nežádoucí zvyšování návštěvnické
zátěže, mohou snadno způsobit poškozování území a jeho hodnot. Rovněž může prostřednictvím příspěvků
na sociálních sítích dojít ke snadné popularizaci negativně působících aktivit (adrenalinové sjezdy bikerů
volným terénem, heroické prostupy nebezpečným terénem, kamenní mužici a stonebalancing, rytí do
skal…).

Televize
Krajinou domova II, 5. díl, Česká televize a Orchis film 2017, 26 minut.
Atraktivní dokument s využitím leteckých záběrů; představení nejznámějších podob Českého ráje (skalní
města, Humprecht, Hruboskalsko, Zebín, Mužský, Drábské světničky, Kost, Plakánek, Trosky, Maloskalsko Vranov a Suché skály, proměna lesů, lidová architektura, mokřady a rybníky, divokost skal a přívětivost
lidových chalup). Upevňuje zažitý obraz Českého ráje - romantická a dramatická krajina; skalní města,
příroda, malebná krajina s díly lidských rukou, kde se zastavil čas.

Národní klenoty II: Český ráj - skalní velkoměsto. Česká televize a Frmol s.r.o., 2017, 26 minut.
Miroslav Táborský představuje Český ráj jako jednu z památek České republiky nominovaných na zápis do
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Popsána geologická historie vzniku Českého
ráje, historie osídlení a s ním souvisejících proměn krajiny, historie turistiky. Kromě nejobvyklejších míst
Českého ráje se v dokumentu objevuje Valdštejnská lodžie, Veliš, Valdice a mimo hranice Českého ráje Kuks.
Atraktivní dokument s leteckými záběry (balónové létání), prohlubující znalosti o zejména geologické
historii území a potvrzující nejrozšířenější představu o Českém ráji.

Na cestě po Českém ráji. Česká televize a Frmol, s.r.o. 2007, 26 minut.
Miroslav Donutil a Jiří Bartoška provázejí po nejznámějších místech Českého ráje (Humprecht, Suché skály,
Vranov, Valdštejn, Hrubý Rohozec, Hruboskalsko, Frýdštejn, Kopicův statek, Vesec u Sobotky, Sobotka,
Prachovské skály, Jičín, Trosky, Kost, Drábské světničky, Dětenice…). Nad rámec obvyklých dokumentů
zajímavé představení rýžování a zpracování českých granátů od surového kamene po šperk, železnobrodské
sklářské trhy a výroba typických figurek, lezení ve skalních městech, netradiční obsluha v restauraci na
zámku Dětenice, setkání s Rumcajsem a věžníkem Jiřím Wildou v Jičíně. Zajímavé doplnění klasických
českorájských záběrů představením akcí a činností. Tradiční obraz Českého ráje mírně prohlouben, ale v
zásadě potvrzen.

Maloskalsko - Český ráj z cyklu Toulavé boty. NET - TV Mozaika 2016, 11 minut.
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Neobyčejně trapný a amatérsky pojednaný dokument - reklama na atraktivity (restaurace Formanka ve
Splzově, Žlutá plovárna na Malé Skále, Boučkův statek…) na Maloskalsku. Prezentace obvyklých lokalit
(Vranov, Hrubý Rohozec, Suché skály, Sychrov, Rotštejn, Frýdštejn, Drábovna). Nad obvyklý rámec
dokumentů představena Greenway Jizera. Dokument zve k návštěvě Maloskalska.

Český ráj - klenot naší vlasti 2017. Fotografie Petra Kotka a Karla Hubače s doprovodem Čtvera ročních
období Antonia Vivaldiho, 2017, 9 minut.
Foto a hudba, bez komentáře. Obvyklé českorájské lokality (Valečov, Drábské světničky, Věžák, Turnov,
Zebín, Malá Skála, Humprecht, Kost, Jičín, Branžež, Pekařova brána, Mnichovo Hradiště…). Výjimečné zimní
záběry, obvykle ve spojení s Českým rájem málokdy k vidění.
Cesta podzemní vody. Česká geologická služba a MŽP, 2015, 17 minut.
Dokument o podzemní vodě z hlediska jejího vzniku a pohybu různými krajinami a terény. Část dokumentu
ukazuje Český ráj (těžbu písku ve Střelči, skalní města, prameny a studánky, celkové pohledy na krajinu).
Probouzí představu Českého ráje v souvislosti s Českou křídovou pánví jako největší zásobárnou podzemní
vody. Dokument ukazuje tradiční pohled na Český ráj (malebná krajina, lidová architektura, skalní města)
s výjimkou záběrů na lom Sklopísek Střeleč.
Toulavá kamera. Česká televize 2003 – 2019.
Televizní dokumentární pořad Toulavá kamera (od roku 2003 přes 900 dílů, z nichž několik desítek se věnuje
částečně Českému ráji, obvykle v rozsahu 3 – 5 minut) představuje různá místa v České republice z pohledu
jejich přírodního, historického nebo kulturního dědictví a vybízí k jejich návštěvě a poznání. Český ráj je
v dokumentech představen obvyklým způsobem jako krajina výjimečná svým kouzlem, krajina skalních
měst, hradů, zámků, jeskyní; krajina připravená přivítat návštěvníky v muzeích a zábavních areálech
(Šťastná země), krajina s bohatou historií, jejíž stopy lze dohledat dosud. Problematický dopad mohou mít
reportáže věnované konkrétním místům nálezů zbytků kovových zbraní a zvoucí návštěvníky k opuštění
značených turistických tras (Kavčiny) nebo polodrahokamů (Kozákov). Celkově reportáže představují
známou lákavou podobu Českého ráje, kterou doplňují zajímavými a fundovanými exkurzy do přírodních
věd či historie.
Mapy krajiny. Český ráj a Turnovsko. Česká televize a ACE, 2011, 26 min.
Dokumentární film (jediný z původně plánované série) představuje Český ráj osvědčeným „cílkovským“
způsobem (Václav Cílek se podílel na jeho vzniku a většinou pořadu provází) v souvislostech
přírodovědných a zejména geologických, historických, uměleckých a se srozumitelnou návazností na
současnost. Využívá přirovnání, činí obtížněji srozumitelná sdělení dobře pochopitelnými pro diváka a
potenciálního návštěvníka. Představuje Český ráj typickým zaužívaným způsobem (malebná krajina, kde na
maličkém prostoru je mnoho krásného a cenného), provádí po typických českorájských místech. Potvrzuje
obvyklé návštěvnické očekávání.
Už tichnou bílé skály. Z cyklu „Ta naše povaha česká“. Česká televize 2008, 25 min.
Dokument zabývající se historií trampingu u nás (nejen v Českém ráji) a konfliktem trampů (touha po
pobytu v přírodě, ve volnosti) a zájmů ochrany přírody a krajiny (nechceme zlikvidovat tramping, ale
chceme chránit přírodu). Příběh s otevřeným koncem, více pozornosti věnováno trampingu. Záběry
z trampských kempů z Českého ráje a z Kokořínska.
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Geopark Český ráj, Z cyklu „Nedej se“, Česká televize 2015, 26 min.
Představení Geoparku UNESCO Český ráj – historie vzniku území, geologické lokality (vulkanity, skalní
města, pískovna Střeleč). Aktivity Geoparku – spolupráce s obcemi, budování geoexpozic, geoturistika a
mezinárodní zájem o ni, budoucnost Geoparku). Geologicky zaměřený dokument, atraktivní zejména pro
potenciální geoturisty. Místy netradiční pohled na Český ráj očima geologa, vulkanologa, geomorfologa.
Svět magických věží, NIKE TV Production 2004, ČT vysílání 2004 a 2005, 18 min.
Filmový fejeton o unikátních pískovcových městech Českého ráje (především Hruboskalsko, Prachovské
skály a Maloskalsko) se stal součástí přihlášky do zápisu skalních měst Českého ráje do seznamu přírodních
památek UNESCO. V říjnu 2005 se Český ráj stal součástí sítě evropských geoparků a prvním Geoparkem
UNESCO v ČR. Nyní na i-vysílání nedostupné.

Tištěné materiály (letáky, brožury, mapy, průvodce, regionální literatura…)
Zlatá stezka Českého ráje (vydavatel Sdružení Český ráj 2017, náklad neuveden).
Popis trasy týdenního pěšího putování z Mladé Boleslavi přes Turnov do Jičína přes nejznámější a
nejnavštěvovanější lokality Českého ráje. Přehledná mapa, popis Zlaté stezky, jednotlivých etap a
alternativních tras, pouze základní info o některých lokalitách.

Jičínské výletní noviny 2018 (sezónní občasník územního samosprávného celku, vydavatel Město Jičín,
náklad 5000 ks). Na 16 stranách A4 barevný tisk poskytuje kompletní přehled atraktivních lokalit a
pořádaných akcí v Jičíně a okolí. Spíše skromně vyhlížející forma nabízející přehledný, promyšlený,
informačně bohatý obsah, který slouží návštěvníku i místnímu obyvateli a dokonale jej zorientuje v místě i
akcích v období červen - září 2018. Zmiňuje existenci Geoparku Český ráj, neuvádí info o CHKO Český ráj.
Vyvážená nabídka kulturních, přírodních a historických lokalit; programová nabídka se týká zejména kultury
a historie.

Turistické noviny Turnovska 2018 (vydavatel Turistické památky a cestovní ruch, příspěvková organizace
Města Turnova, náklad neuveden)
Barevný tisk A4, 16 stran. Tipy na výlety pěší i cyklo, hry (skryté příběhy, šifrovačky), v Turnově i okolí.
Informuje o hradech a zámcích, naučných stezkách, o nabídce Domu přírody Českého ráje. Speciální stránka
s nabídkou pro rodiny s dětmi, soustředěná na Turnov a nejbližší okolí. Vyvážená nabídka sportu, kultury,
historie, přírody se sympatickým důrazem na poznávání města a okolí.

Maloskalské turistické noviny léto 2018 (vydavatel infoshop Vejměnek, náklad 10 000 ks, též elektronicky
nawww.vejmenek.cz)
Barevný tisk A4, 12 stran. Zaměřeno na Malou Skálu a okolí - tipy na výlety po Maloskalsku (upozorňují na
nejznámější a turisticky hodně navštěvované lokality - Drábovna, Vranov, Rotštejn a Klokočí, Sokol a
Besedice), přehled kulturních akcí, programy pro děti, nabídka kompletního servisu a výletních tras na
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koloběžkách z Kozákova, nabídka splutí Jizery se servisem Sundisk. V textu zmínka o Domu přírody v
Dolánkách.

Lomnické letní turistické noviny (vydavatel Město Lomnice nad Popelkou a Kulturní a informační středisko,
náklad neuveden, k dispozici též elektronická verze)
Barevný tisk asi A4, 16 stran, zaměření na Lomnici a Mikroregion Tábor. Podrobná a přehledná nabídka akcí
a programů v Lomnici n.P. a v obcích Mikroregionu Tábor. Mapa mikroregionu, přehled informačních
středisek, muzeí a galerií v mikroregionu. Dominuje Lomnice nad Popelkou, vhodné pro místní obyvatele
stejně jako pro návštěvníky.
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Turistické noviny 2018 Český ráj (vydavatel Sdružení Český ráj, náklad neuveden).
Barevný tisk A4. Pokrývá území celého turistického regionu Český ráj. Toto vydání se zaměřuje na Geopark
Český ráj - základní info, geologicky zajímavé lokality s popisem, tipy na výlety a geologické vycházky. V
textu drobné upozornění na Dům přírody Českého ráje. Přehled akcí všeho druhu na celém území TR, jízdní
řády cyklobusů, přehled atraktivit včetně kontaktů, otevíracích dob a vstupného. Přehledné, komplexní,
aktuální.

Geopark Český ráj (vydavatel Sdružení ČR 2017, náklad neuveden).
Barevná skládačka s mapou, výčtem geologických lokalit (51 celkem) a podrobnějším popisem 12 z nich,
přehled naučných stezek přírodovědně zaměřených a venkovních expozic. Šikovný průvodce do terénu,
ideální v kombinaci s informacemi z webů.

Sedmihorský KUDYCAMP - stručný turistický průvodce (vydavatel nejspíš Camp Sedmihorky, náklad
neuveden, nevročeno)
Barevná A5 brožura, nápaditý a milý design, ilustrace. Tipy na výlety pěší, cyklo, veřejnou dopravou a autem
a výlety pro zájemce o geologii a mineralogii. Využijí zvláště rodiny s dětmi; z textu je zřejmá vynikající
znalost Českého ráje, osobní invence, snaha předat užitečnou a přesnou informaci. Tipy na výlety
upozorňují na nejznámější i méně známá místa Českého ráje i blízkého okolí (Mladá Boleslav, Liberec,
Železný Brod, Oybin…). Zmiňuje Geopark Český ráj, nezmiňuje CHKO Český ráj ani Dům přírody ČR.

Dům přírody Českého ráje (vydavatel AOPK ČR 2018, náklad 8000 ks)
Barevné, mapa, foto. Informační skládačka CHKO Český ráj a Domu přírody Českého ráje; základní info o
CHKO, tipy na výlety ve vazbě na přírodní a kulturní dědictví Českého ráje s důrazem na geologické
zajímavosti. Pravidla pohybu a pobytu na území CHKO ČR, kontaktní informace, info o nabídce DP ČR. Tipy
na výlety motivují turisty k návštěvě nejznámějších míst Českého ráje. K dispozici je i anglická verze.

Greenway Jizera (vydavatel Sdružení Český ráj 2017, náklad neuveden)
Barevná skládačka s mapou, dvoujazyčná (česky a anglicky), průvodce po Greenway Jizera propojující
Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Dolní Pojizeří a Polabí. Základní info o trase a souvisejících zajímavostech,
na území Českého ráje odkazuje na nejznámější lokality, kontakty na infocentra. CHKO Český ráj uvedena v
mapě.

Hrady a zámky Český ráj (vydavatel Sdružení Český ráj 2017, náklad neuveden)
Barevná skládačka, přehledová mapa a foto. Základní informace o 17 hradech a zámcích na území
turistického regionu Český ráj, kontakty na informační střediska. Propojení krás přírody a krajiny s
architekturou.
Lidová architektura Českého ráje (vydavatel Město Turnov 2014, náklad neuveden)
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Barevná skládačka, foto, mapa se zákresem objektů lidové architektury na území turistického regionu Český
ráj. V textu uvedeny stavby lidové architektury, které lze navštívit nebo se v nich zúčastnit některé z akcí.
Kontakty na informační centra. CHKO ČR nezmíněna. Celkový dojem: venkovská idyla sestávající z
půvabných chalup a drobných sakrálních staveb v malebné krajině.

Skalní města Český ráj (vydavatel Sdružení Český ráj 2017, náklad neuveden)
Barevná skládačka, foto, kreslená mapa s lokalizací skalních měst na území turistického regionu Český ráj,
kontakty na informační centra. Text láká k návštěvě nejznámějších míst (Hruboskalsko, Prachov, Suché
skály a Vranov, Drábské světničky, Klokočí, Betlémské skály, Besedice, Plakánek…). V úvodu info o CHKO ČR
a Geoparku ČR.

Průvodce naučnou stezkou Údolí Plakánek (vydavatel ZO ČSOP Křižánky 2003, náklad 5000 ks)
Barevná brožura formátu A5, křídový papír vyšší gramáže; průvodce naučnou stezkou - přehledová mapa,
podrobný popis jednotlivých zastavení, odborně fundované informace, texty srozumitelné, ke čtenáři
vlídné, vhodné na cestu. Pěkný obrazový doprovod. Po rekonstrukci stezky však není provázán
s jednotlivými zastaveními.

Údolí Plakánek - dětský průvodce naučnou stezkou (vydavatel ZO ČSOP Křižánky 2002, náklad 5000 ks)
Brožura A5, recykl, barevná obálka, přehledová mapa, doprovodné kresby. Osobní oslovení dětského
návštěvníka, pro něhož je brožura pracovním sešitem, do kterého doplňuje texty, kreslí, čte si v něm
příběhy spojené s NS. Lze využít jako dětskou verzi - doplněk “dospěláckého” průvodce NS Plakánek. Po
rekonstrukci stezky však není provázán s jednotlivými zastaveními. Po rekonstrukci NS je nutná aktualizace.

Vyskeř - kaple svaté Anny (vydavatel NPÚ, ÚOP Liberec s obcí Vyskeř a LK v roce 2015, náklad neuveden).
Barevná skládačka - historie objektu a místa, mapa okolí, popis obnovy kaple, výsledků průzkumu a
restaurátorských prací. Přitažlivá grafika i obrazový doprovod, množství odborných informací v obsahově
bohatě naplněném textu.

Dětská naučná stezka Příhrazskými skalami (vydala AOPK ČR v roce 2015, náklad 5000 ks)
Barevná skládačka - pracovní list s 20 úkoly vázanými na dětskou naučnou stezku. Vhodné pro děti od asi
10 let nebo s pomocí dospělých.

Naučná stezka Kozákov. Průvodce naučnou stezkou (vydala AOPK ČR v roce 2015, náklad 5000 ks)
Barevná skládačka, fotografie, mapka naučné stezky, informace o trase a náročnosti. Text i fotografie
představují NPP Kozákov a přírodní zajímavosti v území (převážně geologické).
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Regionální publikace
Regionální literatura Českého ráje je relativně bohatá. Nejpovedenější obrazové publikace krajinářsky
zaměřené jsou nejčastěji dílem Siegfrieda Weisse a nakladatelů Jana Baldy a Aleny Radoušové. Známým
autorem přírodovědných obrazových publikací je Zdeněk Mrkáček. K popularizaci Českého ráje přispívají
oblíbené a kvalitní velkoformátové kalendáře nakladatele Jana Baldy. Historií horolezectví se zabývá velmi
kvalitní publikace Lucie Novákové “Hrdě, tvrdě, mazaně”. Příběhy z českorájských obcí z přelomu 19. a 20.
století (a někdy až do 2. světové války) posbíral a v několika publikacích převyprávěl a vydal Karel Čermák.
K nejnovějším publikacím patří “Příběhy rozhleden Českého ráje” autorů Marka Řeháčka, Jana Pikouse a
Petra Kurtina.
Českorájským reáliím se systematicky věnuje velmi kvalitní sborník “Od Ještěda k Troskám”. Články s
českorájskou tematikou se objevují v měsíčníku “Krkonoše a Jizerské hory” a v občasníku “Upolín”, který
vydává Regionální pracoviště AOPK ČR Liberecko.

Filmy, filmové pohádky
Český ráj je díky svému charakteru (malebná pestrá krajina na malém prostoru, kombinace přírodních,
kulturních a historických fenoménů, “divočina” i kulturní krajina, snadno dostupná z Prahy) oblíbeným
místem pro natáčení filmů. Lokality spojené s filmovými díly se stávají atraktivitami turistickými a
spolupodílejí se na vytváření návštěvnických očekávání. Český ráj (konkrétní lokality) “si zahrál” například
v těchto filmech:
Jára Cimrman ležící spící, Přijela k nám pouť, S čerty nejsou žerty, Jak dostat tatínka do polepšovny - Vesec
u Sobotky
Princ Bajaja, Kočičí princ - Hrubá Skála
Princ a Večernice, Nesmrtelná teta, Princ Bajaja - Kopicův statek
Princ Bajaja, Anička s lískovými oříšky, Arabela se vrací - Valdštejn
Jak dostat tatínka do polepšovny - idylický obraz Českého ráje (Vesec u Sobotky, Věžák, Hruboskalské skalní
město - věž Skaut)
S čerty nejsou žerty: Klokočí, Rotštejn, Střehom, Kost, Hruboskalské skalní město, Vesec u Sobotky
O princezně Jasněnce a létajícím ševci - Frýdštejn

Dílčí závěr
Weby, infomateriály a publikace o Českém ráji vzbuzují v potenciálních návštěvnících realistická očekávání,
odpovídající charakteru území a skutečné nabídce. Vnější obraz CHKO Český ráj lze shrnout následovně:
Romantická i dramatická krajina, malebné vísky, lidová architektura - roubené stavby a hospodářské dvory,
skalní věže, města, průrvy; hrady a zámky, rybníky a potoky a mlýny - malebná pestrá krajina, kombinace
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přírodního a historického dědictví, člověku příjemné měřítko, atmosféra nahlédnutí do časů dávno minulých,
klid a venkovská idyla. Kraj staletí turisticky využívaný, s množstvím turistických tras, vyhlídek, chat a
restaurací. Naučné stezky, cyklotrasy, zábava i sport pro děti i dospělé, kulturní programy v letní sezóně,
tradiční pískovcové horolezecké terény, vodáctví na Jizeře, Rumcajs i Albrecht z Valdštejna.

Vnější obraz –NPP Bozkovské dolomitové jeskyně
Internet
http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
Základní informace o NPP Bozkovské dolomitové jeskyně, o umístění, rozloze MZCHÚ, předmětu ochrany
a výskytu zvláště chráněných druhů živých organismů.
http://www.cesky-raj.info.cz
Základní info o Bozkovských dolomitových jeskyních, kontakty, otevírací doba, parkování, mapa, délka
prohlídky, upozornění na nutnost rezervace o prázdninách, výstižná fotodokumentace, odkazy na další
geofenomény a lokality v Českém ráji. Solidní návštěvnické informace.
www.kudyznudy.cz
Základní informace o Bozkovských dolomitových jeskyních, kontakty, otevírací doba, délka a náročnost
prohlídky, upozornění na akce a zajímavosti v blízkém okolí. Solidní info pro návštěvníky.
www.geoparkceskyraj.cz
Čtyři věty obecně známých informací, bez kontaktů, bez podrobnějšího výkladu, bez kontextu, bez nabídky.
Při podrobnějším pátrání lez Bozkovské dolomitové jeskyně objevit v tipech na výlety spolu s Palackého
stezkou; opět bez kontaktů, otevírací doby (s výjimkou upozornění, že jeskyně lze navštívit i v zimě) a
podrobnějších informací.
https://www.ceskehory.cz/
Bozkovské dolomitové jeskyně nejsou uvedeny v seznamu míst; jsou zmíněny pouze jako možná zastávka
(bez podrobnějších informací) v rámci jednoho z cyklovýletů.
https://www.vyletnik.cz/profil/bozkovske-dolomitove-jeskyne/
Základní informace, kontakty, otevírací doba, foto, odkaz na web Správy jeskyní ČR.
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www.caves.cz
Web Správy jeskyní ČR. Základní popis vzniku a jedinečnosti jeskyně. Podrobný popis prohlídky omezující
se bohužel převážně na pohádkové či jinak motivované názvy krápníkové výzdoby. Srozumitelný jazyk,
vyhýbající se odborné terminologii; návštěvnicky atraktivní podání. Mapa jeskyně. Sekce „pro školy“ se
bohužel Bozkovských dolomitových jeskyní netýká. Upozornění na délku a náročnost prohlídky, teplotu a
vlhkost v jeskyni. Základní návštěvnické informace, aktuální a přehledně uspořádané.

Rozhlas
https://regiony.rozhlas.cz/bozkovske-dolomitove-jeskyne-ukryvaji-nejvetsi-podzemni-jezero-v-ceskerepublice-7427036
Český rozhlas 2016, stopáž 3.12 min.
Představení jeskyní zejména skrze unikáty (největší podzemní jezero v ČR, mělce pod povrchem položené
partie jeskyně, materiál - dolomit) a obvyklé mírně infantilní, ale turisticky lákavé názvy částí jeskyně
(Peklo…) a krápníkových útvarů (Orel, Prušácká přílba, Perníková chaloupka…).

Obrazové dokumenty, televize, video
https://www.youtube.com/watch?v=Asx0IiWbVKM
Bozkovské dolomitové jeskyně a rozhledna Kozákov. Galbytour 2016, 6 min.
Amatérské video nevalné úrovně se záznamem běžné prohlídky jeskyní, bez komentáře. 890 shlédnutí.

https://www.youtube.com/watch?v=H4BC-YXw0FU
Krasohlednice z Bozkovských dolomitových jeskyní. JF Production, s.r.o. a Správa jeskyní ČR, 2015, 6 min.
2670 shlédnutí. Profesionální video, detaily krápníkové výzdoby a jeskynních prostor, bez komentáře.
Kvalitní a věrný obraz návštěvy jeskyní.

https://www.televizeseznam.cz/video/vyletak/bozkovske-jeskyne-a-cimrmanova-nejnizsi-rozhledna-nasvete-255367
Videopozvánka na výlet do Bozkovských dolomitových jeskyní. TV Seznam, 2016, 6 min. 90 200 shlédnutí.
Dokument z prohlídky s komentářem průvodce; kvalitní informace o vzniku a zpřístupnění jeskyň, obvyklé
návštěvnicky atraktivní vyprávění o tvarech a názvech krápníkové výzdoby a částí jeskyně, info o otvírací
době.
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https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12094108610-regiony-ct24/319281381960406/obsah/686677bozkovske-dolomitove-jeskyne-otevrene-50-let
ČT Regiony, 2019, 4.28 min.
Dokument k 50. výročí zpřístupnění Bozkovských dolomitových jeskyní; popis vzniku, vzpomínky
pamětníků, základem je záznam prohlídky jeskyní s názvy krasových útvarů, info o stáří krápníků, délce
trasy, počtu schodů, srovnání návštěvnosti s dvěma populárnějšími jeskyněmi v ČR (Punkevní,
Koněpruské). Obrazově i informačně kvalitní dokument.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11126999091-minuty-z-prirody/215562220300065-bozkovskedolomitove-jeskyne
Minuty z přírody. ČT a MŽP 2017, 1.16 min., 354 zhlédnutí.
Základní informace o vzniku jeskyní, o dolomitu, o krápníkové výzdobě. Pro laika náročný výklad, zatížený
odbornými termíny (selektivní koroze apod.).

https://www.youtube.com/watch?v=76kC3kvA2vU
Bozkovské dolomitové jeskyně v cyklu Letní putování. Evropské strukturální a investiční fondy 2010,
vysíláno v ČT. 2 min., 995 zhlédnutí.
Krátký dokument nízké kvality obrazové i informační. Obvyklé informace, popis vzniku krápníkové výzdoby,
největší podzemní jezero v ČR.

https://tv.idnes.cz/domaci/bozkovske-dolomitove-jeskyne.V180812_221554_liberec_jda
Bozkovské dolomitové jeskyně. iDnes TV 2018, 2.40 min.
Málo kvalitní krátký dokument s informačně zajímavým úvodním výkladem Dušana Milky o stáří jeskyní a
jejich unikátech. Obvyklé průvodcovské vstupy o krápníkové výzdobě.
Závěr k Bozkovským dolomitovým jeskyním:
Vnější obraz, poskytovaný běžně dostupnými zdroji informací, odpovídá skutečnosti: jedinečné (dolomit,
podzemní jezero) a atraktivní jeskyně, významná geologická lokalita, jediné veřejnosti přístupné jeskyně na
severovýchodě České republiky. Překvapivé je minimum informací o faktu, že se jedná o NPP, a důvodech a
cílech ochrany, a dále jen velmi stručné zpracování na webu Geoparku Český ráj. Tištěné materiály (letáky,
brožury…) se v informačních centrech nepodařilo dohledat

Zonace CHKO z hlediska vlivu návštěvnosti
Zóna A
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V CHKO bylo vyčleněno 16 ploch zařazených do zóny A. V těchto plochách jsou soustředěny významné
přírodní hodnoty a není žádoucí v nich zvyšovat návštěvnost a zatraktivňovat je pro návštěvníky.
ID typ plochy název plochy
1

A

Žabakor a
jeho okolí

2

A

Branžež,
Zápudouv,
Obora,
Žehrovský les

3

A

Kozlov a okolí

4

A

Sedmihorský
mokřad

5

A

Hruboskalská
údolíčka

6

A

Hůra
(Malechovice
- Stéblovice)

7

A

8

A

9

A

10

A

11

A

Oborská luka
severní část
Prachovských
skal, Lahole
Pařezskálhota
a Střelečská
hůra
Apolena a
okolí
Okolí
Podtroseckých
údolí a Krkavčí
skály

12

A

Kozákov a
Hamštejnský
hřeben

13

A

Podloučky

popis plochy
Ornitocenóza regionálního až nadregionálního významu, výskyt řady
ZCHD s potřebou vyššího klidového režimu, v současnosti není lokalita
zasažená žádnou formou turismu a nevede zde značená turistická trasa
Přesto že územím vede několik využívaných turistických cest, většina
území je klidová bez výrazného turistického tlaku, v části území je
vyloučen vstup veřejnosti (Sokolka, Obora Žehrov). Jedná se o celistvý
komplex lesního porostu, který umožňuje částečné zachování klidu ojedinělý v rámci CHKO. V litorálu Komárovského rybníku se vyskytuje
řada ZCHD s potřebou vyššího klidového režimu (jeřáb atd...). Na okraji
tohoto porostu se nachází pestrá mozaika remízků, luk a polí, které
obohacují území o cenné klidové lokality.
Drobné skalní město a souvislý lesní celek. Bez výraznějších turistických
aktivit. Zachovat klid a nepropagovat.
Cenná mokřadní lokalita s ornitocenózou regionálního významu.
Usměrnit návštěvníky pouze na plánovanou infrastrukturu (ptačí
pozorovatelna poblíž autocampu Sedmihorky)
Přesto že územím vede několik využívaných turistických cest, většina
území je klidová bez výrazného turistického tlaku. Jedná se o téměř
celistvý komplex lesního porostu, který umožňuje částečné zachování
klidu. Na okraji tohoto porostu se nachází pestrá mozaika remízků, luk
a polí, které obohacují území o cenné klidové lokality.
Souvislý komplex lesa s malou atraktivitou pro turisty, lokálně
navštěvovaná místními obyvateli.
Cenná botanická a entomologická lokalita výrazně negativně ovlivněná
blízkými kempy (sešlap, vjezd motorových vozidel). Vliv myslivosti velkokapacitní vnadiště. Osvěta ve spolupráci s provozovateli směrem
k uživatelům kempů a honitby.
Výrazně klidnější a méně zatěžovaná lokalita než centrální část. Výskyt
ZCHD citlivých na rušení. Zachovat klidový režim, nepropagovat.
Souvislý komplex lesa s malou atraktivitou pro turisty, lokalně
navštěvovaná místními obyvateli. Nepropagovat.
Citlivé území skalního města se zvýšeným rizikem poškozování. V
současné době zakázaný vstup. Zachovat zákaz. Nepropagovat.
Výrazně klidnější a méně zatěžovaná lokalita než významně
navštěvované okolí rybníků. Výskyt ZCHD citlivých na rušení. Zachovat
klidový režim, nepropagovat.
Významná geologická lokalita. I přes rozptýlenou zástavbu se jedná o
klidové území s unikátní polohou v rámci Českého ráje. Na jižní straně
hřebene pestrá mozaika lesů a luk. Nerozšiřovat síť značených cest.
Zachovat návštěvnost v několika současných turistických lokalitách. V
současné době negativní vliv cyklistiky "singltrek po modré"
Jedna z nejvýznamnějších botanických lokalit v rámci Českého ráje i
regionu. Zachovat klidový režim.
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14

A

Zbirohy

Drobné skalní město a souvislý lesní celek. Bez výraznějších turistických
aktivit. Zachovat klid a nepropagovat.

15

A

Maloskalsko
Drábovna

Drobné skalní město a souvislý lesní celek. Bez výraznějších turistických
aktivit. Zachovat klid a nepropagovat.

16

A

Údolí Jizery

Návštěvnost koncentrována hlavně na Greenway Jizera. Okolní bukové
nepřístupné svahy navštěvovány ojediněle místními. Regulovat vliv
splouvání Jizery (táboření, hluk, odpadky).

Zóna B
V CHKO bylo vyčleněno 10 ploch zařazených do zóny B. V těchto plochách jsou soustředěny významné
přírodní hodnoty a jsou silně návštěvnicky využívané. Z tohoto důvod se v plochách předpokládá práce
s návštěvnickou veřejností a usměrňování návštěvnosti.
ID

17

18

19

20

21

typ plochy název plochy popis plochy
Významná geologická a geomorfologická lokalita s řadou turisticky
atraktivních prvků (Drábské světničky, Příhrazské skály, zlatá stezka
Příhrazské
českého ráje). Vysoký pohyb lidí silně ovlivňuje skalní oblast (sešlap,
skály, Drábské
eroze, rytiny, ohniště) Nutnost zvážit preventivní opatření
B
světničky,
(infrastruktura). Lokalita využívaná nevhodně k cykloturistice (výrazný
Stará Hrada,
erozní tlak a poškozování infrastruktury). Vzhledem k záměru na
Mužský
obnovu hotelu Příhrazy, řešit usměrnění a osvětu budoucích
návštěvníků tohoto komplexu.
Nová ves za
Skalní útvary s reliktními bory ovlivněný pohybem turistů mezi třemi
B
kempem
turistickými centry. Na místech skalních výchozů (sešlap vegetace,
Peklo
rytiny, eroze, sběr dřeva)
Z důvodu blízkosti hradu Kost vede údolím značně frekventovaná
turistická cesta - neudržitelná koncentrace cykloturistů a hippoturistů
(stezka pro jednoho až dva lidi u rybníku Obora). Řešit vymístění
B
Plakánek
těchto aktivit ze žluté turistické stezky pomocí umístění zákazových
značek a větší aktivity stráže přírody. Nerozšiřovat turistické trasy v
rámci PR.
Výrazný pohyb návštěvníků po celé PP i mimo značenou přístupovou
cestu k hradu Trosky. Nezbytné usměrnění návštěvníků pouze na
B
Trosky
zpevněnou cestu vedoucí k hradu. Výrazný sešlap a devastace půdního
povrchu.
Nejstarší PR v ČR. Významná geologická a geomorfologická lokalita
Prachovské
všeobecně známá mezi českou veřejností. Návštěvnost se blíží k
B
skály a
maximální kapacitě lokality. Zvážit možnosti regulace.
Přivýšina

22

B

Hruboskalsko

23

B

Klokočské
skály

Významná geologická a geomorfologická lokalita, s řadou turisticky
atraktivních prvků (Valdštejn, okolí zlaté stezky - vyhlídky na skalní
město, zámek Hrubá Skála, skalní město). Vysoký pohyb lidí silně
ovlivňuje skalní oblast (sešlap, eroze, rytiny, ohniště). Nutnost zvážit
preventivní opatření (infrastruktura). Přítomnost a rozvoj kempu
Sedmihorky uměle zvyšuje zátěž území. Ve spolupráci s
provozovatelem kempu vhodné usměrňovat návštěvníky, aby se
pohybovali pouze po značených stezkách.
Skalní město s výskytem jeskyní a skalních dutin. Amatérská
speleologie, nelegální táboření a cyklistika. Preventivní opatření v
nejnavštěvovanějších jeskyních. Posílení strážní činnosti.
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24

B

Besedické
skály

25

B

Vranovské
skály

26

B

Podtrosecká
údolí

Významná geologická lokalita s cenným skalním ekosystémem a
komplexem svahových bučin. Atraktivní vyhlídky na Suché skály a do
údolí Jizery. Bludiště mezi skalami. Zajistit optimální stav návštěvnické
infrastruktury jako prevence poškozování skal. Zefektivnit spolupráci s
informačním centrem na Malé Skále za účelem informovanosti
návštěvníků o hodnotách této lokality a chování lidí v ní.
Výrazný pohyb návštěvníků po celém Vranovském hřebenu i v
prostorách hradu Vranov a Frýdštejn. Nezbytné usměrnění
návštěvníků pouze na značené turistické cesty. Výrazný sešlap.
Rozsáhlý komplex mokřadních biotopů regionálního významu. Údolím
prochází značně frekventovaná turistická cesta. Problém s cykloturisty
od Vidláku po rozcestník Želejov. Nutnost rekonstrukce informačního
centra Věžák. Vhodné udržet turisty na současných značených
cestách.

Zóna C
Není rozdělena do jednotlivých ploch. Jedná se o plochy, u nichž není zapotřebí speciálních opatření
z hlediska návštěvnosti.

Závěrečné poznámky k analytické části














stará tradiční stabilizovaná turistická oblast, pro spoustu lidí srdeční záležitost, rodinná tradice
(“na tom jsme vyrostli”)
převažují „měkké“ způsoby turistického využívání - převážně pěší, převážně rodiny
hlavní sezóna je letní (jaro - podzim), návštěvnost je však celoroční
silné prolnutí přírodního, kulturního a historického dědictví
vysoký podíl pobytových návštěvníků (a zřejmě nepobývají jen v přírodě, ale zajedou do měst
v blízkém okolí, do Liberce, Mladé Boleslavi apod.)
hodně lidí projde územím během krátké doby (květen - říjen), následuje období relativního
klidu
z pohledu ochrany přírody a krajiny je dobře, že zájem návštěvníků se soustředí na několik
nejznámějších a nejatraktivnějších lokalit (Hruboskalsko, Prachovské skály, Drábské světničky)
a značná část území zůstává relativně v klidu a stranou zájmu – budiž toto východiskem pro
plánovací část (vyvarujme se pokušení prodloužit sezónu a propagovat dosud málo
navštěvované lokality)
z hlediska návštěvnické infrastruktury citelně chybí parkoviště; počet parkovacích míst a
umístění parkovišť je současně jedním z mála nástrojů, které může AOPK ČR využívat pro
ovlivnění počtu návštěvníků a jejich chování v území, nicméně není efektivně využíván,
je velký podíl motorizovaných návštěvníků (jsou daleko mobilnější, při pobytech stačí v území
navštívit hodně míst a potřebují k tomu odpovídající infrastrukturu - parkoviště, silnice)
dotazníkové šetření ukazuje, že relativně velký počet návštěvníků podporuje myšlenku
omezení vstupu do nejcitlivějších míst CHKO s cílem prospět ochraně přírody a krajiny
vlivem sociálních sítí roste zájem návštěvníků o méně známé fenomény a lokality Českého ráje
mimo turistické trasy, kde návštěvnost může být z hlediska ochrany přírody konfliktní
dotazníkové šetření ukazuje, že 70% návštěvníků je spokojeno se svým pobytem v Českém ráji
(pobyt naplnil jejich očekávání) a skoro 60% si neumí představit žádný důvod, který by je od
další návštěvy odradil; pouze lehce přes 20% návštěvníků nevyhovuje velký počet lidí, které
potkávají
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vnější obraz Českého ráje skutečně odpovídá tomu, co území nabízí
pestrá kontrastní duální krajina (pískovce a vyvřeliny, sucho a voda, studené vlhké polohy roklí
a teplé suché vršky; rozlámaná a nepřehledná krajina skalních měst a v bezprostředním
sousedství přehledná plochá kulturní krajina zemědělsky obhospodařovaná); genius loci,
malebnost a tajemnost krajiny; kombinace otevřených dalekých výhledů a současně skrytého
uzavřeného světa skalních bludišť (vjem výhledu z kostelní věže i pocitu bezpečí rajského dvora
v jednom)
území bez velkých problémů, území nečelící velkým změnám zřejmě díky své pestrosti,
mozaikovitosti, jemnému zrnu; projekt rychlostní komunikace I/35: koridor je dán ZÚR, SCHKO
ČR připravena prosazovat kompenzační opatření, hl. Rovensko)
NPP Bozkovské dolomitové jeskyně, které v širším kontextu jsou součástí Českého ráje a
Geoparku Český ráj, se od zbytku území odlišují. Představa Bozkovských dolomitových jeskyní
jako „náhradního“ prostoru, kam lze odlákat část návštěvníků z přetížených jádrových území
CHKO ČR, je obtížně představitelná.
interpretační infrastruktury je v území hodně, je často málo koordinovaná, překrývající se,
dublující se, bez respektu k místu a charakter místa poškozující, s omezenou interpretační
kvalitou (chybí sdělení, texty nepřívětivé a obtížně srozumitelné pro návštěvníky); velké
množství zchátralé nefunkční návštěvnické infrastruktury překáží v území a je nezbytné ji
odstranit
destinační management v území funguje a komunikuje s AOPK ČR; výsledkem je významný
přínos pro návštěvníky, provozovatele atraktivit, stravovacích i ubytovacích zařízení i pro OPK
(informační servis, hluboká znalost území, atraktivní a srozumitelná adjustace, snadná
dostupnost informací, srozumitelný jazyk, nabídka služeb na jednom místě, zajištění
ubytování, informace o CHKO ČR, celistvý popis území, atraktivní fotodokumentace, platforma
pro setkávání zástupců obcí, NNO a podnikatelských subjektů, zdroj strategických úvah o
budoucnosti území)
Geopark Český ráj se jeví být ve stadiu obrody - je třeba jej začlenit do struktur působících
v území (vztah ke krajům, obcím s rozšířenou působností, AOPK ČR, MAS působících v území
apod.), vymezit mu hřiště a využít jej k nejlepšímu efektu pro ochranu přírody a krajiny (cíleně
a promyšleně ovlivňovat jeho vývoj, spolupracovat na realizaci KPNV)
i když se zdá, že komunikace a spolupráce různých zájmových skupin v území je lepší než v
jiných CHKO, je i zde co zlepšovat
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Koncepce práce s návštěvnickou veřejností
pro CHKO Český ráj a NPP Bozkovské dolomitové
jeskyně

Plánovací část

Zpracovatel: Blažena Hušková, Dalibor Kvita

1

Seznam používaných zkratek:
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
ČSOP – Český svaz ochránců přírody
DP – Dům přírody Českého ráje
EVL – evropsky významná lokalita
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vos
IS – informační středisko
KPNVČR – koncepce práce s návštěvnickou veřejností Českého ráje
LČR – Lesy České republiky, s. p.
LS – lesní správa
MZCHÚ – tzv. maloplošné ZCHÚ, tj. vybrané kategorie ZCHÚ (národní přírodní rezervace, národní
přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka)
NKP – národní kulturní památka
NNO – nevládní nezisková organizace
NPP – národní přírodní památka
NS – naučná stezka
OPK – ochrana přírody a krajiny
PP – přírodní památka
PR – přírodní rezervace
TTP – trvalé travní porosty
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZPF – zemědělský půdní fond

Účel a cíle interpretace
Při stanovování cílů interpretace je nezbytné vzít v úvahu účel, za jakým je interpretace v území
CHKO plánována, aktuální i dlouhodobé cíle ochrany přírody i zájmy dalších zainteresovaných
stran jako jsou obce, památkové instituce, nestátní neziskové organizace, subjekty hospodařící
v území apod.
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Účel KPNV
Účel zpracování Koncepce práce s návštěvnickou veřejností shrnuje schválená metodika:
•
Definovat a potvrdit některá základní omezení ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu, aby
bylo možné předcházet zbytečným střetům ochrany přírody a krajiny s cestovním ruchem
•
Navrhnout řešení negativního vlivu návštěvnosti na předměty ochrany, aby bylo možné
omezit existující negativní dopady cestovního ruchu v území
•
Vypracovat plán interpretace ochrany přírody a krajiny zasazený do širšího regionu
a vhodných obsahů a metod komunikace s jednotlivými cílovými skupinami, aby bylo možné
zvyšovat pochopení a podporu veřejnosti pro činnost AOPK ČR
Obecný cíl interpretace
Pomoci návštěvníkům vnímat význam, krásu i zranitelnost přírody a krajiny Českého ráje,
ocenit její jedinečnost i snahy o její uchování cestou spolupráce státní ochrany přírody,
hospodářů, obcí, neziskových organizací i dalších subjektů, a motivovat návštěvníky
k účasti na její ochraně a zachování.

Cíle interpretace
čeho chceme interpretací dosáhnout, jak má působit na návštěvníky, co by si měli návštěvníci
odnášet a) v oblasti znalostí, b) postojů (emocí) a c) jak by interpretace měla ovlivnit jejich
chování

Cíle vzdělávací
Uvědomit si, že krajina Českého ráje je krajina výjimečná, jedinečná, poskytující místo a podmínky pro
život nejen lidem, ale množství chráněných a ohrožených rostlin a živočichů; ochrana tak cenného
prostoru vyžaduje specifická pravidla.
Uvědomit si, že Český ráj patří, díky horninovému složení a středně vlhkému klimatu mírného pásma,
k oblastem s nejpestřejším mikroreliéfem pískovcových skal na světě.
Porozumět způsobu vzniku českorájských pískovců (makro – i mikroreliéfu) a uvědomit si jejich
specifické vlastnosti
Uvědomit si, že půvabnou krajinu Českého ráje po staletí spoluvytvářel člověk způsobem svého života;
její harmonie je výsledkem přiměřenosti prostředků a sil, které měl k dispozici.
Uvědomit si hodnotu vyvážené, pestré krajiny se zachovaným typickým krajinným rázem, jehož
součástí jsou jak přírodní partie, tak hrady, zámky a objekty lidové architektury.
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Uvědomit si, že přírodu a krajinu Českého ráje ohrožuje neustále rostoucí počet sportovců, rekreantů
a dalších návštěvníků, jejich stoupající očekávání a nároky. Stále ubývá míst, kde je ticho, klid, tma;
ubývá míst vhodných pro nerušený život rostlin i živočichů.
Uvědomit si, že krajina Českého ráje plní mnoho tzv. ekosystémových funkcí, které ke své existenci
potřebujeme; OPK ochranou biologické diverzity a ekologické stability významně přispívá k jejich
zachování.
Uvědomit si, že Český ráj je součástí okolního světa a i zde se projevují očekávané i obtížně
předvídatelné vlivy globalizace a změny klimatu.

Cíle emoční
Pocítit pokoru, respekt a úctu k přírodě a krajině Českého ráje, sounáležitost s ní a spoluzodpovědnost
za její budoucnost.
Pocítit respekt k silám přírody, které se podílely na vytvoření této krajiny a trvale ji ovlivňují, a jež plně
poznat, předvídat a ovládnout není v naší moci.
Pocítit touhu po zachování rostlin, živočichů a prvků neživé přírody v jejich rozmanitosti a kráse, a
odhodlání vlastním dílem přispět k jejich ochraně.
Pocítit hrdost na krajinu Českého ráje a skutečnost, že je, na rozdíl od některých podobných míst v
jiných částech světa, krajinou veřejně přístupnou.
Uvědomit si, že turistika má v Českém ráji dlouhodobou tradici; zdejší turistické cesty jsou vedeny tak,
aby návštěvníkům umožnily poznat ta nejzajímavější a nejcennější místa a fenomény Českého ráje.
Vnímat sám sebe jako návštěvníka v tajemném světě rostlin a živočichů, cítit kouzlo možnosti spatřit
například sokola jako symbol Českého ráje.
Vnímat význam a hodnotu zážitku z kontaktu s přírodou, který zůstává součástí našeho vnitřního světa
a formuje nás.

Cíle v oblasti chování
Uzpůsobit chování návštěvníků tak, aby svým pobytem nezanechali v chráněném území žádnou stopu.
Respektovat omezení vyplývající ze zákonné ochrany území a prosazovat jejich respektování mezi
ostatními návštěvníky a dalšími uživateli území, a tak svým chováním přispívat k ochraně zdejší přírody
a krajiny (neznečišťovat území odpady (co jsem si přinesl, to si zase odnesu), respektovat zákazy
vjezdu, parkovat jen na vymezených parkovištích, tábořit jen na vyhrazených místech ad.).
Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a přispět tak k jejich příjemnému zážitku z návštěvy
Českého ráje.
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Respektovat místní obyvatele, hospodáře a pracovníky ochrany přírody a krajiny.. Rekreační funkce
území není jediná; normálně se zde žije a hospodaří a projevy tohoto života, hospodaření a péče o
území si zaslouží respekt návštěvníků.
Nezveřejňovat fotografie citlivých lokalit na sociálních sítích a chránit je tak před ohrožujícím
zvyšováním návštěvnosti.
Podílet se na poznávání a sledování přírodních jevů, jako je výskyt rostlin a živočichů v Českém ráji
např. zapojením do projektů tzv. občanské vědy.
Přispívat k ochraně přírody a krajiny a životního prostředí upřednostněním veřejné dopravy v území i
do území před dopravou individuální.
Aplikovat poznatky a zkušenosti z návštěvy chráněných území v přírodě a krajině v okolí vlastního
domova.

Cílové skupiny interpretace

Návrh cílových skupin vychází z rozdělení vyplývajícího z průzkumu návštěvnosti. Pro další práci s
dokumentem bylo využito definování cílových skupin podle jejich funkce v území (pěší, cyklisté,
horolezci…) a ostatní důležité atributy jsou součástí popisu cílové skupiny. Cyklisty jsme na základě
diskusí rozdělili na adrenalinové cyklisty (bikery) a rekreační cyklisty. Důraz je kladen na cílové skupiny
s významným dopadem na stav území ovlivnitelné interpretačními prostředky.
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ODHADOVANÝ VÝZNAM PRO DLOUHODOBOU PODPORU PÉČE O ÚZEMÍ
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Rodiny
s dětmi
Pobytoví
návštěvníci

Vybrané cílové skupiny interpretace
Skupina A: Vysoký aktuální dopad na stav území x Vysoký význam pro dlouhodobou podporu péče
o území

Pěší turisté
Stručná charakteristika
Vysoký dopad na stav území a význam této skupiny je dán její velkou početností a
dlouhodobým působením v Českém ráji (již od 19. století). Většina pěších turistů do území
přijíždí vlastním automobilem. Podíl jednodenních a vícedenních návštěvníků je mezi pěšími
turisty vyrovnaný. Jejich pobyt v území je obvykle jednou za rok či několik let, případně je to
jejich prvonávštěva. Nejčastěji se jedná o rodiny s dětmi do patnácti let a páry. Problémy
mohou působit hlavně odhazováním odpadků, hlukem, sešlapem, rytím do skal, ničením
skalních dutin, rušením v ochranářsky exponovaných lokalitách, nevědomým přenosem
diaspor nepůvodních druhů rostlin, a zatěžováním území dopravou včetně dopravy v klidu.
Vysoký význam pro podporu péče o území vyplývá z množství důvodů, které tuto skupinu
vedou k návštěvě území. Většinu těchto návštěvníků přivádí do území poznávání přírodního a
kulturního dědictví a významný podíl této cílové skupiny je nakloněn myšlence vyloučit či
regulovat vstup do nejcennějších částí území.
Zájmy a možná nabídka:
Pěší turisté mají podle výzkumu zájem zejména o terénní aktivity, jako je návštěva naučné
stezky či exkurze terénem s průvodcem. Tematický zájem není významně vyhraněný.
Rovnoměrně je zastoupen zájem o informace o historii oblasti, základní informace o oblasti,
zvířata, lidovou architekturu a geologii a geomorfologii. Tato témata by měla být zohledněna
na stezkách, v průvodcovaných exkurzích i v jiných výstupech určených této cílové skupině.

Skupina B: Vysoký aktuální dopad na stav území x Střední význam pro dlouhodobou podporu péče o
území

Táborníci - dětské skupiny
Stručná charakteristika
Vysoký dopad na stav území a střední význam této skupiny je dán charakterem chování a
pohybu skupiny v území a dobou setrvání skupiny v území. Aktivity této cílové skupiny se
soustředí zejména v okolí tradičních táborových základen (Čertoryje, Svitačka, Valečov,
Kozákov, Pařez...). Jejich pobyt v území se soustřeďuje zejména do období letních prázdnin.
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Po území se pohybují zejména pěšky, případně hromadnou dopravou. Problémy způsobují
hlavně sešlapem a rušením v ochranářsky exponovaných lokalitách, hlukem či pohybem v
MZCHÚ mimo cesty.
Střední význam pro podporu péče o území vyplývá z možnosti pozitivně ovlivnit postoje i
smýšlení této cílové skupiny a vychovat si tak uvědomělé budoucí návštěvníky území, kteří k
němu mají hluboký vztah.
Zájmy a možná nabídka:
Do území přicházejí zejména za atraktivním inspirativním prostředím pro táborové aktivity.
Díky organizovanosti je s touto skupinou snadnější práce než s jinými skupinami. Rovněž je
zde vysoký potenciál pro cílenou práci prostřednictvím lektorů a průvodců z Domu přírody a
dalších partnerských organizací.

Horolezci
Stručná charakteristika
Vysoký dopad na stav území a význam skupiny je dán zejména dlouhodobým (více než 100
let) dopadem horolezecké činnosti na předmět ochrany CHKO. Jejich pobyt v území je obvykle
opakovaný a soustředěný do několikaměsíčního období (duben-září), kdy je povolené lézt (s
výjimkou NPP Suché skály), pohybují se zejména mimo hlavní návštěvnické trasy. Průzkumem
návštěvnosti byli zastiženi pouze okrajově, což však bylo způsobeno výběrem profilů, na nichž
průzkum probíhal. Ve srovnání s jinými skupinami u nich častěji dochází například k
nouzovému přenocování mimo místa vyhrazená k táboření. Vzhledem oblasti zájmu je u nich
vysoký potenciál ke konfliktům se zájmy ochrany přírody, nicméně díky vnitřní
organizovanosti a komunikativnosti zástupců této cílové skupiny (Český horolezecký svaz) se
dlouhodobě daří podstatné části možných konfliktů předcházet. Problémy způsobují hlavně
ničením povrchu skal, erozí úpatí skalních věží i samostatných skalních stěn přenosem diaspor
synantropních, ruderálních a nepůvodních až invazních druhů do společenstev skalních borů
a skalních štěrbin, odhazováním odpadků, eutrofizací a zatěžováním území dopravou včetně
dopravy v klidu.
Vysoký zájem na práci s touto cílovou skupinou je způsoben zejména velkým potenciálem
střetů se zájmy ochrany přírody a jejich ochotou si prostředí skal chránit, aby na skalách mohli
lézt a nedocházelo ke snižování obtížnosti horolezeckých cest erozí. Nicméně jejich vazba na
území a jeho hodnoty je velmi silná. Zvláštností této cílové skupiny je, že se sama stává
předmětem zájmu návštěvníků v oblastech skalních měst.
Zájmy a možná nabídka:
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Horolezci přicházejí do území primárně za sportovním výkonem a jejich zasažení vhodnou
interpretací je díky tomu velmi problematické. Komunikační prostředí je v základu nastavené
dohodou o spolupráci mezi ČHS a AOPK ČR.
Fotografové přírody a dronaři
Stručná charakteristika
Vysoký dopad na stav území a střední význam této skupiny je dán charakterem chování a
pohybu skupiny v území a propagačním potenciálem této skupiny. Aktivity této cílové skupiny
se soustředí zejména v místech s atraktivními scenériemi, případně v místech výskytu
vizuálně atraktivních druhů rostlin či živočichů. Po území se pohybují zejména pěšky a
vlastním automobilem. Problémy způsobují zejména propagací a popularizací vizuálně
atraktivních scenérií, čímž mnohdy zvyšují další návštěvnost fotografovaného území. Dále
sešlapem a rušením v ochranářsky exponovaných lokalitách či pohybem v MZCHÚ mimo
cesty.
Střední význam pro podporu péče o území vyplývá z možnosti pozitivně ovlivnit postoje i
smýšlení této cílové skupiny a dále jejich prostřednictvím ovlivňovat chování dalších
návštěvníků oblasti. Jejich zájmem je, aby vizuální atraktivita území byla zachována; lze s nimi
pracovat jako s uvědomělou skupinou, která má k přírodě vztah. Významným sjednocujícím a
aktuálním tématem je etika pořizování foto a dalších záznamů v souvislosti se zachováním
kvality přírodního prostředí (vytváření pozitivního obrazu hodnot, aniž bychom se současně
podíleli na jejich ničení).
Zájmy a možná nabídka:
Do území přicházejí zejména za atraktivním a inspirativním prostředím pro svou tvorbu. Je zde
potenciál pro cílenou práci prostřednictvím lektorů a průvodců při tematických workshopech,
soutěžemi, spoluprací při vydávání různých tiskovin či šetrné propagaci území.

Skupina C: Střední aktuální dopad na stav území x Vysoký význam pro dlouhodobou podporu péče
o území

Rodiny s dětmi
Stručná charakteristika
Střední dopad na stav území a vysoký význam skupiny je dán zejména jejich množstvím a
rozptylem po území CHKO. Jejich pobyt v území je obvykle dlouhodobější, jezdí sem nejčastěji
jednou za několik let či jsou zde poprvé. Po území se pohybují se zejména pěšky. V případě
ubytování preferují ubytování v malých penzionech či v kempech, a to z velké části v okolí
Turnova. Preferují delší či kratší pěší výlety a návštěvy hradů, zámků a muzeí. Ve srovnání
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s ostatními skupinami je u nich vyšší riziko spojené s průniky návštěvníků mimo vymezené
stezky, zejména v atraktivním prostředí skalních měst a roklí, kde mohou například otevírat
bránu erozi exponovaných míst či způsobovat poškozování povrchu skal. Dalším problémem
může být neúmyslné vnášení synantropních druhů do citlivých společenstev, odhazování
odpadků a zatěžování území dopravou včetně dopravy v klidu.
Vysoký zájem na práci s touto cílovou skupinou je způsoben zejména velkým potenciálem
střetů se zájmy ochrany přírody a rovněž investice energie do změn chování budoucích
návštěvníků. Prací s dětmi formujeme novou generaci milovníků a zastánců Českého ráje.
Zájmy a možná nabídka:
Rodiny s dětmi přicházejí do území zejména s cílem odpočinout si při poznávání přírodních
krás. Očekávají dostatečně atraktivní a bezpečné trasy. Mají zájem o speciální programy pro
děti, naučné stezky a programy o lidových řemeslech a architektuře.
Vodní turisté
Stručná charakteristika
Střední dopad na stav území a vysoký význam této skupiny je dán zejména její početností a
doposud nevyjasněným vlivem na ZCHD a biotopy v okolí Jizery. V průzkumu návštěvnosti
jsme tuto skupinu nedokázali díky struktuře dotazníku zachytit. Nicméně z diskusí s partnery
v území, průzkumných prací zrealizovaných v minulosti a z vlastních pozorování vyplynulo, že
se jedná z podstatné části o jednorázové klienty půjčoven lodí v území, případně klienty
externích agentur, kteří splouvají úsek Jizery mezi Malou Skálou a Dolánkami. Z menší části se
jedná o vodáky absolvující delší úsek Jizery. Obvykle se jedná o pobytové návštěvníky, kteří
vodní turistiku absolvují jako jednu z mírně adrenalinových atrakcí svého pobytu. Problémy
jsou spojeny s poškozováním břehových porostů v hodnotných úsecích přístupných pouze po
vodě, poškozování porostů vodních makrofyt a dnových sedimentů při nízkých stavech vody,
znečišťování břehů odhazováním odpadků a exkrementy. Nicméně přímé vlivy je nutno v prvé
řadě pečlivě posoudit, což v současné době probíhá.
Vysoký význam pro podporu péče o území vyplývá z přesvědčení, že mnohé negativní projevy
činnosti této skupiny vycházejí z nedostatečné informovanosti a problémů v komunikaci.
Většinu těchto návštěvníků přivádí do území poznávání přírodního a kulturního dědictví a
významný podíl této cílové skupiny je nakloněn myšlence vyloučit či regulovat vstup do
nejcennějších částí území.
Zájmy a možná nabídka:
Vodní turisté mají zájem zejména o lehce dobrodružnou adrenalinovou atrakci, kterou jim
tento úsek řeky a návštěvnická infrastruktura umožňují. Hledají zejména jednodenní aktivitu,
kterou dokáží zařadit do svého vícedenního pobytu bez delší vazby na říční ekosystém.
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Z tohoto důvodu je s touto skupinou možné komunikovat pouze na nástupních/výstupních
místech.

Geoturisté, amatérští přírodovědci
Stručná charakteristika
Střední dopad na stav území a vysoký význam skupiny je dán zejména jejich hlubokým zájmem
o svou oblíbenou problematiku, který je často přivádí do návštěvníky nepříliš frekventovaných
částí CHKO. Primárním zájmem této skupiny je poznávání přírodních pamětihodností, při
jejichž nacházení jsou často ochotni vynakládat nemalé úsilí. Dříve poměrně rozšířený přímý
sběr přírodnin je dnes často nahrazován jejich fotografickou dokumentací, která však nemusí
být prosta nedestruktivních vlivů na navštívené lokality. Podskupina geoturistů je specifickou
částí amatérských přírodovědců. U této podskupiny zájem o shromažďování přírodnin
(minerálů a zkamenělin) přetrvává a v případě nevhodné práce s touto skupinou může být
zdrojem poškozování přírodního prostředí.
Zájem na práci s touto cílovou skupinou je dán faktem, že území CHKO Český ráj je součástí
Geoparku Český ráj, který je součástí sítě geoparků UNESCO. Díky tomu je v území vyšší
zastoupení zájemců o poznávání geologických tajů území, než by bylo v České republice
obvyklé. U ostatních amatérských přírodovědců je jejich zastoupení obdobné jako v jiných
přírodovědně zajímavých územích.
Zájmy a možná nabídka:
Informační materiály, publikace a mapy s informacemi o předmětech jejich zájmu, které je
vhodné koncipovat tak, aby přiváděly zájemce pouze do míst či k fenoménům, které zátěž i
zájem návštěvníků snesou. Průvodcované exkurze za předměty jejich zájmu. Legální plochy
pro sběr minerálů či zkamenělin.
Skupina D: Střední aktuální dopad na stav území x Střední význam pro dlouhodobou podporu péče
o území

Rekreační cyklisté
Stručná charakteristika
Střední dopad na stav území a význam této skupiny je dán zejména její rizikovostí pro erozně
náchylné oblasti, předně skalní města. Většina rekreačních cyklistů do území přijíždí vlastním
automobilem. Výrazně mezi nimi převažují vícedenní návštěvníci nad jednodenními. Jejich
pobyt v území je obvykle jednou za rok či několik let. Druhým nejčetnějším rekreačním
cyklistou je místní na výletě z domova. Nejčastěji se jedná o rodiny s dětmi do patnácti let a
páry. Problémy mohou působit hlavně kolizemi s pěšími návštěvníky, iniciací erozních rýh až
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plošné eroze, hlukem a rušením v exponovaných lokalitách či zatěžováním území dopravou
včetně dopravy v klidu.
Význam pro podporu péče o území vyplývá z důvodů, které tuto skupinu vedou k návštěvě
území. Většinu těchto návštěvníků přivádí do území poznávání přírodního a kulturního
dědictví a významný podíl této cílové skupiny je nakloněn myšlence vyloučit či regulovat vstup
do nejcennějších částí území.
Zájmy a možná nabídka:
Rekreační cyklisté mají podle výzkumu zájem zejména o terénní aktivity, jako je návštěva
naučné stezky či program o šelmách. Tematický zájem není významně vyhraněný.
Rovnoměrně je zastoupen zájem o informace o historii oblasti, základní informace o oblasti,
zvířata, lidovou architekturu a geologii a geomorfologii. Tato témata by měla být zohledněna
na stezkách, v průvodcovaných exkurzích i v jiných výstupech určených této cílové skupině
spolu s informacemi o tom, čím jízda na kole v přírodě může škodit.
Chataři, chalupáři
Stručná charakteristika
Vysoký dopad na stav území a střední význam této skupiny je dán její opakovanou a
dlouhodobou přítomností tohoto typu návštěvníků v CHKO. Většina chatařů a chalupářů do
území přijíždí vlastním automobilem. Více než polovina této skupiny do území přijíždí
několikrát do roka. Nejčastěji se jedná o rodiny s dětmi do patnácti let a páry. Problémy působí
hlavně odhazováním odpadů, především biomasy ze zahrad do ZCHÚ, čímž dochází k šíření
nepůvodních druhů rostlin i živočichů, problematické je i pravidelné venčení domácích
mazlíčků, především psů ve ZCHÚ a tím rušení živočichů vedoucích až ke strhávání zvěře, dále
hlukem, sešlapem a rušením v exponovaných lokalitách a zatěžováním území dopravou
včetně dopravy v klidu.
Střední význam pro podporu péče o území vyplývá zejména z dlouhodobého působení této
cílové skupiny na území. Nezanedbatelné je rovněž to, že chalupu si zde pořizovali kvůli
hodnotám území a jsou tak přirozenými spojenci ochrany přírody pro zachování hodnot
území. Významný podíl této cílové skupiny je nakloněn myšlence vyloučit či regulovat vstup
do nejcennějších částí území.
Zájmy a možná nabídka:
Vzhledem k dlouhodobé a opakované přítomnosti v území mají spíše zájem o aktivity typu
exkurzí, jednorázových akcí a specializovaných programů než o návštěvy dlouhodobě
instalovaných expozic či naučných stezek. Rovnoměrně je zastoupen zájem o informace o
historii oblasti, základní informace o oblasti, zvířata, lidovou architekturu a geologii a
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geomorfologii. Tato témata by měla být zohledněna v průvodcovaných exkurzích i v jiných
výstupech určených této cílové skupině.

Struktura sdělení
Klíčová sdělení jsou hlavním vodítkem pro tvůrce prostředků interpretace (expozice domu
přírody, naučné stezky, exkurze, programy apod.). Klíčové sdělení popisuje poznání, s nímž by
návštěvník měl opouštět libovolný prostředek interpretace; pro tvůrce interpretace je cílem, k
němuž má směřovat. Klíčová sdělení nejsou nikde zveřejňována; jsou ale nezbytnou pracovní
pomůckou tvůrců interpretace. Hlavní sdělení je „střechou“ zahrnující v sobě dílčí, podrobnější
sdělení, která je zpřesňují.
Hlavní sdělení

Pískovcová skalní města a kužely vrchů sopečného původu, chladné vlhké role a
teplé suché skalní polohy, divoká změť skalních bludišť a otevřený prostor vodních
ploch a polí, dominanty hradů a zámků, drobnější objekty lidové i sakrální
architektury tvoří malebnou, pestrou, jemnozrnnou krajinu, která se stala místem
zrodu a rozvoje turistiky, horolezectví, historicky první chráněnou krajinnou oblastí.
Český ráj, tato jedinečná harmonická krajina po staletí poskytující dostatek prostoru
pro přírodu i člověka, potřebuje naši péči a ochranu, aby nepřestala být rájem.
Dílčí sdělení
Podrobnější, dílčí sdělení dále rozvíjejí, dokládají a strukturují výše uvedené hlavní sdělení:

1. Výjimečné přírodní, kulturní a historické dědictví Českého ráje je výsledkem
dlouhodobého trvalého osídlení geologicky a geomorfologicky pestrého území.
1a. Český ráj je krajinou kontrastů: pískovce a vyvřeliny, sucho a voda, studené, vlhké
rokle a teplé, suché vrcholy skal a vrchů; rozlámaná a nepřehledná krajina skalních
měst sousedící s plochou zemědělsky obhospodařovanou kulturní krajinou; daleké
otevřené výhledy a skrytý uzavřený svět skalních bludišť. Tyto kontrasty zakládají
pestrost biotopů, jejichž výsledkem je zajímavá biologická rozmanitost.
1b. Hrady, zámky, drobné sakrální stavby (skalní reliéfy, kapličky) i typické roubené
domy (pojizerský, sobotecký) byly vybudovány z místních materiálů (kámen, dřevo) a
v krajině citlivě umístěny tak, že do ní “vrůstají” a spoluvytvářejí její půvab a krajinný
ráz. Pro jeho zachování je nutná nejen poučená péče o stavby lidové architektury a
drobné sakrální památky, ale také ochrana krajiny před nevhodnou zástavbou.
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1c. Zemědělství, dříve sloužící k obživě místních obyvatel a spoluvytvářející
malebnost, půvab a pestrost zdejší přírody a krajiny, se vlivem intenzifikace,
zvětšování obhospodařovaných ploch a používání chemických látek svým
charakterem přibližuje průmyslové výrobě se všemi negativními souvislostmi
(znečišťování prostředí, pokles schopnosti zadržet vodu v krajině…)
1d. Bohatství pramenů a pramenišť, vodních toků, rybníků a mokřadů v těsném
sousedství pískovcových skal vytváří krajinářsky i přírodovědně jedinečné situace a
poskytuje podmínky pro život na vodu vázaných rostlin a živočichů. Prameny a
studánky neodmyslitelně patří ke krajině Českého ráje.
1e. Lesy a zbytky přirozených lesních společenstev, například reliktních borů nebo
bučin, jsou nejen místem výskytu na les vázaných druhů rostlin, živočichů i hub, ale
jejich tzv. mimoprodukční funkce mají zásadní význam pro člověka. Ačkoli lesy čelí
mnoha nepříznivým vlivům (přemnožení spárkaté zvěře, sucho, místy nevhodná
skladba dřevin), jejich pestrá struktura a rozmanitost přispívá k jejich odolnosti.

2.
Pískovcová skalní města a vrchy vulkanického původu jsou základem
výjimečnosti a přitažlivosti krajiny Českého ráje.
2a. Druhohorní kvádrové pískovce usazené kdysi na dně moří snadno zvětrávají; tak
vznikla hluboká údolí, rokle, skalní města, jeskyně, převisy, římsy, skalní okna a další
typické tvary včetně drobných voštin, škrapů, lišt a železitých inkrustací.
2b. Kozákov, Mužský, Zebín, Vyskeř, Trosky a další typické vrchy jsou pozůstatky
sopečné činnosti; v dutinách vulkanických hornin krystalizovaly vyhledávané
polodrahokamy (acháty, jaspisy, záhnědy, olivíny, ametysty...).
2c. Stovky skalních věží, nesoucí mnohdy vtipná a půvabná jména, se staly místem
zrodu českého pískovcového lezení. Českorájská skalní města patří k významným
pískovcovým lezeckým oblastem v Evropě.
2d. Kouzlo romantické krajiny skalních měst podnítilo mimořádný rozvoj turistiky v
Českém ráji již v 19. století, kdy vznikaly první turisticky značené trasy, schodiště či
vyhlídky.
3.

Má-li Český ráj zůstat rájem, potřebuje i nadále ochranu a péči.
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3a. Jedinečnost přírody a krajiny Českého ráje je důvodem, proč zde byla v roce 1955
vyhlášena první chráněná krajinná oblast v tehdejším Československu. Desítky let
odborné péče ve spolupráci státní ochrany přírody, vlastníků, obcí a nestátních
neziskových organizací významně přispívají k zachování rozmanitosti rostlin a
živočichů, krajinného rázu a podoby sídel. 3b. Pískovcové skály a jejich tvary (převisy,
rokle, brány, voštiny, římsy, hodiny apod.), které neodmyslitelně patří k Českému ráji,
je navzdory jejich zdánlivé „kamenné“ pevnosti snadné poškodit nešetrným
provozováním horolezectví, rozděláváním ohňů pod převisy a pohybem mimo stezky.
3c. Prameny a prameniště, vodní toky, rybníky a mokřady vyžadují šetrné, přírodě
blízké obhospodařování a důslednou ochranu. Živelné splouvání Jizery za nízkého
stavu vody vede k významnému poškození rostlin a zejména živočichů v ní žijících.
3d. Probíhající klimatická změna a globalizace přivádějí do Českého ráje nové, dříve se
zde nevyskytující druhy rostlin a živočichů, které jsou zdrojem nežádoucích změn ve
zdejší přírodě, ohrožují existenci místních druhů a tím křehkou stabilitu a odolnost
ekosystémů.
3e. Vlivem stoupající intenzity lidských aktivit v krajině Českého ráje mizí území ticha,
klidu a tmy, nepostradatelná pro všechny živé bytosti.

4.
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou největšími dolomitovými jeskyněmi u nás
skrývajícími největší podzemní jezero v Čechách.
4a. Jedinečná výzdoba jeskyní není tvořena jen krápníky, ale zejména unikátním
množstvím a tvary křemenných lišt a říms vyvětralých z dolomitu.
4b. Voda mizející z povrchu v závrtech i puklinách se hromadí v podzemí a napájí jezero
průzračnou krasovou vodou.
4c. Ne všechna výzdoba v jeskyni je dílem přírody. Některým, návštěvníky
zdevastovaným částem výzdoby bylo nutno vyrobit “protézy”.

Prostředky interpretace
návrh konkrétních způsobů interpretace jednotlivých sdělení pro dané skupiny návštěvníků
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Návrh prostředků interpretace
Zde je stručný komentář k tomu, jak navrhované typy prostředků chápat. Podrobněji jsou
rozpracovány v rámci Aplikační části Koncepce.

Návštěvnická a informační střediska
Dům přírody Českého ráje
Dům přírody Českého ráje byl otevřen v roce 2016 v Dolánkách u Turnova. Lokalita se nachází na trase
Greenway Jizera a zároveň v docházkové vzdálenosti od centra Turnova. Potenciální návštěvnost
zvyšuje i blízkost kempu u Jizery.
Při další práci DP doporučujeme zaměřit se na nedostatečně využitý potenciál zahrady a přilehlých
pozemků. Interpretační plán DP je třeba aktualizovat tak, aby respektoval výstupy KPNV.
Vzhledem k disjunktnosti CHKO a několika silně navštěvovaným územím je potřeba DP doplnit o další
informační střediska, miniinfobody a toulavou interpretaci.
Informační středisko CHKO Český ráj – Bukovina
IS se nachází v arboretu Bukovina v PR Hruboskalsko a je umístěno na strategickém místě na velmi
frekventované trase mezi Hrubou skálou a Valdštejnem. Objekt, který je kulturní památkou, byl opraven
v r. 2005 a je plně funkční a pro veřejnost otevřen v měsících květen-září.
V budoucnu doporučujeme větší zapojení vlastního arboreta, zejména k interpretaci problematiky historie
a důsledků zavádění introdukovaných dřevin do lesnické praxe.
Infocentrum Věžák
Objekt je umístěn na frekventované pěší a cyklistické trase v PR Podtrosecká údolí. Středisko poskytuje v
sezoně (červen-září) potřebné služby; plánovaná investice kvalitu služeb zlepší. Expozici je nutno zaměřit
na sdělení vázaná na lokalitu tak, aby se doplňovala s místní naučnou stezkou.

Důležitým úkolem DP a IS je návštěvníky směřovat k místům turisticky zatížitelným cestovním ruchem
a tak snížit tlak vysoké návštěvnosti na stávající oblasti, dále na stávající kvalitní návštěvnickou
infrastrukturu (naučné stezky…), a prezentovat omezení, s nimiž se v CHKO návštěvník setká, a
pravidla, kterými se návštěvník při pobytu v CHKO má řídit. Dále zajišťuje i veřejné WC.

Ostatní informační střediska, infocentra - miniinfobody
Miniinfobody mohou vznikat ve spolupráci s partnery, převážně obcemi, na nástupních místech do
Českého ráje jako součást zázemí parkovišť, klíčových turistických atraktivit, informačních kiosků či
altánů stávajících nebo plánovaných. Cílem je využít návštěvnickou infrastrukturu ve vlastnictví
partnerů k umístění základních informací o CHKO ČR, mapy, pravidel chování, tiskovin ad.
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Naučné stezky
Princip klasické naučné stezky spočívá v tom, že návštěvník panely absolvuje v určitém pořadí, tedy
jde v určitém směru a měl by mít možnosti si prohlédnout všechny panely na její trase. Naučná stezka
má společné klíčové téma, návštěvníkovi přibližuje jedno, případně několik málo dílčích sdělení a
využívá autentická místa a fenomény, kde lze konkrétní sdělení dobře ilustrovat. Tomu pak odpovídá
výběr lokality naučné stezky, vedení trasy a umístění jednotlivých panelů. V závislosti na definované
cílové skupině může být doplněna o různé interaktivní prvky.
Ohledně stávajících naučných stezek ve vlastnictví AOPK ČR navrhujeme (kromě nezbytné pravidelné
kontroly a údržby):
Dětská NS Příhrazskými skalami
doporučujeme odstranit z terénu zbytky starých verzí naučné stezky, zanést ji jako dětskou NS do
turistických map, při obnově panelů důsledně dbát na cílovou skupinu (používají se zde zbytečně
odborné a technické termíny) a vyřešit nefungující technické detaily na interaktivních prvcích.
NS Podtrosecká údolí
doporučujeme opravit poškozená zastavení a znovu vytisknout průvodce a/nebo doplnit online
průvodcem ke stažení, který by zájemcům o odborný výklad podrobněji objasňoval jevy exponované
na jednotlivých zastaveních.
NS Plakánek
stezka je poměrně nová, nicméně v případě realizace dílčích oprav doporučujeme přesun zastavení
na haťovém chodníku do místa jeho rozšíření, na tabuli “lesy” umístit skutečně zmiňované vzorky dřev
či využít k interpretaci vyhlídkovou plošinu u rybníka. Rovněž neaktuální průvodce NS, jak klasické tak
dětské, vycházející ze starého trasování stezky by bylo vhodné stáhnout z infocenter a nahradit
aktualizovanou podobou.
NS Klokočské skály
při budoucí obnově doporučujeme lépe rozčlenit text a zapracovat na očištění textů od odborných
výrazů.
NS Besedickými skalami
stezka je ve špatném technickém stavu. Při obnově doporučujeme prezentovat jasná sdělení
související s lokalitou a jednotlivými místy zastavení, používající jednodušší a jazykově méně odborné
texty, strukturované pomocí nadpisů a podnadpisů. Zachovat plnohodnotné dvojjazyčnosti není v
případě této stezky efektivní.
NS Kozákov
při budoucí obnově doporučujeme opustit formálně popisný jazyk a zapracovat na vtažení
návštěvníka do strhujícího děje vzniku krajiny kterou je stezka vedena.
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NS Hruboskalsko
jedna z nejnavštěvovanějších NS CHKO je poměrně dobře zpracovaná s poutavou grafikou a poměrně
dobrou vazbou tabulí na jednotlivá místa. Nicméně při budoucí obnově doporučujeme očistit trasu od
starých tabulí, upravit pojmenování zastavení místními názvy bez jejich vysvětlení (u těch méně obvyklých
odvádí pozornost od hlavního sdělení zastavení např. Cestník). Vzhledem k trasování ve vysoce exponované
lokalitě zvážit dvojjazyčnost. Provádět dotisky průvodce dostupného v místě, v IS CHKO Bukovina. Distribuci
doplnit o další body na trase a v okolí (Valdštejn, Hrubá skála, SEV Český ráj Sedmihorky).
NS Reliéfy u Kopicova statku
Drobná stezka vedená roklí se skalními reliéfy je svého druhu historickým exponátem. Jednotlivé tabule
jsou značně zchátralé a jsou spíše dokumentem doby, ve které vznikly. Vzhledem k atraktivnosti
interpretovaného fenoménu doporučujeme stezku obnovit a zaměřit se na problematiku poškozování skal.

NS Průlom Jizery u Rakous
Nová stezka je jak technicky, tak náplní dobře přizpůsobena dominantní cílové skupině, cyklistům, se
zastaveními situovanými na místech přirozených zastávek. Doporučujeme stezku vhodně doplnit
odpočívkami.
Geologická instalace
Jedná se o různé typy instalací od tzv. kamenných zahrádek na veřejných prostranstvích po
plnohodnotné expozice hornin pod širým nebem (na území CHKO například na Kozákově, v
Kacanovech či Vyskři). V případě dobrého výběru lokality a propojení instalace s místem jsou vítaným
objektem zpřístupňujícím geologickou problematiku laické veřejnosti. Je však nutno důsledně dbát na
cílovou skupinu. V případě interpretace geologických fenoménů se velmi často stává, že problematika
je podána natolik odborně, že laika od sebe odpudí. Rovněž se přímo nabízí, aby byly instalace hornin
realizovány s větší invencí a kreativitou než doposud, kdy se obvykle jedná o prosté nahromadění
kamenů ve vymezeném prostoru.
Projektové tabule
Jedná se o dočasné panely bez pevného ukotvení do země využívané v lokalitách realizovaných
projektů či managementových opatření, která je zapotřebí návštěvníkům nejen oznamovat, ale
zejména je interpretovat. Příkladem mohou být opatření na podporu vegetace skalních stepí na
Troskách, Mužském či Vyskři. Kácení nepůvodních druhů dřevin. Dočasné omezení vstupu z důvodu
hnízdění atd.
Ptačí pozorovatelny
Jedná se obvykle o zastřešené kryté altány obvykle u vodních ploch atraktivních pro ptactvo (Žabakor,
Rokytnický rybník). Pozorovatelny mohou být jak volně přístupné, tak s omezeným režimem (např.
přístupné pouze s průvodcem). V případě zvažované pozorovatelny u Sedmihorek je třeba velmi citlivě
nastavit režim provozu vzhledem k vysokému potenciálu přetěžování lokality v případě neřízené
návštěvnosti.
18

Mobilní informační bod (například trakař, nůše)
Pojízdný či přenosný informační bod či tabule, jehož výhodou je mobilita a nízké nároky na prostor.
Lze jej využít k oslovení návštěvníků v místech s jejich vysokou koncentrací bez stávajícího zázemí, při
hromadných akcích pořádaných jinými organizátory, při pořádání vlastních akcí a všude tam, kde je
třeba reagovat na konkrétní situaci. Lze jej výhodně kombinovat s toulavou interpretací.
Živá interpretace
Prohlídky s průvodcem
Jedná se o pravidelné prohlídky v tradičních prohlídkových objektech, jako jsou místní muzea (lidé jsou
– na rozdíl od občasných exkurzí - zvyklí tyto objekty navštěvovat) nebo příležitostné terénní exkurze
s proškoleným místním průvodcem (TIC, nezávislý místní průvodce) či odborníkem – např.
pracovníkem AOPK ČR, DP či externím odborníkem. K tradičním prohlídkovým objektům v území patří
Dlaskův statek, Muzeum drahých kamenů a Votrubcův lom, Bozkovské dolomitové jeskyně ad.
Toulavá interpretace, terénní služba
Toulavá interpretace je varianta živé interpretace, kterou je možno nabídnout v nejfrekventovanějších
časech a v nejfrekventovanějších místech CHKO. Toulavá interpretace pracuje se sdělením, které chce
vyložit, a oslovuje za tím účelem návštěvníky přítomné na místě, reaguje na jejich otázky či zájem.
Toulavý interpretátor – toulavec – návštěvníky v případě potřeby usměrňuje. Toulavce je zapotřebí
kvalitně proškolit.
Podobu toulavé interpretace může mít terénní služba, ale uplatní se i jako vysvětlení a prosazování
omezení pohybu či konkrétního chování v lokalitách, kam je zakázán vstup nebo kde je třeba vysvětlit
potřebu klidového režimu. Důraz by měl být kladen zejména na lokality s vysokou návštěvností a
koncentrací problematického chování návštěvníků. V žádném případě není možno zaměňovat
toulavou interpretaci a restriktivní vynucování práva.
Weby, sociální sítě
Weby Správy CHKO, Domu přírody i Informačního střediska spolupracují a odkazují na sebe navzájem.
Cílem je usnadnit uživatelům kontakt a získání informací. Obsahují základní prezentace území, která
by měla pro potenciálního i skutečného návštěvníka vytvářet celistvý obraz území CHKO. Měla by
obsahovat všechna sdělení a souvislosti a nabídnout mu i podrobnější informace, které není v terénu
nutné prezentovat všem a návštěvník si je v případě zájmu může snadno dohledat.
Weby mají návštěvníka směřovat k dalšímu objevování CHKO v mezích toho, co je možné nabídnout a
není v rozporu se zájmy ochrany přírody a hospodářským provozem – viz Zdroje interpretace, dále část
KPNV Limity využití území, případně jinými omezeními, která jsou v území platná. Weby návštěvníkovi
poskytnou potřebné základní turistické informace o území, do kterého jede (dostupnost, orientace,
služby, omezení, s nimiž se v CHKO setká) a seznámí jej s pravidly chování při návštěvě a pobytu v
CHKO. Důležité je, aby podporovaly cíle KPNV.
Facebook a další sociální sítě (instagram, twitter...) jsou široce rozšířená a proměnlivá média, kde
probíhá komunikace, proudí informace, vytvářejí a prezentují se názory a postoje, které je třeba
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sledovat, reagovat na ně, usměrňovat je. Vlastní fb a další profily je třeba udržovat aktivní a živé a
pečovat o kulturu a etiku všech příspěvků. Jsou vhodné zejména pro rychlé sdílení informací a
budování podpůrné přátelské komunity. Podporované a propagované aktivity musí být v souladu se
Zdroji interpretace a Limity využití území.
Vzhledem k velké propagační síle webů a sociálních sítí je třeba velký důraz klást i na nástroje
spravované klíčovými partnery (geoparkem, destinací, mapy.cz...). Je třeba důsledně dbát na soulad
virtuální prezentace těchto partnerů zejména s Limity pro využití území.
Digitální průvodci
Virtuální on-line či off-line průvodce (např. nakoleipesky.cz, izi TRAVEL), naučnou stezkou, trasou či
územím. Průvodce funguje na principu volně stažitelné aplikace do mobilního telefonu. Aplikace
umožňuje tvořit prohlídky po objektech a venkovní trasy. Trasy jsou vyznačeny v mapě, jednotlivá
zastavení mají svůj popis, fotografie a audio stopu. Prohlídky po objektech nejsou vázány na mapu.
Trasy a prohlídky mohou být zdarma nebo zpoplatněny, záleží na tvůrci. Je vhodné upřednostnit využití
stávajících platforem, na něž jsou již uživatelé zvyklí a soustředit se pouze na vytváření obsahu, nikoliv
prostředí platformy. Zvolené trasy i obsah zastavení by měl respektovat Zdroje interpretace a Limity
využití území.
Návštěvnická mapa CHKO
Jednoduchá návštěvnická mapa Českého ráje s lokalizací jednotlivých fenoménů (pouze těch, které je
vhodné ukazovat – viz Zdroje interpretace, část KPNV Limity využití území) a jednoduchým popisem.
Mapa umožňuje směrovat pozornost návštěvníků do vybraných lokalit. Bude zahrnovat přírodní,
historické i kulturní dědictví oblasti, které bude stručně představeno v souladu se sděleními, která
definuje interpretační plán. Mapa by měla mít formu trhacího bloku A3 a místy její distribuce by tak
byla turistická informační centra na území a v blízkosti CHKO, muzea, další místní atraktivity a
ubytovatelé. Oboustranná mapa musí obsahovat také jasně vyznačené oblasti s omezeným vstupem
a pravidla chování v CHKO. Vzhledem k charakteru nástroje by měla mapa vzniknout v úzké součinnosti
s destinační agenturou a Geoparkem Český ráj.
Hledačka
Aktivita pro vyznavače hledaček (questingu), které jsou podobné šipkované či hledání „pokladu“.
Hledačky by měly být vytvářeny pouze v místech, kde bude zajištěna údržba hledačky i krabice s
pokladem, tj. kde na ně někdo pravidelně dohlíží a kontroluje je. Zvolené lokality i obsah hledaček
budou respektovat Zdroje interpretace a Limity využití území. Optimální je jejich realizace s aktivními
partnery v území, kteří běžně pracují s místními znalci a milovníky území, místními dětmi a podobnými
skupinami místních obyvatel, u nichž je vhodné podporovat a ukotvovat vztah k místu kde žijí.
Tiskoviny, propagační materiály
Význam tištěných materiálů i přes pokročilou digitalizaci nezanikl. K osvědčeným informačním
materiálům patří průvodce naučnými stezkami – doplňují interpretaci dostupnou na panelech,
umožňují přečíst si informace i jinde než v terénu, mapka může sloužit k lepší orientaci, tiskovina může
splnit i funkci suvenýru či pracovního listu.
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Území je zejména díky aktivitám destinační agentury a geoparku těmito tiskovinami poměrně
saturováno a problematika ochrany území v nich dostává odpovídající prostor.
Vydávání tiskovin spojených s významnými tématy a výročími, projekty či kampaněmi je efektivním
nástrojem práce s hlavními sděleními pro Český ráj. Mohou to být například tiskoviny spojené s
návratem velkých šelem, s odlesňovacími zásahy směřujícími k ochraně společenstev na Troskách či
Mužském atp.
Tiskoviny by měly ctít zásady dobré interpretace: směřovat k dobře formulovanému cíli, oslovovat
konkrétní cílovou skupinu a používat komunikační prostředky (jazyk, míra odbornosti, grafická úprava,
obrazový doprovod), které jí vyhovují. Tematicky musí vycházet z KPNV.
Akce pro veřejnost
Akce pro veřejnost jsou obvykle organizačně, časově i personálně náročné, je třeba je připravovat s
časovým předstihem, sladit termín konání s potenciálně konkurenčními podniky oslovujícími stejnou
cílovou skupinu, mít k dispozici potřebné technické zázemí. Kvalitní akce pro veřejnost (Noční pochod
na Kozákov, Soví noc, Vítání ptačího zpěvu ad.) se mohou stát tradicí se všemi výhodami z toho
plynoucími (snadná propagace, vysoká návštěvnost, osobní a dlouhotrvající zájem účastníků,
ekovýchovný efekt, podpora osobních kontaktů, příležitost pro neformální komunikaci).
Výhodná je rovněž možnost využít akcí pořádaných partnery a oslovit tak méně obvyklé cílové skupiny
a velký počet návštěvníků.

Hlavní sdělení
Pískovcová skalní města a kužely vrchů sopečného původu, chladné vlhké role a teplé
suché skalní polohy, divoká změť skalních bludišť a otevřený prostor vodních ploch a
polí, dominanty hradů a zámků, drobnější objekty lidové i sakrální architektury tvoří
malebnou, pestrou, jemnozrnnou krajinu, která se stala místem zrodu a rozvoje
turistiky, horolezectví, historicky první chráněnou krajinnou oblastí. Český ráj, tato
jedinečná harmonická krajina po staletí poskytující dostatek prostoru pro přírodu i
člověka, potřebuje naši péči a ochranu, aby nepřestala být rájem.
Dílčí sdělení 1

Výjimečné přírodní, kulturní a historické dědictví Českého ráje je výsledkem dlouhodobého
trvalého osídlení geologicky a geomorfologicky pestrého území.
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Dílčí, podrobnější sdělení

a)
Český ráj je krajinou
kontrastů: pískovce a vyvřeliny,
sucho a voda, studené, vlhké rokle
a teplé, suché vrcholy skal a vrchů;
rozlámaná a nepřehledná krajina
skalních měst sousedící s plochou
zemědělsky obhospodařovanou
kulturní krajinou; daleké otevřené
výhledy a skrytý uzavřený svět
skalních bludišť. Tyto kontrasty
zakládají pestrost biotopů, jejímž
výsledkem je zajímavá biologická
rozmanitost.

Prostředky
interpretace
obecně

Lokality, kde lze sdělení prezentovat
nebo které je možné využít

Expozice DP ČR

DP ČR, IS, miniinfobody

Expozice IS

NS Hruboskalsko, Dětská NS
Příhrazskými skalami, NS Plakánek, NS
Klokočskými skalami, NS Besedickými
skalami, NS Podtrosecká údolí, NS
Prachovské skály, NS Průlom Jizery u
Rakous

Naučná stezka /
trasa s panely
Weby
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce
Návštěvnická mapa
Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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Rozhledny a vyhlídková místa (např.
Kozákov, Trosky, Vyskeř, Drábské
světničky, Hrubá skála…)

b)
Hrady,
zámky,
drobné
sakrální stavby (skalní reliéfy,
kapličky) i typické roubené domy
(pojizerský,
sobotecký)
byly
vybudovány z místních materiálů
(kámen, dřevo) a v krajině citlivě
umístěny tak, že do ní “vrůstají” a
spoluvytvářejí její půvab a krajinný
ráz.

Expozice
DPExpozice IS
Naučná stezka /
trasa s panely
Weby
Prohlídka s
průvodcem

DPČR, IS
NS Plakánek, NS Klokočské skály, NS
Podtrosecká údolí, Dětská NS
Příhrazskými skalami, NS Hruboskalsko,
Hrady Trosky, Kost, Vranov, Valdštejn,
Frýdštejn, Valečov, Zbirohy, Rotštejn,
Pařez, Zámek Hrubá Skála, Humprecht,
Jičín

Sobotka, Malá Skála, Mužský, Klokočí,
Rakousy, Nebákov, Hrubá Skála, Vesec,
Návštěvnická mapa Nepřívěc,
Digitální průvodce

Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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Dlaskův statek, Kopicův statek, mlýny
(Podsemínský, Nebákovský ad.)
Pekařova brána

c)
Zemědělství, dříve sloužící k
obživě místních obyvatel a
spoluvytvářející malebnost, půvab a
pestrost zdejší přírody a krajiny, se
vlivem intenzifikace, zvětšování
obhospodařovaných ploch a
používání chemických látek svým
charakterem přibližuje průmyslové
výrobě se všemi negativními
souvislostmi (znečišťování
prostředí, pokles schopnosti
zadržet vodu v krajině…)

Expozice DP, IS

DPČR, IS

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Plakánek, NS Klokočské skály, NS
Podtrosecká údolí, Dětská NS
Příhrazskými skalami, NS Kopicův
statek, NS Průlom Jizery u Rakous

Weby
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce

Rozhledny a vyhlídkové body (hlavně
Trosky, Frýdštejn, Kozákov,…)

Návštěvnická mapa Pozitivní příklady Mužský, Besedice,
Koberovy, Vranové, jižní svahy
Hledačka
Kozákova, Prackov, Michovka,
Programy DP a SEV Rakousy...
ČR
Problematický obraz: intenzivně
obhospodařované Sobotecko,
Programy SCHKO
Bousovsko...
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
Vítání ptačího
zpěvu
Soví noc
Netopýří noc
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d)
Bohatství pramenů a
pramenišť, vodních toků, rybníků a
mokřadů v těsném sousedství
pískovcových skal vytváří
krajinářsky i přírodovědně
jedinečné situace a poskytuje
podmínky pro život na vodu
vázaných rostlin a živočichů.
Prameny a studánky
neodmyslitelně patří ke krajině
Českého ráje.

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Plakánek, NS Průlom Jizery u
Rakous, NS Podtrosecká údolí, NS
Manželů Scheybalových (Ondříkovický
kras), NS Hruboskalsko, NS Klokočské
skály.

Weby
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce

Ptačí pozorovatelna Žabakor,
Sedmihorský mokřad

Návštěvnická mapa Sedmihorské prameny, Bezednice,
Hledačka
Ptačí
pozorovatelny
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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Nebákov, Podkost,Podsemínský mlýn,
Komárovský rybník

e)
Lesy a zbytky přirozených
lesních společenstev, například
reliktních borů nebo bučin, jsou
nejen místem výskytu na les
vázaných druhů rostlin, živočichů i
hub, ale jejich tzv. mimoprodukční
funkce mají zásadní význam pro
člověka.

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Plakánek, NS Průlom Jizery u
Rakous, NS Podtrosecká údolí, NS
Hruboskalsko, NS Klokočské skály,
Dětská NS Příhrazskými skalami, NS
Kozákov.

Weby
Prohlídka s
průvodcem

Arboretum Bukovina

Digitální průvodce
Návštěvnická mapa
Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály

Dílčí sdělení 2
Pískovcová skalní města a vrchy vulkanického původu jsou základem výjimečnosti a přitažlivosti
krajiny Českého ráje.
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Dílčí, podrobnější sdělení

a)
Druhohorní kvádrové
pískovce usazené kdysi na dně
moří snadno zvětrávají; tak vznikla
hluboká údolí, rokle, skalní města,
jeskyně, převisy, římsy, skalní okna
a další typické tvary včetně
drobných voštin, škrapů, lišt a
železitých inkrustací.

Prostředky
interpretace
obecně

Lokality, kde lze sdělení prezentovat
nebo které je možné využít

Expozice DP ČR

DP ČR, IS ČR

Expozice IS

NS Besedickými skalami, NS Kozákov,
NS Prachovské skály, NS Hruboskalsko,
NS Klokočské skály, Dětská NS
Příhrazskými skalami

Naučná stezka /
trasa s panely
Weby
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce
Návštěvnická mapa
Hledačka
Programy DP
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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Obecně ve všech oblastech vyvinutých
skalních měst mimo zóny A a A+

b)
Kozákov, Mužský, Zebín,
Vyskeř, Trosky a další typické vrchy
jsou pozůstatky sopečné činnosti; v
dutinách vulkanických hornin
krystalizovaly vyhledávané
polodrahokamy (acháty, jaspisy,
záhnědy, olivíny, ametysty...).

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Kozákov, Dětská NS Příhrazskými
skalami (Mužský)

Weby

SEV ČR

Venkovní
geologické
expozice - instalace
hornin

Kozákov (vč. Votrubcova lomu a
muzea), Mužský, Vyskeř, Humprecht,
Prackov,

Votrubcův lom s
muzeem drahých
kamenů
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce
Návštěvnická mapa
Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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Ve spolupráci s Geoparkem Český ráj
možno využít i lokality mimo CHKO Veliš, Čeřovka, Zebín
Muzeum Českého ráje v Turnově,
Muzem Železnice, Muzeum Mnichovo
Hradiště, Instalace hornin realizované
geoparkem
Obecně po celém území CHKO mimo
zóny A a A+ v místech zpevnění
šotolinových cest kamenivem z
místních lomů s výskytem atraktivních
minerálů (v Ráji jsou cesty sypané
drahým kamením).

c)
Stovky skalních věží, nesoucí
mnohdy vtipná a půvabná jména, se
staly
místem
zrodu
českého
pískovcového lezení. Českorájská
skalní města patří k významným
pískovcovým lezeckým oblastem v
Evropě.

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Hruboskalsko, NS Prachovské skály,
Dětská NS Příhrazskými skalami

Weby

Autokemp Sedmihorky - Skaláček

Prohlídka s
průvodcem

Skalní vyhlídky Hruboskalska,
Prachovských a Příhrazských skal

Digitální průvodce

Muzeum Českého ráje v Turnově
(expozice horolezectví)

Návštěvnická mapa
Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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d)
Kouzlo romantické krajiny
skalních měst podnítilo mimořádný
rozvoj turistiky v Českém ráji již
v 19. století, kdy vznikaly první
turisticky značené trasy, schodiště
či vyhlídky.

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

Dětská NS Příhrazskými skalami, NS
Hruboskalsko, NS Prachovské skály, NS
Kozákov,

Weby
Prohlídka s
průvodcem

SEV ČR
Historické skalní vyhlídky

Digitální průvodce

Turistická chata Kozákov,

Návštěvnická mapa

Hrubá Skála, Valdštejn, Trosky,
Pantheon, Frýdštejn, Humprecht

Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály

Dílčí sdělení 3
Má-li Český ráj zůstat rájem, potřebuje i nadále ochranu a péči.
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Trasa Zlaté stezky.

Dílčí, podrobnější sdělení

a) Jedinečnost přírody a krajiny
Českého ráje je důvodem, proč zde
byla v roce 1955 vyhlášena první
chráněná krajinná oblast
v tehdejším Československu.

Prostředky
interpretace
obecně

Lokality, kde lze sdělení prezentovat
nebo které je možné využít

Expozice DP ČR

DP ČR, IS ČR

Expozice IS

NS Hruboskalsko, Dětská NS
Příhrazskými skalami, NS Plakánek, NS
Klokočskými skalami, NS Besedickými
skalami, NS Podtrosecká údolí, NS
Prachovské skály, NS Průlom Jizery u
Rakous

Naučná stezka /
trasa s panely
Weby
Prohlídka s
průvodcem

SEV ČR

Digitální průvodce

Textová část venkovních map KČT

Návštěvnická mapa

Nástupní místa klíčových lokalit

Hledačka
Programy DP
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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b) Pískovcové skály a pestrost jejich
tvarů (převisy, rokle, brány, voštiny,
římsy,
hodiny
apod.),
které
neodmyslitelně patří k Českému ráji,
poškodilo
a
stále
poškozuje
rozdělávání ohňů pod převisy a mezi
skalami, horolezectví, pohyb turistů a
s tím spojené veškeré negativní
dopady (eroze, eutrofizace...)

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Hruboskalsko, Dětská NS
Příhrazskými skalami, NS Plakánek, NS
Klokočskými skalami, NS Besedickými
skalami, NS Podtrosecká údolí, NS
Prachovské skály, NS Kopicův statek

Weby
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce
Návštěvnická mapa
Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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SEV ČR
Muzeum Českého ráje v Turnově
expozice horolezectví,

c) Lesy čelí mnoha nepříznivým vlivům
(nepřirozená skladba dřevin, sucho,
škůdci, přemnožení spárkaté zvěře),
nevhodné lesní hospodaření dále
omezuje prostor pro výskyt vzácných
rostlin a živočichů.

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Hruboskalsko, Dětská NS
Příhrazskými skalami, NS Plakánek, NS
Klokočskými skalami, NS Besedickými
skalami, NS Podtrosecká údolí, NS
Prachovské skály, NS Vyhlídkový okruh
pod Sokolem

Weby
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce
Návštěvnická mapa
Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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SEV ČR
Arboretum Bukovina

d) Prameny a prameniště, vodní
toky, rybníky a mokřady vyžadují
šetrné, přírodě blízké
obhospodařování a důslednou
ochranu, mají-li nadále poskytovat
vhodné podmínky pro život rostlin
a živočichů vázaných na vodu.
Splouvání Jizery za nízkého stavu
vody vede k významnému
poškození rostlin a zejména
živočichů v ní žijících.

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Plakánek, NS Průlom Jizery u
Rakous, NS Podtrosecká údolí, NS
Manželů Scheybalových (Ondříkovický
kras), NS Hruboskalsko, NS Klokočské
skály.

Weby
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce

Ptačí pozorovatelna Žabakor,
Sedmihorský mokřad

Návštěvnická mapa

Sedmihorské prameny, Bezednice,

Hledačka

Nebákov, Podkost,Podsemínský mlýn,
Komárovský rybník

Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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e) Probíhající klimatická změna a
globalizace přivádějí do Českého
ráje nové, dříve se zde
nevyskytující druhy rostlin a
živočichů, které jsou zdrojem
nežádoucích změn ve zdejší
přírodě, ohrožují existenci místních
druhů a tím křehkou stabilitu a
odolnost ekosystémů.

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Hruboskalsko, Dětská NS
Příhrazskými skalami, NS Plakánek, NS
Klokočskými skalami, NS Besedickými
skalami, NS Podtrosecká údolí, NS
Prachovské skály, NS Vyhlídkový okruh
pod Sokolem

Weby
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce
Návštěvnická mapa
Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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SEV ČR
Obecně po celém území CHKO mimo
zóny A a A+ v místech s výskytem
těchto druhů

3f. . Pro zachování typického
krajinného rázu Českého ráje je
nutná nejen poučená péče o stavby
lidové architektury a drobné sakrální
památky, ale také ochrana krajiny
před nevhodnou zástavbou.

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Kozákov, Dětská NS Příhrazskými
skalami (Mužský)

Weby

SEV ČR

Prohlídka s
průvodcem

Sobotka, Prackov, Rakousy, Dolánky,
Hrubá Skála, Troskovice, Podkost

Digitální průvodce

Rozhledny a vyhlídkové body

Návštěvnická mapa
Hledačka
Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály
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3g. Vlivem stoupající intenzity
lidských aktivit v krajině Českého
ráje mizí území ticha, klidu a tmy,
nepostradatelná pro všechny živé
bytosti.

Expozice DP, IS

DP ČR, IS ČR

Naučná stezka /
trasa s panely

NS Podtrosecká údolí

Weby
Prohlídka s
průvodcem
Digitální průvodce
Návštěvnická mapa
Hledačka

SEV ČR
Kemp Sedmihorky - vs. sedmihorský
mokřad, tábořiště Svitačka vs. Apolena
Trosky - přístupná Baba a nepřístupná
Panna
Jako kontrastní příklad využít
Hruboskalsko, Prachovské skály

Programy DP a SEV
ČR
Programy SCHKO
ČR
Mobilní infobod
Toulavá
interpretace
Využití
informačních míst
partnerů v
nástupních místech
k umístění
infotabulí,
infomateriálů ad.
Informační a
propagační
materiály

Dílčí sdělení sdělení 4
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou největšími dolomitovými jeskyněmi u nás skrývajícími největší
podzemní jezero v Čechách.
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Dílčí, podrobnější sdělení

a)
Jedinečná výzdoba jeskyní
není tvořena jen krápníky, ale
zejména unikátním množstvím a
tvary křemenných lišt a říms
vyvětralých z dolomitu.

Prostředky
interpretace
obecně

Lokality, kde lze sdělení prezentovat
nebo které je možné využít

Expozice ve
vstupním objektu
jeskyní

Vstupní objekt jeskyní
Prostor “shromaždiště” před vstupním
objektem

Interaktivní prvky v
prostoru před
vstupem do jeskyní

Vlastní prostory návštěvnické trasy
jeskyněmi

Weby

Záchytné parkoviště v Bozkově

Prohlídka s
průvodcem

IC v okolních obcích i v širším území
Geoparku Český ráj

Specializované
programy Správy
jeskyní ČR
Využití
informačních míst
partnerů v širším
okolí (optimálně na
území geoparku)
Informační a
propagační
materiály
Propojení s NS
Vošmenda
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b)
Voda mizející z povrchu v
závrtech i puklinách se hromadí v
podzemí a napájí jezero
průzračnou krasovou vodou.

Expozice ve
vstupním objektu
jeskyní

Vstupní objekt jeskyní
Vlastní prostory návštěvnické trasy
jeskyněmi

Interaktivní prvky v
prostoru před
vstupem do jeskyní

Prostor “shromaždiště” před vstupním
objektem

Weby

Záchytné parkoviště v Bozkově

Prohlídka s
průvodcem

IC v okolních obcích i v širším území
Geoparku Český ráj

Specializované
programy Správy
jeskyní ČR
Využití
informačních míst
partnerů v širším
okolí (optimálně na
území geoparku)
Informační a
propagační
materiály
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c)
Ne všechna výzdoba v jeskyni
je dílem přírody. Některým,
návštěvníky zdevastovaným
částem výzdoby bylo nutno vyrobit
“protézy”.

Expozice ve
vstupním objektu
jeskyní
Prohlídka s
průvodcem

Vstupní objekt jeskyní
Prostor “shromaždiště” před vstupním
objektem
Vlastní prostory návštěvnické trasy
jeskyněmi

Specializované
programy Správy
jeskyní ČR

Problémy a vazby, doporučené směry rozvoje

Nedostatečná/problematická komunikace s partnery/spolupráce s partnery a aktéry CR
Současný stav:
V Českém ráji se prolínají zájmy organizací a institucí veřejné správy, podnikatelského sektoru i
nestátních neziskových subjektů (podrobněji viz analytická část KPNV). AOPK ČR hájí na území CHKO
ČR veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny jak z pozice orgánu státní správy, tak z pozice orgánu
odborného. Při tom se přirozeně setkává se zájmy ostatních subjektů, které mohou být mimoběžné,
shodné či konfliktní. Poznání záměrů, priorit, motivací a kompetencí jednotlivých subjektů je důležité
pro hledání společných cílů krátkodobých i dlouhodobých, pro uskutečňování konkrétních opatření,
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pro synergické využívání kompetencí a prostředků. Současné personální kapacity na SCHKO ČR jsou
pro tento úkol nedostatečné.
Návrh:
Systematicky a proaktivně komunikovat a spolupracovat s institucemi a organizacemi v oblasti
cestovního ruchu, jejichž zájmy a aktivity vytvářejí předpoklady pro solidní partnerství. Povaha,
intenzita i efektivita komunikace a spolupráce se může lišit případ od případu podle charakteru
organizace, historie vzájemných kontaktů a povahy zájmů. Na zřízení a provozu informační platformy
by se mohl podílet Dům přírody.
Opatření:
vyhodnotit zájmy a aktivity subjektů působících v Českém ráji s cílem vytvořit skupinu
klíčových partnerů
využít KPNV jako společný základ pro komunikaci a spolupráci
zpracovat komunikační strategii s klíčovými partnery (popis stavu, cílů, hlavních témat,
komunikačních nástrojů…)
do praktického uplatňování této komunikační strategie zapojit DP
zapojovat se do dlouhodobých/strategických plánovacích procesů alespoň na regionální
úrovni
oslovovat místní /regionální významné/známé osobnosti a zvát je ke spolupráci
ke komunikaci využívat i neformální příležitosti a tyto vytvářet; dávat přednost osobní
komunikaci, kdykoli je to možné
hledat společné cíle a prostředky s obcemi, provozovateli IC, nestátními neziskovými
organizacemi (spolky, nadace, ústavy), příspěvkovými organizacemi (muzea, knihovny ad.)
komunikaci a spolupráci sledovat, hodnotit a oceňovat
pravidelně (1x ročně?) pořádat společnou konferenci - příležitost k setkání (hodnocení,
plánování, diskuse nad významnými tématy, trendy, neformální diskuse…)
mít dostatečnou personální kapacitu na zajištění komunikace a spolupráce s partnery v rámci
KPNV (viz aplikační část)

Dům přírody Českého ráje
Současný stav:
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Dům přírody je otevřen od roku 2016. Nabízí návštěvu tematické expozice o přírodním a kulturním
dědictví Českého ráje (vnitřní expozice, venkovní geologická expozice), ekovýchovné programy pro
všechny stupně škol, exkurze, výstavy, přednášky zabývající se Českým rájem i přírodními oblastmi v
zahraničí, ornitologický kroužek, ekodny, tematické akce, příležitost ke koupi regionálních výrobků.
Bližší zhodnocení viz analytická část. Pro Dům přírody byl v roce 2016 zpracován Interpretační plán,
jehož hlavními tématy jsou:
Český ráj jako přírodně a krajinně cenné území pískovcových skal, kde vznikají podzemní vody a
probíhá jejich koloběh;
Český ráj jako místo romantické turistiky;
Český ráj jako krajina historického osídlení;
Český ráj jako tradiční místo nalezišť a zpracování polodrahokamů.
Dům přírody pracuje podle ročního plánu činnosti, v roce 2019 expozicí prošlo asi 4500 návštěvníků.
Významnou část činnosti DP tvoří ekovýchovné programy pro školy (54 EVVO programů realizovaných
v roce 2019).
Návrh:
Prohloubit provázanost mezi činností DP a interpretačními potřebami Správy CHKO ČR. Činnosti DP
upravit a/nebo doplnit tak, aby vycházely z KPNV ČR a aby DP byl plnohodnotným prostředkem
interpretace a nabízel nejen tradiční, zaužívané a dlouhodobě osvědčené programy a aktivity, ale
dokázal reagovat na měnící se interpretační potřeby území.
Opatření:
- udržovat pravidelnou komunikaci mezi Správou CHKO ČR a DP tak, aby vzrostla vzájemná
informovanost a spolupráce a byly tak vytvořeny předpoklady pro efektivnější fungování DP jako
prostředku naplňování KPNV
- aktualizovat Interpretační plán Domu přírody podle platné metodiky tak, aby DP naplňoval cíle platné
KPNV ČR
- uvnitř Správy CHKO ČR vytvořit takové personální a organizační podmínky, aby pracoviště mělo
dostatečnou a kompetentní kapacitu na pravidelnou a proaktivní komunikaci s DP, monitoring a
hodnocení činnosti DP ve vztahu ke KPNV; požadovat potřebné personální vybavení po provozovateli
DP
Globální Geopark UNESCO Český ráj
Současný stav:
Geopark byl vyhlášen v roce 2005, platná revalidace jako Geopark UNESCO by měla být obnovena v
roce 2020. Území Geoparku o rozloze 833 km2 je víceméně totožné s územím známým jako Český ráj
a výrazně územně přesahuje vlastní CHKO ČR. Poslání Geoparku se zaměřuje na místní obyvatele
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(rozvoj identity místních obyvatel a hrdost na místo) i návštěvníky (posilování zájmu o krajinu a
geologické fenomény), na ochranu geologického, přírodního a kulturního dědictví, na udržitelný rozvoj
regionu a šetrný cestovní ruch. Nově zpracovaný (leden 2020) strategický dokument vyjadřuje respekt
k zájmům OPK v území a síle dokumentů (PP), které je promítají do praxe využívání území.
Geopark patří k významným partnerům SCHKO ČR. Poslání geoparku i cíle strategie se významně
prolínají se zájmy OPK. Dosavadní existence Geoparku nezvětšila významně počet návštěvníků; není
jasné, jak se bude situace vyvíjet dál, ale je jasné, že nástroje na zvládnutí případné významně vyšší
návštěvnosti jsou slabé; růst návštěvnosti není v zájmu OPK. Jedním z nástrojů, které geopark zamýšlí
využívat ve prospěch rozvoje šetrného cestovního ruchu v Českém ráji, je rozptýlení návštěvnosti do
dosud klidových, méně známých okrajových oblastí.
Členem správní rady geoparku je zástupce SCHKO ČR; OPK má tedy přímý přístup k informacím i
možnost ovlivňovat rozhodování s ohledem na zájmy OPK.
Návrh:
Dosáhnout takové úrovně komunikace a spolupráce s Geoparkem Český ráj o.p.s., aby aktivity
geoparku působily ve prospěch veřejného zájmu na ochraně přírody jak v oblasti práce s místními
obyvateli, tak s návštěvníky přicházejícími z území mimo Český ráj, včetně zahraničních. Usilovat o
kvalitu (kvalitnější návštěvnický zážitek stávajících návštěvníků zejména v oblasti geoturismu), nikoli o
kvantitu (růst počtu návštěvníků, který je v rozporu se zájmy OPK). Ovlivňovat prezentaci a propagaci
geoparku (na území CHKO ČR) tak, aby sloužila ve prospěch, nikoli ke škodě předmětů ochrany, kvůli
nimž byla CHKO vyhlášena. Usilovat o maximálně efektivní spolupráci tak, aby se šetřily omezené
personální i finanční zdroje na obou stranách.
Opatření:
- cestou členství zástupce SCHKO ČR ve správní radě geoparku uplatňovat veřejný zájem na OPK při
rozhodování o aktivitách geoparku
- nastavit pravidelnou komunikaci mezi Správou CHKO ČR a geoparkem tak, aby vzrostla vzájemná
informovanost a byly tak vytvořeny předpoklady pro efektivní spolupráci všude, kde je to možné;
přitom vycházet z KPNV ČR jako základního dokumentu
- při rozvoji šetrného turismu v dosud málo navštěvovaných/okrajových částech Českého ráje
směřovat tyto aktivity mimo území CHKO ČR
- monitorovat a ovlivňovat přípravu propagačních a informačních materiálů geoparku (tiskoviny, web,
fb…) tak, aby tyto nevedly k vyššímu ohrožení předmětů ochrany či jiných citlivých lokalit (příklad:
propagace Apoleny, foto Sokolího polibku na webu geoparku apod.)
- podílet se konzultačně na přípravě geovycházek, geolokalit, exkurzí vedených geoprůvodci apod. tak,
aby tyto respektovaly limity území (viz mapa limitů v KPNV) a přispívaly k interpretaci tematicky
relevantních sdělení v KPNV
- spolupracovat na navrhování, realizaci a údržbě návštěvnické a interpretační infrastruktury
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- pravidelně hodnotit spolupráci v duchu nejlepších zásad partnerství, pracovat aktivně s výsledky
hodnocení a oslavovat úspěchy :-)
Nedostatek parkovišť
Současný stav:
Nedostatek parkovišť je dlouhodobým (15 let a více) problémem Českého ráje. Nedostatečná kapacita
parkovacích míst, neexistence parkovišť či legálních (místní obyvatele neobtěžujících a přírodní
prostředí nepoškozujících) příležitostí k parkování se týká jak nástupních míst do jádrových území či k
populárním atraktivitám, tak méně významných, doplňkových lokalit. Správa CHKO ČR se dlouhodobě
podílí na jednáních směřujících k řešení problémů spojených s parkováním. Parkování podél místních
komunikací je problematické nejen z pohledu OPK (např. poškozování/znečišťování lesních porostů a
luk), ale zpomaluje či zabraňuje průjezdu vozidel IZS či hospodářů. Vytipovávání vhodných pozemků a
projektová příprava se děje, realizace (vlastní výstavba parkovišť) zatím neprobíhá.
Návrh:
Podporovat z pohledu OPK nekonfliktní návrhy na záchytná parkoviště na vstupech do CHKO (z nich
pak kyvadlová doprava k hlavním atraktivitám), na malé odstavné plochy (do 10 aut) v přirozených
východiscích značených turistických cest a kultivaci či (v nezbytných případech) zkapacitňování
parkovacích ploch v blízkosti atraktivit (hrady, zámky, Prachovské skály apod.). Využívat managementu
dopravy v klidu k managementu návštěvnosti.
Opatření:
- aktivně vstupovat do jednání s investory (obcemi, vlastníky pozemků...), případně jednání iniciovat z
pozice partnera
- medializovat problémy s parkováním z pohledu OPK, místních obyvatel i návštěvnického zážitku
- usilovat o spolupráci s Policií (městská, ČR)
- propagovat využívání veřejné dopravy, turistických autobusů, cyklobusů („Jak do Ráje? Vlakem!“)
- u extrémně přetěžovaných lokalit zvážit zavedení aktivního značení upozorňujícího na obsazenost
parkovišť na hlavních sjezdech

Klidové oblasti
Současný stav:
Obdobně jako v jiných návštěvnicky atraktivních územích se mění podoba návštěvnosti Českého ráje;
zejména díky pohodlnějším a rychlejším způsobům dopravy se návštěvníci dostávají pohodlněji a
rychleji dál od nástupních míst, ráno dříve přijíždějí, večer později odjíždějí. Další tlak na území vzniká
používáním dronů, vyhlídkovými lety apod. Výsledkem je pohyb lidí, hluk a nedostatek klidu pro místní
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biotu i v dříve relativně klidnějších částech CHKO ČR. Současná územní ochrana pracuje s územím
CHKO z pohledu ochrany stanovišť, je vázána na území výskytu chráněných druhů a tedy na kvalitu
přírodního prostředí.
Návrh:
Vymezit prostory (viz kapitola Limity), jejichž hlavní hodnotou a cílem je klidovost chráněná
v souvislém, minimálně fragmentovaném území. Přispět k ochraně ubývajících a ohrožených, nicméně
legislativně převážně neukotvených hodnot – klid, ticho, tma, samota, „divočina“. Ve spolupráci s
partnery podniknout potřebné kroky k ochraně této klidové oblasti.
Opatření:
- Popsat klidovou oblast a zpracovat pravidla jejího režimu, ochrany, péče o ni
- bránit zvyšování turistické zátěže (obezřetný přístup k povolování hromadných akcí, rozšiřování
značených tras apod.)
- chránit klidovou oblast před popularizací a propagací (tiskoviny, TIC, geopark a další partneři,
skupiny na fb apod.)
- monitorovat stav a vývoj klidové oblasti z pohledu vývoje bioty tak, aby byla k dispozici solidní
argumentace ve prospěch klidovosti (např. přítomnost vlka)
- navrhnout téma klidovosti do aktivit a ekovýchovných programů pro DPČR, resp. SEV ČR (v
kontrastu s obvyklými programy zaměřenými na ochranu druhovou ochranu)

Nevhodná propagace citlivých lokalit
Současný stav:
Roste počet návštěvníků, jejichž radost z návštěvy půvabného místa by nebyla úplná, kdyby ji nesdíleli
na fb, twitteru, instagramu a dalších médiích, díky nimž se zpráva o radostném zážitku a krásném místě
obratem dostane k tisícům lidí. Dříve klidová, skrytá místa, která většinou nepožívají speciální ochrany
uvnitř CHKO ČR a která zůstávala stranou zájmu návštěvníků Českého ráje a bez větších problémů
unesla vstup oněch několika osob týdně, se vlivem této většinou nezamýšlené propagace na sociálních
sítích stávají cílem mnoha lidí; k poškození míst a fenoménů, které patří, až na výjimky, mezi předměty
ochrany CHKO ČR, dochází prostým zmnohonásobením počtu návštěvníků (eroze, sešlap, rozšiřování
cest, rušení živočichů v době hnízdění a odchovu mláďat, odhazování odpadků, exkrementy a s nimi
spojená eutrofizace, přenos diaspor nepůvodních druhů rostlin apod.).
Podobný efekt mívají snímky atraktivních lokalit, skalních objektů apod. umístěné v propagačních a
informačních materiálech o Českém ráji s nejlepším úmyslem ukázat půvaby tohoto výjimečného
území, jsou-li pořízeny z obtížně přístupných míst, případně míst, která nejsou běžným návštěvníkům
dostupná z důvodu územní ochrany (MZCHÚ mimo značené turistické trasy apod.).
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Návrh:
Ovlivňovat chování návštěvníků na sociálních sítích i partnerů (tvorba propagačních materiálů) tak,
aby jejich vlivem nedocházelo k poškozování přírodního prostředí CHKO ČR. Být aktivním tvůrcem
žádoucího obsahu, spolupracovat s partnery, s influencery (osobami ovlivňujícími veřejné mínění,
názory a postoje komunit na sociálních médiích apod.).
Opatření:
- v rámci SCHKO ČR vytvořit/modifikovat pozici pracovníka, který bude systematicky a pravidelně
sledovat sociální sítě, věnovat se komunikaci na nich, vzdělávat a vysvětlovat, reagovat na otázky a
komentáře, bude schopen kvalifikovaně vstupovat do polemik a konfliktů a obhajovat v nich veřejný
zájem na ochraně přírody a krajiny
- vést jednání s partnery, společně hledat řešení problému; přitom vycházet z KPNV a mapy limitů;
upozorňovat na konkrétní problémové lokality a smutné příběhy jejich ničení; předcházet vzniku potíží
konzultacemi při tvorbě tiskovin, webů apod.

Přetížené centrální/jádrové části CHKO
Současný stav:
Turisticky nejnavštěvovanější části CHKO ČR (zejména skalní města) jsou do té míry populární a
oblíbená, že jsou opakovaným cílem mnoha návštěvníků a neopominutelným cílem všech, kdo do
Českého ráje přijíždějí poprvé. Kdo nebyl na Valdštejně a Hrubé skále, kdo si neprohlédl Prachovské
skály z vyhlídky Míru a neprošel údolím Plakánku, jako by v Českém ráji nebyl. Dopady turistické zátěže
na předměty ochrany v nejnavštěvovanějších územích jsou zřejmé a jsou dány více prostým vysokým
počtem návštěvníků, v menší míře jejich nevhodným chováním (vstup mimo značené cesty, rytí do
skal, odhazování odpadků apod.). Zatímco dříve byla skalní města cílem návštěvníků především od jara
do podzimu, v posledních letech významně roste návštěvnost a zátěž s ní spojená i v zimě.
Návrh:
Opustit myšlenku na odlehčení přetíženým centrálním částem snahou rozptýlit návštěvnost do
okrajových, dosud turismem málo zatížených oblastí. Naopak: tyto dosud relativně klidové části
nechat nadále v klidu a s vysokou návštěvností se vyrovnat tam, kam směřuje zájem turistů. Dovybavit
nejnavštěvovanější území potřebnou návštěvnickou a interpretační infrastrukturou, revidovat (v
nutných případech) vedení turistických tras tak, aby konvenovalo zájmům ochrany přírody a krajiny,
využít velkého počtu návštěvníků k promyšlené, vtipné, efektivní interpretaci přírodního a kulturního
dědictví Českého ráje.
Opatření:
- ve spolupráci s vlastníky a územními partnery pravidelně vyhodnocovat stav silně navštěvovaných
lokalit (Hruboskalsko, Prachovské skály, Příhrazské skály – Drábské světničky, Klokočské skály...).
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V případě potřeby zpracovat konkrétní dílčí projekt a harmonogram realizace úprav tras a
návštěvnické infrastuktury obsahující detailní zhodnocení umístění a stavu infrastruktury,
návštěvnického chování a jeho důsledků, návrhy realistických opatření jak na úrovni infrastruktury
(změny tras, schodiště, chodníky, vyhlídky, lavičky...), tak na úrovni interpretace. To vše v pořadí podle
priorit OP a v návaznosti na širší souvislosti pohybu lidí na území Českého ráje.
- využít míst s vysokým počtem návštěvníků k inovativním způsobům interpretace, např. toulavá
interpretace na dnes již exponovaných místech (Prachovské skály, Hruboskalsko, Drábské světničky...)
případně v lokalitách s koncentrací rizikového chování návštěvníků.
- monitorovat a vyhodnotit efekt realizovaných opatření (alespoň na vybraných místech) a využít pro
budoucí úpravy
Existence velkých kempů
Současný stav:
V přímé návaznosti na jádrová území CHKO ČR s největší koncentrací předmětů ochrany se nacházejí
velké autokempy nabízející ubytování v chatkách, apartmánech, karavanech a stanech pro tisíce
návštěvníků. Nejvíce návštěvníků přijíždí v období letních prázdnin, kempy jsou otevřeny obvykle v
období duben–říjen, v některých (například v Sedmihorkách) je možno se ubytovat během celého
roku. Některé z kempů jsou zaměřeny na konkrétní klientelu (Sedmihorky – rodiny s dětmi) a tomu
přizpůsobují specifickou nabídku.
Návštěvníci ubytovaní v kempech v kontaktu s nejcennějšími částmi přírody v CHKO ČR jsou z pohledu
veřejného zájmu na OPK problematičtí svou prostou početností, která se zjevuje zvýšenou zátěží pro
přírodní prostředí (eroze, sešlap, odpadky, exkrementy…) a obrovskou hlukovou a světelnou zátěží.
Návrh:
Oblasti v blízkosti kempů vybavit takovou návštěvnickou a interpretační infrastrukturou, která by
unesla nápor návštěvnosti, minimalizovala škody na přírodním prostředí a přispěla ke kvalitě
návštěvnického zážitku. Zajistit informovanost návštěvníků v kempech (a jejich majitelů) o existenci
CHKO ČR, o hodnotách výjimečného přírodního prostředí, a získat jejich podporu, která se projeví
chováním respektujícím pravidla a podmínky pohybu v chráněném území.
Opatření:
- při revizi stávající návštěvnické a interpretační infrastruktury a návrhu jejich úprav (viz výše) brát v
úvahu blízkost velkých kempů
- komunikovat s majiteli a provozovateli kempů, získat jejich spolupráci při ovlivňování chování
návštěvníků ve prospěch OPK
- ve spolupráci s partnery (Geopark Český ráj o.p.s., další NNO…) realizovat programy pro klienty
kempů (geovycházky, průvodcované exkurze, programy pro děti…) vycházející z KPNV a interpretující
přírodní a kulturní dědictví CHKO ČR
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- kemp Jinolice oddělit od Oborských rybníků vytvořením přírodní bariéry (keře, stromy, mokřad)
Poškozování skal rytím a popisováním
Současný stav:
Jakkoli není pochyb o tom, že návštěvníci si uvědomují společenskou nepřijatelnost takového konání
a fakt, že tím nevratně poškozují dochované přírodní prostředí, skal poničených rytím a malováním
stále přibývá.
Návrh:
Akcentovat nejen ochranářskou, ale i společenskou nepřijatelnost takového konání. Kvalitní
interpretací ovlivňovat chování návštěvníků CHKO ČR směrem k podpoře OPK.
Opatření:
- spolu s partnery (DP, SEV Sedmihorky, Muzeum přírody Český ráj a další) iniciovat vznik
ekovýchovných programů zaměřených na prevenci poškozování skal rytím a malováním
- důsledně postihovat přistižené provinilce cestou stráže přírody
- důsledně odstraňovat řešitelné excesy (podpora zarůstání graffiti lišejníky a mechy, bodové
restaurátorské zásahy v nejhodnotnějších místech...)

Nízká kvalita a opotřebení návštěvnické a interpretační infrastruktury
Současný stav:
Kromě funkčních naučných stezek a panelů se na území CHKO ČR nachází množství rozpadající se
návštěvnické a interpretační infrastruktury (nedostatečně udržované panely a jejich trosky, často
polepené nelegální reklamou; rozpadající se části naučných stezek apod.) v intravilánu obcí i mimo něj.
U většiny není znám vlastník; část panelů či NS vznikala ve spolupráci více partnerů (Sdružení ČR,
SCHKO ČR, KČT, mikroregion, obce), aniž by bylo jasné, kdo je vlastníkem a kdo bude vybudovanou
infrastrukturu udržovat v důstojném stavu. Rozpadající se infrastruktura hyzdí krajinu i intravilány
obcí, kazí pověst organizacím a institucím, jejichž názvy či loga jsou na nevábných troskách občas
dohledatelná, a v některých případech hrozí pádem.
Návrh:
Zajistit, aby se návštěvník na území CHKO ČR setkal jen s takovou návštěvnickou a interpretační
infrastrukturou, která bude plně funkční, aktuální, ideálně v souladu s KPNV, posilující image jejích
vlastníků a správců.
Opatření:
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- oslovit pamětníky tvorby objektů, historiky, archivy a získat od nich informace
- zmapovat a popsat stávající stav s důrazem na nejodpudivější lokality/případy (s využitím
dokumentace z analytické části KPNV)
- vyvolat jednání s relevantními organizacemi a institucemi, přesvědčivě (fotodokumentace, popis)
prezentovat problém a prosazovat efektivní řešení včetně finančního podílu partnerů
- zpracovat návrh na obnovu návštěvnické a interpretační infrastruktury v souladu s KPNV tam, kde je
to efektivní
- vyzvat vlastníky nelegálních panelů k odstranění, případně zahájit řízení o odstranění stavby

Sedmihorský mokřad
Současný stav:
Mimořádně ekologicky cenné území v údolí říčky Libuňky mezi Karlovicemi a Turnovem o
rozloze asi 25 ha, kde bylo v minulosti opakovaně realizované odvodnění. To zásadně ovlivnilo
hydrologický režim a biotu mokřadu. Nyní je zčásti v péči pozemkového spolku při ZO ČSOP
Bukovina, jehož cílem je provést v území takové zásahy, které přispějí ke zvýšení hladiny
podpovrchové vody a posílí jeho retenční schopnost, ekologickou stabilitu a biodiverzitu. V
dohledné době je uvažováno o zřízení ptačí pozorovatelny a umožnění přístupu veřejnosti do
okrajových partií mokřadu. Bezprostřední blízkost oblíbeného kempu Sedmihorky je výzvou
pro nalezení způsobu dlouhodobě udržitelného využití mokřadu pro ekovýchovné programy
zaměřené na klienty kempu, aniž by došlo k ohrožení ekologických kvalit lokality. Účast
veřejnosti na plánovaném managementu území tradičními extenzivními způsoby
hospodaření, je rovněž šancí pro ekologickou osvětu.

Návrh:
Podporovat Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady ve všech aktivitách směřujících k
obnově mokřadu a jeho využití pro ekologickou výchovu a osvětu.

Opatření:
- pokračovat ve spolupráci na realizaci projektu revitalizace mokřadu a s určitou umírněností
a opatrností medializovat
- pracovat na zvýšení územní ochrany lokality (na kategorii přírodní památka /MZCHÚ/)
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- v případě potřeby se podílet na diskusi o udržitelné podobě ekovýchovných a interpretačních
aktivit

Turismem podmíněná eroze
Současný stav:
K erozi na písčitých, intenzivně zatěžovaných stezkách dochází snadno, ztráta půdního
pokryvu je nevratná. Eroze je přírodním dějem, ale i jedním ze způsobů poškozování
předmětů ochrany. Přispívají k ní všechny skupiny návštěvníků CHKO. Dochází k odnosu
svrchní vrstvy půdy, k obnažení kořenů stromů a skalního podkladu; erozně poškozené území
je mimo jiné neestetické, neharmonické. K erozi dochází na nejfrekventovanějších turistických
trasách a na místech, kde dochází k rozšiřování stezek, sešlapu podél cest a vedení paralelních
pěšin například vlivem konfliktů pěších a cyklistů. Eroze se objevuje i místech s nízkým
provozem, pokud jde o silně svažité partie – typicky na osypech pod skalními stěnami. Cyklisté
dále přispívají k erozi opakovaným pohybem mimo zpevněné cesty a tvorbou nelegálních
trailových tratí ve zranitelném terénu.
Návrh:
Zabránit nebo alespoň omezit erozi na turistických cestách a v jejich okolí. Komunikovat s
pěšími návštěvníky i cyklisty, informovat je, ovlivňovat jejich chování ve prospěch OPK, v
nezbytných případech využít negativní motivaci finančního postihu. Provést taková technická
a organizační opatření na stezkách, která povedou ke snížení eroze. Nebudovat další cesty,
ale usilovat u vytvoření takového režimu, aby se pěší i cyklisté vešli na stávající cesty, jejichž
síť je dostatečně hustá.
Opatření:
- osvětově působit na cyklisty, informovat je o omezení pohybu cyklistů na turistických trasách
a o důsledcích pohybu cyklistů po erozně ohrožených místech pro přírodní prostředí;
publikovat v cyklistických časopisech, na webech; umístit informace na nástupních místech;
umístit pozitivně motivační slogany na cyklomapách; vymáhat zákaz vjezdu cyklistů tam, kde
existuje, označovat pro cyklisty nesjízdné trasy v mapách
- personálně posílit stráž přírody na SCHKO ČR
- optimalizovat síť návštěvnických tras s ohledem na ohrožení erozí, navrhnout protierozní
opatření tam, kde je to nutné; směrovat tok návštěvníků pomocí poválků, zábradlí apod. tak,
aby se eroze minimalizovala
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- hledat potřebná řešení ve spolupráci s partnery (vlastníci pozemků, obce, Sdružení ČR,
geopark…); nepropagovat lokality ohrožené zvýšenou návštěvností (Apolena, Sokolka…)

Využívání Jizery pro vodní turistiku
Současný stav:
Využívání Jizery pro vodní turistiku se nejsilněji týká úseku mezi Dolánkami a Turnovem. Na
Jizeře působí několik místních půjčoven lodí a vybavení; kromě toho Jizeru splouvají klienti
cestovních kanceláří/agentur lokalizovaných mimo území Českého ráje i neorganizovaní
jednotlivci; počty vodáků v posledních letech setrvale rostou. Je zřejmé, že zejména při stále
častějším nízkém stavu vody dochází k poškozování dna a bioty vázané na vodní prostředí, ale
objektivní dokumentace negativního vlivu splouvání na předmět ochrany chybí. Vzhledem k
existenci kempů na Malé Skále a u Zrcadlové kozy není stanování na březích problém; potíže
působí znečišťování břehů řeky odpadky a exkrementy.
Návrh:
Zajistit zpracování studie, která objektivně posoudí vliv splouvání Jizery na stav bioty a
navrhne případná opatření k eliminaci tohoto stavu. Ve spolupráci s partnery (obce, rybáři,
provozovatelé půjčoven…) prosazovat ochranná opatření v praxi.
Opatření:
- dle výsledků studie omezit počet splouvajících lodí ve vazbě na minimální stav vody na
vybraných vodočtech, zvážit zavedení systému povinné registrace vodáků
- spolupracovat s provozovateli půjčoven a obcemi, informovat vodáky cestou webů, TIC, DP
apod.
- za pomoci stráže přírody a rybářské stráže kontrolovat a vymáhat dodržování dohodnutých
pravidel.

Horolezectví
Současný stav:
Horolezectví poškozuje nejvýznamnější předmět ochrany CHKO ČR. Provozování horolezectví
se řídí podmínkami souhlasu, který Správa CHKO vydává ve správním řízení na základě bližších
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ochranných podmínek CHKO a MZCHÚ. Aktuálně platný souhlas byl vydán 18.10.2016. V části
terénů je souhlasem Správy podmíněno provádění prvovýstupů. Spolupráce s ČHS je na dobré
úrovni, místní lezci se sami podílejí na vymáhání dodržování platných pravidel. Zvýšená
návštěvnost se projevuje také erozí přístupových svahů a na nástupech. Přístupové trasy ke
skalním objektům jsou značeny a udržovány členy ČHS. Pro horolezeckou činnost jsou
uzavřeny některé menší lokality. K porušování podmínek souhlasu s horolezeckou činností
stále v menší míře dochází.
Návrh:
Zachovat současnou dobrou spolupráci s ČHS jako organizací a s místními horolezci. Posílit
prosazování podmínek souhlasu s provozování horolezectví v Klokočských a Betlémských
skalách, v Příhrazech a na Drábských světničkách. Interpretovat horolezectví v Českém ráji
jako součást místního dědictví.
Opatření:
- ve spolupráci s ČHS a místními lezci průběžně monitorovat stav skalních objektů a
přístupových cest, navrhovat a realizovat opatření v případě jejich poškození
- iniciovat vznik ekovýchovných programů, průvodcovaných terénních exkurzí apod.,
zaměřených na pískovcové lezení v souvislosti s předměty ochrany,cílené na běžné
návštěvníky CHKO
Pořádání hromadných akci
Současný stav:
Souhlas SCHKO ČR s pořádáním hromadných akcí na území CHKO je součástí bližších
ochranných podmínek CHKO; problémem je, že neexistuje oficiální, obecně přijímaná definice
hromadné akce. Hromadné akce nejsou povolovány v 1. zónách CHKO, v MZCHÚ a v jarním
období. Na celém území CHKO se uskuteční asi 100 hromadných akcí ročně; jsou vázány
převážně na penziony, kempy apod. Problémem je rostoucí počet tzv. virtuálních hromadných
akcí, u nichž není jasný pořadatel a tedy je těžké je dohledat a ovlivnit.
Návrh:
Zachovat současný stav v režimu povolování hromadných akcí. Problémům předcházet ve
spolupráci s partnery v území (sdílení informací a zkušeností, koordinace postupu…) a lepším
poznáním žadatelů/pořadatelů. Jako součást prevence systematicky ovlivňovat očekávání
návštěvníků a zvyšovat jejich povědomí o hodnotách CHKO ČR a cílech OPK. Naučit se řešit
excesy spojené s virtuálními hromadnými akcemi.
Opatření:
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- monitorovat dodržování podmínek povolených hromadných akcí
- komunikovat se žadateli/pořadateli, zvyšovat jejich povědomí o přírodních hodnotách CHKO
ČR, motivovat je k chování hájícímu veřejný zájem na OPK.
-jako nástroj pro úspěšnou komunikaci vytvořit jednoduchý „kodex“ ohleduplného sportovce
a „kuchařku“ Přírodě přátelské závody v Ráji.

Klimatická změna a její projevy na území CHKO ČR
Současný stav:
Podobně jako na zbytku území České republiky, Evropy a světa je na území CHKO ČR patrný vliv
globálních změn klimatu. K nejvýraznějším projevům patří nedostatek srážek a jeho následky a šíření
nepůvodních druhů rostlin a živočichů.
Přemnožení kůrovce lýkožrouta smrkového se v Českém ráji očekává podobně jako ve většině
smrkových lesních porostů v České republice; dopad kůrovcové kalamity zde nebude plošně tak
výrazný vzhledem k tomu, že v území neexistují rozsáhlejší souvislé porosty smrku ztepilého.
Pokles stavu vody v tocích a vodních nádržích v Českém ráji vlivem nedostatku srážek je obdobný jako
v dalších oblastech u nás.
Klimatickou změnou podmíněné šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů lze demonstrovat na
příkladu šíření kudlanky nábožné, křižáka pruhovaného či na posunech počátcích hnízdění či kvetení
vybraných druhů.
Návrh:
Monitorovat a vyhodnocovat projevy a dopady klimatické změny na předměty ochrany CHKO ČR.
Výstupy prezentovat v médiích; iniciovat vznik ekovýchovných a interpretačních programů
zaměřených na projevy klimatické změny v Českém ráji.
Opatření:
-

připravit informační materiály prezentující srozumitelně a v širších souvislostech projevy
kůrovcové kalamity v Českém ráji

-

využívat vodních a mokřadních lokalit k interpretaci tématu nedostatku srážek, významu
mokřadů pro retenci vody v krajině a vlivu sucha na biotu, resp. předměty ochrany;
prezentovat dopady nedostatku vody například na stav bioty v řece Jizeře a její ohrožení
splouváním při nízkém stavu vody;

-

iniciovat vznik tematických výstav, přednášek a exkurzí realizovaných Domem přírody a
dalšími partnery (SEV ČR, ZO ČSOP Bukovina...)
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Exkrementy
Současný stav:
V turisticky nejatraktivnějších částech CHKO ČR roste znečištění exkrementy lidskými i psími; vlhčené
ubrousky a toaletní papír zatěžují a hyzdí přírodní prostředí, exkrementy zvyšují eutrofizaci prostředí
v blízkosti cest a snižují kvalitu návštěvnického zážitku.
Návrh:
Hledat řešení ve spolupráci s partnery, provozovateli ubytovacích a stravovacích zařízení a parkovišť.
Prosazovat umístění mobilních toalet v prostorech stávajících parkovišť; u nově budovaných parkovišť
musí být hygienické zázemí samozřejmostí. Zvyšovat povědomí návštěvníků o tomto specifickém
znečištění; motivovat ke změně chování (využívat dostupná WC, plánovat výletní trasy se zřetelem na
dostupnost hygienického zázemí; nepoužívat vlhčené ubrousky).
Opatření:
-

učinit téma předmětem jednání partnerů ve snaze najít nejvhodnější řešení

-

u nově budovaných parkovišť prosazovat umístění kultivovaného hygienického zázemí

-

zveřejňovat problém a jeho řešení na webech, v tiskovinách, na sociálních sítích;

-

iniciovat vznik ekovýchovných a interpretačních programů zaměřených na zásady vhodného
toaletního chování v chráněných územích (přednostně využívám dostupné WC; v přírodě se
zásadně vyhýbám používání vlhčených ubrousků; chráním ostatní návštěvníky před vizuální
nepohodou vhodným zakrytím výměšků; v případě nutnosti vykonám potřebu raději v lese než
na skalním podloží či pod převisem apod.)
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Koncepce práce s návštěvnickou veřejností
pro CHKO Český ráj a NPP Bozkovské dolomitové
jeskyně
Aplikační část

Zpracovatel: Blažena Hušková, Dalibor Kvita
Seznam používaných zkratek:
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
ČSOP – Český svaz ochránců přírody
DP– dům přírody Českého ráje
EVL – evropsky významná lokalita
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vos
IS – informační středisko
KPNVČR – koncepce práce s návštěvnickou veřejností Českého ráje
LČR – Lesy české republiky, s. p.
LS – lesní správa
MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území
NKP – národní kulturní památka
NNO – nevládní nezisková organizace
NPP – národní přírodní památka
OPK – ochrana přírody a krajiny
PP – přírodní památka
PR – přírodní rezervace
TTP – trvalé travní porosty
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZPF – zemědělský půdní fond

Evaluace interpretace
Evaluace interpretace je nezbytná pro to, aby bylo možné zjistit její efektivitu. Efektivitu
interpretace ve vztahu ke Koncepci práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český ráj je třeba
posuzovat na 3 základních úrovních:
1) do jaké míry je naplňován účel KPNV na území CHKO?
2) do jaké míry jsou konkrétní záměry v souladu s KPNV?
3) do jaké míry je u konkrétních záměrů dosaženo stanovených komunikačních cílů
KPNV?
Účel i komunikační cíle definuje Návrhová část dokumentu.

1) Hodnocení naplnění účelu KPNV
Hlavním účelem, k němuž má KPNV sloužit, je:
●
●
●

Co nejvíc/nejlépe předcházet střetům ochrany přírody a krajiny s cestovním ruchem
omezit existující negativní dopady cestovního ruchu v území
zvyšovat porozumění a podporu veřejnosti pro činnost AOPK ČR, posilovat pozitivní image
AOPK ČR

K naplnění účelu KPNV má sloužit celá řada opatření rozpracovaných dále v Aplikační části koncepce.
Aby bylo možné zhodnotit, do jaké míry KPNV stanovený účel naplňuje, je potřeba k jednotlivým
bodům formulovat konkrétní, měřitelné, akceptovatelné, reálné a pokud možno termínované cíle,
k jejichž dosažení přispěje realizace opatření navržených KPNV:
1. Zvýší se počet záměrů souvisejících s cestovním ruchem konzultovaných již v raných
stádiích, kdy se dá předejít potenciálnímu konfliktu, a poklesne počet záměrů, u kterých
nebylo možné dosáhnout kompromisu, a které musí být ze strany AOPK (ochrany
přírody a krajiny v CHKO) zamítnuty.
2. Dojde ke zlepšení situace v kritických lokalitách vytipovaných pracovníky Správy CHKO
ČR, kde činnosti spojené s rostoucí návštěvností způsobily poškození předmětů ochrany,
omezení výskytu konkrétních druhů či společenstev nebo způsobily jiné významné
změny přírodního prostředí a krajinného rázu (např. eroze, znečišťování lokalit odpadky
a exkrementy, přivádění aktivit pro návštěvníky do míst, která pro to nejsou vhodná).
3.

Zlepší se vnímání činnosti AOPK ČR na území CHKO Český ráj veřejností a poklesne
množství související negativní publicity.

4.

Zlepší se spolupráce mezi organizacemi a institucemi všech sektorů, pro něž je Český
ráj zájmovým územím a které ovlivňují veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny.

Způsob hodnocení
Předpokladem pro vyhodnocení Cíle 1 je vedení dlouhodobé evidence záměrů souvisejících s
cestovním ruchem, které byly s AOPK na území CHKO Český ráj konzultovány (i když se k nim v
některých případech pak Správa oficiálně nevyjadřovala) a záměrů, k nimž AOPK ČR vydala oficiální
stanovisko.
Předpokladem pro vyhodnocení Cíle 2 je vytipování kritických lokalit na území CHKO Český ráj a
definování druhů, společenstev či jiných změn v prostředí a krajinném rázu, které jsou nejvíce
negativně ovlivňovány projevy rostoucí návštěvnosti lokalit (např. rušení, sešlap vegetace, eroze pěšin,
poškozování bioty vázané na tok, dno a břehy Jizery ve vodácky exponovaných úsecích, tlak na
budování nových objektů souvisejících s CR apod.) a stanovení sledovaného cíle pro danou lokalitu a
způsobu jeho dokumentace a hodnocení.
Předpokladem pro vyhodnocení Cíle 3 je dlouhodobý monitoring tisku/médií (rozhlas, TV, internetové
verze tištěných médií, vybrané diskusní skupiny na sociálních sítích apod.) v souvislosti s územím CHKO
Český ráj a činností AOPK ČR.
Předpokladem vyhodnocení Cíle 4 je sledování vývoje vztahů a spolupráce s organizacemi a institucemi
v území, záznamy ze společných jednání a sledování souladu výstupů a konkrétních činností s
prosazováním veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny.

2) Hodnocení souladu konkrétních záměrů s KPNV
Naplňování koncepce práce s návštěvnickou veřejností je postaveno na smysluplnosti záměrů,
využití vhodných komunikačních prostředků (a následně na jejich efektivitě – viz bod 3). Slabou
stránkou mnoha interpretačních projektů bývá nekvalitní zadání a obsahová stránka podkladů pro
realizace (např. libreto expozice, základní obsahový koncept prohlídky s průvodcem, naučné stezky
apod.).
Je konkrétní záměr z pohledu KPNV smysluplný, tj. zohledňuje limity využití území, komunikační cíle,
klíčová sdělení, zdroje interpretace, cílové skupiny, směry rozvoje stanovené v KPNV?
Záměrem může být budování nové části návštěvnické nebo interpretační infrastruktury či aktualizace
stávající (povede změna obsahu či formy ke zlepšení a zvýšení souladu s KPNV?), nová aktivita jako
prohlídka s průvodcem, instalace dočasného panelu, výstavba ubytovacích kapacit, změna vedení
turistických tras apod.

3) Hodnocení dosažení komunikačních cílů

Naplňování koncepce práce s návštěvnickou veřejností je postaveno především na využití
komunikačních prostředků. O jejich efektivitě rozhoduje, do jaké míry dokážou návštěvníkům
srozumitelně sdělit klíčové informace, vzbudit žádané emoce a motivovat je k určitému jednání.
Tyto cíle jsou definovány v části Cíle interpretace, vztahují se přímo k návštěvníkům území a říkají, co
by návštěvníci měli pochopit (cíle vzdělávací), pocítit (cíle emoční) a udělat (cíle v oblasti chování).
Vyhodnocování toho, do jaké míry se záměry tvůrců interpretace potkávají s realitou, je pro
efektivitu KPNV zásadní. Týká se to jak fáze vzniku prostředků komunikace, tak období po jejich
realizaci.
Ve fázi vzniku
●

Zásada 1: U klíčových komunikačních prostředků, jako jsou Dům přírody, Informační středisko
CHKO, informační panely, naučné stezky, tiskoviny, web Domu přírody apod. či jejich prvků
(např. důležité exponáty IS, programy DP apod.) bude příslušným dodavatelem po dohodě se
zadavatelem (pracovníkem AOPK) otestována jejich schopnost komunikovat stanovené
sdělení návštěvníkům například pomocí maket v adekvátním měřítku, nejlépe 1:1,
prezentovaných vzorku hlavních cílových skupin. Až na základě zjištění, že zadavatelem
předem stanovené procento návštěvníků (např. 70 % vzorku) pochopilo sdělení, může
dodavatel zadat výrobu daného prostředku.

Po uvedení do provozu
●

●

Zásada 2: U klíčových prostředků, jako je Dům přírody a Informační středisko CHKO, bude
pomocí strukturovaných rozhovorů s návštěvníky z různých cílových skupin periodicky
ověřovaná jejich efektivita, která by měla dosáhnout zadavatelem stanovenou úroveň (např.
70 %).
Zásada 3: V případě, že sdělení komunikačního prostředku či jeho části pochopí méně než
zadavatelem stanovená část (např. 70 % vzorku), provede jeho provozovatel po dohodě se
zadavatelem tak, jak mu to dovolí okolnosti (nákladnost, udržitelnost apod.), příslušné úpravy.
Při jejich navrhování postupuje podle Zásady 1 a výsledek ověřuje dle Zásady 2.

Forma, rozsah, načasování, frekvence a způsob vyhodnocení jednotlivých šetření musí být po
dohodě AOPK ČR a podle konkrétní situace upřesněny odborníkem na interpretaci.
Poznámka:
1. Pro sledování situace a usměrňování cestovního ruchu v území bude důležité dlouhodobě
sledovat počet návštěvníků i jejich názory. Je třeba kombinovat data z automatických
sčítačů s návštěvnickým průzkumem, který odráží trendy v názorech návštěvníků a
umožňuje získat zpětnou vazbu. Pokud automatické sčítače nebudou fungovat, je potřeba
minimálně jednou za rok udělat manuální sčítání vytipovaných lokalit. Jako vzor může

posloužit průzkum realizovaný při přípravě KPNV, případně sčítací akce partnerů v území
(zejména Sdružení Český ráj). Otázky dotazníku je možné podle potřeby pozměnit,
doporučujeme však jeho znění konzultovat s odborníkem, aby některé otázky zůstaly
zachovány a umožňovaly dlouhodobé srovnání a porovnání vývoje i s jinými CHKO.
2. Stanovení jasných cílů a hodnocení jejich dosahování by se mělo stát obecným principem řízení
a práce s KPNV a mělo by se promítnout do všech opatření, které KPNV navrhuje. Znamená to, že
u každého opatření je nutné stanovit si cíl: kdy budeme opatření považovat za úspěšné? Je
důležité vycházet ze zkušeností konkrétního pracoviště (Správa CHKO Český ráj) a znalosti
místního prostředí. Pokud opatření úspěšné není, je na místě navrhnout jeho změnu.

Monitoring a výzkum
návrh monitoringu a výzkumu ve vztahu k návštěvnosti a návštěvníkům
Pro efektivní usměrňování cestovního ruchu v území je třeba mít k dispozici správné a aktuální
informace. Důležité jsou informace, které dokumentují změny v regionu z hlediska:
●
●
●

návštěvníků – množství, časové a prostorové rozložení, vnímání hodnot území, kvality
zážitku a ochoty strpět případná omezení plynoucí z potřeb ochrany přírody v území
místních obyvatel – vnímání hodnot území (hodnota domova, kvalita prostředí – pitná voda,
čerstvý vzduch, krajina…), hodnocení množství a způsobu chování návštěvníků
předmětů ochrany / péče (lokality, druhy a společenstva /památky atd).

Na základě zjištěných změn a při znalosti vývoje marketingu destinace určeného návštěvníkům a
komunikačních aktivit zaměřených na místní obyvatele v daném období je možné navrhnout úpravu
způsobu a obsahu komunikace.

Návštěvníci

Místní

Předměty ochrany

Co sledovat

dlouhodobé změny ve složení
návštěvníků a jejich rozložení v
prostoru a čase
vnímání benefitů a bariér
území

vnímání benefitů a bariér
území
kvalita života místních obyvatel
v souvislosti s cestovním
ruchem

kvalita zážitku
míra ochoty strpět omezení
plynoucí ze zájmů ochrany
přírody

Proč
co to
přinese?

Kdo

Jak

data/argumenty pro ovlivnění
a usměrnění propagace /
prezentace hodnot území
možnost zavést regulační
opatření

AOPK ČR (DM/IS)

dopad fragmentace krajiny a
intenzivnějšího pohybu
návštěvníků v cestovním
ruchem dříve nevyužívaných či
méně atraktivních a
dostupných oblastech na
klidovost území, a tím populace
vybraných druhů živočichů,
např. výra velkého nebo orla
mořského
dlouhodobé změny ve stavu
eroze turistických tras a v jejich
okolí

-

možnost zjistit míru
podpory místních
obyvatel
péči o místní dědictví
(přírody, památek,
tradic)
- jejich nositelům –
AOPK ČR (SCHKO ČR)
možnost zjistit a
dokumentovat dopad
cestovního ruchu na
území
AOPK ČR(DM/IS)

automatické sčítače +
kalibrační sčítání

kvalitativní dotazníkové
průzkumy

kvalitativní dotazníkové
průzkumy

zpětná vazba z běžných nebo
jednání v regionu

možnost zjistit dopad
cestovního ruchu na území a
předměty ochrany a tyto vlivy
konkretizovat a doložit na
příkladu citlivých druhů a
společenstev

AOPK ČR

dlouhodobé sledování změn
výskytu vybraných druhů ve
vztahu k zatížení lokality
návštěvníky
měření změn rozsahu eroze ve
vztahu k zatížení lokalit
návštěvníky

Plán realizace
nastavení postupných kroků pro implementaci KPNV
Úspěšné naplňování KPNV je závislé na spolupráci mnoha aktérů – samotné AOPK ČR, obcí, subjektů
aktivních v cestovním ruchu a destinačním managementu území.
Jelikož zadavatelem dokumentu je AOPK ČR, tento dokument se soustředí především na opatření a
návštěvnickou infrastrukturu (NI), které budou realizovány AOPK ČR: RP Liberecko – SCHKO Český
ráj a některými klíčovými partnery, ostatní jen pokud je to nezbytné z pohledu ochrany přírody a
krajiny. Opatření se týkají údržby, obnovy, doplnění, případně zrušení částí NI, zajištění provozu
objektů NI, zajištění služeb, infomateriálů apod. Níže v tabulce uvádíme přehled postupných kroků a
zodpovědnost za jejich realizaci.
Při prezentaci KPNV i jednotlivých navrhovaných opatření dalším partnerům a subjektům v území
jako jsou obce, kraje, destinační management - Sdružení Český ráj (případně další), informační centra
či jiné subjekty poskytující služby cestovního ruchu či rozvíjející aktivity pro návštěvníky v území
doporučujeme vždy zdůrazňovat, za jakým účelem byly navrženy a jak s nimi souvisí celková
prezentace území Českého ráje v cestovním ruchu. KPNV (a interpretační plány) se zabývají cestovním
ruchem z pohledu veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny, ale v žádném případě nejsou
obvyklými plány rozvoje cestovního ruchu.
Opatření mají pomoci především:
a) předcházet střetům zájmů ochrany přírodních a kulturně-historických hodnot území při
realizaci běžné hospodářské činnosti a uplatňování zájmů cestovního ruchu všude tam, kde je
to možné
b) omezit již existující negativní dopady cestovního ruchu v území.
c) zvyšovat porozumění a podporu veřejnosti pro činnost AOPK ČR
Jedním z klíčových prostředků, jak toho dosáhnout je:
Stanovit zásady prezentace hodnot území CHKO (mimo jiné prostřednictvím DP a IS) tak, aby
prezentace co nejlépe odpovídala současné situaci v území a aby přírodní i kulturně-historické
hodnoty území zůstaly zachovány.
KPNV navrhuje 3 typy opatření:
●

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

●

●

„Projekty“ se zde rozumí konkrétní záměry, jejichž realizace je pro naplňování cílů KPNV
důležitá. Mohou zahrnovat návazné části infrastruktury, jako je naváděcí a orientační
systém, dále produkty pro návštěvníky – například tiskoviny, ale i služby – exkurze s
průvodcem apod.
Kromě řešení konkrétních „projektů“ je potřeba, aby pro naplnění KPNV AOPK ČR a partneři
v regionu zajišťovali některé průběžné i jednorázové činnosti.

Priority a navrhovaný postup
Z hlediska příčin a následků lze hlavní problémy zmiňované v plánovací části rozdělit do tří
kategorií. Červeně jsou označeny problémy, které nelze snadno přímo ovlivnit. Tučně jsou
uvedeny problémy, které lze významně ovlivnit vlastními silami. Tučně a v červeném poli
jsou uvedeny kritické problémy, jejichž řešení nesnese odklad

Hlavní příčiny
Nedostatečná/problematická komunikace/spolupráce s partnery a aktéry cestovního ruchu
Existence velkých kempů
Přetížené centrální/jádrové části CHKO
Nevhodná propagace citlivých lokalit
Hrozba zvyšování počtu návštěvníků vlivem aktivit Geoparku

Příčiny i důsledky
Tlak na pořádání sportovních, turistických a kulturních akcí
Opakovaný pohyb mimo vyhrazené cesta, tvorba nelegálních treilových tratí
Nedostatek parkovišť
Tlak na zastavování krajiny ze strany aktérů cestovního ruchu
Vodácké využívání Jizery způsobující poškození přírody
Horolezectví (poškozující předmět ochrany)

Nízká kvalita interpretační a informační infrastruktury v území
Malování, rytí po skalách
Konflikty pěších a cyklistů v některých místech

Důsledky
Turismem podmíněná eroze - pěšími i cyklisty
Šíření invazních druhů rostlin a živočichů
Nevhodné využívání krajiny (vč. anglických trávníků a bioodpady za plotem)
Odpady, exkrementy v blízkosti frekventovaných tur. tras
Nedostatek klidových oblastí

Navržený postup
Prioritu by měly dostat činnosti a opatření, které lze významně ovlivnit vlastními silami, a jsou
příčinou řady dalších problémů a nesnesou odklad. V následujících částech dokumentu jsou
označeny jako Priorita A.
Konkrétně jde o:
1. opatření a činnosti směřující ke zlepšení koordinace v oblasti rozvoje cestovního ruchu,
aktivit, vyvážené prezentace a propagace Českého ráje
2. opatření a činnosti podporující lepší spolupráci a komunikaci s partnery a
3. opatření a činnosti, které se snaží zachovat přírodní hodnoty Českého ráje bez poškození.
Ostatní opatření a činnosti by měly být realizovány tak, jak to budou umožňovat či vyžadovat
okolnosti (lidská kapacita, finanční, časové, prostorové a legislativní možnosti). Rozhodnutí o jejich
vhodném načasování bude na zodpovědných pracovnících AOPK – CHKO Český ráj.

Institucionální opatření
Tato opatření by měla mít v krátkodobém i střednědobém výhledu prioritu A, protože mají zásadní
význam pro realizaci projektů a případně produktů cestovního ruchu pro nasměrování celkového
rozvoje cestovního ruchu v území tak, aby byl v maximálním možném souladu s veřejným zájmem na
ochraně přírody a krajiny.
K hlavním prioritám patří:
1) trvalé zajištění dostatečné kapacity pracovníka pro oblast práce s veřejností, který
bude mít na starosti CHKO Český ráj (nejlépe 1 celý pracovní úvazek přímo na pracovišti
Správy CHKO ČR)
2) ustavení pravidelného způsobu komunikace mezi zástupci AOPK ČR a provozovateli DP a
IS, zástupci TIC a Sdružení ČR jako organizace destinačního managementu, vydavateli
map, zástupci klíčových obcí v regionu a důležitými partnery z řad subjektů
hospodařících v území.
Stávající Dům přírody Českého ráje a navrhované informační středisko Věžák jsou klíčové prostředky
interpretace, ale nenahradí systematickou komunikaci s veřejností a partnery v území, adekvátní
reakce na vývoj situace a usměrňování využití území pro potřeby cestovního ruchu; to bude i nadále
úkol AOPK ČR - SCHKO ČR. Ze strany orgánů ochrany přírody se nejedná o snahu suplovat organizaci a
řízení cestovního ruchu v území. Jde o efektivní cestu, jak zajistit ochranu přírody a krajiny, zohlednit
běžnou hospodářskou činnost a předcházet případným střetům se zájmy cestovního ruchu v území,
které je dnes místy již velmi intenzivně využíváno a v němž je potřeba pohyb a aktivity návštěvníků v
určitých částech usměrňovat.
V případě, že se nepodaří dlouhodobě zajistit dostatečnou kapacitu pracovníka AOPK ČR pro práci s
veřejností na Správě CHKO, kvalitně obsadit pozice pracovníků v existujícím DP Českého ráje a IS
Bukovina a navrhovaném IS Věžák a průběžně spolupracovat s ostatními subjekty v území, je
realizace KPNV jako celku nereálná.
Zajištění personální kapacity pro práci s veřejností
Kdo:
Co:

AOPK ČR
zajistit úvazek pracovníka pro práci s veřejností přímo na Správě CHKO Český ráj

Současný stav: Na RP AOPK ČR Liberecko je pouze částečný/dělený úvazek pro pracovníka pro práci
s veřejností. Při stávajících nárocích na komunikační aktivity je toto řešení nedostatečné a je
nezbytné vyčlenit a kvalitně obsadit 1 pracovní úvazek na CHKO ČR.

Souvislost s DP a IS CHKO: pracovník bude za SCHKO řešit komunikaci s DP a IS Bukovina a přípravu
výstavby navrhovaného IS Věžák. Bude průběžně spolupracovat – dodávat informace, podněty a
sledovat, jestli se DP a/nebo IS svou činností neodklání od dohodnutého směru a metodicky vést a
zajišťovat školení o ochraně přírody a krajiny
Proč – co je účelem:
●

●

●

●
●

●
●

●

●
Kdy:

CHKO Český ráj patří k nejnavštěvovanějším chráněným územím v ČR. Práce s
návštěvnickou veřejností je hodně a je potřeba zajistit pro ni přímo na území CHKO
dostatečnou personální kapacitu.
zajistit spolupráci s partnery v území v oblasti rozvoje cestovního ruchu a jeho
usměrňování jako jsou obce, vlastníci a hospodáři, tři (!!) kraje, Sdružení Český ráj,
Geopark UNESCO Český ráj, muzea, památky a jiné prohlídkové objekty, informační
centra a další důležití partneři poskytující služby v cestovním ruchu nebo provádějící
výzkum v oblasti cestovního ruchu (vysoké školy, vědecké instituce)
zajistit pravidelná mimosezónní setkání se zástupci destinačního managementu a
pracovníky informačních center uvnitř i v okolí CHKO, na nichž Správa CHKO získá
zpětnou vazbu o průběhu uplynulé sezóny a případných problémech, které bude
potřeba řešit, a bude mít možnost informovat o tom, co AOPK ČR v území dělá – na
rozdíl od zveřejňování zpráv umožňuje tento způsob osobní kontakt a dává příležitost
věci vysvětlovat nebo naopak klást dotazy apod.
zajistit kontakt a průběžnou komunikaci s médii, monitoring médií o území CHKO,
komunikaci na FB, případně dalších sociálních sítích
realizovat konkrétní projekty a spolupracovat nebo konzultovat přípravu dalších
produktů cestovního ruchu a částí infrastruktury v CHKO a bezprostředním okolí tak,
aby výsledek nebyl v rozporu s KPNV (a interpretačními plány CHKO, DP a IS) a
ochranou přírodních a kulturně-historických hodnot území
zabezpečit monitoring a hodnocení dopadů návštěvnosti na předměty ochrany na
území CHKO a jejich uplatnění v rozhodovacích procesech a managementu území
sledovat stav návštěvnické infrastruktury a pohyb návštěvníků v území ve vazbě na
návštěvnickou infrastrukturu a reagovat na aktuální situaci, konzultovat případná
opatření – ta se pak promítnou i do přípravy konkrétních projektů či produktů
připravovat sledování návštěvnosti na území CHKO a hodnocení naplňování KPNV a
spolupracovat na vlastní realizaci, včetně hodnocení konkrétních částí návštěvnické
infrastruktury
podílet se na přípravách zřízení IS Věžák, zajistit přenos informací mezi AOPK ČR a
provozovatelem DP / IS

co nejdříve, nejlépe 2021

Zdroje: rozpočtové prostředky

Činnosti
Uvedené činnosti jsou nezbytné k naplnění KPNV a zahrnují jednorázové, opakované i průběžné
aktivity, které zajišťuje především Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální
pracoviště Liberecko – Správa CHKO Český ráj (dále AOPK ČR) ve spolupráci s partnery, zejména
obcemi, DM, turistickými informačními centry, vzdělávacími a paměťovými institucemi, hospodáři,
podnikateli a nestátními neziskovými organizacemi působícími v území.
Níže uvedená tabulka stručně popisuje doporučené činnosti a stanovuje, kterých subjektů se daná
činnost dotýká. Činnosti jsou pro větší přehlednost seskupeny podle tematických oblastí
(infrastruktura, komunikace aj.). Mohou se částečně překrývat. Je to proto, aby usnadnily orientaci,
pokud člověk hledá např. co je potřeba dělat v oblasti komunikace, programů pro návštěvníky apod.

Koncepční činnosti
Co
1. Sledovat tvorbu koncepčních a strategických rozvojových
materiálů s dopadem na území CHKO, usměrňovat
problematické návrhy už v plánovací fázi procesů a zapojovat se
do dlouhodobých /strategických plánovacích procesů alespoň
na regionální úrovni.

Kdo

Priorita

Kdy

AOPK ČR, obce s
rozšířenou
působností,

A

Průběžně
Ihned

DM[1]

ČR, A
2. Činnosti DP ČR upravit a/nebo doplnit tak, aby vycházely z AOPK
KPNV ČR a aby DP byl plnohodnotným prostředkem interpretace provozovatel
DP ČR
a dokázal reagovat na měnící se interpretační potřeby. Nastavit
pravidelnou komunikaci mezi Správou CHKO ČR a DP tak, aby
vzrostla vzájemná informovanost a spolupráce a byly tak
vytvořeny předpoklady pro efektivnější fungování DP jako
prostředku naplňování KPNV. Aktualizovat Interpretační plán
Domu přírody podle platné metodiky tak, aby DP naplňoval cíle
platné KPNV ČR. Na Správě CHKO ČR vytvořit takové personální
a organizační podmínky, aby pracoviště mělo dostatečnou a
kompetentní kapacitu na pravidelnou a proaktivní komunikaci s

2021 - jaro 2022
(mimosezóna,
příprava
na
sezónu
2022);
úprava IP DP
vlastními silami
tak,
aby
byl
v souladu s KNV

DP, monitoring a hodnocení činnosti DP ve vztahu ke KPNV;
požadovat potřebné personální vybavení po provozovateli DP

3. Sledovat vnější prezentaci území formující očekávání
návštěvníka a obraz území navenek a systematicky ji ovlivňovat,
tj. vytvářet reálné představy o CHKO Český ráj a aktivitách, které
s respektem k ochraně přírody a krajiny nabízí. Optimálně ve
spolupráci se Sdružením Český ráj a Geoparkem UNESCO Český
ráj.

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Czech Tourism,
TIC,
obce,
partneři,
provozovatel
DP a IS,Geopark
UNESCO ČR

A

Průběžně,
zahájení podzim
2021

4. Udržovat přehled o stávajících turistických trasách.
Komunikovat a spolupracovat se subjekty, které výrazně
ovlivňují směrování a pohyb návštěvníků v území (KČT, SHOCart
a další vydavatelé map). Dohodnout se na vedení a postupu při
vyznačování zejména „doporučených“ tras do tištěných i on-line
map.

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO
ČR,
vydavatelé
map,
lesní
hospodáři, obce

A

Průběžně

5. Zajistit pravidelné (1x ročně) hodnocení naplňování KPNV
(pro potřeby následné aktualizace KPNV) včetně hodnocení
výkonu DP a IS jako významných prostředků interpretace.
Zajistit aktualizaci KPNV před přípravou nového plánu péče o
CHKO.

AOPK
ČR,
provozovatelé
DP a IS

2022/2023

6. Zajistit přípravu, realizaci a provoz IS CHKO Český ráj na
Věžáku jako významného prostředku interpretace území CHKO
ČR včetně nabídky programů. K propagaci budoucího IS a jeho
programové nabídky využívat provozovatele DP, TIC, DM,
subjekty CR v území, muzea a další partnerské organizace.

AOPK
ČR,
provozovatelé
DP a IS

Dle možností

7. Dlouhodobě sledovat a podporovat návaznost a obsahovou
synergii částí návštěvnické infrastruktury a služeb v území
(expozice, naučné stezky, prohlídky s průvodcem, programy pro
školy atd.) v souladu s KPNV. Spolupracovat s vlastníky a
provozovateli kulturních a prohlídkových objektů, muzeí, apod.

AOPK ČR, TIC,
obce, Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO ČR

A

průběžně

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

všichni
zřizovatelé
realizátoři

A

průběžně

9. Dohodnout s klíčovými partnery podmínky umísťování
informačních panelů a prvků (místo, forma, obsah, soulad s
KPNV a pravidly dobré interpretace), které nejsou součástí
navrhované návštěvnické infrastruktury – typicky panely
zdánlivě nesouvisející s ochranou území, panely projektů apod.,
které obvykle nebývají předem konzultovány. Umísťovat
takovéto panely uvážlivě, po dohodě a jen při splnění
stanovených podmínek.

AOPK ČR, obce,
další vlastníci
pozemků,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO ČR

2021

10. Nerozšiřovat stávající hromadné akce a nepovolovat další,
které by zasahovaly do citlivých území (viz KPNV - Limity využití
území), aby nedocházelo k ohrožení předmětů ochrany, dalších
přírodních a kulturně-historických hodnot území, zájmů
vlastníků pozemků a hospodářů a zhoršení návštěvnického
zážitku ostatních návštěvníků území. Kontrolovat dodržování
stanovených podmínek.

AOPK ČR ve
spolupráci
s
DM,
TIC
a
obcemi;
vlastníci
a
provozovatelé
atraktivit,
subjekty CR v
území

2021

a

11. Sledovat rozvoj nových sportů a aktivit, které mohou
negativně ovlivnit návštěvnický zážitek ostatních návštěvníků a
kvalitu přírodního prostředí (drony, elektrokola,
elektrokoloběžky, adrenalinové sporty, teambuildingové
aktivity apod.)

AOPK ČR, DM,
vysoké
školy,
hospodáři

Průběžně

12. Podporovat navazování stávajících, případně nově
vznikajících pěších tras, cyklotras, vycházkových okruhů a tipů
na výlety na nabídku místních služeb v obcích (občerstvení,
ubytování, průvodcovské a informační služby, WC, expozice
apod.), vše v souladu s limity KPNV

DM, TIC ve
spolupráci
se
subjekty
cestovního
ruchu a obcemi

2021

13. Sbírat a zveřejňovat tipy na nízkonákladové možnosti
trávení volného času (vycházkové okruhy, tištěný a digitální
průvodce, hledačky…) a podporovat jejich rozvoj v lokalitách v
souladu s Limity.

AOPK ČR, DM,
TIC, subjekty CR

2021

14. Vytvořit mechanismus monitoringu a sledovat dopady
návštěvnosti CHKO na území (ve spolupráci s odborníky)
v souladu s cíli KPNV

AOPK ČR, DM,
vysoké
školy,
hospodáři

2021

15. Pravidelně školit personál TIC (případně i personál
turistických cílů apod., který je v přímém kontaktu s
návštěvníky) v regionu, včetně kolegů v DP a IS, a v rámci
školení poskytovat aktuální informace o dění v CHKO, získávat
od účastníků touto formou zpětnou vazbu a identifikovat
problémová témata, která bude potřeba ve vztahu k
návštěvníkům řešit.

Sdružení
ČR,
kraje, AOPK ČR
ve spolupráci s
vlastníky
a/nebo
provozovateli
atraktivit
v
území

Dlouhodobě sledovat kvalitu poskytovaných služeb z pohledu
KPNV.

A

2021

AOPK ČR, NPÚ,
TIC,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO
ČR,
vlastníci
a
provozovatelé
atraktivit,
spolupracující
NNO

2021

17. Při prezentaci a interpretaci v území využívat 6 zásad
ohleduplného návštěvníka AOPK ČR. Tam, kde je to vhodné,
využít pro návštěvníky-cyklisty Kodex terénního cyklisty.

AOPK ČR, TIC,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO ČR, DP,
IS

2021

18. Připravit upozornění na možná základní zdravotní rizika
např. v důsledku náročného terénu, nebezpečí úrazu + nutné
vybavení pro výlety (voda, vhodná obuv atd.). Využívat je při
prezentaci a interpretaci v území.

AOPK ČR, TIC,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO
ČR,
spolupracující
NNO (např. SEV
ČR), DP, IS

2021

19. Zajistit uplatňování a vymáhání pravidel chování v území v
souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., resp. dalších
dobrovolných kodexů (Policie ČR, stráž přírody, spolupráce s
partnery…)

AOPK ČR, DM,
partneři v území

Průběžně

20. Podporovat koordinaci a kvalitní výkon destinačního
managementu (tj. řízení, nejen marketingu destinace) v souladu
s KPNV

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO ČR

A

2021

21. Zpracovat pravidla režimu klidové oblasti, která budou
bránit zvyšování turistické zátěže území (včetně povolování
hromadných akcí, rozšiřování sítě značených tras apod.) a
projednat s klíčovými partnery.

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO
ČR,
partneři v území

A

2021

16. Školit průvodce (dle potřeby), kteří budou mít zájem v
regionu poskytovat průvodcovské služby, s důrazem na pravidla
dobré interpretace a respektování limitů využití území. Aktivně
nabízet služby průvodců, vytvářet nabídku průvodcovaných
vycházek, exkurzí, cyklovýletů apod.
Dlouhodobě sledovat kvalitu poskytovaných služeb.

22. Oblasti v blízkosti kempů vybavit takovou návštěvnickou a
interpretační infrastrukturou, která by unesla nápor
návštěvnosti, minimalizovala škody na přírodním prostředí a
přispěla ke kvalitě návštěvnického zážitku. Zajistit
informovanost návštěvníků v kempech o existenci CHKO ČR, o
hodnotách výjimečného přírodního prostředí, a získat jejich
podporu, která se projeví chováním respektujícím pravidla a
podmínky pohybu v chráněném území. Komunikovat s majiteli
a provozovateli kempů, získat jejich spolupráci při ovlivňování
chování návštěvníků ve prospěch OPK. Ve spolupráci s partnery
realizovat programy pro klienty kempů (geovycházky,
průvodcované exkurze, programy pro děti…) vycházející z
KPNV, interpretující přírodní a kulturní dědictví CHKO ČR a
prezentující 6 zásad ohleduplného návštěvníka přírody

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
majitelé
a
provozovatelé
kempů, obce,
MAS

A

2022

Kdo

Priorita

Kdy

Komunikace
Co

1. Promítnout Plánovací část KPNV, včetně Limitů, do všech AOPK ČR
vlastních tištěných infomateriálů, naučných stezek, exkurzí,
přednášek, webů a dalších forem komunikace AOPK ČR s
veřejností.
2. Zajistit pravidelnou činnost stálé pracovní skupiny (viz
institucionální opatření) – komunikace a koordinace
směřující k jednotnému přístupu k prezentaci území CHKO
a udržování stálého povědomí o aktuální situaci v CHKO

AOPK
ČR,
provozovatel DP
a IS, TIC v
regionu,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO
ČR,
další partneři

3. Udržovat komunikaci a spolupráci s různými typy organizací AOPK ČR, DM
působících v území i mimo strukturu stálé pracovní skupiny

2021 -2022

A

2021 - 2022

A

2022

4. Zpracovat komunikační strategii s hlavními/klíčovými
partnery (popis stavu, cílů, hlavních témat, komunikačních
nástrojů…)

AOPK ČR

2021

5. Ke komunikaci a spolupráci zvát místní/regionální
významné/známé osobnosti, opinionmakery, ke
komunikaci využívat i neformální příležitosti a tyto vytvářet

AOPK ČR

6. Pořádat pravidelně 1x ročně společnou konferenci –
příležitost k setkání (hodnocení, plánování, klíčová témata,
trendy, neformální diskuse…)

AOPK ČR

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

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO ČR

A

2021

8. Aktivně komunikovat se zástupci kraje a CzechTourism o
případné aktualizaci jejich webových prezentací týkajících
se území CHKO Český ráj v souladu s KPNV

AOPK
ČR,
Sdružení ČR

A

2021

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

AOPK
ČR,
Sdružení ČR, DP
a IS, Geopark
UNESCO ČR, TIC,
obce

Průběžně

10. Komunikovat návštěvníkům území citlivost některých částí
CHKO. Komunikovat pravidla chování v CHKO - 6 zásad
ohleduplného návštěvníka přírody. Upozorňovat na
interpretační infrastrukturu (DP, IS, naučné stezky,
hledačky) a další programy (průvodcované vycházky…).

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO ČR, TIC,
provozovatelé
atraktivit
v
území,

Průběžně

A

2021 a průběžně

Poprvé 2022

spolupracující
NNO, majitelé a
provozovatelé
kempů

11. Komunikovat návštěvníkům lokalizaci a kapacitu parkovišť
(případně také max. dobu parkování) a dostupné služby a
infrastrukturu u parkovišť (občerstvení, toalety, kontejnery
na tříděný odpad, hřiště, posezení, vstupní panely s
mapou)

Sdružení ČR, TIC
ve spolupráci s
obcemi,
vlastníky
pozemků, DP, IS

A

Průběžně

12. Ve spolupráci s regionálním tiskem zveřejňovat konkrétní
příklady, kdy problémoví návštěvníci působí škody v
přírodě, znepříjemňují pobyt ostatním návštěvníkům,
ohrožují sami sebe i ostatní, i pozitivní příklady slušného
chování, ohleduplnosti a vzájemné pomoci

AOPK ČR, TIC,
obce, Sdružení
ČR

A

2022

13. Na parkovištích a terminálech hromadné dopravy, v
informačních materiálech a mediálních výstupech informovat
o možných rizicích pohybu po Českém ráji. Vítat pěší, kteří se
řídí pravidly chování návštěvníka CHKO (6 zásad ohleduplného
návštěvníka), cyklisty, kteří dodržují kodex terénního cyklisty a
respektují omezení vyplývající z ochranného režimu na území
CHKO. Zdůrazňovat potřebu respektu mezi skupinami
návštěvníků (např. pěší a cyklisté) i návštěvníků k místním
obyvatelům.

Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO
ČR,
AOPK ČR, DP a
IS, obce

2021

14. Využívat k informování návštěvníků na výchozích místech
do území po dohodě s partnery také jejich objekty (TIC, muzea
apod.)

AOPK ČR, obce,
KČT, LČR, další
provozovatelé či
majitelé
vhodných
objektů,
Sdružení ČR

2022

15. Podle významnosti nástupního bodu jej vybavit
návštěvnickou infrastrukturou (WC, místo na odložení
odpadu) a interpretační infrastrukturou (panel s mapou,
pravidly a jednoduchou interpretací).

AOPK
Sdružení
obce

ČR,
ČR,

A

Podle možností

16. Informovat návštěvníky o vhodném nakládání s odpady
(„Co sis přivezl, to si odvez“, případně možnost odložit odpad
na parkovištích opatřených nádobami na odpad); zaměřit se
na k přírodě šetrné vykonávání potřeby v přírodě (zahrabat,
nepoužívat vlhčené ubrousky ad.)

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO
ČR,
obce, vlastníci a
provozovatelé
atraktivit

A

2021

17. Upravit web Domu přírody a Informačního střediska
Bukovina tak, aby zohledňoval doporučení a závěry platné
KPNV

AOPK
ČR,
provozovatel
DP,
provozovatel IS

18. Ve spolupráci se Správou jeskyní, vedením Bozkovských
dolomitových jeskyní, Sdružením ČR, Geoparkem UNESCO ČR
a cestou sítě TIC komunikovat návštěvníkům nabídku návštěvy
jeskyní v době mimo hlavní návštěvní hodiny (ráno, pozdě
odpoledne), kdy je kapacita jeskyní volnější.

Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO ČR, TIC,
Bozkovské
dolomitové
jeskyně

2022

A

2021

Regionální produkty a suvenýry
1. Podporovat vznik takových regionálních suvenýrů, které
podpoří prezentaci území v souladu s KPNV CHKO Český ráj

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
certifikovaní
regionální
výrobci, MAS v
území,
kraje
Liberecký,
Královéhradecký
, Středočeský

2022

2. Certifikovat služby a zážitky (například vycházky s místním
průvodcem apod.) – např. certifikace Svazu venkovské
turistiky a agroturistiky a další, které umožňují smysluplně
certifikovat služby a zážitky (tj. garantují kvalitu služby a
zároveň jsou přínosem pro poskytovatele služeb)

Sdružení
ČR,
AOPK ČR, DP, IS,
MAS v území,
kraje

A

2022

Programy
1. Proškolit průvodce / interpretátory, kteří budou mít zájem
v regionu poskytovat průvodcovské služby s důrazem na
zásady dobré interpretace (spolupráce se školiteli
interpretačních průvodců); navázat spolupráci s dalšími
poskytovateli průvodcovských služeb. V rámci školení
vytvořit vzorové programy, které budou v souladu s KPNV z
hlediska zaměření na témata (sdělení) a cílové skupiny a
budou respektovat limity využití území a zdroje
interpretace. Využít zkušeností SEV Český ráj.
2. Vždy vytvářet programy pro návštěvníky tak, aby
naplňovaly cíle KPNV (interpretace klíčových sdělení o
Českém ráji, usměrnění návštěvnosti), přizvat k přípravě
místní odborníky a využívat místní zdroje. Zohlednit
doporučené směry rozvoje uvedené v plánovací části KPNV
(klidová oblast viz Limity, témata - poškozování skal
malováním a rytím, klimatická změna a její projevy v CHKO
ČR, voda a mokřady v krajině, zásady chování
ohleduplného návštěvníka včetně nakládání s exkrementy
apod.)

3.

Postupně připravit ke každé exponované návštěvnické
lokalitě (Prachovské skály, Hruboskalské skalní město,
Drábské světničky, Plakánek apod.) programy pro cílové
skupiny návštěvníků, které ji navštěvují (mohou být
využívány stále, jen sezónně nebo i nárazově na akcích k
usměrňování chování návštěvníků a komunikaci prioritních
témat) odborníky. Vyškolit v budoucnu i rangery/strážce –
průvodce, kteří by byli schopni nabízet v těchto místech tzv.
toulavou interpretaci(viz samostatný bod).

Sdružení ČR, ,
AOPK ČR SEV
Český ráj, TIC,
muzeum
Českého
ráje,
školitelé
interpretace

A

2022 a průběžně

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO ČR, SEV
Český
ráj,
provozovatelé
atraktivit, další
spolupracující
NNO zabývající
se EVVO, DP a IS,
tvůrci
turistických
produktů

A

2022

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO
ČR,
NNO zabývající
se EVVO, muzea,
TIC, DP a IS

A

2022

4. Připravovat cíleně aktivity, které umožní nízkonákladové
trávení volného času mimo nejcennější části přírody.
Umísťovat je tam, kde je či je plánováno dostatečné zázemí
(odpočinkové plochy, občerstvení, WC). Koordinovat vznik
a zaměření aktivit s nabídkou dalších atraktivit. Nabídku
propagovat na webu, DP, IS, prostřednictvím digitálního
průvodce, návštěvnické mapy.

5. Připravit nabídku programů pro místní obyvatele, chataře a
chalupáře s cílem motivovat je k ohleduplnému chování –
přednášky, terénní exkurze…

6. Před otevřením IS CHKO Český ráj - Věžák, resp. po
dokončení rekonstrukce arboreta v těsném sousedství IS
CHKO Český ráj - Bukovina zpracovat nabídku programů pro
návštěvníky.

AOPK
ČR,
Sdružení
ČR,
Geopark
UNESCO
ČR,
TIC, partneři v
území, DP a IS,
spolupracující
NNO

A

AOPK ČR, NNO
působící
v
oblasti
EVVO,
Sdružení
ČR,
muzea

2022

2022

A

Dle možností a
stavu
rekonstrukce
arboreta
a
budování IS Věžák

Projekty
Sem patří řada konkrétních záměrů od suvenýrů přes infopanely, web, mapu, digitálního průvodce až
po naučné stezky, Informační středisko CHKO Věžák aj.
„Projekty“ jsou stručně popsány v jednotlivých kartách. Klíčová sdělení v kartách jednotlivých prvků
interpretační infrastruktury nejsou uvedena v plném znění, jsou zkrácena kódem – např. 2a. V plném
znění je najdete v Plánovací části, kapitole Klíčová sdělení.
Karty jednotlivých prvků mohou správcům a realizátorům interpretace sloužit k evidenci jednotlivých
interpretačních prvků, ke sledování jejich technického stavu, aktuálnosti a následně i k zaznamenávání
provedených změn. Uvádějí, k čemu byl daný prvek zřízen, jaká klíčová sdělení má v daném místě
CHKO komunikovat, pro jakou cílovou skupinu návštěvníků je určen, jak je zajištěna jeho údržba apod.
Hodnocení stavu některých prvků je součástí Analytické části.

Přehled karet s navrhovanými „projekty“, tj. prvky interpretace s prioritizací a doporučeným rokem
realizace.
Kód

Název prvku

Priorita

Doporučená
realizace

IS1

Informační středisko CHKO ČR – Věžák

A

2022

K1

Web Informačního střediska CHKO ČR - Věžák

A

2022

K2

Facebookový profil CHKO Český ráj

A

počátek
aktivity 2021

K3

Digitální průvodce

2024

K4

Projektové tabule

počátek
aktivity 2022

K5

Mobilní infobod

2023

L1

Parkování v klíčových nástupních místech

A

počátek
aktivity 2022

Zodolnění a zkvalitnění návštěvnické infrastruktury A

počátek
aktivity 2022

L3

Přestěhování pozorovatelny Žabakor

2022

L4

Pozorovatelna Sedmihorský mokřad

2022

L5

Opravy geoinstalací a terénních expozic

počátek
aktivity 2022

L2

NS1

Dětská naučná stezka Příhrazskými skalami

2023 - 2025

NS2

Naučná stezka Plakánek

2023 - 2025

NS3

Naučná stezka Podtrosecká údolí

2022 - 2023

NS4

Naučná stezka Klokočské skály

2023 – 2025

NS5

Naučná stezka Besedickými skalami

2022 – 2024

NS6

Naučná stezka Kozákov

2023 – 2025

NS7

Naučná stezka Hruboskalsko

2025 – 2027

NS8

Naučná stezka Reliéfy u Kopicova statku

2022 – 2023

NS9

Průlom Jizery u Rakous

2025 – 2027

S1

Prosazení klidového území

S2

Odstranění nefunkčních a
návštěvnické infrastruktury

S3

S4

A

zničených

2021 -2022

částí A

2021 – 2023

Regulace vodní turistiky na Jizeře

A

2022 – 2023

Průvodcovské služby DP a IS, toulavá interpretace

A

počátek
aktivity 2022

S5

Dohled nad sociálními sítěmi

A

počátek
aktivity 2021

S6

Nakládání s exkrementy

A

počátek
aktivity 2021

T1

Návštěvnická mapa Českého ráje

2022

Českorájské hledačky - tištěný „deník hledače“

2022

Českorájské hledačky (série hledaček)

2022

T2

T3

Karta interpretačního prvku

kód prvku

IS1

název prvku

Informační středisko CHKO Český ráj – Věžák

lokalizace prvku

Obec Hrubá Skála, u Věžického rybníka, poblíž parkoviště a
křižovatky značených cest, na cyklotrase 4010, na trase NS
Podtrosecká údolí, na území PR Podtrosecká údolí

popis prvku (stručně 1 věta)

Informační středisko CHKO Český ráj - Věžák bude součástí sítě
návštěvnických a informačních středisek AOPK ČR Dům
přírody a jeho vizuální identita i koncepce bude respektovat
jednotný architektonický koncept (JAK) vytvořený pro DP v ČR.
V úsporném objektu bude umístěn provoz informačních služeb,
nezbytné zázemí pro návštěvníky (WC, prodej upomínkových
předmětů, regionálních výrobků, případně drobného
občerstvení), prostor pro minimalistickou expozici, prostor pro
dočasné výstavy a programy (kapacita do 30 osob). V
bezprostřední blízkosti objektu bude umístěna venkovní
expozice a učebna, veřejně dostupné WC a zdroj pitné vody.

význam prvku (1 odstavec,
proč je důležitý)

Informační středisko CHKO musí vycházet ze sdělení KPNV a
interpretačního plánu IS.
Umožňuje seznámit návštěvníky s CHKO Český ráj a s PR
Podtrosecká údolí.
Pomáhá usměrňovat pohyb návštěvníků v území – směrovat
pozornost do vybraných lokalit a k dalším částem
infrastruktury.
Pomáhá prezentovat a vysvětlovat omezení, s nimiž se
návštěvník v CHKO setká i pravidla, kterými by se měl při
pobytu v CHKO řídit – 6 zásad ohleduplného návštěvníka
přírody, a jejichž dodržováním aktivně přispívá k zachování
přírodních i kulturně-historických hodnot území.
Vzhledem k lokalizaci v území s neexistující nebo velmi slabou
zimní sezónou bude IS v provozu pouze během jara, léta a
podzimu, s omezenou otvírací dobou přizpůsobenou
návštěvnosti území.
Programy budou zaměřeny (mimo jiné) na dětské skupiny,
skautské oddíly, školní výlety a tábory. Programy využívající
venkovní učebnu a expozici budou doplněny průvodcovanými
exkurzemi v souladu s interpretačním plánem IS.
Expozice a programy budou dostupné též pro děti včetně
nečtenářů (věk do 6 let).

(Skupina A) Pěší turisté
Cílová skupina (1 věta – pro
koho je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno
příslušné označení cílové
skupiny v plánovací části
KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou označeny
nejvýznamnější cílové skupiny.

(Skupina B) táborníci, dětské skupiny, fotografové přírody a
dronaři
(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
vodní turisté, kešeři
(Skupina D) Rekreační cyklisté,
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a
výkonů, tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

IS1

název prvku

Informační středisko CHKO Český ráj – Věžák

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

Důležité součásti prostor Informačního střediska:

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

●
●
●
●
●
●

Zázemí pro poskytování informačních služeb
návštěvníkům a provoz IS
vnitřní expozice, prostor pro dočasné výstavy a
programy
venkovní expozice a učebna
orientační systém a jednotící prvky dle manuálu JAK
mapa
zdroj pitné vody a venkovní WC

Sdělení: stručně hlavní sdělení o CHKO Český ráj, dále zejména
sdělení 1a, 1d, 1e, 2a, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e

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

Je třeba dořešit:
●
●

●

●
●

●
●
●
●

●
●

●

Vybrat provozovatele
nastavit dlouhodobý, spolehlivý způsob spolupráce a
komunikace mezi investorem IS a provozovatelem,
který bude zahrnovat základní podmínky a pravidla pro
komunikaci a spolupráci; bude zásadní pro fungování IS
v dalších letech
zajistit návaznost IS na subjekty koordinující a
usměrňující práci s návštěvníky a cestovní ruch v
regionu (viz Institucionální opatření)
zpracovat interpretační plán IS
připravit projekt IS dle schváleného Interpretačního
plánu IS a navrhnout na základě něj libreto a scénář
expozice a nabídku programů a plán činnosti
zajistit finanční prostředky na realizaci
zajistit realizaci projektu
zajistit kvalitní personální obsazení IS
vytvořit plnohodnotný obsah IS (expozice, dočasné
výstavy, nabídka navazujících programů, pravidelné
akce apod.)
zajistit zapojení IS do již fungující sítě DP v ČR
připravit propojení IS se stávající informační a
interpretační infrastrukturou (síť informačních center,
muzeí apod.)
zajištění provozu IS

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)

Většina uživatelů by díky IS měla:









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

odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část a

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území a
ochraně přírody
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají
dozvědět se, v čem spočívá hodnota CHKO Český ráj a
PR Podtrosecká údolí a pocítit obdiv k jedinečnosti a
hodnotám území
dozvědět, kde se nacházejí lokality doporučené
k návštěvě
pochopit, jaké možnosti poznávání území nabízí vybrané
naučné stezky a expozice (vnitřní i vnější)

Informační středisko s vnitřní i venkovní expozicí a prostorem
pro realizaci programů (venkovní učebna)

Rozpočet na realizaci IS není předmětem tohoto dokumentu,
pro solidní odhad nákladů není k dispozici dostatek, informací.

celek)

Monitoring / řízení kvality






Libreto a scénář musí být v souladu s KPNV
Před schválením k výrobě by měl zhotovitel návrhy
klíčových prvků expozice IS vybrané AOPK ČR otestovat
na vzorku potenciálních návštěvníků, aby bylo zjištěno,
zda naplňují stanovené cíle.
Provozovatel IS bude průběžně sledovat zpětnou vazbu
od návštěvníků a dalších uživatelů a podněty využije v
rámci své činnosti.

Karta interpretačního prvku
kód prvku

K1

název prvku

Web Informačního střediska CHKO Český ráj - Věžák

lokalizace prvku

Součást webu sítě návštěvnických středisek CHKO v České
republice: http://www.dumprirody.cz/

popis prvku (stručně 1 věta)

Webové stránky určené návštěvníkům CHKO Český ráj,
informačního střediska Věžák

význam prvku (1 odstavec, proč

Základní prostředek pro prezentaci hodnot území CHKO, který
nabízí návštěvníkům možnost naplánovat si návštěvu území
Českého ráje.

je důležitý)

Umožňuje usměrňovat očekávání návštěvníků již před příjezdem
do území a směřovat jejich pozornost do vybraných lokalit a
časových období roku v souladu s cíli KPNV.
Umožňuje informovat návštěvníky i místní veřejnost o aktuálním
dění v CHKO včetně osvětových akcí a aktuálních témat
Umožňuje prezentovat přímo či odkazovat na podrobnější /
odbornější informace, které není možné či účelné zájemcům
poskytnout např. formou panelů či expozic.
Prostřednictvím odkazů by web měl být propojen především s
webovými prezentacemi Sdružení ČR, Geopark UNESCO ČR, TIC.
Vzhledem k budování nových stránek AOPK ČR, které by měly
sloužit i návštěvníkům CHKO, musí AOPK ČR vyjasnit, co bude
který z webů (AOPK ČR a Domy přírody) prezentovat.

(Skupina A) Pěší turisté
Cílová skupina (1 věta – pro
koho je prvek určen)

(Skupina B) Dětské skupiny a tábory, fotografové přírody a dronaři

Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
vodní turisté, kešeři
(Skupina D) Rekreační cyklisté,
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

K1

název prvku

Web Informačního střediska CHKO Český ráj - Věžák

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

Web bude zahrnovat tyto oblasti:
 přivítání návštěvníků v území; prezentace území CHKO
jako jedinečné lokality, založená na klíčových sděleních
KPNV
 představení hlavních hodnot území a lokalit, kde je
návštěvníci mohou vidět (pouze vhodné lokality viz
Zdroje interpretace, Limity) se zohledněním blízkosti PR
Podtrosecká údolí
 podrobnější informace o vybraných tématech dle
aktuální potřeby
 mapa území CHKO a jeho nejbližšího okolí
 usměrnění očekávání – občerstvení, nakládání s
odpady, dopravní dostupnost, vysvětlení omezení
pohybu v území – proč je nutné a v zájmu čeho)
 odkazy na turistické cíle a poskytované informační a
průvodcovské služby (pokud jsou v souladu s cíli
KPNV)
 pravidla chování v území (6 zásad ohleduplného
návštěvníka přírody) a rady pro bezpečný pohyb v
území, případně Kodexu terénního cyklisty
 upozornění na zdravotní rizika a doporučení pro
bezpečný pohyb po CHKO
 kontakty pro případ ohrožení (policie, záchranáři,
hasiči)
 informace o aktuálním dění v CHKO a pozvánky na
akce pro veřejnost
 odkazy na TIC, muzea, prohlídkové objekty a další
zajímavé zdroje informací o Českém ráji (pokud jsou
v souladu s cíli KPNV)
Klíčová sdělení (myšlenky), se kterými by se mělo pracovat:
Stručně hlavní sdělení a dále zejména 1a, 1d, 1e, 2a, 2c, 2d, 3a,
3b, 3c, 3d, 3e

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)

Je třeba dořešit:
 zajistit přípravu kvalitního obsahu již před spuštěním
webu a otevřením Informačního střediska CHKO
Věžák, nastavit pravidla pro publikování a recenzování
příspěvků a nad fungováním webu
 zajistit fotografie a vhodné mapy
 zajistit propagaci webu a informovat o něm další
zainteresované subjekty (Sdružení ČR, Geopark UNESCO
ČR, TIC, provozovatelé atraktivit, ubytovatelé, obce)
 propojit web odkazy s ostatními již existujícími weby v
regionu (Sdružení ČR, Geopark UNESCO ČR, TIC, muzea,
prohlídkové objekty apod.) a vyměnit si odkazy
 zajistit dlouhodobou spolupráci a pravidelnou
aktualizaci informací na krajských webech a webu
Czechtourismu, pro které musí web IS být spolehlivým
zdrojem informací o CHKO
 zajistit pravidelnou aktualizaci obsahu webových
stránek
 zajistit chod webu (personální a finanční zajištění)
 spustit web a v předstihu připravovat veřejnost na
otevření IS
Většina uživatelů by díky webu měla:
 dozvědět se, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
a dílčí sdělení)a pocítit obdiv k jedinečnosti území
 chtít navštívit IS + dozvědět se, kde se nacházejí další
lokality doporučené k návštěvě
 pochopit, jaké je zaměření dalších expozic v regionu
(včetně DP) a kde jsou poskytovány průvodcovské
služby
 uvědomit si, že dodržovat pravidla chování v CHKO – 6
zásad ohleduplného návštěvníka přírody (včetně
respektování určitých omezení) je nezbytné pro
zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
pravidla dodržují, aktivně přispívají k ochraně přírody a
krajiny Českého ráje

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

Základní webová prezentace území, která by měla pro
potenciálního i aktuálního návštěvníka vytvářet celistvý obraz
území CHKO Český ráj. Web by měl návštěvníkovi poskytnout:
 potřebné základní turistické informace o území
(dostupnost, orientace, služby, omezení, s nimiž se v
CHKO setká)
 prezentovat vhodná pravidla chování při návštěvě a
pobytu v CHKO – 6 zásad,
 obsahovat podrobnější informace, které není v terénu
nutné prezentovat všem a návštěvník si je v případě
hlubšího zájmu může na webu snadno dohledat,
 informace o aktualitách týkajících se zejména
přírodního dědictví CHKO v souladu s KPNV
 odkazy na další užitečné existující zdroje informací o
Českém ráji v souladu s KPNV

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

Příprava obsahu: 50 – 150 tis. Kč
Uveřejnění obsahu: zdarma – financováno AOPK ČR
Testování / ladění: 20 – 50 tis. Kč
Provoz webu (za 1 rok): práce redaktora 50 – 150 tis. Kč

Monitoring / řízení kvality

Řízení obsahu webu bude součástí systému průběžné
komunikace mezi provozovatelem IS a AOPK
Před spuštěním bude obsah a forma webu otestován na vzorku
potenciálních návštěvníků a bude zjišťováno, jestli naplňuje
stanovené cíle
Bude průběžně sledována zpětná vazba od návštěvníků a dalších
uživatelů (informační centra, místní subjekty v cestovním ruchu
– např. ubytovatelé, provozovatelé atraktivit), která bude
zohledněna při úpravách a aktualizaci obsahu webu

Karta interpretačního prvku
kód prvku

K2

název prvku
Facebookový profil CHKO Český ráj
lokalizace prvku

Adresa stránky:
https://www.facebook.com/ceskyrajsrdcem/

popis prvku (stručně 1 věta)

Facebookový profil určený zájemcům o informace z CHKO Český
ráj

význam prvku (1 odstavec, proč je Doplňkový informační kanál pro prezentaci dění na území CHKO.
důležitý)
Správě CHKO umožňuje:
●

●
●

●

informovat o aktuálním dění na území CHKO (zajímavé
přírodní fenomény, nabídka exkurzí, besed) a
prezentovat se přívětivěji než jako obvyklý úřad
otevírat aktuální témata a reagovat v rámci diskusí i na
jiných stránkách spojených s Českým rájem
informovat o novinkách v rámci instituce (např. pravidla
chování v jednotlivých lokalitách, příležitosti k poznávání,
omezení návštěvnosti, pracovní nabídky...)
usměrnit očekávání návštěvníků již před příjezdem do
území a směřovat jejich pozornost do vybraných lokalit a
časových období roku.

Prostřednictvím odkazů je profil propojen se stránkami Český ráj klenot naší vlasti, Český ráj, Krásné světlo a dalšími.

Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Všechny cílové skupiny návštěvníků, ale především ty skupiny,
které více využívají sociální média.

Karta realizace
kód prvku

K2

název prvku

Facebookový profil CHKO Český ráj

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

Profil zahrnuje tyto části:

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

●
●
●
●
●
●

hlavní stránka s kontaktními informacemi na Správu CHKO,
včetně odkazu na web http://ceskyraj.ochranaprirody.cz
příspěvky s diskuzí
fotografie
Informace – kontakty
komunita
události – přehled uplynulých a nadcházejících akcí

Klíčová sdělení (myšlenky), se kterými by se mělo pracovat:
všechna klíčová sdělení a souvislosti
věci k dořešení(co je potřeba
vymyslet a udělat, např. určit přesné
umístění panelu, určit přesnou
velikost, vyřešit napojení na
elektřinu/zdroj energie, vybudovat
stojan a nainstalovat panely)

Je třeba dořešit:
●
●
●
●

zajistit pravidelnou aktualizaci obsahu – nové příspěvky,
videa, fotografie
sledovat diskuze pod příspěvky a reagovat
zajistit správu profilu (personální a finanční zajištění)
rozšiřovat dosah (dnes cca 2 200 sledujících oproti 420 000
sledujících fanouškovského profilu Český ráj klenot naší
vlasti)

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

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

Většina uživatelů by díky profilu měla:
●
●
●

Facebookový profil by měl návštěvníkovi poskytnout:
●
●

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

dozvědět se, co se aktuálně v území CHKO děje a jaká témata
se řeší
dozvědět se o nabídce tematických akcí (exkurze, výstavy
apod.)
uvědomit si, že dodržovat pravidla chování v CHKO – 6 zásad
ohleduplného návštěvníka přírody (včetně respektování
určitých omezení) je nezbytné pro zachování místních
hodnot a mít pocit, že pokud pravidla dodržují, aktivně
přispívají k ochraně Českého ráje

kontaktní údaje na Správu CHKO a odkaz na oficiální web
AOPK ČR
aktuální informace o novinkách v přírodě i diskutovaných
tématech v souvislosti s ochranou přírody na území Českého
ráje
pozvánky na zajímavé tematické akce

Příprava obsahu: 5 tis. Kč
Zveřejnění obsahu: zdarma
Provoz profilu (za 1 rok):
práce redaktora 20 tis. Kč

Monitoring / řízení kvality

Bude průběžně sledována zpětná vazba od návštěvníků a dalších
uživatelů, která bude zohledněna při úpravách a aktualizaci
obsahu profilu

Karta interpretačního prvku
kód prvku

K3

název prvku
Digitální průvodce
lokalizace prvku

Dostupný na webu pro návštěvníky CHKO Český ráj

popis prvku(stručně 1 věta)

On-line/off-line průvodce (např. nakoleipesky.cz, izi TRAVEL)
naučnou stezkou, trasou či územím CHKO

význam prvku (1 odstavec, proč je

Usměrnit pohyb návštěvníků a směřovat je do vhodných lokalit.
Průvodce nahrazuje nebo doplňuje tištěné materiály i informační
panely v terénu.

důležitý)

V souladu se snahou o minimalizaci návštěvnické infrastruktury by
se mělo jednat o základní prostředek pro hlubší interpretaci
konkrétních míst.
Návrhy tras, lokalit a témat musí respektovat Zdroje interpretace
a Limity území stanovené v KPNV.
Atraktivním doplňkem průvodce může být vhodná digitální hra
(např. Skryté příběhy).
Cílová skupina (1 věta – pro koho

(Skupina A) Pěší turisté

je prvek určen)

(Skupina B) táborníci, dětské skupiny
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
vodní turisté, kešeři
(Skupina D)Rekreační cyklisté, Účastníci hromadných akcí
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci)

Karta realizace
kód prvku

K3

název prvku

Digitální průvodce

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

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

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

všechna klíčová sdělení a souvislosti v závislosti na místu, objektu
nebo trase.

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)

●
●

vybrat vhodnou aplikaci (formu hry)
vytipovat body případně trasy a připravit k nim texty (popisy),
obrázky, popřípadě audio
převést návrhy do aplikace
zajistit fotografie, vhodné mapy, audio nahrávky
zajistit propagaci, informovat o aplikacích další zainteresované
subjekty (DM, infocentra, ubytovatelé, obce)
zajistit pravidelnou kontrolu obsahu (zda odpovídá situaci v
terénu)

●
●
●
●

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)

Většina uživatelů by se díky aplikaci měla:
●
●
●
●

●

dozvědět, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
sdělení) a jednotlivých lokalit zpracovaných v průvodci
dozvědět, kde se nacházejí lokality doporučené k návštěvě
pocítit obdiv k jedinečnosti území
chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná pro
zachování místních hodnot – 6 zásad ohleduplného
návštěvníka přírody
mít pocit, že pokud dodržují pravidla, aktivně přispívají k
ochraně území

Hry: cíle vybrat z KPNV dle zpracovávaného tématu

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

Volně stažitelná aplikace, která funguje v on-line i off-line (!)
režimu představí vybrané fenomény území formou tras nebo
bodových informací. Informace jsou vázány na souřadnice v mapě,
mohou obsahovat text, fotografie, audio nebo video obsah.
Informace lze v případě potřeby jednoduše upravit.
Trasy lze vytvořit v jazykových mutacích.
Aplikace respektuje zásady dobré interpretace.

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

Příprava a zpracování bodu: podle náročnosti 2-10 tis. Kč (vyšší
cena např. v případě využití audio záznamů)
Aplikace: volně k použití / Digitální hra: různá výše dle využitých
technologií (např. příprava Skrytého příběhu 38 tis. Kč + náklady
na vytvoření zadání v souladu s KPNV, které tomu musí
předcházet)

Monitoring / řízení kvality

Před spuštěním budou jednotlivé části průvodce otestovány na
vzorku potenciálních návštěvníků a bude zjišťováno, jestli naplňují
stanovené cíle
Bude průběžně sledována zpětná vazba od návštěvníků a dalších
uživatelů (místní subjekty v cestovním ruchu – např. ubytovatelé,
informační centra), která bude zohledněna při případných
úpravách a aktualizaci obsahu

Karta interpretačního prvku
kód prvku

K4

název prvku
Projektové tabule
lokalizace prvku

V místech realizace projektů významně pozměňujících prostředí či
zasahujících do očekávání návštěvníků CHKO Český ráj

popis prvku (stručně 1 věta)

Jednoduché dočasné tabule bez pevného kotvení sloužící ke
komunikaci s návštěvníky CHKO vysvětlující potřebnost a cíl
realizovaných zásahů. Zejména těch, u kterých se očekává
kontroverzní vnímání (např. kácení na svazích Trosek, kůrovcové
těžby, likvidace douglasky, úpravy stezek, přechodné omezení
vstupu…).

význam prvku (1 odstavec, proč je

Tabule mají jednoduchou, atraktivní a všeobecně přístupnou
formou interpretovat zásahy v území tak, aby se předcházelo
případným nedorozuměním s návštěvníky založeným na
nepochopení významu a povahy realizovaných opatření.

důležitý)

Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Všechny cílové skupiny návštěvníků

Karta realizace
kód prvku

K4

název prvku
Projektové tabule
sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

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

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

všechna klíčová sdělení a souvislosti v závislosti na místě,
realizovaném projektu, objektu nebo trase, zejména některá dílčí
sdělení 3

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)

●
●
●

před realizací kontroverzních projektů připravit systém
komunikace
vytipovat problémy a projekty, které je vhodné tímto
nástrojem interpretovat
zajistit pravidelnou kontrolu umístění a obsahu (zda odpovídá
situaci v terénu)

Většina dětských návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:
●
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují správce
území a ty, kdo o území pečují,
●
chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud dodržují
pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
●
respektovat a chápat dočasná omezení související s
realizací péče o území
●
dozvědět se, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
sdělení) a pocítit obdiv k jedinečnosti území
●
uvědomit si, že bez neustávající péče o hodnoty Ráj
přestane být rájem

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

Dočasné interpretační tabule věnující se problematickým
projektovým zásahům s potenciálem kontroverzního vnímání
veřejností. Tabule nebudou pevně spojeny se zemí a tudíž
nebude potřeba územního a stavebního řízení.

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

Příprava a zpracování tabule: podle náročnosti 3-7 tis. Kč

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Před realizací bude formou ohniskové skupiny (na vzorku
potenciálních návštěvníků) otestován obsah, grafická
podoba i technická funkčnost panelů a bude zjišťováno,
jestli naplňuje stanovené cíle.
Bude sledována odezva realizovaných opatření v médiích
a na sociálních sítích

Karta interpretačního prvku

kód prvku

K5

název prvku

Mobilní infobod

lokalizace prvku

Dostupný dle potřeby v lokalitách, kde není stálá návštěvnická
infrastruktura nebo kde dochází k velké nárazovité koncentraci
návštěvníků, např. během hromadných akcí

popis prvku(stručně 1 věta)

Prvek může mít několik podob:




význam prvku (1 odstavec, proč
je důležitý)

Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Camper nebo Camper van vybavený mobilní expozicí a
infocentrem = informačními panely a pultem, který
může obsluha využívat k poskytování informací
návštěvníkům
Přívěsný vozík za kolo s informačními materiály (může
být součástí toulavé interpretace nebo jejím doplňkem)

Mobilní infobod umožňuje viditelně komunikovat s návštěvníky
v lokalitách, kde není k dispozici jiné zázemí a kde je třeba
pružně reagovat na konkrétní situaci (pořádání vlastních akcí
pro veřejnost, konání hromadných akcí pořádaných jinými
organizátory, aktuální výskyt problémového chování v lokalitě
apod.)

Všechny cílové skupiny.

Karta realizace

kód prvku

K5

název prvku

Mobilní infobod

sdělení nebo témata
interpretace(bodově, zahrnuje i

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

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

všechna klíčová sdělení a souvislosti v závislosti na místu,
objektu nebo trase.
Informace by měly zahrnovat tyto oblasti:








přivítání návštěvníků v území
představení hlavních hodnot území – založeno na
klíčovém sdělení
mapa území CHKO a jeho nejbližšího okolí
usměrnění očekávání – občerstvení, odpadkové koše,
úschovny kol, parkování, omezení vjezdu kol apod.
pravidla chování v území (vysvětlení proč jsou nutné, a
že jejich dodržováním návštěvník aktivně přispívá
ochraně a péči o území) + rady pro pohyb v území
kontakty pro případ ohrožení (policie, záchranáři,
hasiči)

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

Je třeba dořešit:








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)

vybrat vhodnou formu – camper / camper van, přívěsný
vozík za kolo
ve spolupráci s pracovníky, kteří budou mobilní infobod
obsluhovat, navrhnout potřebné vybavení
zajistit prostředky k pořízení
vytipovat body a/nebo trasy, kde bude mobilní infobod
využíván
prezentovat mobilní infobod veřejnosti a objasnit
důvody pro jeho pořízení a způsob jeho provozování
zajistit pravidelnou kontrolu stavu a prostředky na
provoz
monitorovat reakce veřejnosti a zohlednit je při dalším
provozu

Většina uživatelů by díky mobilnímu infobodu měla:






lépe se zorientovat v místě a jeho okolí, pochopit jaká
pravidla v něm platí
dozvědět se, v čem spočívá jedinečnost CHKO (hlavní
sdělení)
dozvědět se na co se mohou těšit a kde se nacházejí
lokality doporučené k návštěvě
uvědomit si, že pokud dodržují pravidla, aktivně
přispívají k ochraně území
uvědomit si, že respektovat další návštěvníky, ty, kdo o
území pečují a místní je dobré i pro ně (riziko úrazu
atd.)

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

Camper případně Camper van s mobilní expozicí, infopultem a
nezbytným zázemím pro obsluhu nebo přívěs za kolo s
informačními materiály
Mobilní expozice obsahující infopanel s mapou a základními
informacemi o území CHKO a panely o hodnotách území a
rizicích spojených s jejich zachováním
Infopanel s mapou
Mapa:





vyznačené hranice CHKO
vyznačené oficiální trasy pro pěší a cyklisty (v souladu s
KPNV a Limity)
vyznačené trasy naučných stezek – jejich název,
zaměření
legenda

Textová část:




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

pravidla pro pobyt v CHKO – 6 zásad ohleduplného
návštěvníka přírody
kontakty na záchranné složky a policii
Panely o hodnotách území a rizicích zpracované s
využitím zásad dobré praxe v interpretaci v souladu s
cíli KPNV a limity území a zaměřené na prioritní
problémy, které je třeba komunikovat

Platforma / vozidlo:
camper či camper van dle typu a velikosti: 0,8-2,5 mil. Kč
Mobilní expozice: 200 tis. Kč
Roční provoz bez obsluhy: 50 tis. Kč
přívěsný vozík za kolo 15-30 tis. Kč

Monitoring / řízení kvality

Před vyrobením budou jednotlivé části mobilní expozice
otestovány na vzorku potenciálních návštěvníků a bude
zjišťováno, jestli naplňují stanovené cíle
Bude průběžně sledována zpětná vazba od uživatelů, která
bude zohledněna při případných úpravách a aktualizaci obsahu
nebo způsobu provozování

Karta projektu
kód projektu

L1

název projektu
Parkování v klíčových nástupních místech
lokalizace projektu

V současné době se jedná o oblast Prachovských skal,
Hruboskalsko, Podkost, Troskovice, Dneboh, Krásnou vyhlídku,
Klokočí. Nicméně problematika parkování se v čase dynamicky
vyvíjí v závislosti na propagaci jednotlivých lokalit (zejména
živelné na sociálních sítích).

výchozí situace

Parkoviště v některých lokalitách mají nedostačující kapacitu.
Daleko častějším jevem je však nechuť části návštěvníků využívat
placená parkoviště a raději parkovat na místech, která k tomu
nejsou určena. Tím působí problémy v obcích, při hospodaření v
území, případně znesnadňují záchranářské práce. Na žádném z
parkovišť nejsou využívány systémy chytrého parkování.
Součinnost s Policií ČR či obecní policií je nedostatečná.

návrh opatření – shrnutí

Poskytnou součinnost jednotlivým obcím při vytipovávání
jednotlivých lokalit pro záchytná parkoviště či změn parkovacích
systémů. Komunikovat soubor opatření směrem k veřejnosti.
Koordinovat aktivity tak, aby byla vyloučena možnost vytváření
nových parkovacích kapacit v místech, kde by následně docházelo
k nežádoucímu zvyšování návštěvnosti (Limity).

popis nově navržených prvků Chytré parkovací systémy a doplnění kapacit záchytných
(stručně 1 věta)
parkovišť.
význam prvků (1 odstavec, proč je Záchytné parkoviště se systémem chytrého parkování může
důležitý)
sloužit jako nástroj k mírnění tlaku na jednotlivé lokality a
zlepšovat dopravní situaci v exponovaných místech.
Cílová skupina (1 věta – pro koho Všechny cílové skupiny návštěvníků CHKO.
je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Karta realizace – projekt
kód projektu

L1

název projektu

Parkování v klíčových nástupních místech

Navržená opatření (podrobný
popis řešení prvků – co je to, jak
velké, z jakých částí se skládá, jak by
mělo fungovat)

●
●
●
●

napomoct obcím vytipovat lokality pro výstavby či
rozšíření parkovišť
spolupracovat při zavádění systémů chytrého parkování a
signalizace obsazenosti ve vybraných lokalitách
informovat veřejnost o zaváděných parkovacích
systémech včetně důvodů jejich zavedení
spolupracovat na důsledném řešení přestupků
souvisejících s parkováním

cíle navržených opatření (co by Cílem navrhovaných opatření je:
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)

sdělení
nebo
témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa, pravidla
chování, přehled historie lokality…)

●

●

pomoci vyřešit dopravní problémy způsobované
omezenou kapacitou parkovišť
přesměrovávat návštěvníky z již zaplněných lokalit do míst
s doposud volnou parkovací kapacitou
omezit zbytečné průjezdy návštěvníků hledajících místo k
parkování
odlehčit obcím ucpávaným parkujícími návštěvníky

●

minimalizovat poškození přírody související s parkováním

●
●

Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 3a, 3e

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)

●
●
●

zajistit finanční prostředky, projektovou přípravu a
realizaci kapacitních parkovišť ve vytipovaných lokalitách
zajistit propagaci a medializaci parkovacích systémů a sítě
záchytných parkovišť
zajistit na vybraných parkovištích systémy chytrého
parkování
zajistit součinnost s Policií ČR a obecními policiemi při
řešení přestupků souvisejících s parkováním

odhadované
náklady
na Náklady na realizaci v současné době nelze zodpovědně
realizaci (co stojí která část a celek) odhadnout.

Monitoring / řízení kvality

●
●
●

Hodnocení postupu realizace dílčích kroků a projektů
důsledná kontrola realizovaných opatření
Medializace opatření včetně interpretační části
Hodnocení efektivity realizovaných opatření včetně
interpretace

Karta projektu
kód projektu

L2

název projektu
Zodolnění a zkvalitnění návštěvnické infrastruktury
lokalizace projektu

V nejzatíženějších lokalitách CHKO ČR, zejména v oblasti
Hruboskalska, Prachovských skal, Vranovského hřebene,
Drábských světničkách, Plakánku, Klokočských a Besedických skal.

výchozí situace

V nejnavštěvovanějších částech CHKO, zejména ve skalních
městech dochází k soustavnému tlaku návštěvníků na křehké
přírodní fenomény, a to velmi často z důvodů obtížné
průchodnosti některé pasáže či prostého nadšení a zvědavosti. Na

sešlap citlivé a erozně náchylné plochy je vhodné chránit i
prostřednictvím kvalitních a udržovaných schodišť, lávek, zábradlí
a dalších prvků tak, aby návštěvníci neměli důvod opouštět
vytyčenou trasu například z obav o vlastní bezpečnost. Situace v
jednotlivých územích je různá, nicméně i v těch nejvíce
udržovaných je vzhledem k vysoké návštěvnické zátěži prostor k
neustávající péči. Nejlepší stav infrastruktury je v oblasti
Prachovských skal, naopak i přes poměrně nedávné kvalitní
investice je vzhledem k charakteru území a výši návštěvnosti je
zapotřebí i nadále věnovat velkou pozornost Drábským
světničkám a Plakánku.
návrh opatření – shrnutí

Ve spolupráci s vlastníky zkvalitňovat a zodolňovat návštěvnickou
infrastrukturu tak, aby nedocházelo zejména ke škodám sešlapem
v erozně náchylném prostředí.
Propagovat zejména lokality s dostatečně kapacitní kvalitní a
odolnou návštěvnickou infrastrukturou.

popis nově navržených prvků Opravy a výstavba zábradlí, schodišť, lávek, chodníků, poválků a
(stručně 1 věta)
dalších prvků udržujících návštěvníky v nekonfliktním a
bezpečném koridoru turistické stezky.
význam prvků (1 odstavec, proč je Zajištěné, udržované a bezpečné návštěvnické trasy jsou
důležitý)
nástrojem jak v zatížených územích předcházet škodám na
chráněných fenoménech.
Cílová skupina (1 věta – pro koho Všechny cílové skupiny návštěvníků CHKO.
je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Karta realizace – projekt
kód projektu

L2

název projektu
Zodolnění a zkvalitnění návštěvnické infrastruktury
Navržená opatření (podrobný
popis řešení prvků – co je to, jak
velké, z jakých částí se skládá, jak by
mělo fungovat)

●

●

připravit soubor pravidel a technických parametrů pro
návštěvnickou infrastrukturu vhodnou pro pískovcové
oblasti
spolupracovat s vlastníky na výběru a realizaci
nejvhodnějšího řešení pro konkrétní lokality

cíle navržených opatření (co by Cílem navrhovaných opatření je:
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)

sdělení
nebo
témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

●

omezit škody na přírodním prostředí způsobené vysokou
návštěvností

●

prostřednictvím poskytnutí kvalitního návštěvnického
zážitku omezit chuť návštěvníků kompenzovat si
nenaplněná očekávání v dosud méně navštěvovaných
částech CHKO

Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 3a, 3b,
3e

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)

●
●
●

zajistit esteticky vhodné a k přírodnímu prostředí šetrné
typy úprav a zajištění stezek, schodišť, lávek a vyhlídek
zajistit finanční prostředky na projektovou přípravu a
realizaci úprav ve vytipovaných lokalitách
zajistit propagaci a medializaci odpovídajícím způsobem
zajištěných lokalit

odhadované
náklady
na Náklady na realizaci v současné době nelze zodpovědně
realizaci (co stojí která část a celek) odhadnout.

Monitoring / řízení kvality

●
●
●

Hodnocení postupu realizace dílčích kroků a projektů
důsledná kontrola realizovaných opatření
Medializace opatření včetně interpretační části
Hodnocení efektivity realizovaných opatření včetně
interpretace

Karta projektu
kód projektu

L3

název projektu
Přestěhování pozorovatelny Žabakor
lokalizace projektu

Ptačí pozorovatelna na hrázi rybníka Žabakor ve stejnojmenné
přírodní rezervaci.

výchozí situace

Krytá pozorovatelna je umístěna na hrázi rybníka v těsné blízkosti
komunikace II/610 a parkoviště pro cca 6 osobních automobilů.
Toto umístění je sice uživatelsky velmi pohodlné, nicméně
vzhledem k nízké atraktivitě této části rybníka pro vodní ptactvo
je třeba přistoupit k přesunu pozorovatelny na vhodnější místo.

návrh opatření – shrnutí

Vytipovat vhodné umístění pro pozorovatelnu s ohledem na
přístupnost a atraktivitu přilehlých ploch pro ptactvo.
Přesunout pozorovatelnu na nově vytipované místo.

Přístup k pozorovatelně vybavit vhodným krytím (podle místních
podmínek vhodnou kombinací pevné cca 2,5 m vysoké bedněné
ohrady, hustých vrbových porostů a rákosin).

popis nově navržených prvků Přesun stávající ptačí pozorovatelny na nové místo.
(stručně 1 věta)

význam prvků (1 odstavec, proč je PR Žabakor je díky pestré avifauně vázané na tuto lokalitu velmi
důležitý)
vhodná pro interpretaci dílčích sdělení spojených s touto
rozsáhlou vodní plochou.
Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny, fotografové přírody a
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

dronaři

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
(Skupina D) rekreační cyklisté
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace – projekt
kód projektu

L3

název projektu
Přestěhování pozorovatelny Žabakor
Navržená opatření (podrobný
popis řešení prvků – co je to, jak
velké, z jakých částí se skládá, jak by
mělo fungovat)

●
●
●

●

Vytipovat vhodné umístění pro pozorovatelnu s ohledem
na přístupnost a atraktivitu přilehlých ploch pro ptactvo.
Přesunout pozorovatelnu na nově vytipované místo.
Přístup k pozorovatelně vybavit vhodným krytím (podle
místních podmínek vhodnou kombinací pevné cca 2,5 m
vysoké bedněné ohrady, hustých vrbových porostů a
rákosin)
Vybavit
pozorovatelnu
interpretačními
prvky
usnadňujícími určení pozorovaných ptáků.

cíle navržených opatření (co by Cílem navrhovaných opatření je:
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)

sdělení
nebo
témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

●
●

přiblížit bohatost ptactva Žabakoru návštěvníkům
vštípit pozorovatelům základní pravidla úspěšného a
šetrného pozorování ptactva

●

probudit v návštěvnících touhu chovat se v území šetrně
a ohleduplně

Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 1d, 3a,
3d, 3e

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)

●
●
●
●

vytipovat vhodné místo pro přesun
navrhnout úpravy přístupové stezky
zajistit finanční prostředky na projektovou přípravu a
realizaci úprav
zajistit potřebná povolení

●
●

navrhnout vhodné interpretační prvky
zajistit propagaci a medializaci odpovídajícím způsobem
zajištěných lokalit

odhadované
náklady
na Náklady na realizaci v současné době nelze zodpovědně
realizaci (co stojí která část a celek) odhadnout. Lze očekávat cenu 200 - 300 tisíc Kč podle míry
potřebných úprav.
Monitoring / řízení kvality

●
●
●

Hodnocení postupu realizace dílčích kroků a projektů·
důsledná kontrola realizovaných opatření
Medializace opatření včetně interpretační části
Hodnocení efektivity realizovaných opatření včetně
interpretace

Karta projektu
kód projektu

L4

název projektu
Ptačí pozorovatelna Sedmihorský mokřad
lokalizace projektu

Ptačí pozorovatelna v Sedmihorském mokřadu..

výchozí situace

V lokalitě vzniká území chráněné prostřednictvím činnosti
Pozemkového spolku při ČSOP Bukovina.
V sousedství lokality se nachází kemp Sedmihorky a SEV Český ráj.
Tohoto potenciálu by bylo vhodné využít k citlivé interpretaci
fenoménu mokřadu a to nejlépe prostřednictvím průvodcovaných
exkurzí do území.

návrh opatření – shrnutí

Vytipovat vhodné umístění pro pozorovatelnu s ohledem na
přístupnost a atraktivitu přilehlých ploch pro ptactvo.
Vybudovat pozorovatelnu.
Přístup k pozorovatelně vybavit vhodným krytím (podle místních
podmínek vhodnou kombinací pevné cca 2,5 m vysoké bedněné
ohrady, hustých vrbových porostů a rákosin).

popis nově navržených prvků Vybudování ptačí pozorovatelny a přístupového chodníku.
(stručně 1 věta)

význam prvků (1 odstavec, proč je Sedmihorský mokřad je díky pestré avifauně vázané na tuto
důležitý)
lokalitu velmi vhodný pro interpretaci dílčích sdělení spojených s
touto mokřadní lokalitou.
Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny, fotografové přírody a
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

dronaři

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace – projekt
kód projektu

L4

název projektu
Ptačí pozorovatelna Sedmihorský mokřad
Navržená opatření (podrobný
popis řešení prvků – co je to, jak
velké, z jakých částí se skládá, jak by
mělo fungovat)

●
●
●

●

Vytipovat vhodné umístění pro pozorovatelnu s ohledem
na přístupnost a atraktivitu přilehlých ploch pro ptactvo.
Vybudovat pozorovatelnu včetně přístupového chodníku.
Přístup k pozorovatelně vybavit vhodným krytím (podle
místních podmínek vhodnou kombinací pevné cca 2,5 m
vysoké bedněné ohrady, hustých vrbových porostů a
rákosin); dbát na to, aby pozorovatelna byla skrytá též
pohledům ze Zlaté stezky Českého ráje
Vybavit
pozorovatelnu
interpretačními
prvky
usnadňujícími určení pozorovaných ptáků.

cíle navržených opatření (co by Cílem navrhovaných opatření je:
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)

sdělení
nebo
témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa, pravidla
chování, přehled historie lokality…)

●
●

přiblížit bohatost ptactva mokřadu návštěvníkům
vštípit pozorovatelům základní pravidla úspěšného a
šetrného pozorování ptactva

●

probudit v návštěvnících touhu chovat se v území šetrně
a ohleduplně

Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 1a, 1c,
1d, 3a, 3c, 3e

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)

●
●
●

vytipovat vhodné místo pro stavbu
navrhnout úpravy přístupové stezky
zajistit finanční prostředky na projektovou přípravu a
realizaci úprav
zajistit potřebná povolení
navrhnout vhodné interpretační prvky
zajistit propagaci a medializaci odpovídajícím způsobem
zajištěných lokalit

odhadované
náklady
na Náklady na realizaci v současné době nelze zodpovědně
realizaci (co stojí která část a celek) odhadnout. Lze očekávat cenu 300 - 500 tisíc Kč.

Monitoring / řízení kvality

●
●
●

Hodnocení postupu realizace dílčích kroků a
projektů,·důsledná kontrola realizovaných opatření
Medializace opatření včetně interpretační části
Hodnocení efektivity realizovaných opatření včetně
interpretace

Karta projektu
kód projektu

L5

název projektu
Opravy geoinstalací a terénních expozic
lokalizace projektu

V CHKO a jejím bezprostředním okolí je díky Geoparku Český ráj
instalováno několik geoinstalací a terénních expozic (Vyskeř,
Kozákov, Kacanovy, Tatobity).

výchozí situace

Síť 10 zastavení na vybraných geologických lokalitách Geoparku
Český ráj je v částečném překryvu s CHKO Český ráj. Nápadité
neagresivní umístění v terénu. Texty popisné, málo atraktivní. Písmo
drobné, i když poměrně dobře čitelné. Součástí zastavení jsou QR
kódy s odkazy na on-line naučné stezky mimo jiné s animacemi
geologických jevů.

návrh opatření – shrnutí

Ve spolupráci s vlastníky tyto prvky udržovat a postupně
upravovat tak, aby byly prvky interpretačně kvalitnější,
přístupnější návštěvníkům.

popis nově navržených prvků Opravy a úpravy geoinstalací. Úpravy textů do přístupnější,
(stručně 1 věta)
interpretačně hodnotnější podoby.
význam prvků (1 odstavec, proč je Území je součástí sítě globálních geoparků a prezentace
důležitý)
geologických fenoménů na vhodných místech napomáhá ochraně
primárních lokalit před nadměrnou návštěvnickou zátěží.
Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
kešeři
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace – projekt
kód projektu

L5

název projektu
Opravy geoinstalací a terénních expozic
Navržená opatření (podrobný
popis řešení prvků – co je to, jak
velké, z jakých částí se skládá, jak by
mělo fungovat)

●
●
●

opravy a úpravy geoinstalací.
úpravy textů do přístupnější podoby.
spolupracovat s vlastníky na výběru a realizaci
nejvhodnějšího řešení pro konkrétní lokality

cíle navržených opatření (co by Cílem navrhovaných opatření je:
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)

sdělení
nebo
témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

●

omezit škody na přírodním prostředí způsobené vysokou
návštěvností

●

prostřednictvím poskytnutí kvalitního návštěvnického
zážitku omezit chuť návštěvníků kompenzovat si
nenaplněná očekávání v dosud méně navštěvovaných
částech CHKO

Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 1a, 2a,
2b, 3a, 3b, 4

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)

●
●
●

přepracovat doprovodné texty do přístupnější formy a
uvést do souladu s KPNV
zajistit finanční prostředky na opravy a úpravy
zajistit propagaci a medializaci odpovídajícím způsobem
zajištěných lokalit

odhadované
náklady
na Náklady na realizaci v současné době nelze zodpovědně
realizaci (co stojí která část a celek) odhadnout.

Monitoring / řízení kvality

●
●
●

Hodnocení postupu realizace dílčích kroků a projektů·
důsledná kontrola realizovaných opatření
Medializace opatření včetně interpretační části
Hodnocení efektivity realizovaných opatření včetně
interpretace

Karta interpretačního prvku
kód prvku

NS1

název prvku
Dětská NS Příhrazskými skalami

lokalizace prvku

Naučná stezka prochází návštěvnicky atraktivní oblastí
Příhrazských skal mezi obcí Boseň a Drábskými světničkami. Jedná
se o okruh s možností oboustranného průchodu.

popis prvku (stručně 1 věta)
NS s prvky cílenými na rodiny s dětmi. Jedná se o jedinou, takto
koncipovanou NS ve správě SCHKO Český ráj.
význam prvku (1 odstavec, proč je NS seznamuje návštěvníky jak s územím kterým prochází, tak s
důležitý)
vybranými dílčími sděleními CHKO Český ráj. Nicméně v cca 50%
případů se jedná o témata všeobecná s volnou vazbou na CHKO.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný prvek takového zaměření
na území CHKO ČR, je velmi žádoucí využít zastavení k interpretaci
fenoménů vázaných na hlavní a dílčí sdělení definovaná pro CHKO
ČR.
Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny a tábory,
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější
cílové skupiny.

(Skupina C) Rodiny s dětmi
(Ostatní okrajové skupiny) Školní výlety

Karta realizace
kód prvku

NS1

název prvku
Dětská NS Příhrazskými skalami

Současný stav:
sdělení nebo témata
interpretace(bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Stezka je uzpůsobena dětem ve věku cca 12 let, nosiče jsou
rozměrově přívětivé, robustní konstrukce, témata zastavení
odpovídají věku cílové skupiny (často pracuje s obecně rozšířenými
druhy - informaci si tudíž můžeme odnést do vlastního prostředí).
Zpracování textů mnohdy neodpovídá zvolené cílové skupině.
Mapa přístupná přes QR kód nezabírá místo na tabuli.

Doporučujeme v horizontu 3 – 5 let obnovu stezky tak, aby
podávala aktuální informace reflektující současná témata
související s lesními ekosystémy Českého ráje. Doporučujeme
zachovat stávající pojetí a odladit dílčí technické problémy s
nezbytnou aktualizací textů a fotodokumentace s úpravou textů
v duchu zásad dobré interpretace a zejména s akcentem na
cílovou skupinu (věk cca 12 let).
Sdělení: 1a, b, c, d, e, 2a, b, c, d, 3a, b, c, e

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

Je třeba dořešit:





zajištění a trasování průchodu Drábskými světničkami v
souladu s rozhodnutím orgánu Státní památkové péče
vyřešit problematické technické detaily na funkčních
prvcích
při rekonstrukci revidovat zastavení a jejich vazbu na
místo a dílčí sdělení dle platné KPNV
důsledně dbát na přístupnost textů cílové skupině

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)

Většina dětských návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:






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

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot (6 zásad) a mít pocit, že
pokud dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně
území
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají
dozvědět se, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
sdělení) a pocítit obdiv k jedinečnosti území

Interaktivní naučná stezka o délce asi 10 km cílená na dětského
návštěvníka.

Odhad nákladů na kompletní obnovu stezky:
odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část a
celek)

- příprava libreta stezky (osnova, zaměření panelu a forma): 25 –
30 tis. Kč
- tematické panely (včetně vytvoření a otestování obsahu,
grafického zpracování a výroby) 1 ks: 25 - 45 tis. Kč podle míry
náročnosti technického zpracování.
- instalace v terénu 1 ks: 5-15 tis. Kč
Kontrola stavu stezky po sezóně: 1 den (včetně dokumentace a
evidence zjištěných skutečností, návrhů opatření)
Pravidelná údržba: 3 dny

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Před realizací bude formou ohniskové skupiny (na
vzorku potenciálních návštěvníků) otestován obsah,
grafická podoba i technická funkčnost panelů a bude
zjišťováno, jestli naplňuje stanovené cíle.
Po instalaci v terénu bude formou dotazníkového
šetření zjišťováno, jestli stezka naplňuje stanované cíle.

Karta interpretačního prvku
kód prvku

NS2

název prvku
NS Plakánek

lokalizace prvku

Naučná stezka prochází velmi navštěvovaným údolím
Střehomského plakánku v PR Plakánek mezi Podkostí a hrází
Oborského rybníka.

popis prvku (stručně 1 věta)
krátká NS s interaktivními prvky cílenými na rodiny s dětmi dlouhá
1,5 km.
význam prvku (1 odstavec, proč je NS seznamuje návštěvníky jak s územím, kterým prochází, tak s
důležitý)
vybranými dílčími sděleními CHKO Český ráj na logicky vybraných
místech.
Stezka je všeobecně zaměřená, svorníkem jsou fenomény
přítomné na trase stezky.

Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborní a dětské skupiny, fotografové přírody a dronaři
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější
cílové skupiny.

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
(Skupina D) Účastníci hromadných akcí
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

NS2

název prvku
NS Plakánek

Současný stav:
sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Stezka svou délkou, lokalizací a množstvím použitých interaktivních
prvků budí dojem určení pro rodiny s malými dětmi, nicméně texty
jsou vhodné spíše pro starší návštěvníky.
Nosiče jsou rozměrově přívětivé, robustní konstrukce, témata
zastavení jsou vázána na lokalitu. Jednotlivá zastavení jsou
přehledně strukturovaná, s jednoduchou grafikou a kvalitním
obrazovým materiálem. Jsou užívány i netradiční formáty tabulí s
nižší mírou rušivosti v terénu. Jsou užívány otočné prvky pracující s
odkrytím informace a šetřící plochu tabule. Odkládací pultík na
batoh přiláká další návštěvníky k přečtení tabule.
Na jednotlivých panelech se vyskytují dílčí chyby. Tabule umístěná
na povalovém chodníku je v úzkém místě, naopak rozšířené místo
povalu je tabulí neobsazeno. Na tabuli “Lesy” scházejí zmiňované
ukázky dřev. Dvě tabule se věnují obecně užívanému tématu života
pod hladinou rybníka, ale otesaná skalní stěna viditelná u tabule

“Lesy” není nikde zmíněna. Výhledová plošina na rybník není
využita k interpretaci. K NS je k dispozici průvodce jak pro děti, tak
pro zvídavého návštěvníka; nejblíže dostupné v IS Věžák. Průvodce
NS a Dětský průvodce NS je již zastaralý. Byl vydán ke starší podobě
NS, která je již přepracována.

Doporučujeme v horizontu 3 – 5 let obnovu stezky.
Doporučujeme zachovat stávající pojetí a odladit dílčí technické
problémy s nezbytnou aktualizací textů a fotodokumentace s
úpravou textů v duchu zásad dobré interpretace.
Sdělení: 1a, b, d, e, 2a, c, d, 3a, b, c, d, e

věci k dořešení (co je potřeba

Je třeba dořešit:

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)

konflikty mezi pěšími a cyklisty, stezka je pro cyklisty
technicky problematická (podmáčené plochy, úzké
profily, povalové chodníky)
vyřešit problematické technické detaily na funkčních
prvcích
při rekonstrukci revidovat zastavení a jejich vazbu na
místo a dílčí sdělení
důsledně dbát na přístupnost textů cílové skupině
zvážit rozšíření NS až po skalní byt “Barušky”

připravit a vytisknout nové tištěné průvodce NS (klasický i
dětský)

Většina návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:
●

●

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají

●
●
●

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

uvědomit si hodnotu a křehkost mokřadních
ekosystémů a jejich provázanost s prací hospodářů
dozvědět se, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
sdělení) a pocítit obdiv k jedinečnosti území
mít pocit, že čas strávený na trase NS byl hodnotný

Interaktivní naučná stezka o délce asi 1,5 km cílená na rodiny s
dětmi a návštěvníky hradu Kost, kteří si chtějí rozšířit návštěvu
hradu o krátkou procházku.

Odhad nákladů na kompletní obnovu stezky:
odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část a
celek)

- úprava libreta stezky (osnova, zaměření panelu a forma): 15 –
20 tis. Kč
- tematické panely (včetně vytvoření a otestování obsahu,
grafického zpracování a výroby) 1 ks: 15 - 25 tis. Kč podle míry
náročnosti technického zpracování.
- instalace v terénu 1 ks: 5-10 tis. Kč
- tištěný průvodce NS 5000 ks 100 tis. Kč
- tištěný dětský průvodce NS 5000 ks 100 tis. Kč
Kontrola stavu stezky po sezóně: 1 den (včetně dokumentace a
evidence zjištěných skutečností, návrhů opatření)
Pravidelná údržba: 3 dny

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Před realizací bude formou ohniskové skupiny (na
vzorku potenciálních návštěvníků) otestován obsah,
grafická podoba i technická funkčnost panelů a bude
zjišťováno, jestli naplňuje stanovené cíle.
Po instalaci v terénu bude formou dotazníkového
šetření zjišťováno, jestli stezka naplňuje stanované cíle.

Karta interpretačního prvku
kód prvku

NS3

název prvku
NS Podtrosecká údolí

lokalizace prvku

Naučná stezka prochází systémem Podtroseckých údolí Žehrovky
a Jordánky mezi Malechovicemi a Borkem.

popis prvku (stručně 1 věta)
Dlouhá NS o délce 10 km s nástupními místy na železničních
zastávkách.
význam prvku (1 odstavec, proč je NS seznamuje návštěvníky jak s územím, kterým prochází, tak s
důležitý)
vybranými dílčími sděleními CHKO Český ráj na logicky vybraných
místech.
Stezka je všeobecně zaměřená, zastavení se věnují fenoménům na
trase stezky s významným akcentem na mokřadní ekosystémy.

Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny, fotografové přírody a
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější
cílové skupiny.

dronaři

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci
(Skupina D) Rekreační cyklisté, Účastníci hromadných akcí
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

NS3

název prvku
NS Podtrosecká údolí

Současný stav:
sdělení nebo témata
interpretace(bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Velmi kvalitně zpracovaná stezka. Nosiče jsou rozměrově
přívětivé, témata zastavení jsou vázána na lokalitu. Texty
jednotlivých zastavení jsou přiměřeně dlouhé, s atraktivní
grafikou a kvalitními ilustracemi. Formát panelů na výšku
svázaný s nosičem mapy KČT je zajímavým řešením snižujícím
rušivý dopad na území.
Stezka je již technicky opotřebovaná s poškozenými stojany.
Stojany budící dojem bezprizornosti jsou často zneužívány jako
nelegální reklamní plochy.
Doporučujeme v horizontu 2 – 3 let obnovu stezky.
Doporučujeme zachovat stávající pojetí včetně grafického
zpracování.

Na trase stezky cca v její polovině se nachází IS Věžák.
Sdělení: 1a, b, c, d, 2a, d, 3a, b, c, d, e

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

Je třeba dořešit:
●
●
●
●

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)

●

●

●
●

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

povalové chodníky rozměrově přizpůsobit míjení pěšího
a cyklisty tlačícího kolo

Většina návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:

●

prostředek interpretace

očistit stezku od chátrajících tabulí (např. Euroregion),
informačních systémů a nelegální reklamy
dohledat tiskové podklady k tabulím
identifikovat místa střetů mezi cyklisty a pěšími

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají
uvědomit si, že krajina Českého ráje musí poskytovat
dostatek klidu, prostoru a vhodného prostředí (biotopu)
pro život mnoha vzácných druhů živočichů a rostlin
pocítit sounáležitost se zdejší přírodou a krajinou a
spoluzodpovědnost za její budoucnost
uvědomit si dualitu krajiny Českého ráje na příkladu
kontrastu sucha a vody, skal a mokřadů

Naučná stezka o délce asi 10 km cílená na pěší, zejména
vícedenní návštěvníky, nicméně využívaná i cykloturisty,
případně v dílčích úsecích i jednodenními návštěvníky.

Odhad nákladů na kompletní obnovu stezky:
odhadované náklady na
realizaci(co stojí která část a celek)

- tematické panely (reprint a výroba) 1 ks: 10 - 15 tis. Kč podle
míry náročnosti technického zpracování.
- instalace v terénu 1 ks: 5-10 tis. Kč
- odstranění nefunkčních prvků 1 ks: 5-10 tis. Kč
Kontrola stavu stezky po sezóně: 1 den (včetně dokumentace a
evidence zjištěných skutečností, návrhů opatření)
Pravidelná údržba: 3 dny

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Po instalaci v terénu bude formou dotazníkového
šetření zjišťováno, jestli stezka naplňuje stanované cíle.

Karta interpretačního prvku
kód prvku

NS4

název prvku
NS Klokočské skály

lokalizace prvku

Naučná stezka prochází Klokočskými skalami mezi Záholicemi,
Klokočím a Bukovinou

popis prvku (stručně 1 věta)
krátká NS s několika interaktivními prvky o délce 3,5 km
význam prvku (1 odstavec, proč je NS seznamuje návštěvníky jak s územím, kterým prochází, tak s
důležitý)
vybranými dílčími sděleními CHKO Český ráj na logicky vybraných
místech.
Stezka je zaměřena na geomorfologii, geologii a botaniku
prezentovanou na fenoménech na trase stezky.
Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny, fotografové přírody a
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější
cílové skupiny.

dronaři

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
kešeři
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

NS4

název prvku
NS Klokočské skály

Současný stav:
sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Nosiče jsou rozměrově přívětivé, robustní konstrukce, témata
zastavení jsou vázána na lokalitu. Texty jednotlivých zastavení
jsou přiměřeně dlouhé, s jednoduchou grafikou a kvalitním
obrazovým materiálem, avšak málo strukturované. Na stezce
jsou zařazeny i interaktivní prvky, nicméně jejich vyznění je
rozpačité. Návštěvník neví, co s nimi má dělat a čemu slouží
(reliéf žebrovice, model smyku a zlomové struktury).
Použité interaktivní prvky nejsou zasazeny do kontextu, což je v
případě zajímavě pojatého modelu mechanismu vzniku škoda.
Doporučujeme v horizontu 3 – 5 let obnovu stezky.
Doporučujeme pozměnit tematické zaměření stezky a dát větší
důraz na komplex témat souvisejících s využíváním skalní oblasti
lidmi, pro které poskytuje dostatek zajímavých témat. Naopak
nápaditý interaktivní prvek demostrující zlomovou strukturu by
bylo vhodné využít například v oblasti Besedických skal.
Sdělení: 1a, b, c, e, 2a, c, d, 3a, b, c, e

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

Je třeba dořešit:
●

●
●

●

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)

●

●

●

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

vyřešit otázku přístupnosti jeskyně Amerika
(zpřístupnění a zajištění/ tolerance dnešního stavu/
uzavření a odklon značené trasy)

Většina návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:

●

prostředek interpretace

konflikty mezi pěšími a cyklisty, stezka je pro cyklisty
technicky problematická (neprůjezdná místa s
kamennými stupni a schodišti, úzké profily)
vyřešit propojení interaktivních prvků s tabulemi
důsledně dbát na přístupnost textů cílové skupině,
členění a tvorbu textu dle zásad správné interpretace

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají
respektovat organismy osidlující skalní dutiny a
uvědomovat si jejich jedinečnost
uvědomit si, že oblasti skal byly a jsou člověkem
využívány k mnoha aktivitám a krajina je plná stop po
těchto dějích

Naučná stezka o délce asi 3,5 km cílená na pěší, zejména
vícedenní návštěvníky.

Odhad nákladů na kompletní obnovu stezky:
odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část a
celek)

- úprava libreta stezky (osnova, zaměření panelu a forma): 15 –
20 tis. Kč
- tematické panely (včetně vytvoření a otestování obsahu,
grafického zpracování a výroby) 1 ks: 15 - 25 tis. Kč podle míry
náročnosti technického zpracování.
- instalace v terénu 1 ks: 5-10 tis. Kč
Kontrola stavu stezky po sezóně: 1 den (včetně dokumentace a
evidence zjištěných skutečností, návrhů opatření)
Pravidelná údržba: 2 dny

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Před realizací bude formou ohniskové skupiny (na
vzorku potenciálních návštěvníků) otestován obsah,
grafická podoba i technická funkčnost panelů a bude
zjišťováno, jestli naplňuje stanovené cíle.
Po instalaci v terénu bude formou dotazníkového
šetření zjišťováno, jestli stezka naplňuje stanované cíle.

Karta interpretačního prvku
kód prvku

NS5

název prvku
NS Besedickými skalami

lokalizace prvku

Naučná stezka (okruh) prochází oblastí Besedických skal a
Sokolkou.

popis prvku (stručně 1 věta)
Krátký okruh NS o délce 2,2 km. Stezka je ve velmi špatném
technickém stavu.
význam prvku (1 odstavec, proč je Geologicky zaměřená NS seznamuje návštěvníky jak s územím,
důležitý)
kterým prochází, tak s vybranými dílčími sděleními CHKO Český
ráj.
Stezka je plně dvojjazyčná (CZ/EN)
Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny, fotografové přírody a
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější
cílové skupiny.

dronaři

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

NS5

název prvku
NS Besedickými skalami

Současný stav:
sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Nosiče jsou rozměrově standardní, dřevěné, odlehčené
konstrukce, témata zastavení jsou vázána na lokalitu pouze
velmi chabě. Texty jednotlivých zastavení jsou přiměřeně
dlouhé, avšak nečleněné, plné nevysvětlených odborných
termínů, s jednoduchou grafikou a obrazovým materiálem
založeným zejména na fotografiích. Grafické pojetí, velikost a
struktura textu návštěvníka od užití spíše odrazuje.
Doporučujeme v horizontu 1 – 3 let obnovu stezky.
Doporučujeme zachovat stávající tematické zacílení a odladit
dílčí technické problémy s nezbytnou aktualizací textů a
fotodokumentace s úpravou textů v duchu zásad dobré
interpretace.
Doporučujeme upravit trasu NS a zařadit do okruhu oblast
Kalich (po modré a žluté turistické značce).
Sdělení: 1a, b, 2a, b, c, 3a, b

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

Je třeba dořešit:
●

●
●

konflikty mezi pěšími a cyklisty, stezka je pro cyklisty
technicky problematická (neprůjezdná místa s
kamennými stupni a schodišti, úzké profily)
rozšíření trasy NS o oblast Kalich (modrá a žlutá
turistická značka)
důsledně dbát na přístupnost textů cílové skupině,
členění a tvorbu textu dle zásad dobré interpretace

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)

Většina návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:
●

●

●
●

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

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají
pochopit mechanismus vzniku pseudokrasu a pestrost
forem skalního mikro a mezoreliéfu
respektovat organismy osidlující skalní dutiny a
uvědomovat si jejich jedinečnost

Naučná stezka o délce asi 3,5 km cílená na pěší, zejména
vícedenní návštěvníky.

Odhad nákladů na kompletní obnovu stezky:
odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část a
celek)

- úprava libreta stezky (osnova, zaměření panelu a forma): 15 –
20 tis. Kč
- tematické panely (včetně vytvoření a otestování obsahu,
grafického zpracování a výroby) 1 ks: 15 - 25 tis. Kč podle míry
náročnosti technického zpracování.
- instalace v terénu 1 ks: 5-10 tis. Kč
Kontrola stavu stezky po sezóně: 1 den (včetně dokumentace a
evidence zjištěných skutečností, návrhů opatření)
Pravidelná údržba: 2 dny

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Před realizací bude formou ohniskové skupiny (na
vzorku potenciálních návštěvníků) otestován obsah,
grafická podoba i technická funkčnost panelů a bude
zjišťováno, jestli naplňuje stanovené cíle.
Po instalaci v terénu bude formou dotazníkového
šetření zjišťováno, jestli stezka naplňuje stanované cíle.

Karta interpretačního prvku
kód prvku

NS6

název prvku
NS Kozákov

lokalizace prvku

Naučná stezka (okruh) prochází oblastí Kozákova a Kozákovské
drábovny.

popis prvku (stručně 1 věta)
Krátký kruh NS o délce 3,1 km vedený po nejvyšší hoře CHKO. Díky
turistické atraktivitě je zdánlivě kombinován se stezkami a prvky
dalších partnerů (geologická expozice Geoparku Český ráj, NS
Malíře Jana Dědiny, rozhledna Kozákov…)

význam prvku (1 odstavec, proč je Zejména geologicky zaměřená NS seznamuje návštěvníky jak
důležitý)
s územím, kterým prochází, tak s vybranými dílčími sděleními
CHKO Český ráj.
Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny, fotografové přírody a
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější
cílové skupiny.

dronaři

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

NS6

název prvku
NS Kozákov

Současný stav:
sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Nosiče jsou rozměrově standardní, dřevěné, témata zastavení
jsou vázána na lokalitu. Texty jednotlivých zastavení jsou
přiměřeně dlouhé s jednoduchou grafikou a obrazovým
materiálem založeným zejména na fotografiích. Grafika plně
odpovídá platnému manuálu AOPK, což však způsobuje nižší
atraktivitu panelů pro návštěvníky.
Doporučujeme v horizontu 3 - 5 let obnovu stezky.
Doporučujeme zachovat stávající pojetí a odladit dílčí technické
problémy s nezbytnou aktualizací textů a fotodokumentace s
úpravou textů v duchu zásad dobré interpretace.
Sdělení: 1a, b, c, d, e, 2a, b, d, 3a, b, e

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

Je třeba dořešit:
●

●
●

konflikty mezi pěšími a cyklisty, stezka je pro cyklisty
technicky problematická (neprůjezdná místa s
kamennými stupni a schodišti, úzké profily)
důsledně dbát na přístupnost textů cílové skupině,
členění a tvorbu textu dle zásad dobré interpretace
zakomponovat do stezky areál geologické expozice na
vrcholu Kozákova a snížit tak zmatečnost souběhu
několika systémů v jednom místě

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)

Většina návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:
●

●

●
●

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

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají
uvědomit si, že za pestrostí minerálů vyskytujících se v
oblasti Kozákova stojí pradávný vulkanismus
respektovat organismy osidlující skalní dutiny a
uvědomovat si jejich jedinečnost

Naučná stezka o délce asi 3,1 km cílená na pěší, spíše vícedenní
návštěvníky.

Odhad nákladů na kompletní obnovu stezky:
odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část a
celek)

- úprava libreta stezky (osnova, zaměření panelu a forma): 15 –
20 tis. Kč
- tematické panely (včetně vytvoření a otestování obsahu,
grafického zpracování a výroby) 1 ks: 15 - 25 tis. Kč podle míry
náročnosti technického zpracování.
- instalace v terénu 1 ks: 5-10 tis. Kč
Kontrola stavu stezky po sezóně: 1 den (včetně dokumentace a
evidence zjištěných skutečností, návrhů opatření)
Pravidelná údržba: 2 dny

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Před realizací bude formou ohniskové skupiny (na
vzorku potenciálních návštěvníků) otestován obsah,
grafická podoba i technická funkčnost panelů a bude
zjišťováno, jestli naplňuje stanovené cíle.
Po instalaci v terénu bude formou dotazníkového
šetření zjišťováno, jestli stezka naplňuje stanované cíle.

Karta interpretačního prvku
kód prvku

NS7

název prvku
NS Hruboskalsko

lokalizace prvku

Naučná stezka (okruh) prochází oblastí Hruboskalského skalního
města. Částečně vedena “Zlatou stezkou Českého ráje” a oblastí
Sedmihorských pramenů.

popis prvku (stručně 1 věta)
Okružní NS o délce 7 km vedená jednou z nejnavštěvovanějších
částí CHKO. Na trase NS se nachází i IS Bukovina s arboretem a
několik nejznámějších skalních vyhlídek Českého ráje.

význam prvku (1 odstavec, proč je Zejména geologicky zaměřená NS seznamuje návštěvníky jak
důležitý)
s územím, kterým prochází, tak s vybranými dílčími sděleními
CHKO Český ráj.
Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny, horolezci, fotografové
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější
cílové skupiny.

přírody a dronaři

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
kešeři
(Skupina D)Rekreační cyklisté, Účastníci hromadných akcí
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

NS7

název prvku
NS Hruboskalsko

Současný stav:
sdělení nebo témata
interpretace(bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Nosiče jsou rozměrově standardní, dřevěné, témata zastavení
jsou vázána na lokalitu. Texty jednotlivých zastavení jsou
přiměřeně dlouhé, členěné do boxů s jednoduchou grafikou a
obrazovým materiálem založeným jak na historických
fotografiích, tak na ilustracích. Grafika tabulí je přitažlivá, dobře
ilustrující řešené téma.
Doporučujeme v horizontu 5 - 7 let obnovu stezky.
Doporučujeme zachovat stávající pojetí a odladit dílčí technické
problémy s nezbytnou aktualizací textů s úpravou v duchu zásad
dobré interpretace (lépe členit text v boxech, zlepšit čitelnost a
čtivost).
Sdělení: 1a, b, d, e, 2a, b, c, d, 3a, b, c, d, e

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

Je třeba dořešit:
●

●
●

●

konflikty mezi pěšími a cyklisty, stezka je v některých
úsecích pro cyklisty technicky problematická
(neprůjezdná místa s kamennými stupni a schodišti,
úzké profily)
důsledně dbát na přístupnost textů cílové skupině,
členění a tvorbu textu dle zásad správné interpretace
využít na zpevněných úsecích cesty fenoménu cest
“sypaných drahým kamením” (cesty zpevněné štěrkem
z místních melafyrů a čedičů obsahují i atraktivní
minerály)
vytvořit tištěného průvodce pro dětského návštěvníka

●

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)

Většina návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:
●

●

●
●
●

●
●

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

provádět dotisky a případné aktualizace dnes
existujícího klasického tištěného průvodce

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají
pochopit mechanismus vzniku pseudokrasu a pestrost
forem skalního mikro a mezoreliéfu
respektovat organismy osidlující skalní dutiny a
uvědomovat si jejich jedinečnost
uvědomit si, že krajina Českého ráje musí poskytovat
dostatek klidu, prostoru a vhodného prostředí (biotopu)
pro život mnoha vzácných druhů živočichů a rostlin
pocítit sounáležitost se zdejší přírodou a krajinou a
spoluzodpovědnost za její budoucnost
uvědomit si dualitu krajiny Českého ráje na příkladu
kontrastu sucha a vody, skal a mokřadů

Naučná stezka o délce asi 7 km cílená na pěší, zejména
jednodenní návštěvníky.

Odhad nákladů na kompletní obnovu stezky:
odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část a
celek)

- úprava libreta stezky (osnova, zaměření panelu a forma): 15 –
20 tis. Kč

- tematické panely (včetně vytvoření a otestování obsahu,
grafického zpracování a výroby) 1 ks: 15 - 25 tis. Kč podle míry
náročnosti technického zpracování.
- instalace v terénu 1 ks: 5-10 tis. Kč
Kontrola stavu stezky po sezóně: 1 den (včetně dokumentace a
evidence zjištěných skutečností, návrhů opatření)
Pravidelná údržba: 2 dny

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Před realizací bude formou ohniskové skupiny (na
vzorku potenciálních návštěvníků) otestován obsah,
grafická podoba i technická funkčnost panelů a bude
zjišťováno, jestli naplňuje stanovené cíle.
Po instalaci v terénu bude formou dotazníkového
šetření zjišťováno, jestli stezka naplňuje stanované cíle.

Karta interpretačního prvku
kód prvku

NS8

název prvku
NS Reliéfy u Kopicova statku

lokalizace prvku

Krátká naučná stezka odbočuje z modré turistické značky
Kacanovy - Sedmihorky. Prochází skalnatou roklí, v níž jsou reliéfy
vytvořeny.

popis prvku (stručně 1 věta)
Krátká NS o délce 0,6 km v blízkosti Zlaté stezky Českého ráje.
Trasa NS prochází skalnatou roklí po úzkých schodištích a
teráskách. Tabule na stezce jsou velmi opotřebované.
význam prvku (1 odstavec, proč je NS je úzce zaměřena na fenomén historického statku a
důležitý)
pískovcových reliéfů. Fenomén pískovcových reliéfů je vhodné
využít k interpretaci rozdílů mezi kulturním dědictvím a
vandalstvím vepsaným do povrchu skal.
Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější
cílové skupiny.

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci
(Skupina D) Rodiny s dětmi, Mototuristé, Vzduchoplavci, Účastníci
hromadných akcí, Trampové

(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

NS8

název prvku
NS Reliéfy u Kopicova statku

Současný stav:
sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Nosiče jsou rozměrově subtilní, dřevěné, témata zastavení jsou
vázána na lokalitu. Texty jednotlivých zastavení jsou přiměřeně
dlouhé, avšak nečleněné. Grafika i obrazový materiál je
poplatný době svého vzniku, tabule i nosiče jsou díky vysokému
stáří poškozené, případně scházejí.
Doporučujeme v horizontu 2 - 3 let obnovu stezky.
Doporučujeme změnit pojetí stezky a mimo fenoménu reliéfů a
jejich vzniku využít trasu i pro interpretaci poškozování skalních
výchozů rytím či hledáním hranice mezi kulturním dědictvím a
vandalismem.
Sdělení: 1b, 2d, 3a, b

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

Je třeba dořešit:
●

●
●

možné konflikty mezi pěšími a cyklisty, stezka je v
některých úsecích pro cyklisty technicky problematická
(neprůjezdná místa s kamennými stupni a schodišti,
úzké profily). Stezka je však natolik krátká, že je možno
problém vyřešit instalací bezpečných stojanů.
důsledně dbát na přístupnost textů cílové skupině,
členění a tvorbu textu dle zásad dobré interpretace
formu interpretace problematického poškozování
skalních stěn

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)

Většina návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:
●

●

●
●

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

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají
pocítit sounáležitost se zdejší přírodou a krajinou a
spoluzodpovědnost za její budoucnost
přestat mít nutkavou potřebu poškozovat skalní stěny

Naučná stezka o délce 0,6 km cílená na pěší, zejména
jednodenní návštěvníky ochotné odbočit z hlavní trasy Zlaté
stezky Českého ráje.
Odhad nákladů na kompletní obnovu stezky:

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

- úprava libreta stezky (osnova, zaměření panelu a forma): 15 –
20 tis. Kč
- tematické panely (včetně vytvoření a otestování obsahu,
grafického zpracování a výroby) 1 ks: 15 - 25 tis. Kč podle míry
náročnosti technického zpracování.
- instalace v terénu 1 ks: 5-10 tis. Kč
Kontrola stavu stezky po sezóně: 0,5 dne (včetně dokumentace
a evidence zjištěných skutečností, návrhů opatření)
Pravidelná údržba: 1 den

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Před realizací bude formou ohniskové skupiny (na
vzorku potenciálních návštěvníků) otestován obsah,
grafická podoba i technická funkčnost panelů a bude
zjišťováno, jestli naplňuje stanovené cíle.
Po instalaci v terénu bude formou dotazníkového
šetření zjišťováno, jestli stezka naplňuje stanované cíle.

Karta interpretačního prvku
kód prvku

NS9

název prvku
NS Průlom Jizery u Rakous

lokalizace prvku

Naučná stezka prochází Jizery mezi Malou Skálou a Turnovem. Na
východisku NS se nachází Dům přírody Českého ráje Dolánky.

popis prvku (stručně 1 věta)
NS o délce 7 km vedená v trase části Greenway Jizera. Stezka je
koncipovaná jako cyklistická.
význam prvku (1 odstavec, proč je Všeobecně zaměřená NS seznamuje návštěvníky jak s územím,
důležitý)
kterým prochází, tak s vybranými dílčími sděleními CHKO Český
ráj. Jediná NS v CHKO Český ráj primárně cílená na cykloturisty.

Cílová skupina (1 věta – pro koho (Skupina A) Pěší turisté
je prvek určen)

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů.
Tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější
cílové skupiny.

(Skupina C) Rodiny s dětmi, vodní turisté,
(Skupina D) Rekreační cyklisté, Účastníci hromadných akcí
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Bikeři (adrenalinoví cyklisté), Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

NS9

název prvku
NS Průlom Jizery u Rakous

Současný stav:
sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

Nosiče jsou rozměrově standardní, dřevěné, témata zastavení
jsou vázána na lokalitu. Texty jednotlivých zastaveních mají vždy
jedno hlavní sdělení, texty jsou strukturované, přehledné.
Obrazový materiál doplňuje a rozšiřuje textové informace.
Některá zastavení nejsou umístěna v místech logických zastávek
cyklistů (dominantních návštěvníků). Bylo by vhodné doplnit
zastavení odpočívkami. Na stejné trase se nacházejí i tabule
Greenway Jizera. Souběh těchto stezek působí zmatečně a
zatěžuje území nadbytečnou infrastrukturou.
Doporučujeme v horizontu 5 - 7 let obnovu stezky.
Doporučujeme zachovat stávající pojetí a odladit dílčí technické
problémy s nezbytnou aktualizací textů s úpravou v duchu zásad
dobré interpretace. Zvážit propojení s Greenways Jizera a
odstranit tak souběh těchto stezek.
Sdělení: 1a, b, c, d, e, 3a, c, d, e

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

Je třeba dořešit:
●
●
●

vyřešit souběh NS a Greenway Jizera
místa přirozených zastávek doplnit turistickými
odpočívkami
důsledně dbát na přístupnost textů cílové skupině,
členění a tvorbu textu dle zásad dobré interpretace

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)

Většina návštěvníků stezky by díky její návštěvě měla:
●

●

●

●
●

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

chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
mít pocit, že pomáhají území i tím, že respektují
správce území, místní obyvatele, ty, kdo o území
pečují, i jiné skupiny návštěvníků, které v území
potkají
uvědomit si, že krajina Českého ráje musí poskytovat
dostatek klidu, prostoru a vhodného prostředí (biotopu)
pro život mnoha vzácných druhů živočichů a rostlin
pocítit sounáležitost se zdejší přírodou a krajinou a
spoluzodpovědnost za její budoucnost
uvědomit si dualitu krajiny Českého ráje na příkladu
kontrastu sucha a vody, skal a mokřadů

Naučná stezka o délce asi 7 km cílená na cykloturisty, zejména
vícedenní návštěvníky.

Odhad nákladů na kompletní obnovu stezky:
odhadované náklady na
realizaci(co stojí která část a celek)

- úprava libreta stezky (osnova, zaměření panelu a forma): 15 –
20 tis. Kč
- tematické panely (včetně vytvoření a otestování obsahu,
grafického zpracování a výroby) 1 ks: 15 - 25 tis. Kč podle míry
náročnosti technického zpracování.
- instalace v terénu 1 ks: 5-10 tis. Kč
Kontrola stavu stezky po sezóně: 1 den (včetně dokumentace a
evidence zjištěných skutečností, návrhů opatření)
Pravidelná údržba: 2 dny

Monitoring / řízení kvality

●
●

●

●

Pravidelné každoroční kontroly stavu panelů/tabulí a
následná údržba.
Při umísťování panelů ověřit, zda nebudou překážet
hospodářskému či návštěvnickému provozu (kumulace
návštěvníků na nevhodných místech).
Před realizací bude formou ohniskové skupiny (na
vzorku potenciálních návštěvníků) otestován obsah,
grafická podoba i technická funkčnost panelů a bude
zjišťováno, jestli naplňuje stanovené cíle.
Po instalaci v terénu bude formou dotazníkového
šetření zjišťováno, jestli stezka naplňuje stanované cíle.

Karta projektu

kód projektu

S1

název projektu

Klidová oblast

lokalizace projektu

Obora Žehrov a okolí - viz mapa limitů

Výchozí situace

S tím, jak roste počet návštěvníků Českého ráje a jejich mobilita,
nabývají na hodnotě území, jejichž hlavní hodnota netkví nutně
v biologické diverzitě a přítomnosti zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů, ale též či zejména ve faktu, že se jedná o
území relativně kompaktní a relativně klidná, dosud nezatížená
či málo zatížená návštěvností vázanou na návštěvnickou
infrastrukturu.

Návrh opatření

Vymezit prostor klidové zóny (viz příloha – zákres v mapě
Limitů), jejichž hlavní hodnotou a cílem je klidovost převážně
bez vazby na kvalitu přírodního prostředí chráněná v souvislém
území, a zajistit zachování klidového charakteru území i do
budoucna.

význam opatření

zachování klidového režimu vymezené lokality

Cílová skupina (1 věta – pro koho

Všechny cílové skupiny.

je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Karta realizace

kód projektu

S1

název projektu

Klidová oblast

Navržená opatření









Cíl navržených opatření

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa, pravidla
chování, přehled historie lokality…)

zpracovat pravidla režimu klidové oblasti
bránit zvyšování turistické zátěže (obezřetný přístup k
povolování hromadných akcí, rozšiřování značených
tras ad.)
chránit klidovou oblast před popularizací a propagací
(Výletník, skupiny na FB ad. – po dohodě)
zahrnout informace o vymezení klidové oblasti do
vzdělávání pracovníků TIC a do komunikace se
Sdružením ČR a Geoparkem UNESCO ČR jako nejbližšími
partnery
monitorovat stav a vývoj klidové oblasti

Cílem opatření je zajistit, aby dosud méně frekventované
vymezené území zachovalo svůj klidový charakter.

Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 1a, 3a,
3e

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)






zpracovat pravidla režimu klidové oblasti
dohodnout se na omezení popularizace a propagace
klidové oblasti (Výletník, skupiny na FB ad.) jako území
vhodného k objevování návštěvníky
zpracovat věcnou argumentaci založenou na
monitoringu a dokumentaci vývoje klidové oblasti

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

●

převážně v rámci běžných provozních nákladů, s
výjimkou monitoringu, kde lze náklady jen obtížně
odhadnout

Monitoring / řízení kvality





hodnocení vývoje území ve spolupráci s partnery
důsledná kontrola realizovaných opatření
promyšlená medializace opatření včetně interpretační
části
hodnocení efektivity realizovaných opatření včetně
interpretace



Karta projektu
kód projektu

S2

název projektu

Odstranění nefunkčních a zničených částí návštěvnické
infrastruktury

lokalizace projektu

Celé území CHKO Český ráj

Výchozí situace

V území je díky dlouhodobému působení mnoha partnerů velké
množství pozůstatků po návštěvnické infrastruktuře v různém
stádiu rozkladu. U části těchto prvků není dnes vyjasněné
vlastnictví. Klíčoví partneři v území (CHKO ČR, Geopark UNESCO
Český ráj, Sdružení Český ráj a klíčové obce) však mají vůli situaci
řešit.

Návrh opatření

Zmapovat umístění všech trosek návštěvnické infrastruktury,
dohledat realizátora / vlastníka, dohodnout se s vlastníkem na
potenciálu dalšího využití, případně na odstranění prvku.

význam opatření

Očištění území od nefunkčních či nevyužívaných prvků.

Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Všechny cílové skupiny.

Karta realizace
kód projektu

S2

název projektu

Odstranění nefunkčních a zničených částí návštěvnické
infrastruktury

Navržená opatření

●
●

Cíl navržených opatření

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

zmapovat poškozenou a nefunkční návštěvnickou
infrastrukturu
dohledat realizátory/vlastníky, u nedohledatelných
objektu dojít k dohodě s klíčovými partnery, kdo se
postará o odstranění či další využití

Cílem je očistit území od zbytků, trosek a nepoužívané
návštěvnické infrastruktury.
Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 3a a 3e

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)

●
●
●
●

lokalizace jednotlivých objektů (mapování do úrovně
umístění na parcelním čísle)
u nejasných objektů se s partnery dohodnout na
vlastnictví jednotlivých objektů
nalézt případné nové využití objektů
dohodnout se s partnery na tom, kdo objekty odstraní a
ponese náklady

odhadované náklady na
Náklady na realizaci nelze při současné sumě znalostí
realizaci (co stojí která část a celek) zodpovědně odhadnout.

Monitoring / řízení kvality

●
●
●

důsledná kontrola realizovaných opatření
medializace opatření včetně interpretační části
hodnocení efektivity realizovaných opatření včetně
interpretace

Karta projektu
kód projektu

S3

název projektu

Regulace vodní turistiky na Jizeře

lokalizace projektu

Jizera mezi Malou Skálou a Turnovem

Výchozí situace

Úsek Jizery mezi Malou Skálou a Turnovem je velmi atraktivní
zejména pro jednodenní výlety kombinující vodní turistiku s
jinými způsoby pohybu územím (např. koloběžky). V území je
díky dlouhodobému působení několika subjektů existující
nabídka takovýchto aktivit. Rovněž zájem o tento typ využití
území v posledních letech stále stoupá. Díky kombinaci vysokého
zájmu návštěvníků, nízkých průtoků v Jizeře (částečně
způsobeném tzv. “špičkováním” malých vodních elektráren) a
absencí pravidel splouvání Jizery dochází ke změnám v biotopech
ZCHD.

Návrh opatření

Zajistit prostřednictvím průzkumu relevantní data o množství
splouvajících lodí a počtech návštěvníků. Zajistit posouzení vlivu
aktivity na společenstva a ZCHD. Navrhnout soubor opatření
minimalizujících vliv této aktivity na společenstva a ZCHD.

význam opatření

Minimalizace škod způsobovaných návštěvníky na vodní a
pobřežní společenstva a ZCHD.

Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)

(Skupina C) vodní turisté

Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci),

Karta realizace
kód projektu

S3

název projektu

Regulace vodní turistiky na Jizeře

Navržená opatření

●
●
●
●

Cíl navržených opatření

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i
informační věci, např. mapa,
pravidla chování, přehled historie
lokality…)

zmapovat rozsah a míru škod na vodních a pobřežních
společenstvech a ZCHD
zjistit množství lodí a návštěvníků na řece
vytvořit soubor opatření minimalizujících škody
způsobených vodními turisty
zavést tato opatření ve spolupráci s klíčovými partnery
do praxe

Cílem je snížit dopad vodní turistiky na vodní a pobřežní
společenstva a ZCHD na Jizeře.

Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 1d, 3a,
3c a 3e

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)

●
●
●
●

průzkum vlivu činnosti na společenstva a ZCHD
míra zatížení toku vodní turistikou
návrh opatření minimalizujících vliv vodní turistiky na
území
dohodnout se s partnery zavedení opatření do praxe

odhadované náklady na
Náklady na realizaci nelze při současné sumě znalostí
realizaci (co stojí která část a celek) zodpovědně odhadnout.

Monitoring / řízení kvality

●
●
●

důsledná kontrola realizovaných opatření
medializace opatření včetně interpretační části
hodnocení efektivity realizovaných opatření včetně
interpretace

Karta interpretačního prvku

kód prvku

S4

název prvku

Průvodcovské služby DP a IS, toulavá interpretace

lokalizace prvku

DP Českého ráje a okolí, IS CHKO Český ráj - Bukovina, plánovaný
IS CHKO Český ráj - Věžák, území celé CHKO a okolí - viz Zdroje
interpretace

popis prvku (stručně 1 věta)




význam prvku (1 odstavec, proč
je důležitý)

Vytvoření nabídky tras s vyškoleným průvodcem pro
návštěvníky DP a obou IS
Vyškolení „toulavce“ – toulavého interpretátora

Nabídka průvodcovských služeb v rámci vnitřní expozice DP nebo
IS a jejich nejbližšího okolí, případně i v širším okolí DP a IS a na
souvisejících lokalitách může významně zkvalitnit návštěvnický
zážitek a přispět k vyšší efektivitě interpretace.
Úspěšná nabídka předpokládá proškolené interpretační
průvodce schopné zaujmout různé skupiny návštěvníků a přiblížit
jim jedinečnost území prostředky a příklady, kterým porozumí.
Toulavá interpretace osloví návštěvníky v nejcennějších a
návštěvnicky zatížených lokalitách (Hruboskalsko, Prachovské
skály, Drábské světničky, Plakánek, blízké okolí velkých kempů…),
kde není k dispozici jiné interpretační zázemí (DP, IS).
(Skupina A) Pěší turisté

Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

(Skupina B) táborníci a dětské skupiny, fotografové přírody a
dronaři

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci,
vodní turisté

(Skupina D) Rekreační cyklisté,
(Ostatní okrajové skupiny) Zážitkoví turisté (sdíleči zážitků a výkonů,
tělotvůrci), Školní výlety, Starší páry a skupiny

Karta realizace
kód prvku

S4

název prvku

Průvodcovské služby DP a IS, toulavá interpretace

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)

●
●

všechna sdělení, která jsou součástí KPNV a mají vazbu
k fenoménům, které se v místě nabízejí
aktuální témata, která navrhují odborní pracovníci
SCHKO ČR

Je třeba dořešit:
●

●
●
●

zajistit proškolení pracovníků DP a případných dalších
zájemců/poskytovatelů průvodcovských služeb na
území CHKO a v jeho okolí v interpretačních technikách
a průvodcovských dovednostech
zajistit proškolení zájemců o poskytování toulavé
interpretace
vybrat vhodná základní témata exkurzí a vhodné lokality
pro průvodcované exkurze a toulavou interpretaci
navazovat na stávající průvodcované exkurze, doplňovat
je (SEV Český ráj, Geopark UNESCO ČR)

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

Většina návštěvníků, kteří absolvují program, by měla:





●

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

●

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

dozvědět se, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
sdělení) či konkrétní zvolené lokality v CHKO
chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
získat pocit, že čas strávený v DP či IS, na navštívené
lokalitě či s toulavým interpretátorem je dobře strávený
čas

nabídka exkurzí DP a IS vedených proškolenými
interpretačními průvodci zaměřená na různá témata,
různé cílové skupiny a různé lokality (měly by odpovídat
potřebám a problémům, které se v CHKO aktuálně řeší,
např. managementová opatření, eroze, znečišťování
přírody, ochrana konkrétních lokalit (Apolena,
Sokolka…) apod.)
průvodci proškolení k toulavé interpretaci

Proškolení průvodců (5denní intenzivní kurz interpretačního
průvodce): 45-60 tis. Kč (pro až 15 zájemců)
Vytvoření průvodcovaného okruhu, včetně
konzultací a případných pomůcek: 20-40 tis. Kč

nezbytných

Proškolení toulavých interpretátorů (5 denní intenzivní kurs
toulavé interpretace): asi 50 000 Kč
Zpracování plánu toulavé interpretace (lokality, témata a
sdělení, časy): 20 – 40 000 Kč



Monitoring / řízení kvality




školení povedou certifikovaní školitelé interpretačních
průvodců
v dalším období budou dle potřeby probíhat konzultace
průvodců se školiteli
namátkově bude probíhat hodnocení práce průvodců
formou mystery shoppingu / inkognito hodnotitele

Karta projektu
kód projektu

S5

název projektu

Dohled nad sociálními sítěmi

lokalizace projektu

Celé území CHKO Český ráj

Výchozí situace

Území Českého ráje je natolik atraktivní, že probouzí chuť aktivně
jeho krásy propagovat na sociálních sítích, a to jak profily a
stránkami jednotlivých klíčových partnerů v území, tak
fanouškovskými stránkami. V Českém prostředí má momentálně
největší dopad Facebook, což však neznamená, že se v
budoucnosti tato situace nezmění. Jistou výhodou je, že
fanouškovské stránky v území do značné míry souzní s názory
ochrany přírody, nicméně tato situace se může zejména v
souvislosti s nějakou vyhrocenou kauzou velmi rychle výrazně
proměnit. Momentálně probíhá monitoring dění na těchto
informačních kanálech a reakce na ně jen díky osobní aktivitě
zaměstnanců SCHKOČR nad rámec jejich pracovních povinností,
což je do značné míry limitující.

Návrh opatření

Prostřednictvím stálého zaměstnance s výhradní pracovní náplní
„práce s veřejností“ soustavně sledovat dění na sociálních sítích
se vztahem k CHKO Český ráj a aktivní ovlivňování obsahu s cílem
minimalizovat škody způsobované návštěvníky na přírodním
prostředí CHKO.

význam opatření

Minimalizace škod způsobovaných vysokým tlakem návštěvníků
na oficiálně i neoficiálně propagované lokality. Usměrňování toku
návštěvníků v CHKO.

Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)

Všechny cílové skupiny, zejména však návštěvníci aktivně
využívající sociální sítě.

Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Karta realizace
kód projektu

S5

název projektu

Dohled nad sociálními sítěmi

Navržená opatření

●

●
●

●

zajistit pracovníka, jehož jedinou náplní bude
komunikace s veřejností na úrovni Správy CHKO ČR (viz
též Institucionální opatření)
pravidelný monitoring sociálních sítí
včasná, kompetentní a relevantní reakce na jednotlivé
příspěvky či diskuse tak, aby se předcházelo zbytečným
konfliktům následkem nedostatečné komunikace
pokud možno asertivní řešení konfliktů návštěvníků s
ochrannými podmínkami a situací s negativním vlivem na
předměty ochrany

●

Cíl navržených opatření

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

snažit se o pozitivní komunikaci i ve vyhrocených
situacích

Cílem je předcházet lavinám negativní komunikace na sociálních
sítích a virtuální propagaci pro CHKO Český ráj negativních jevů.

Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 1a, b, c,
d, e; 2a, b, c, d; 3a, b, c, d, e

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

věci k dořešení (co je potřeba

●

vytvoření pracovního místa na Správě CHKO

vymyslet a udělat, např. určit přesné
umístění panelu, určit přesnou
velikost, vyřešit napojení na
elektřinu/zdroj energie, vybudovat
stojan a nainstalovat panely)

odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část a

Cca 450.000,- Kč/rok

celek)

Monitoring / řízení kvality

●
●

důsledná kontrola realizovaných opatření
hodnocení efektivity realizovaných opatření včetně
interpretace

Karta projektu

kód projektu

S6

název projektu

Nakládání s exkrementy

lokalizace projektu

CHKO Český ráj

Výchozí situace

V turisticky nejatraktivnějších oblastech CHKO Český ráj roste
znečištění zejména lidskými exkrementy; vlhčené ubrousky a
toaletní papír zatěžují a hyzdí přírodní prostředí a snižují kvalitu
návštěvnického zážitku. Téma exkrementů v přírodě se v
diskusích objevuje jako problém, ale debata o možných řešeních
vázne. Parkoviště vybavená toaletami jsou výjimkou.

Návrh opatření

Hledat řešení ve spolupráci s partnery, provozovateli ubytovacích
a stravovacích zařízení a parkovišť. Prosazovat umístění
mobilních toalet v prostorech stávajících parkovišť; u nově
budovaných parkovišť musí být hygienické zázemí
samozřejmostí. Zvyšovat povědomí návštěvníků o tomto
specifickém znečištění; motivovat ke změně chování (využívat
dostupná WC, plánovat výletní trasy se zřetelem na dostupnost
hygienického zázemí; znát a využívat pravidla ohleduplné
defekace v přírodě)

význam opatření

Opatření má přispět ke změně chování návštěvníků CHKO Český
ráj tak, aby se i při defekaci řídili zásadami ohleduplného
návštěvníka přírody, věděli si rady, jak po sobě nezanechat
stopy, nezatěžovali přírodu odpadem (vlhčené ubrousky) a
chránili smyslovou pohodu dalších návštěvníků.

Cílová skupina (1 věta – pro
koho je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Všichni návštěvníci CHKO ČR

Karta realizace

kód projektu

S6

název projektu

Nakládání s exkrementy

Navržená opatření

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●

●

●

učinit téma předmětem jednání partnerů, shodnout se na
nejvhodnějších řešeních a spolupráci
u nově budovaných parkovišť prosadit umístění WC s
přiměřenou kapacitou
u stávajících parkovišť prosazovat umístění mobilních WC
u relevantních stravovacích zařízení na frekventovaných
turistických trasách zajistit možnost využívání WC i pro
návštěvníky, kteří nejsou hosty (možnost kompenzace…)
iniciovat vznik ekovýchovných programů, které se budou
zabývat nakládáním s exkrementy jak v souvislosti s odpady,
tak samostatně (například ve spolupráci se SEV Český ráj a
Autocampem Sedmihorky)
zpracovat návrh pravidel ohleduplné defekace v přírodě
(alespoň 50 metrů od vodního zdroje, cesty apod.; nepoužívání
vlhčených ubrousků; zahrabání exkrementu například pomocí
toaletní lopatky či klacíku apod.)
iniciovat vznik komiksu, videospotu, samolepek
iniciovat vznik putovní fotovýstavy/online prezentace s cílem
ukázat na rozsah problému a jeho konkrétní negativní projevy
ke spolupráci přizvat psychologa
zajistit monitoring prostoru podél nejfrekventovanějších
turistických tras (stav a vývoj znečištění)
prezentovat téma a doporučené způsoby chování na setkání s
TIC, vybavit pracovníky TIC infomateriály a informacemi, získat
je pro spolupráci
prezentovat téma a doporučené způsoby chování na setkání s
provozovateli velkých kempů, vybavit je infomateriály a
informacemi, získat je pro spolupráci
umístit info, pravidla a videospot na webech DP, IS, AOPK ČR,
Sdružení ČR, Geopark UNESCO ČR a dalších partnerů

Cíl navržených opatření

sdělení nebo témata
interpretace(bodově,

Cílem opatření je prolomit tabu v souvislosti s problematikou
znečišťování krajiny exkrementy, nabídnout řešení, prosadit je do
praxe, prolomit nechuť a stud většiny dotčených (“o tom se nemluví,
mě se to netýká…”), dosáhnout konkrétního zlepšení stavu.

·Při komunikaci tohoto záměru lze využít dílčí sdělení 2d, 3a, 3b,
3d, 3e

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

věci k dořešení(co je

●

vše viz popis navržených opatření

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

odhadované náklady
na realizaci(co stojí která

Náklady na realizaci nelze při současné sumě znalostí zodpovědně
odhadnout.

část a celek)

Monitoring / řízení
kvality

●
●

●

hodnocení postupu realizace a efektivity zvolených opatření
společně s partnery
otestování infomateriálů, EVVO programů, videospotu apod.
na vzorku cílové skupiny a zohlednění zpětné vazby
monitoring stavu a vývoje v terénu (vybrané lokality)

Karta interpretačního prvku

kód prvku

T1

název prvku

Návštěvnická mapa Českého ráje

lokalizace prvku

K dispozici v CHKO ČR a okolí

popis prvku (stručně 1 věta)

Jednoduchá trhací mapa CHKO a nejbližšího okolí pro
návštěvníky. Nejvhodnější cestou je upravit některou ze
stávajících návštěvnických map současných vydavatelů tak, aby
zahrnovala relevantní výstupy KPNV/Limitů.

význam prvku 1 odstavec, proč je

Umožňuje směrovat pozornost návštěvníků do vybraných
lokalit.

důležitý)

Jednoduchá návštěvnická mapa CHKO Český ráj a nejbližšího
okolí, zahrnující přírodní, historické i kulturní dědictví oblasti
(stručně představeno v souladu se sděleními KPNV), omezení
daná Limity, vyznačení lokalit v souladu s Limity a Zdroji
interpretace, 6 zásad chování ohleduplného návštěvníka přírody.
Mapa ve formě trhacího bloku A3. Obvyklá místa distribuce dle
zvyklostí vydavatele (TIC, muzea, další atraktivity…) + DP a IS.

Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)
Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

Všechny skupiny návštěvníků, kteří využijí informačních služeb
nebo budou ubytováni v regionu

Karta realizace

kód prvku

T1

název prvku

Návštěvnická mapa Českého ráje

sdělení nebo témata
interpretace(bodově, zahrnuje i

Obsah mapy:

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

●
●
●
●

●

přivítání návštěvníků v území
usměrnění očekávání, pravidla chování v území (a rady
pro pohyb v území)
mapa území CHKO a nejbližšího okolí
představení hlavních hodnot území a lokalit, kde je
návštěvníci mohou vidět (pouze vybrané, vhodné lokality
- viz Limity a Zdroje interpretace)
kontakty pro případ ohrožení (policie, záchranáři, hasiči)

Klíčová sdělení, se kterými je vhodné v textu mapy především
pracovat:
Hlavní sdělení, 1, 2, 3

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

Je třeba dořešit:
●
●
●

dohodnout se s vydavatelem na spolupráci
navrhnout texty, zajistit fotografie a úpravu stávající
mapy
dohodnout se na aktualizaci mapy dle potřeby

●

v případě potřeby doplnit distribuční místa (DP, IS…)

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)

Většina uživatelů by díky mapě měla:
●
●
●
●
●
●

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

dozvědět se, v čem spočívá jedinečnost CHKO
dozvědět se, kde se nacházejí lokality doporučené k
návštěvě a kdy je vhodná doba k návštěvě
pochopit, jaké je zaměření naučných stezek a expozic
pocítit obdiv k jedinečnosti území
chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná pro
zachování místních hodnot – 6 zásad
mít pocit, že pokud dodržují pravidla, aktivně přispívají k
ochraně území

Jednoduchá trhací mapa velikosti A3, oboustranný barevný tisk +
pdf verze téhož materiálu pro web a ke stažení do mobilu;
konkrétní řešení s respektem k potřebám a stávající podobě
mapy vydavatele
Strana A – mapa
●
●
●
●

vyznačené hranice CHKO a MCHÚ
vyznačené trasy pro pěší a cyklisty, turistické cíle a služby
(občerstvení, WC, TIC)
vyznačené trasy naučných stezek
legenda

Strana B – textová
●
●
●
●
●
●

popis hlavních hodnot území a vybraných lokalit,
kde je lze vidět
přehled naučných stezek (zaměření, délka,
náročnost)
přehled expozic (zaměření, kontakt)
6 zásad chování ohleduplného návštěvníka
přírody
kontakty na DP a IS
kontakty na záchranné složky a policii

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

5 000 ks: 30-60 tis. Kč
10 000 ks: 45-90 tis. Kč

Monitoring / řízení kvality

●

●

Před schválením do tisku bude plnobarevná maketa v
měřítku 1:1 otestována na vzorku potenciálních
návštěvníků a formou ohniskové skupiny bude zjišťováno,
jestli naplňuje stanovené cíle
Vydavatel bude sledovat reakce návštěvníků a dalších
uživatelů (poskytovatelé mapy), a zohlední je při
aktualizaci mapy

Karta interpretačního prvku

kód prvku

T2

název prvku

Českorájské hledačky - tištěný „deník hledače“

lokalizace prvku

K dispozici v Domě přírody a Informačním středisku, na
infocentrech a u dalších spolupracujících subjektů v území

popis prvku (stručně 1 věta)

Jednoduchá brožurka k aktivitě Českorájské hledačky – série
hledaček

význam prvku (1 odstavec, proč

Umožňuje směrovat pozornost návštěvníků do vybraných lokalit
a komunikovat pravidla chování v CHKO. Slouží také jako suvenýr
návštěvy CHKO.

je důležitý)

Do deníku děti postupně získávají razítka za splněné úkoly.
Aktivita je určena především pro rodiny s dětmi, případně dětské
kolektivy, které mají možnost území opakovaně navštěvovat a s
deníkem pracovat.
Jejím cílem je pomáhat vést děti k tomu, aby se chovaly v území
podle pravidel, učily se respektovat přírodu i ty, kdo o zdejší
území pečují, dokázaly odhadnout své síly a oceňovaly
dovednosti spojené s pobytem v přírodě.
Českorájské hledačky jsou série tzv. hledaček (questů), které jsou
věnovány určité části CHKO Český ráj a zábavnou formou
zpřístupňují její zajímavosti dětem a hravým návštěvníkům.

(Skupina A) Pěší turisté
Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci

Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

(Skupina D) Rekreační cyklisté
(Ostatní okrajové skupiny) Starší páry a skupiny

Karta realizace

kód prvku

T2

název prvku

Českorájské hledačky - tištěný „deník hledače“

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

Klíčová sdělení (myšlenky), se kterými by se mělo v aktivitě
především pracovat:

informační věci, např. mapa, pravidla chování, přehled historie místa)

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)

●

Deník slouží k zaznamenání výsledku, sdělení obsahují
přímo hledačky – viz karta T3

Je třeba dořešit:
●
●
●
●
●
●
●

navrhnout texty
vytvořit grafický návrh, včetně ilustrací (musí být vhodný i
pro černobílé obrysové zpracování)
zajistit tisk
zajistit distribuci materiálu do TIC a muzeí a dalším
spolupracujícím subjektům v území včetně DP a IS
zajistit aktualizaci v případě, že bude potřeba
zajistit dlouhodobě spolupráci a koordinaci s místy, která
budou tištěný „deník hledače“ prodávat
zajistit finanční prostředky na vytištění

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)

Většina hledačů by se díky této aktivitě a pasu měla:
●
●

●
●

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

dozvědět, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
sdělení)
chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná pro
zachování místních hodnot – 6 zásad ohleduplného
návštěvníka přírody
mít pocit, že pokud dodržují pravidla, aktivně přispívají k
ochraně území
mít pocit, že čas strávený v CHKO a okolí je dobře strávený
čas

Jednoduchá brožurka velikosti A6, oboustranný tisk, barevná
obálka, zbytek černobílý
●
●
●
●

●
●
●

přivítání návštěvníků v území (zejména dětí)
vysvětlení, k čemu slouží hledačský deník a co je úkolem
hledačů
okénka na jednotlivá razítka
malá schematická mapa území s lokalizací hledaček a
jejich základním popisem (délka, náročnost, tematické
zaměření apod.)
místo na jméno hledače (tento hledačský deník patří: …)
kontakty pro případ ohrožení (policie, záchranáři, hasiči)
logo CHKO+ spolupracující organizace

odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část a

5 000 ks: 55 -110 tis. Kč

celek)

10 000 ks: 80 -150 000Kč

Monitoring / řízení kvality

●

●

Před schválením do tisku bude hledačský deník
otestován na vzorku potenciálních návštěvníků a bude
zjišťováno, jestli naplňuje stanovené cíle
Bude průběžně sledována zpětná vazba od návštěvníků
a dalších uživatelů (poskytovatelé hledačských deníků,
správci hledaček), která bude zohledněna při případné
aktualizaci/změně aktivity

Karta interpretačního prvku

kód prvku

T3

název prvku

Českorájské hledačky (série hledaček)

lokalizace prvku

Lokalizace jednotlivých hledaček se odvíjí od konkrétní situace a
nalezení vhodných partnerů. Doporučujeme do jejich tvorby
zapojit místní instituce nebo organizace, které se budou schopné
starat o hledačku a krabici s pokladem (nejlépe muzea,
informační centra, prohlídkové objekty a jiné turistické cíle v
území s obsluhou). Zkušenosti s hledačkami má například SEV
Český ráj a Sdružení ČR.

popis prvku (stručně 1 věta)

Českorájské hledačky je série tzv. hledaček (questů).
Ty jsou vždy obsahově věnovány určité části přírodního a
kulturního dědictví CHKO, konkrétnímu místu či jevu. Součástí
hledačky je krabička s pokladem.

význam prvku (1 odstavec, proč
je důležitý)

Aktivita je určena především pro rodiny s dětmi, školní výlety,
školní třídy v rámci výuky, případně dětské kolektivy, které mají
možnost území opakovaně navštěvovat.
Umožňuje směrovat pozornost návštěvníků do vybraných lokalit
a komunikovat hodnoty území i pravidla chování v CHKO malým
návštěvníkům i těm, kdo je doprovázejí.
Jejím cílem je pomáhat vést děti i dospělé k tomu, aby se chovali
v území podle pravidel, učili se respektovat přírodu i ty, kdo o
zdejší území pečují a učili se pozorně si všímat svého okolí a
objevovat skryté poklady.

(Skupina A) Pěší turisté
Cílová skupina (1 věta – pro koho
je prvek určen)

(Skupina C) Rodiny s dětmi, geoturisté a amatérští přírodovědci

Pozn: v závorce je uvedeno příslušné
označení cílové skupiny v plánovací
části KPNV a interpretačních plánů

(Skupina D) Rekreační cyklisté
(Ostatní okrajové skupiny) Starší páry a skupiny

Karta realizace

kód prvku

T3

název prvku

Českorájské hledačky (série hledaček)

sdělení nebo témata
interpretace (bodově, zahrnuje i

Části, které bude tiskovina zahrnovat:

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









Název
popis náročnosti (délka, čas, terén, povrch)
vybavení
místo začátku
vlastní text - popis jednotlivých zastavení s indiciemi
mapa
prostor pro tajenku

podrobnosti k náležitostem hledačky viz www.questing.cz
Klíčová sdělení (myšlenky), se kterými by se mělo v aktivitě
především pracovat:


postupně by měla být využita všechna klíčová sdělení.
Sdělení pro konkrétní hledačky pak musejí být vybírána
podle fenoménů, se kterým v terénu hledačka pracuje.

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

Je třeba dořešit:











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

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

najít partnery a oslovit je k přípravě jednotlivých
hledaček
připravit jednotlivé hledačky (na začátku přípravy
2denní dílna, aby místní partneři naučili vytvářet
hledačky různého charakteru a pochopili základy)
včetně krabic s pokladem a razítek
zpracovat vytvořené texty hledaček do jednoduchého
grafického návrhu, včetně ilustrací (též černobílé
provedení)
prezentovat hotovou aktivitu
zajistit aktualizaci, v případě, že bude potřeba
zajistit dlouhodobě koordinaci a spolupráci s místy a
organizacemi, které budou o hledačky pečovat (správci
hledaček)
zajistit finanční prostředky na přípravu aktivity a
hledaček

Většina hledačů by se díky hledačkám měla:





dozvědět, v čem spočívá jedinečnost CHKO (viz hlavní
sdělení)
chtít dodržovat pravidla chování, která jsou nezbytná
pro zachování místních hodnot a mít pocit, že pokud
dodržují pravidla, aktivně přispívají k ochraně území
mít pocit, že čas strávený v CHKO a okolí je dobře
strávený čas

Hledačky: 6 vytvořených tras vhodných zejména pro rodiny s
dětmi
Ke každé hledačce:
●

graficky zpracovaný list A3 - A4 (černobílé), který
obsahuje text hledačky a mapu - plánek trasy

●

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

krabička s „pokladem“ („poklad“ = získání otisku razítka)

Workshop – příprava konceptu pro hledačky a 1 vzorové
hledačky: 20-30 tis. Kč
Konzultace vzniku dalších hledaček: 10-20 tis. Kč
Graficky zpracovaný list A3 - A4 oboustr.: 2-4 tis. Kč
Krabička s pokladem, razítko: 1-2 tis. Kč

Monitoring / řízení kvality






Koncept série hledaček a jednotlivé hledačky musí být
obsahově v souladu s KPNV
V průběhu procesu přípravy hledaček proběhnou
konzultace se zástupci cílové skupiny a před spuštěním
budou hledačky otestovány na vzorku potenciálních
návštěvníků. Bude zjišťováno, jestli naplňují stanovené
cíle.
V dalším období bude sledována zpětná vazba od
návštěvníků a dalších uživatelů (např. správců
hledaček), která bude zohledněna při případné
aktualizaci/změně aktivity
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