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1 Úvod
Naučné stezky (dále NS) jsou zpravidla vyznačkované výchovně vzdělávací trasy vedené
přírodně nebo kulturně pozoruhodnými prostory, na nichž jsou vybrány některé významné
jevy a objekty, které jsou zvláště vysvětleny (Schneider a kol. 2008). V současné době jsou
NS příp. bodové informační panely (dále BIP) na území ČR budovány celou řadou subjektů
zcela nekoordinovaně, živelně a to za nemalých finančních investic z veřejných zdrojů. Pro
sběr informací prezentovaných na NS, jejich konkrétní podobu a další (zejm. edukační)
využití neexistují žádná obecněji platná doporučení a metodické postupy. Upraven je pouze
postup při vytváření turistického značení (ČSN 01 8025 z ledna 2014), příslušná ČSN a jí
předcházející ČSN z roku 1987 však nebyla a není významnou částí subjektů vytvářejících
NS reflektována.
Metodika se zaměřuje na specifický podtyp NS (je však využitelná i u jinak
zaměřených stezek) – konkrétně na stezky obsahující informace paměťového charakteru
vázané na lokální a regionální krajinné a kulturně-historické dědictví. Cílem metodiky je
sjednotit postupy při budování NS a to zejména v rovině zodpovědného a kritického výběru a
vyhodnocení informací o kulturním a krajinném dědictví, dále nabídnout rámcová vodítka při
konkrétní tvorbě stezek (trasování, podoba panelů) a jejich následném využívání zejména
školami a paměťovými institucemi. Cílem není poskytnutí jednotného vzoru pro fyzickou
podobu stezek, který by stíral jejich osobitost a autorskou invenci tvůrců, nýbrž korekce
nejzákladnějších metodických a metodologických postupů při jejich tvorbě a využívání.
Cílem taktéž není řešit otázky projektování stezek z hledisek krajinně-architektonických a
urbanistických, zaměřujeme se primárně na obsah stezek, na jejich formu pouze okrajově.
Metodika se taktéž nezaměřuje na veškeré typy NS a veškerý jejich obsah, ale jen na
informace paměťového a kulturně-historického charakteru, metodika je zaměřena především
na NS budované ve volném terénu, většinu z informací lze nicméně aplikovat i na stezky
městské, parkové atd.
Metodika vychází především z kritických epistemologických pozic antropologie
krajiny, historické etnologie, archeologie a kulturní historie, tudíž přístupů, které kladou důraz
na individuální lidskou paměť, případně na paměť a kulturní dědictví lokálních komunit, která
by se na NS měla dle našeho názoru vždy odrážet. Tento aspekt považujeme za klíčový a
inovativní rys celé metodiky, zásadní aspekt její novosti.
Dokument tudíž nabízí i zcela konkrétní doporučení určené i laickým tvůrcům NS,
kterým umožní kriticky vyhledávat a prezentovat informace způsobem, který povede

3

k lepšímu informování „uživatelů“ stezek (turisté, místní občané, školy, paměťové instituce) o
hmotném i nehmotném kulturním dědictví, paměti krajiny a jejich obyvatel. Potenciálním
laickým uživatelům je částečně přizpůsoben i obsah metodiky (terminologie, četné odkazy na
zdroje dat a informací).
Metodika vychází ze studia teoretické vědecké literatury,1 archivních pramenů,
popularizační a turistické literatury, konzultací a expertních rozhovorů s tvůrci a uživateli NS.
V neposlední řadě bylo v rámci projektu DF12P01OVV008 provedeno studium a
vyhodnocení několika desítek NS především v Plzeňském kraji jako modelové oblasti, jejichž
obsah byl kriticky konfrontován s odbornými poznatky o kulturním dědictví oblasti a tímto
způsobem identifikovány základní metodické chyby, kterých se tvůrci stezek opakovaně
dopouštějí. V metodice jsou proto explicitně prezentovány i tzv. příklady dobré a špatné praxe
při budování NS a to převážně ze západních Čech, dále z ČR a tam kde doposud neexistuje
vhodný příklad tak též ze zahraničí.
Metodika je určena pro všechny fyzické a právnické osoby (subjekty), které
v současné době vytvářejí/budou vytvářet na území Plzeňského kraje a případně i jinde v ČR
NS příp. zřizovat informační tabule, na kterých je prezentováno krajinné kulturní dědictví,
případně jiné aspekty kulturního dědictví související s vývojem prostoru a pamětí, která je na
tento prostor vázána.
Metodika je zamýšlena jako návodná, v ideálním případě závazná, pro ty subjekty,
které pro zřizování NS a BIP využívají veřejné prostředky (státní rozpočet, rozpočty
územních samosprávných celků, dotační programy Evropské unie), přičemž ne vždy jsou tyto
prostředky využívány adekvátně účelu budovaných NS, které v některých případech mohou
prezentovat i informace neslučující se s dobrými mravy a základními standardy odborného
poznání (národnostní a kulturní stereotypy, zastaralé a mylné informace o krajinném a
kulturním dědictví).
Speciálním aspektem metodiky je její edukativní přesah, je tedy určena i pro
výchovné, vzdělávací a paměťové instituce v Plzeňském kraji, případně i jinde v ČR, které
s NS pracují jednak v rovině jejich využívání pro výuku, jednak v rovině budování školních či
muzejních NS. V tomto smyslu metodika úzce souvisí s aktuálními trendy ve vzdělávání a
muzejní práci.

1

Relevantní tituly jsou uvedeny v závěru metodiky, v textu odkazujeme jen na nejzákladnější práce. Internetové
odkazy uvádíme přímo v textu, obsah všech stránek byl ověřen ve dnech 20. 9.–5. 10. 2013.
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2 Teoreticko – definiční část
Pro potřeby metodiky vymezuje v této kapitole základní pojmoslovný a metodologický
aparát. Jednotlivé pojmy jsou definovány co do svého obecného obsahu, historických způsobů
užití, ale zejména s důrazem na to, jak by měly být chápány v rámci prezentace kulturního
dědictví a paměti v rámci NS. Příslušné oddíly tedy slouží i jako konceptuálně-metodologické
vymezení pojmů v rámci specifického pojetí disciplín, které jsou východiskem pro sestavení
metodiky (viz též literaturu uvedenou v závěru metodiky). Jedná se o následující přístupy,
které by při přípravě NS měly být zohledňovány:
- etnografie a antropologie krajiny (soudobé definice krajiny, zohlednění tzv. aktérských
přístupů ke krajině, problematika nehmotné – lidské – paměti krajiny)
- krajinná archeologie a sociální geografie (způsoby poznání a prezentace hmotných
pozůstatků minulosti, fyzických prostorových vztahů památek a krajiny)
- historie a pomocné vědy historické (práce s pamětníky, výběr archivních zdrojů pro
prezentaci kulturního dědictví)
- kulturní historie a historická etnologie (způsoby minulého využívání krajiny, památky tzv.
tradiční/lidové kultury)
- vizuální přístupy v sociálních vědách (grafické ztvárnění stezek, práce s obrazem, webové a
videoprezentace stezek)
- urbánní antropologie (studium městského prostoru/krajiny, vytváření městských NS)
2.1

Naučná stezka (definice, typologie, historie)

NS jsou zpravidla v terénu vyznačkované výchovně vzdělávací trasy vedené přírodně či
kulturně významnými oblastmi. Na trase NS jsou vybrány některé význačné objekty a jevy,
které jsou na tzv. zastaveních vysvětleny textovými a grafickými prostředky. NS mohou dále
doplňovat i zařízení edukačního (kvízy, skládačky) nebo sportovně-zábavního charakteru
(hřiště, odpočinkové zóny). Redukovanou formou NS jsou bodové informační panely/tabule
(BIP), které nevytvářejí předem promyšlenou trasu, ale jsou umísťovány v krajině na zvláště
přírodně nebo kulturně zajímavých místech. Za BIP lze považovat i informační tabule
umístěné na kulturně nebo historicky cenných objektech (budovách) v městské zástavbě.
V rámci určitého regionu, aniž by byly propojeny, mohou být BIP pojednány jednotným
způsobem.
Počátky budování promyšleně trasovaných NS lze klást do USA ve 20. letech 20.
století, v Německu se první stezky objevily ve 30. letech 20. století. Patrně nejstarší NS u nás
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vznikla v blízkosti městečka Krásná Lípa v roce 1941 a byla vytvořena amatérským geologem
Rudolfem Köglerem. Po odsunu německy mluvícího obyvatelstva po r. 1945 stezka zanikla a
byla obnovena až v letech 2003–2006. Novější a již nepřerušená tradice budování NS spadá
do 60. let 20. století. V roce 1965 byla otevřena NS v přírodní rezervaci Medník na Sázavě
(délka 6 km), která vznikla z iniciativy státní ochrany přírody a představovala jakýsi pokusný
prototyp, který měl sloužit jako model pro budování dalších NS v ČSSR (Čeřovský –
Homoláč 1965). Druhou nejstarší NS v tehdejším Československu je Medvědí stezka
z Černého Kříže do Ovesné (délka 14 km) na Šumavě, vzniklá v roce 1967 z iniciativy
prachatických ochránců přírody.
V dalších desetiletích se počet NS rychle zvyšoval a významně se rozšířilo i jejich
zaměření a pojetí od původně čistě přírodovědných NS s poměrně primitivními informačními
panely. V roce 1986 bylo na našem území evidováno celkem 104 NS, z toho 89 stezek patřilo
do kategorie NS státní ochrany přírody. V této době byly NS (tj. jejich obsah, vybavení a
využívání) zřizovány podle zásad, které vzešly z dohody mezi Ministerstvem kultury a
Českým svazem turistiky (Čeřovský – Záveský 1989).
K výrazným proměnám, co se týče počtu, obsahu a celkových mechanismů budování
NS došlo po roce 1989. Zřizování NS nepodléhá žádné evidenci, není regulováno žádnými
metodickými dokumenty kromě obecně platných zákonných rámců. NS byly a jsou budovány
doslova masově a to bohužel zcela nekoordinovaně, nepromyšleně a často za výrazného
plýtvání veřejnými i soukromými prostředky. Vedle velkého množství kvalitních NS vznikají
i NS zcela amatérské, nesprávně pojaté a obsahující zavádějící a mylné informace. NS jsou
v současnosti budovány jak orgány ochrany přírody (NP, CHKO), tak nejrůznějšími
veřejnými, samosprávnými a soukromými subjekty (obce, občanská sdružení, firmy – výrazně
např. Lesy České republiky s.p., volná sdružení dobrovolníků, Místní akční skupiny, školy,
paměťové instituce atd.). Aktuální počet NS lze jen odhadovat, neboť řada nových stále
vzniká, staré jsou upravovány a rozšiřovány avšak zároveň – díky většinou minimální trvalé
péči – NS i postupně zanikají. Plány na realizaci některých NS navíc nebyly dotaženy do
konce a NS jsou tak vyznačeny v mapách, jsou na nich umístěny části mobiliáře, avšak jako
celek neexistují, což je pro návštěvníky značně matoucí (např. NS Plakánek v okolí hradu
Kosti). Dostupné odhady počtu existujících NS se pohybují kolem 700, konkrétní soupisy jich
zachycují zpravidla mezi 400–500 (Drábek 2005, Drábek 2007, Drábek 2008). BIP, které
nejsou součástí NS je na území ČR s jistotou několik tisíc.
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Současné NS lze třídit z několika hledisek a při budování NS musí být hned při tvorbě
záměru NS jednoznačně rozhodnuto o tom, jaký typ NS má být vytvořen s ohledem na
předpokládané uživatele, cíle vzniku NS, možnosti údržby atd. NS lze dělit:
Dle umístění na: stezky v krajině, městské stezky, speciální NS (hřbitovní, parkové).
většina NS má z tohoto hlediska kombinovaný charakter.
Dle trasování na: okružní, liniové, okružní a liniové s odbočkami.
Dle celkového tematického pojetí na: monotematické (věnují se jednomu oboru,
jednomu vzdělávacímu cíli, jedné konkrétní události či památce) a polytematické (poskytují
současně informace o více jevech, zajímavostech na dané trase, pojednávají o vazbách a
současných i minulých vztazích mezi nimi).
Dle tematického obsahu (týká se zejména monotematických stezek) na: vlastivědné,
místopisné, historické, dendrologické, literární, botanické, přírodovědecké, lesnické,
industriální, atd. Zvláště jsou někdy vymezovány stezky zážitkové a dětské.
Dle délky na: velmi krátké trasy (desítky až stovky metrů, umísťovány např. na
maloplošně chráněná území, zpravidla monotematické), krátké trasy (do 5 km, obsahově
bohaté s hustě umístěnými zastaveními – až 20, nejčastěji uzavřené okruhy s dopravně dobře
dostupným výchozím/koncovým bodem, vhodné do okolí obcí, jako městské a parkové
stezky, monotematické i polytematické), středně dlouhé trasy (5 – 15 km, bohatý obsah, větší
množství ale řidčeji umístěných panelů – až 20, vhodné pro otevřenou krajinu, možné budovat
jako okružní i liniové, zpravidla polytematické), dlouhé trasy (nad 20 km, délka a počet
zastavení neomezeny, volná krajina + možnost průchodu obcemi, větší vzdálenosti mezi
zastaveními, nepředpokládá se absolvování naráz, polytematické, náročné na koordinaci
výstavby, často specifické způsobem absolvování – cyklostezky).
Dle typu návštěvnického využití na: pěší stezky, cyklostezky, automobilové NS,
hipostezky, stezky pro handicapované. Typu návštěvnického využití musí bezpodmínečně
odpovídat délka trasy, profil NS, typ povrchu (typ komunikace), pojetí panelů (výška nad
terénem, vybavení texty např. v Braillově písmu), vybavení infrastrukturou a dopravní
dostupnost. Většinu typů NS lze kombinovat (tj. může se jednat o stezku pro pěší, cyklisty a
vozíčkáře zároveň) v celé délce trasy nebo její části.
Dle typu obsluhy na: samoobslužné (bez průvodce, návštěvník trasu prochází sám,
k dispozici tabule, příp. tištěný či elektronický průvodce, možnost aplikace moderních
technologií – QR kódy, audiostezky apod.), s průvodcovským výkladem (NS v extrémně
chráněných lokalitách – např. jeskyně, pralesy), kombinované (tabule, tištěné průvodce,
elektronické prostředky apod. kombinovány s možností prohlídky s průvodcem).
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K dalším dělícím kritériím, která ovšem již nejsou tak jednoznačná a odvisí mj. od
fyzické zdatnosti návštěvníků a jejich subjektivního hodnocení patří např. náročnost NS,
doba prohlídky atd.
2.2

Kulturní dědictví

Kulturní dědictví lze definovat celou řadou způsobů a jde o pojem významově dosti
rozostřený a diskutovaný. V rámci sociálních věd je jednou z vlivných definic pojetí P.
Howarda, který říká, že kulturní dědictví je „...vše, co lidé chtějí zachovat, od čistého vzduchu
k tancování, včetně hmotné kultury a přírody. Je všeprostupující a týká se každého.“ (Howard
1997:1). Klíčovým prvkem k definování nějakého fenoménu jako součásti kulturního dědictví
je pak proces identifikace individua či society s tímto fenoménem („identifikace je vším“ –
Howard 1997: 6). V případě materiálního dědictví si můžeme pomoci exaktní, ale poněkud
redukující

definicí

UNESCO

(http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-

pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco/#umluva), kterou pro
potřeby metodiky posléze výrazně obohacujeme a rozšiřujeme, jež jako kulturní dědictví
vymezuje:
-

architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury

archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou
hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy, tyto objekty se nazývají památníky.
-

skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury,

stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy.
-

výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa

archeologických nálezů mající výjimečnou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či
antropologického hlediska.
Z antropologického a etnologického hlediska (Hirsch – O'Hanlon 1995; Ingold 2000;
Gibas – Pauknerová 2009) lze kulturní dědictví formulovat poněkud obecněji jako konfiguraci
kulturních prvků, tj. artefaktů, sociokulturních regulativů (hodnot, norem a kulturních vzorců)
a idejí, jež jsou jako trvalé kolektivní vlastnictví a všeobecně sdílený výsledek materiální a
duchovní činnosti předávány členy společnosti následujícím pokolením, jako specifický typ
dědictví (Soukup 1993:92). Narozdíl od aktuální živé kultury, jejímiž nositeli jsou příslušníci
daného společenství, představuje kulturní dědictví pouze tu část sociokulturního systému,
která v životě dané společnosti zakořenila, a je proto předávána potomkům (Patočka –
Heřmanová 2008). Kulturní dědictví je tedy odkazem minulosti, avšak zároveň významně
formuje i přítomnost, lze se k němu odkazovat, poznávat jej, chránit nebo naopak poškozovat.
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To vše se týká jak materiálního kulturního dědictví (krajina, památky), tak dědictví
nemateriálního, nehmotného, které pro potřeby této metodiky můžeme částečně ztotožnit
s pamětí, do nehmotného dědictví patří ovšem i zvyky, tradice, folklor, znalosti a dovednosti,
řemeslná zručnost, hudba a tanec, místní a pomístní názvy v krajině apod.).
Obě sféry kulturního dědictví se vzájemně prostupují a ovlivňují a obě sféry je vhodné
prezentovat v rámci NS. Na NS je zpravidla a oprávněně upřednostňována prezentace
hmotného dědictví (archeologické lokality, hrady, zámky, lidová architektura, sakrální stavby,
technické stavby atd.) nicméně je nutno vždy myslet i na názory, postoje, paměť a vědomosti,
které se k příslušným lokalitám vztahují. Ideálním příkladem, se kterým lze na NS pracovat je
např. představení folkloru (pověsti, pohádky) a pomístních jmen,2 které se k lokalitám,
kterými stezka prochází, vážou. Při tvorbě stezky ovšem rozhodně není nutné omezit se jen na
obvyklá přírodní a kulturně-historická témata, už i u nás existují klasické NS (tj. na statických
panelech), o literárních postavách např. Cesta Kocoura Mikeše z Říčan do Hrusic
(http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-cesta-kocoura-mikese.htm).

Na

NS

tudíž

lze

prezentovat i témata literární, umělecká apod. I každá takováto stezka je ale zasazena do
konkrétní krajiny, tudíž musí obsahovat alespoň bazální informace o místním kulturním
dědictví.
Kulturní dědictví tedy při budování NS není vhodné korelovat pouze k hmotným
památkám v nejužším slova smyslu. I když jejich dostupná evidence může být dílčím
východiskem pro výběr trasy a prezentovaným fenoménům. Prostřednictví aplikace
MunumNet (http://monumnet.npu.cz/monumnet.php) Národního památkového ústavu lze
jednoduše vyhledávat a identifikovat jednotlivé nemovité kulturní památky a jejich typy a
komplexy (národní kulturní památky, archeologické památkové rezervace, památkové
rezervace a zóny). Na území České republiky je v současnosti evidováno 40 334 nemovitých
kulturních památek (KP) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jako
národní kulturní památka (NKP) bylo prohlášeno 296 kulturních památek Viz Tab. 1).
Vesnických památkových rezervací je u nás 61, vesnických památkových zón 211 a
chráněných krajinných památkových zón celkem 23 (MonumNet ke dni 28. 7. 2014).

2

Důležitost pomístních jmen pro paměť komunit v Plzeňském kraji byla prezentována na specializovaných
mapách vzniklých v rámci projektu DF12P01OVV008. Viz specializované mapy Lesná a okolí z aktérské
perspektivy (http://eugen.ff.zcu.cz/lesnaakteri/) a Bušovice a okolí z aktérské perspektivy
(http://eugen.ff.zcu.cz/busovicekrajina/).
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Tabulka 1: Rozdělení nemovitých kulturních památek a národních kulturních památek podle
krajů (zdroj http://monumnet.npu.cz/monumnet.php)
Kraj

Počet nemovitých NKP Počet nemovitých KP

Hl město Praha

45

2109

Středočeský

28

4 336

Jihočeský

36

5 445

Plzeňský

22

3 197

Karlovarský

13

1 409

Ústecký

14

3 506

Liberecký

13

2 241

Královéhradecký

19

3 001

Pardubický

14

2 089

Vysočina

16

3 020

Jihomoravský

33

4 242

Olomoucký

13

2 193

Moravskoslezský

15

2 076

Zlínský

15

1 439

2.3 Přírodní dědictví
Jako přírodní dědictví lze pro potřeby metodiky vymezit ty části zemského povrchu (krajinné
transekty, regiony, lokality), které se vyznačují významnými přírodními (biologickými,
ekologickými, estetickými apod.) hodnotami a je ve společenském zájmu tyto hodnoty chránit
a uchovat pro budoucnost. Opět zde můžeme vycházet z globálně uznávané definice
UNESCO

(http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-

mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco/#umluva), která přírodní dědictví
chápe jako:
-

přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto

útvarů, jež mají výjimečnou hodnotu z estetického či vědeckého hlediska;
-

geologické a fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo

přirozeného výskytu ohrožených druhů zvířat a rostlin výjimečné hodnoty z hlediska vědy či
péče o zachování přírody;
-

přírodní lokality, či přesně vymezené přírodní oblasti hodnotné z hlediska vědy, péče o

zachování přírody nebo přírodní krásy.
Za zvláště podstatné a inovativní považujeme, že za takové hodnoty můžeme
považovat jak oficiálně uznané a chráněné přírodní dědictví, tak přírodní hodnoty významné
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pro dílčí komunity ba dokonce i pro jednotlivce. Při přípravě NS tedy je účelné vzít v potaz na
první pohled viditelné, ale i skryté aspekty krajiny. Je dobré myslet na obohacení tradičních
krajinářských témat o rozměry kulturně-historické a místně-specifické. Jinými slovy při
budování NS je nezbytné chápat kulturní a přírodní dědictví jako překrývající se fenomény,
které jsou vzájemně neoddělitelné. Z tohoto důvodu lze považovat budování NS „čistě“
přírodovědných nebo naopak „čistě“ kulturně-historických za nesprávné a zásadně jej
nedoporučujeme.
Do oficiálně chráněného a evidovaného přírodního dědictví se řadí nejenom národní
parky a chráněná krajinná území (CHKO), ale také zvláštní geomorfologické útvary nebo
památné stromy. Ochranu a evidenci přírodního dědictví zajišťuje Agentura ochrany přírody a
krajiny (AOPK), která je organizační složkou státu, zřízená Ministerstvem životního
prostředí. Agentura také poskytuje podrobný informační servis, ale i informace přímo
v chráněných oblastech. Soupis všech prvků přírodního dědictví (viz Tab. 2) je možné nalézt
na internetu (AOPK – Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/) a je možné
jej využít při rozvaze o trase stezek i prezentovaných přírodních hodnotách.
Tabulka 2: Soupis všech prvků přírodního dědictví, které eviduje Ústřední seznam ochrany
přírody,

souhrnný

přehled

k 28.

7.

2014

za

celou

ČR

(zdroj:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/index.php?frame)
Kategorie

Počet

Výměra (ha)

4

119489.00

CHKO

25

1086737.30

Národní přírodní památky

114

5204.0295

Národní přírodní rezervace

110

28318.9029

Přírodní památky

1456

34234.6648

Přírodní rezervace

810

41680.4273

PP, PR, NPP, NPR

2490

109438.0245

PP, PR, NPP, NPR na území NP, CHKO

744

52254.9286

ZCHÚ celkem

2519

1263409.3959

Ptačí oblasti

41

703430.12

Smluvně chráněná území

18

53131.7897

Evropsky významné lokality

1075

785576.1449

Památné stromy - objekty

5317

Národní parky

11

-

AOPK

Památné stromy - jednotlivě

26801

-

Památné stromy - jednotlivě - současný počet

25264

-

2.4 Krajina
Krajinu lze v různých oborech definovat různě – jiných aspektů si na ní bude všímat ekolog,
urbanista, architekt a jiných zase např. archeolog, historik či antropolog (tři poslední přístupy
v našem případě upřednostňujeme). Při vymezování definice krajiny má u nás stále asi
nejsilnější slovo krajinná ekologie a v ekologickém smyslu je krajina také definována v české
legislativě. V Zákoně o ochraně přírody a krajiny je krajina definována jako část zemského
povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a
civilizačními prvky (Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny §3, odst. 1, písm. m).
Idea ochrany přírody a krajiny jsou též součástí Ústavy a Listiny základních práv a svobod
(čl. 7 Ústavy ukládá státu, aby dbal o ochranu přírodního prostředí, článek 35 Listiny
základních práv a svobod dává všem občanům právo na příznivé životní prostředí). ČR má
Státní program na ochranu přírody a krajiny jeho aktualizovaný text je k dispozici na
stránkách MŽP ČR (http://www.mzp.cz/cz/statni_program_ochrany_prirody_a_krajiny) spolu
se zprávou o stavu přírody a krajiny (http://www.mzp.cz/cz/priroda_krajina_2009), (Miko –
Hošek 2009; Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky 2009).
Ve smyslu tohoto uvažování se často mluví a uvažuje o krajinném rázu, typu či
charakteru krajiny. Krajinný ráz je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa a zasluhuje ochranu pro svou estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu
jsou regulovány zákony a vyhláškami, přičemž se dbá na to, aby nedošlo k narušení
významných krajinných prvků jako chráněných území, kulturních dominant krajiny, ale i
harmonického měřítka v krajině (blíže viz Löw – Míchal 2003, Löw 2011).
Při tvorbě NS je přínosné neuzavírat se do dominujícího diskurzu, ale přemýšlet o
krajině také z jiných než ekologických úhlů pohledu a to zejména při snaze prezentovat
paměťové resp. kulturně-historické informace. Krajinu totiž můžeme vnímat jako určité
médium paměti (Halbwachs 2009), jako něco, co v sobě obsahuje nebo kondenzuje uplynulý
čas. Minulost v krajině není jen ve zjevných historických památkách, jako jsou kapličky,
hrady, aleje, památné stromy, ale je také skrytá v podzemí – zapsaná do geologických vrstev,
do archeologických památek, z nichž většina není na povrchu vidět (srov. např. Sádlo 2008,
Ložek 2004, Maur 2006), ale i v subtilní síti vzpomínek lidí, kteří v dané krajině žili nebo tu
procházeli (srov. např. Schama 2007, Altová 2010). Všechny tyto roviny paměti lze na NS
oživit a nechat promluvit k uživatelům stezek.
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Krajinu můžeme také vnímat jako svědka událostí, jako určité jeviště, na němž se
odehrávala historie. Asi není dobře přemýšlet o krajině v této souvislosti jen jako o kulisách,
ale spíše jako o spoluhráči těchto dějů – např. odehrála-li se na trase zamýšlené NS libovolná
historická událost je dobře upozornit na změny v krajině, které se od té doby odehrály a
upozornit na ty prvky, které z dané doby přetrvaly a návštěvník je může sám vyhledat (srov.
např. Valenta 2008) a představit si, jakým způsobem mohly minulé děje ovlivnit (např. reliéf
krajiny vhodný nebo nevhodný pro svedení bitvy).
Krajina však není něco strnulého, nějaký pomník minulosti, naopak se neustále vyvíjí,
proměňuje a o jejím smyslu se v terminologii humanitních vět takzvaně „neustále vyjednává“
(srov. např. Hlavačka – Marès – Pokorná 2011). To znamená, že i tvůrci NS si musí
bezpodmínečně uvědomovat, že jimi prováděná prezentace krajinného a kulturního dědictví
má zásadní vliv na vnímání těchto fenoménů v současnosti a budoucnosti. Nesprávné
informace na NS tudíž mohou vést k přecenění nebo naopak podcenění určitých
přírodních/kulturních/paměťových jevů a jejich nenávratnému poškození.3

3 Praktická část
Praktická část podává přehled základních doporučených postupů při výběru tras pro zřízení
NS, sběr a kritické uchopení materiálu pro prezentaci na NS a informačních panelech
(literatura, archivní prameny, pamětníci, místní komunity, zdroje mapových a statistických
dat a to s jednoznačným důrazem na prezentaci kulturně-historického dědictví a informací
paměťového charakteru. Předložena jsou též doporučení k tvorbě zastavení (práce s obrazem,
písmem) a základní legislativní aspekty tvorby NS. V neposlední řadě je věnována pozornost
způsobům značení NS a jejich propojení s existujícími turistickými trasami a zcela
samostatnou kapitolu pak tvoří výklad a doporučení k využití nových médií a technologií –
internet, mobilní telefony, GPS. Cílem metodiky naproti tomu není podat návrh konkrétního
technického řešení NS (způsoby provádění terénních úprav, konkrétní vzhled a materiál

3

Vzájemné provázanost materiální paměti krajiny a paměti místních komunit v Plzeňském kraji byla
prezentována na specializovaných mapách vzniklých v rámci projektu DF12P01OVV008. Viz specializované
mapy
Proměny
kulturní
krajiny
v
katastrech
vybraných
zaniklých
pohraničních
obcí
),
Proměny
kulturní
krajiny
v
katastru
obce
Bušovice
(http://eugen.ff.zcu.cz/pohranici/
(http://eugen.ff.zcu.cz/busovicekrajina/), Proměny kulturní krajiny v katastru obce Lesná (Schönwald)
(http://eugen.ff.zcu.cz/lesnakrajina/) a Proměny kulturní krajiny v katastru obcí Čermná, Mokrosuky a Kašovice
(http://eugen.ff.zcu.cz/cermnakrajina/).
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zastavení a dalšího mobiliáře), které je vždy významně variabilní s ohledem na typ a lokalitu
umístění NS a jeho unifikace by ani nebyla vhodná.
3.1 Výběr trasy a projekt NS
Při jakémkoliv záměru na vybudování NS je nezbytné v první fázi zvolit lokalitu, konkrétní
trasu a zpracovat (pro potřeby zřizovatele i pro komunikaci se zainteresovanými subjekty)
projekt NS. Při výběru lokality/regionu a trasy je nutné respektovat níže uvedené zásady,
přičemž většina z nich je platná jak pro záměry prezentovat přírodní i kulturní dědictví a
paměťové informace. NS by tedy měla být vedena dle těchto zásad (viz též Osvaldová 2009;
Boháčová 2009; Schneider a kol. 2008):
-

v první fázi je nutno jednoznačně stanovit typ NS (viz výše) a veškeré další kroky
zamýšlené povaze NS přizpůsobit

-

NS musí procházet místy s jasně zřejmými prvky přírodního nebo kulturního dědictví,
které je možno prezentovat na zastaveních. Pokud tomu tak není a ve snaze dodržet
přiměřené a pro návštěvníka atraktivní rozestupy zastavení (u středně dlouhých tras
cca 1 km) je nutno budovat „výplňová“ zastavení obecného charakteru, která nemají
vztah k regionu/lokalitě, jsou de facto zbytečná až absurdní.

-

prvky kulturního dědictví na trase musí být názorné, přitažlivé a přirozené,
návštěvnicky důvěryhodné a atraktivní (není žádoucí prezentovat informace o citlivém
lesním hospodaření uprostřed smrkové monokultury, není vhodné prezentovat
archeologickou lokalitu, jejíž pozůstatky nelze v terénu vůbec pozorovat). Z hlediska
krajinně estetického je např. vhodné NS trasovat tak, aby obsahovala daleké výhledy
do krajiny a na významné památky.

-

při zpřístupnění jakékoliv části krajiny je nutno zvážit a konzultovat (i když tomu
nebrání legislativa) vhodnost vedení NS s ohledem na možná narušení přírody či
kulturního dědictví. Je třeba upozornit na to, že pro orgány státní i dobrovolné ochrany
přírody jsou NS vedle záměrů edukačních, zábavných atd. i zcela konkrétním
prostředkem ochrany přírody. Návštěvníci jsou na nich jednak informováni o
přírodním dědictví a jeho ochraně, v praktické rovině mohou NS sloužit i k tzv.
kanalizaci resp. usměrnění pohybu návštěvníků. Tj. návštěvníci se pohybují převážně
po trase NS a nemají důvody vstupovat na jiné cenné lokality podobného charakteru.
Lokality ležící na trase NS jsou tudíž de facto obětovány v zájmu ochrany jiných.
S podobným přístupem v případě kulturně historického dědictví se prozatím
nesetkáváme, šlo by nicméně uvažovat o možnostech „obětování“ např. méně cenných
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(např. důkladně prozkoumaných plošnou exkavací) archeologických lokalit, kam by
byli turisté směřováni, zatímco blízko ležící lokality by zůstávaly skryty.
-

po vytipování širší oblasti pro vedení NS je potřeba provést přesnou inventarizaci (v
našem případě zejména kulturně-historického potenciálu). Tedy již ve fázi příprav je
nutno ověřit (např. ve veřejně dostupných seznamech a databázích), zda a jaké
kulturní památky se v regionu nacházejí, případně též rámcově zmapovat (literatura,
archivy, pamětníci), zda k nim bude možno nalézt dostatek relevantních informací.
Pokud se to ukáže jako nemožné, je nutno hledat jinou lokalitu, změnit a upravit
trasování NS (zkrácení, prodloužení). Místa pro zastavení musí splňovat výše uvedená
kritéria atraktivnosti.

-

v další fázi (doporučujeme od počátku využívat např. volně dostupné geografické
informační systémy a mapy) se vytipovaná místa zastavení propojí do ucelené trasy
dle zvolené délky a typu NS. Propojení by mělo vést po existujících veřejných
komunikacích (dle typu NS průchozích pro pěší, průjezdných pro kola, koně atd.),
náklady na NS neúměrně zvyšuje budování nových komunikací a další infrastruktury
(mosty, opěrné zdi)

-

je třeba zároveň dbát na přiměřenou dopravní dostupnost začátku/konce/výchozího
bodu NS pomocí veřejné dopravy, příp. počítat s budováním další infrastruktury
(parkoviště). Počítáme-li s vydáním doprovodných textů, průvodcovskými službami,
technologií augmented reality je nutné umístit začátek NS do místa, kde je možné
zajistit distribuci tištěných materiálů apod. (např. informační centrum). Začátek
jakékoliv NS by měla zároveň tvořit významná památka či krajinná dominanta.

-

doporučujeme preferovat okružní trasy NS (možnost návratu k zaparkovanému
vozidlu). Není-li trasa okružní, měla by být vybudována tak, aby jí bylo možno
procházet oběma směry (tj. minimálně umístěním základních informačních zastavení o
povaze, obsahu, trase, autorech atd. na oba konce NS).

-

umístění panelů, trasování NS, její citlivé zakomponování do krajiny atd. jednoznačně
doporučuje konzultovat s profesionálními urbanisty a krajinnými architekty (příp. jim
tyto aspekty svěřit realizaci), vynikající obsah i kvalitní ztvárnění panelů může být
totiž znehodnoceno nevhodně vybranou trasou, místní komunity může negativně
ovlivnit např. narušení pohledových dominant informačními panely atd.

-

pořadí jednotlivých zastavení (platí pro jednosměrné a okružní NS polytematického
charakteru) by mělo respektovat základní výkladovou logiku – nejprve obecná
charakteristika regionu, poté přírodní prostředí (geografie, geologie, botanika),
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následně kulturně-historické dědictví. Všechny roviny výkladu je ovšem potřeba
částečně propojovat a nevytvářet na sobě zcela nezávislé informační panely (to je
možné jen u BIP).
-

trasu nové NS je nutné navázat na stávající síť turistických značených tras (TZT)
zřizovaných a udržovaných Klubem českých turistů (KČT). Tento krok zpravidla
zajistí dobrou návaznost NS na osvědčené turistické trasy a zvýší návštěvnost NS.

-

způsob vyznačení stezky je třeba konzultovat s KČT a provést jej dle ČSN 01 8025
(viz část 3.4)

-

umístění zastavení a jejich propojení musí respektovat legislativní rámce popsané
v části 3.5

Dle uvedených zásad je vhodné vypracovat projekt NS, který by měl obsahovat: zdůvodnění
účelu a poslání NS, přesný popis trasy, přesný popis zastavení, informace o úpravě a
vyznačení trasy NS, popis typu stezky, navrhované způsoby využití NS (cílové skupiny),
finanční rozvahu. Přílohou musí být podrobná mapová/plánová dokumentace, návrhy
výtvarného řešení stezky atp. Projekt je v následující fázi východiskem k další specifikaci NS
a zesouladnění záměru s legislativními předpisy a v neposlední řadě s potřebami místních
komunit. Jeho připomínkování ze strany obyvatel dotčených obcí (např. veřejné projednání na
zasedání zastupitelstva) je nezbytné.
Teprve po finalizaci projektu a zisku všech potřebných souhlasů a povolení, případně
též finančního krytí pro vybudování NS, je vhodné přistoupit k hloubkové heuristické fázi a
sběru informací, které budou na NS prezentovány. V opačném případě (dlouhodobý sběr dat a
informací končící neúspěchem díky např. opominutí důležitých a legitimních legislativních
omezení pro zřízení NS) může způsobit např. narušení integrity místní komunity, která bude
chápat neúspěšné snahy o zřízení NS jako projev arogance a nezájmu vyšších míst. Na druhou
stranu (např. v případě školních vzdělávacích projektů) může být stezka i vědomě
připravována s tím, že k její realizaci v terénu nedojde, nebo dojde až ve vzdálené
budoucnosti. O takové skutečnosti je nutno všechny zainteresované – zejména pamětníky, se
kterými jsou prováděny rozhovory – již ve fázi sběru dat jasně a nedvojznačně informovat.
3.2 Zdroje informací pro prezentaci sídelního a krajinného prostoru a kulturního
dědictví na NS
Kvalita prezentovaných informací a ověřitelnost a hodnověrnost zdrojů jsou zásadní faktory,
které přispívají k důvěryhodnosti, zajímavosti, edukačnímu potenciálu atd. NS. V případě
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informací vztahující se k paměti krajiny, historii, kulturně-historickým hodnotám, památkám
apod. je kvalita a důvěryhodnost informací stejně důležitá jako u dat exaktního
přírodovědného charakteru. Navíc celá řada informací tohoto typu může být označena za
potenciálně sporná, eticky problematická až konfliktní. Týká se to např. informování o
dějinách a kultuře náboženských a etnických menšin, výrazných změn ve vlastnické struktuře
krajinných komponent (konfiskace, kolektivizace, restituce) nebo informací vztahujících se
k problematickým a diskutovaným okamžikům národních dějin (např. události 2. světové
války, odsun německojazyčného obyvatelstva).
Aby jakákoliv NS neposkytovala informace mylné, zkreslené a zavádějící, nebo
dokonce odporující dobrým mravům, je potřeba při sběru a prezentaci dat vycházet
z elementárních zásad odborného poznání v rámci relevantních disciplín. Pro informace
paměťového a kulturně-historického charakteru jde v našem kulturním prostoru zejména o
etnografii (etnologii, antropologii), historii, archeologii a dějiny umění. Na NS samozřejmě
nelze a ani není vhodné aplikovat veškerá pravidla odborného poznání a jeho prezentace,
nicméně každá NS by měla projít odbornou (vědeckou) oponenturou a korekcí. Využít k tomu
lze zejména místně relevantní muzea a paměťové instituce, archivy a vědecko-výzkumné
instituce (univerzity, pracoviště AV ČR). Většina těchto institucí je schopna a ochotna nebo
dokonce povinna poskytnout příslušné konzultace bezplatně.
Při prezentaci uváděných údajů je zároveň vhodné pamatovat na jejich explicitní
ověřitelnost a soulad prezentovaných textů a fotografií zejména s tzv. autorským zákonem
(Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění) a zákonem o ochraně osobních
údajů (Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v
platném znění). Zřizovatel musí mít svolení, příp. autorské a reprodukční smlouvy ke všem
prezentovaným datům a např. cituje-li tvůrce textu doslova z nějaké publikace, je nutné ji
uvést jako zdroj, totéž platí o zdrojích vyobrazení. Uvádění podrobných údajů o konkrétních
soukromých žijících osobách musí být jimi písemně odsouhlaseno.
Základní legenda – kdo jsou tvůrci stezky, z jakých zdrojů jsou zveřejněné informace
atd. spolu s uvedením smyslu a cílů NS a s kontaktem na tvůrce (či pověřenou osobu) musí
být součástí úvodního/závěrečného zastavení, ve zkrácené podobě (kontaktní e-mail) pak
každého zastavení. Tyto informace je vhodné či nutné doplnit v přiměřené a nerušivé míře
informacemi příp. logy o spolupracujících a sponzorských subjektech. Toto pojetí zaručuje
jednak možnost zpětné vazby mezi návštěvníky a tvůrci trasy, jednak přidává NS na
hodnověrnosti, jejími autory nejsou bezejmenní lidé, ale někdo konkrétní, na koho se lze
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obrátit. V neposlední řadě tento přístup eliminuje možnost zpochybnění náplně stezky
z hledisek autorskoprávních.
V následujících podkapitolách jsou stručně představeny základní relevantní zdroje dat
a informací kulturně-historického a paměťového charakteru, které je možno při tvorbě NS
využít. Ne ve všech případech je možné/vhodné pracovat se všemi, zásadně se ale
nedoporučuje vycházet pouze z jednoho typu zdroje. Heuristická fáze přípravy kvalitní NS
má, jak uvedeno, de facto charakter odborného výzkumu, jehož výsledky jsou následně
redukovány do podoby srozumitelné širší veřejnosti. Výzkum tedy musí splňovat základní
odborná kritéria a měly by být využívány tomuto způsobu poznání odpovídající zdroje dat.
3.2.1 Regionálně-historická, vlastivědná literatura
Prvním krokem při přípravě obsahu jakékoliv NS je práce s literaturou. Vědecká i populárněnaučná literatura poskytuje základní vodítka pro výběr dalších informací a míst jejich uložení,
v řadě případů může posloužit i jako zdroj konkrétních dat, která budou na NS prezentována.
To se týká jak údajů přírodovědného, tak paměťového a kulturně-historického charakteru,
v případě druhého zmíněného tématického okruhu doporučujeme uvažovat o třech rovinách
literárních zdrojů, které lze využít různým způsobem. Naše dělení je samozřejmě
schematické, ne všechny literární zdroje lze do skupin jednoznačně začlenit, řada prací
pokrývá všechny tři roviny sdělení.
Vědecká a vědecko-populární literatura celostátního (nadstátního) záběru je vhodná
pro zjišťování a ověřování dat základního a obecného charakteru, které se váží k vývoji
krajiny, přírody, památek, základním historickým událostem apod. v celostátních či dokonce
celoevropských měřítcích (např. jak datovat barokní sloh, co to je přírodě blízký les, jaké
důsledky pro krajinu ve střední Evropě měla třicetiletá válka, proč docházelo v době Josefa II.
k masovému vysoušení rybníků a jejich přeměně na pole, jaké klimatické extrémy
doprovázely tzv. malou dobu ledovou, jaké plodiny se pěstovaly na polích v rámci tzv.
střídavého hospodaření). Zde lze pracovat jak s knihami, tak odbornými články, tak – což je
zejména doporučeníhodné – spolehlivými encyklopediemi a slovníky a to včetně stále
nepřekonaných zdrojů staršího data (např. pro informace o dějinách šlechtických rodů je
Ottův slovník naučný z přelomu 19. a 20. století). Využívání těchto zdrojů je běžné, lze je
jednoznačně doporučit, avšak zásadní (a častou) chybou tvůrců obsahu NS je redukce
literárních zdrojů pouze na nejrůznější obecné příručky a encyklopedie. Taková NS pak
nezřídka obsahuje jen obecně platná konstatování s malou vazbou k regionu a lokalitě, je
nezáživná a pro místní komunity až iritující.
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Druhou skupinu odborných literárních zdrojů můžeme pracovně označit jako zdroje
vázané na kontexty zemské a krajské. Opět půjde převážně o monografie a články vydávané
jak v celostátních periodicích, tak – častěji – v odborných tiskovinách regionálních (např.
Minulostí západočeského kraje). Z nich lze čerpat již někdy velice podrobná data o
nejrůznějších událostech ve specifických regionálních kontextech a její využití při přípravě
NS je již v současnosti častým postupem, protože příslušná literatura je (stejně jako první
skupina) relativně dobře dostupná a vyhledatelná ve většině typů knihoven. Poskytuje přitom
i kvalitní místně specifické informace, které je vhodné na NS prezentovat, které je nicméně
vždy potřeba obohatit studiem dalších zdrojů.
Konečně poslední skupinu literárních zdrojů označujeme jako regionálně-historickou
resp. vlastivědnou. Vlastivědné publikace byly a jsou produkovány jak profesionálními
historiky (archeology, uměnovědci, muzejníky, samozřejmě též přírodovědci), tak
nejrůznějšími neprofesionálními badateli (kronikáři, učitelé, představitelé místní samosprávy).
Obsahují tudíž informace různé kvality, důvěryhodnosti a různé hloubky zpracování. Jejich
zásadní a ve srovnání s předchozími typy publikací pro tvorbu NS zcela neoddiskutovatelná
výhoda je zpravidla niterný vztah autorů k regionu a dokonalá znalost místních reálií (krajina,
historie, památky, lokální folklor, pomístní jména). Vlastivědná literatura vzniká jako
specifický žánr poloodborného psaní již v poslední třetině 19. století, byla velice typická jak
pro oblasti osídlené česky tak německy mluvícím obyvatelstvem. Nejvíce textů tohoto typu
bylo zveřejněno v době 1. československé republiky. Vlastivědná literatura (často celé
časopisecké řady, sborníky a série drobných monografií) unikala a dodnes uniká zevrubné
evidenci ve větších knihovnách, naopak často je v překvapivém množství dostupná
v knihovnách školních a obecních nebo v soukromých sbírkách. Jsou v ní fixovány cenné
paměťové informace, zajímavý obrazový materiál a řada dalších podkladů vhodných pro NS.
K vlastivědné literatuře, je potřeba přistupovat kritičtěji, než k jiným typům literárních zdrojů,
avšak její doposud opomíjené používání považujeme za hrubý nedostatek vytváření NS.
Na NS je samozřejmě pro oživení výkladu a dokumentaci některých jevů možné a
žádoucí prezentovat i konkrétní pasáže z beletrie (např. úryvky z básní významného místního
rodáka, část známého románu nebo básně odehrávající se v krajině, kterou NS vede atd.). Zde
taktéž budeme pracovat s literaturou dostupnou a vyhledatelnou v níže uvedených typech
knihoven. Tento postup doporučujeme zejména u stezek fyzicky méně náročného charakteru,
kde lze počítat s návštěvníky, kteří budou ochotni trávit čas „začtením se“ do prezentovaných
literárních děl. Rozsáhlejší úryvky z krásné literatury mohou být součástí monotematicky
orientovaných literárních stezek či stezek určených dětem.
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Práci s literaturou ve fázi sběru podkladů pro NS lze charakterizovat jako standardní
rešeršní a následně badatelskou aktivitu. Rešeršní fázi (tedy vyhledávání konkrétních
bibliografických položek se vztahem k regionu/tématu) je možno usnadnit využitím
profesionálních rešeršních služeb např. Národní knihovny (http://www.nkp.cz/sluzby/reserse).
Pokud tato služba nebude využita, doporučujeme při vyhledávání zdrojů postupovat
hierarchicky dle územního záběru, příp. specializace jednotlivých knihoven, tomu pak budou
odpovídat i typy ve fondech obsažených publikací ve smyslu výše prezentované třístupňové
klasifikace. Po obecné (v získaných výsledcích ovšem zcela nahodilé) rešerše prohledáváním
internetu, kde lze řadu titulů i zdarma prohlížet – např. prostřednictvím služby Google books,
http://books.google.com/?hl=cs,4

je

vhodné

začít

s největšími

univerzálními

a

specializovanými knihovnami (Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, Knihovna
Akademie věd ČR). Dále pokračovat v regionálně příslušných knihovnách krajských (v
Plzeňském kraji zejména Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) a konečně zájem
směřovat na relevantní knihovny školní, obecní, církevní, spolkové a knihovny paměťových
institucí – muzeí, galerií a archivů.
Orientaci v síti knihoven může poskytnout např. Adresář knihoven a informačních
institucí v ČR (http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=adr), jedna
z informačních bází spravovaných Národní knihovnou. Tatáž instituce je garantem provozu
portálu CASLIN – Souborného katalogu ČR (http://www.caslin.cz/). Ten soustřeďuje údaje o
dokumentech ve fondech českých knihoven a dalších institucí. V elektronické podobě je
souborný katalog ČR budován od roku 1995 a obsahuje cca 5,3 milionu záznamů o českých a
zahraničních monografiích, speciálních dokumentech, časopisech, sbornících atd. V
záznamech lze nalézt informace o dostupnosti dokumentu resp. o knihovně nebo knihovnách,
ve kterých je možné dokument vypůjčit. Vzhledem k propojenosti knihovních databázových
systémů je možno se z CASLIN přímo propojit do lokálních katalogů knihoven a získat tak
aktuální informaci o dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně, někdy je možné propojit
se i na plný text dokumentu v pdf.
Zdůrazňujeme ovšem, že přes intenzivní snahu o elektronickou katalogizaci
knihovních dokumentů, je stále množství z nich – ze starších naprostá většina – dohledatelná
pouze studiem lístkových katalogů přímo v knihovnách, což se týká zejména menších a
regionálních institucí. U výše zmíněné, pro nás klíčové, literatury vlastivědné, je její evidence
4

Při prezentaci materiálů získaných z Internetu na NS je nutno dbát zvýšené opatrnosti ve věcech
autorskoprávních. Viz dále.
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obecně velmi špatná a mezerovitá. Pečlivá práce v knihovnách je proto zcela nezbytná,
v některých případech (např. NS v pohraničních oblastech Plzeňského kraje) je vhodné obrátit
se např. na spolky vysídlenců či zahraniční instituce zabývající se problematikou českoněmeckých vztahů (např. knihovna Collegia Carolina v Mnichově, http://www.collegiumcarolinum.de/cz/knihovna.html).
3.2.2 Archivy
Obrovské množství důležitých písemných, obrazových a dalších dokumentů doposud nebylo
zpracováno v literatuře ani zveřejněno prostřednictvím edic pramenů tištěných či
elektronických. Sběr dat pro jakoukoliv NS musí být tudíž v určité fázi (měla by následovat
po seznámení s dostupnou literaturou, která zřizovatele NS nasměruje k relevantním
informačním zdrojům zejména z hlediska dřívější vlastnické struktury míst, o kterých NS
pojednává) zaměřen na archivní heuristiku.
V důsledku historických okolností vzniku a vývoje archivní sítě a v současnosti platné
legislativy (Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů v platném znění) je síť archivů v ČR jasně hierarchicky uspořádána, je přehledná a je
možné předem usuzovat, jaké typy archiválií jsou v jakém typu archivu uloženy. Archivní síť
v ČR má níže uvedenou strukturu, v závorce jsou vždy ve výběru uvedeny ve stručném
výběru některé z pramenů dobře využitelných při tvorbě NS):
Národní archiv
- ústřední správa a samospráva českého státu od středověku do současnosti, Listiny, Urbáře,
Jesuitica, Sbírka map a plánů, katastry – Berní rula, tereziánský katastr, Stabilní katastr atd.
Státní oblastní archivy (SOA)
SOA Praha
SOA Třeboň
SOA Plzeň
SOA Litoměřice
SOA Zámrsk
Moravský zemský archiv v Brně
Zemský archiv v Opavě
- fondy krajských úřadů, matriky, fondy vrchnostenských velkostatků, šlechtické rodinné
archivy
Státní okresní archivy (SOkA, tvoří pobočky SOA, v zásadě odpovídají struktuře okresů)
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- místní správa, archivy obcí, archivy škol a spolků, farní archivy, obecní kroniky, archivy
podniků
Specializované archivy (archivy významných institucí, univerzit, muzeí atd.) např. Archiv
Národní galerie, Archiv Národního muzea, Archiv Národního technického muzea, Archiv
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Archiv Pražského hradu, Literární archiv Památníku
národního písemnictví, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Národní filmový archiv
Praha, Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy, Ústřední archiv
zeměměřictví a katastru, Vojenský ústřední archiv.
- specializované fondy (vojenství, literatura, mapy a plány, osobní pozůstalosti, sbírky
fotografií, filmů)
Při tvorbě NS a vyhledávání lokálně a regionálně specifických informací, vč. starých
fotografií je vhodné vycházet zejména z pramenů uložených v SOA a SOkA, fondy z velkých
archivů celostátní působnosti jsou zpravidla alespoň částečně vytěženy v literatuře. Bádání
v archivu vyžaduje alespoň ovládnutí základních „technických“ dovedností – zejména
paleografických (schopnost číst stará písma) a jazykových (většina dokumentů před rokem
1918 je psána německy, starší a specifické typy pramenů – církevní – též latinsky). V případě,
že zřizovatel NS příslušné dovednosti neovládá je nutná spolupráce např. se studenty
historických věd. Zaměstnanci archivů mohou poskytnout základní pomoc, ale není jejich
povinností pomáhat s kompletním vyhledáváním archivních dokumentů a zejména nikoliv
s jejich čtením, přepisem a interpretací.
K základní orientaci v síti archivů je vhodné využít internetový rozcestník a portál
české archivní společnosti (http://www.cesarch.cz/), na kterém je ve srozumitelné podobě
dostupný kompletní adresář archivů a další relevantní informace; stejnou funkci mohou plnit i
www stránky Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR
(http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-archivni-spravy-a-spisove-sluzby.aspx).
Tento odbor, jako nejvyšší metodický a řídící orgán archivních institucí v ČR zřizuje a
spravuje zcela klíčovou službu – databázi Archivní fondy a sbírky v České republice
(http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx).
Databázi tvoří údaje o názvu fondu (sbírky), názvu archivu, ve kterém je příslušný archivní
soubor uložen, o metráži fondu (sbírky), místu(ech) vzniku fondu, názvu původce v
původním jazyce a znění, o časovém rozsahu fondu a archivních pomůckách, které jsou k
dispozici v archivu, kde je fond uložen. Databáze obsahuje záznamy o 162 066 archivních
fondech a sbírkách (802 594,74 běžných metrech archiválií) a 166 821 archivních pomůckách
(inventáře, katalogy). Jde o archivní soubory uložené v Národním archivu, ve všech SOA a
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SOkA, 5 archivech měst, několika desítkách specializovaných a soukromých archivů, v tzv.
kulturně vědeckých institucích (muzea, knihovny, galerie, pracoviště Akademie věd ČR,
vysoké školy) i v rukou soukromých právnických nebo fyzických osob (archiválie uložené
mimo archivy). Pro tvůrce NS je zcela zásadní, že součástí databáze je i podrobný tematický
popis každého fondu a sbírky (informace týkající se obsahu archivního souboru, především k
jaké oblasti historického bádání se soubor vztahuje, upozornění na jeho nejzávažnější části,
popřípadě nejcennější archiválie a základní typy archiválií, např. typ úředních knih). Ve všech
částech databáze je možné pomocí on-line rozhraní vyhledávat a tudíž relativně snadno
vytipovat všechny časově, teritoriálně, tématicky a jinak relevantní archivní soubory pro
připravovanou NS. Vlastní studium archiválií musí samozřejmě probíhat v příslušném archivu
a je vždy regulováno tzv. badatelským řádem archivu. V archivech je žádoucí vyhledávat
místně specifické informace a konfrontovat je s údaji s literatury a zejména výpověďmi
pamětníků.
3.2.3 Paměť místních komunit a individuální paměť
NS by neměla vznikat odtrženě od místní komunity. Za základní požadavek pro budování
jakékoliv NS považujeme spolupráci s obyvatelstvem lokalit, kde je NS trasována, zohlednění
jeho potřeb, názorů a vědomostí – zejména historické paměti (Foltýn 2008, Woitsch 2008).
Z hlediska výše uvedených principů paměti krajiny a definic hmotného a nehmotného
kulturního dědictví je právě fixace vědomostí v paměti obyvatel krajiny zásadním prvkem,
který je nutno reflektovat.
Při získávání informací tohoto charakteru se dají využít zejména rozhovory
s pamětníky, místními kronikáři, učiteli, autoritami (přestavitelé samosprávy, faráři), kteří
jsou pro NS velmi často ochotni poskytnout i zajímavé materiály. Rozhovory může realizovat
zřizovatel, jím najatí dobrovolníci, ke spolupráci je možno vyzvat občany prostřednictvím
regionálního tisku, obecního rozhlasu, vývěsek, prostřednictvím internetu apod. (Vaněk a kol.
2007). Jednotlivci ochotní poskytovat informace se na sebe zpravidla vzájemně odkazují a
doporučují další vhodné zdroje informací (tzv. metoda sněhové koule). Zřizovatelé NS by se
měli zaměřit jak na obyvatele konkrétních obcí, kterých se NS dotýká, tak regionální
vlastivědné pracovníky.
Důvody pro tento přístup jsou následující:
- Návštěvníci stezky budou zaujati spíše střípky lokální paměti, která je přivede k pochopení
smyslu místa spíše než univerzálními encyklopedickými znalostmi, které jsou častým
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nešvarem NS.5 V uživatelské rovině jsou NS vybudované na základě lokální paměti obecně
zajímavější, v rovině odborné věrohodnější a kvalitnější, neboť řada informací uchovaných
v lokální paměti není nikde jinde dohledatelná. Veškeré informace získané od místního
obyvatelstva je třeba ovšem kriticky vyhodnocovat. Na NS je možné některé výpovědi nebo
třeba úryvky ze soukromých kronik textově prezentovat nebo je využít např. při tvorbě
audiostezky.
- Stezka zpracovaná se zohledněním lokální paměti je místním obyvatelstvem lépe
akceptována, přirozeným způsobem propagována, samoreguleční mechanismy omezují
výskyt vandalismu; místní komunita NS chápe jako „vlastní“ nikoliv jako cizorodý prvek a
může být usnadněno i budování NS (zisk souhlasu s umístěním panelu na soukromých
pozemcích).
- Pro edukační účely NS je reflexe lokální paměti zcela klíčová. Jak ukázala řada konkrétních
výzkumů v rámci projektu DF12P01OVV008, existující NS jsou opakovaně a intenzivně
využívány k edukačním účelům (školní výlety, projektové vyučování). Prezentování výhradně
obecných, encyklopedických informací je v tomto kontextu nevhodné (žáci/studenti jednak
nejsou dostatečně motivováni, nelze udržet jejich pozornost, jednak dochází ke stírání vědomí
o lokální a regionální svébytnosti a kultuře u nejmladší generace). Cíleně vybrané informace
paměťového charakteru z lokálních zdrojů jsou pro edukační účely daleko atraktivnější,
žákům/studentům bližší a pomáhají k efektivní výchově ke vztahu ke kulturně-historickému
dědictví a paměti krajiny.
3.2.4 Další vybrané zdroje dat a informací
Kromě informací, které lze získat v regionální literatuře, archivech či přímo od pamětníků, lze
pro přípravu NS také využít připravená data o přírodních a kulturních památkách, která lze
zakoupit nebo i zdarma získat z řady zdrojů. Nejjednodušším způsobem je prosté
prohledávání internetu prostřednictvím nejrůznějších vyhledávačů a využití on-line
encyklopedií. Takový postup zásadně nedoporučujeme, většinu informací nelze ověřit, data
5

Dobrým příkladem takového zapojení místní paměti je projekt audiostezky Linked-11 ve východním Londýně.
Stezka vede od Hackney Marsches to Redbridge podél trasy silnice M11, při jejíž výstavbě padlo množství domů
a ulic. Autorem stezky je Graeme Miller a sponzorovalo ji Muzeum města Londýna jako součást svého projektu
Hlasy Londýna (London Voices 2001-2004), v rámci kterého Muzeum sbíralo rozhovory (vedené metodou
orální historie) s lidmi, kteří žili a pracovali v Londýně. Miller vybral některé z těchto vyprávění a z nich sestavil
audiostezku na trase zbořených domů a ulic. Stezka měří tři míle a je na ní 20 vysílačů radiových vln, na kterých
si můžete na přístroji, který si vypůjčíte v místním infocentru, naladit hlasy dávno zmizelého Londýna.
(Podrobněji o stezce viz projekt „Linked: A landmark in sound, An invisible artwork, A walk.“ Od Graema
Millera, http://www.linkedm11.net/).
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jsou nespolehlivá a často nezáměrně i záměrně zkreslená. Může tak docházet k přebírání
informací nesprávných, manipulativních nebo vyloženě závadných (např. s nacionalistickým
nebo rasistickým podtextem).
Základní spolehlivé informace o krajinném a kulturním dědictví lze naproti tomu
získat z oficiálních informačních portálů státních a veřejných institucí (zejména mapové
portály, veřejně dostupné datové archivy). Např. základní data o cenných přírodních
stanovištích ze systému Natura 2000, o rozložení starých cest, historické podobě obcí, rozsahu
lesů a pastvin apod. z Ústředního archivu zeměměřičství a katastru, o archeologických
památkách z databáze Archeologického ústavu Akademie věd ČR, o státem chráněných
nemovitých kulturních památkách z databáze Národního památkového ústavu. Uvedené
příklady slouží jako dílčí příklady, dalších datových zdrojů je nepřeberné množství.
Natura 2000 je systém ochrany přírody EU, který sdružuje chráněná území s cílem je
zabezpečit ochranu nejcennějších přírodních stanovišť. Vychází ze dvou směrnic:
směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (blíže viz
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat=).

Na

základě těchto směrnic jsou vyhlášeny ptačí oblasti a podle směrnice o stanovištích, které
dohromady tvoří soustavu chráněných území Natura 2000. Data o soustavě Natura 2000
poskytuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) na základě
Organizačního opatření ředitele č. 4 o poskytování informací a dat a Metodických listů 4 Postup při poskytování informací a dat AOPK ČR.
Pro snadnou orientaci dále AOPK spravuje portál Ústřední seznam ochrany přírody
(odkaz: http://drusop.nature.cz/), kde lze zadat např. jméno obce, katastrálního území, kraje
atd. a kategorii: zvláště chráněná území, národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky, evropsky
významné lokality, ptačí oblasti, smluvně chráněná území nebo památné stromy a získáte
seznam přírodních zajímavostí na daném území. Tyto informace jsou poskytovány zdarma.
Od AOPK lze získat data v podobě vektorů a polygonů jednak hranic evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí a jednak mapování biotopů. Data z jednotlivých krajů poskytují
pracovníci středisek AOPK ČR v příslušných krajích. Blíže k poskytování dat zde:
http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1012&nabidka=nadmodul;
pro

získání

dat

ke

stažení

v pdf

http://portal.nature.cz/publik_syst/files/20120815_datove_zdroje.pdf.
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formátu

návod
zde:

Nejlepším zdrojem pro získání starých (archivních) map je Ústřední archiv
zeměměřičství a katastru (ÚAZK), což je specializovaný archiv zaměřený na výsledky
geodetických a kartografických prací. Archivní soubory starých map jsou postupně skenovány
a od roku 2006 je možné prostřednictvím samostatné aplikace Prohlížení archiválií.
K dispozici jsou např. Císařské povinné otisky stabilního katastru – Čechy, Morava a Slezsko,
Topografické sekce 1 : 25 000 třetího vojenského mapování, Sbírka map a plánů do roku
1850 a První vydání Státní mapy 1:5 000 odvozené. prohlížení archiválií je zdarma.
Dále je pak možné prostřednictvím internetového obchodu Geoportálu Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) objednat rastrové soubory vzniklé skenováním a
papírové tisky. Data archivních souborů přístupných v aplikaci, které nejsou v nabídce
internetového

obchodu

Geoportálu

ČÚZK

(http://geoportal.cuzk.cz/(S(bkjtqerpthfgyv2rxwehsfnu))/Default.aspx?mode=eShop&head_ta
b=sekce-01-gp&menu=13) lze objednat v ÚAZK. Ceník služeb pak je ke stažení zde:
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Cenik.pdf.
Informace o archeologických památkách na trase plánované NS lze získat z odborné
literatury,

ale

také

v digitální

podobě

z

Archeologické

databáze

Čech

(ADČ)

(http://www.arup.cas.cz/?p=743), kterou vytváří a spravuje archiv Archeologického ústavu
Akademie věd ČR v Praze (ARÚP). Databáze slouží jako evidence všech archeologických
výzkumů a nálezů pro území Čech. V současnosti je k dispozici verze databáze ARCHIV 3.0,
vytvořená v systému MS Access. Tento program je v ARÚP k dispozici zdarma. V databázi
se dá vyhledávat podle katastrů, okresů nebo krajů, kdy lze nechat udělat výpis všech
archeologických akcí na daném území anebo specifikovat období, o které máte zájem a
exportovat pouze výpis těchto položek. Výpis se pak exportuje do textového editoru. Údaje o
archeologické akci obsahují základní údaje jako polohu, specifikaci nálezu, tj. jedná-li se o
sídliště, pohřebiště nebo ojedinělý nález, dále místo uložení nálezů a byl-li v době zadání do
databáze nález publikován, pak i odkaz na publikaci.
Archeologická databáze je zpracována i v prostředí geografického informačního
systému. Tato data jsou v současnosti přístupná pouze v rámci interní počítačové sítě
Archeologického ústavu v Praze. K dispozici jsou aplikace v programech ArcGIS a Geomedia
Vlastní archiv Archeologického ústavu není archivem ve smyslu archivního zákona, je
archivem pracoviště, proto pro studium celých nálezových zpráv přímo v Archeologickém
ústavu je potřeba získat souhlas se studiem dokumentu, pravidla přístupu k dokumentům ze
strany širší veřejnosti jsou stanovena Směrnicí ředitele ARÚP č. 6/2007 (v plném znění zde:
http://www.arup.cas.cz/?attachment_id=12788).
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Části památkového fondu České republiky, chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění, jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky (dále jen ÚSKP). Evidence v ÚSKP je upravena § 7 zákona č. 20/1987 Sb., a
dále § 3 až § 6 vyhlášky č. 66/1988 Sb. k provedení zákona o státní památkové péči, v
platném znění. ÚSKP je veden generálním ředitelstvím NPÚ (odbor evidence, dokumentace a
informačních systémů), vedení seznamu se řídí Pokynem hlavního konzervátora k vedení
ÚSKP. Veřejně přístupná část evidence kulturních památek je v případě nemovitých
kulturních památek – což je část památkového fondu relevantní z hlediska této metodiky –
dostupná prostřednictví aplikace MonumNet (http://monumnet.npu.cz/monumnet.php). V
seznamu nemovitých kulturních památek lze vyhledávat dle řady kritérií a dozvědět se lze
základní údaje o každé evidované památce, příp. jejich souboru (památkové zóny a
rezervace).
Systém MonumNet je součástí ještě šířeji pojatého Integrovaného informačního
systému památkové péče (https://iispp.npu.cz), v jehož rámci funguje řada dílčích aplikací,
jejichž prostřednictvím si lze prohlížet data (textová, obrazová, GIS, mapová), volně je
stahovat, případně si vyžádat jejich zpoplatněné poskytnutí a souhlas k užití. Pro tvorbu NS je
v rámci tohoto systému nejpodstatnější Metainformační systém (centrální část s veřejným
přístupem http://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm), který zajišťuje jednotné ukládání,
popis a zpřístupnění digitálních nebo digitalizovaných dokumentů (fotografie, mapy, plány,
textové dokumenty apod.) týkajících se objektů zájmu památkové péče nebo obecně odborné
činnosti NPÚ. Pro prohlížení a případné použití prostorových dat památkové péče je důležitý
též Památkový geografický informační systém (http://gis.up.npu.cz/).
3.3 Základní doporučení pro tvorbu panelů (zastavení) NS a BIP
Nejčastějším typem zastavení NS jsou stabilní panely umístěné v relativně pravidelných
rozestupech podél vyznačené trasy. NS však může mít i jiné podoby (kterým se věnujeme
zvlášť): informace mohou být vysílány z pevně ukotvených bodů ať už vizuální nebo zvukové
nahrávky nebo kombinace obojího. Mohou být stažitelné z internetu jako MP3 nebo textové
soubory spolu s interaktivní mapou, na trase mohou být místa s QR kódy, kterých dnes již
využívá KČT, a které lze snímat a číst pomocí mobilního telefonu. Zastavení NS i BIP jsou
v drtivé většině umístěny venku v krajině různého charakteru (les, pole, louky apod.) a tomu
je jednoznačně potřeba přizpůsobit jejich ztvárnění, materiál velikost atd. Panely musí být po
celé trase NS ztvárněny jednotně, co se týče materiálu i grafiky, pouze ve zcela výjimečných
případech (zastavení v extrémním terénu) lze jejich podobu upravit. Jak bylo uvedeno, panely
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mohou obsahovat všechny informace od vizuálních a textových přímo na sobě, tak i odkazy
prostřednictvím propojení na internet a také dalších zvukových, obrazových a textových
materiálů. Ať se zřizovatel rozhodne pro jakoukoli variantu, vždy je to potřeba před návrhem
tabulí uvážit. NS mohou doplňovat i další prvky mobiliáře (herní, sportovní), vzhledem
k tomu, že se jedná o prvky, které s kulturním dědictvím a pamětí nesouvisejí, není jim
v metodice věnována pozornost. Hlavní těžiště prezentace kultury a paměti totiž vždy leží
v textových a vizuálních informacích.
Při návrhu tabulí je vhodné vycházet z těchto stručně uvedených zásad a
typologického rozlišení tabulí NS a BIP, které musí být respektovány jak při přípravě panelů
profesionálním grafikem, tak při ztvárnění svépomocí (nejrůznější grafické programy jsou
relativně snadno dostupné a uživatelsky přívětivé), která může být zcela legitimní a funkční
variantou.
3.3.1 Koncepční (ideové) zásady při tvorbě panelů
V pozadí každé NS a jejího zřízení vždy stojí celá řada motivací, cílů, idejí a snah, které by se
do jejího obsahu měly promítnout. Cílem samozřejmě není s návštěvníky manipulovat, ale
primárně je poučit a pobavit esteticky, obsahově i eticky přijatelnou formou. Některé z cílů a
účinků, které NS může sledovat a dosahovat zde uvádíme, ne všechny je však možné a
vhodné aplikovat na všechny typy NS. Manipulativnímu pojetí a jednostrannosti NS je ovšem
potřeba se vyhnout, neboť je návštěvníky zpravidla identifikováno. Typickým příkladem
mohou být starší lesnické NS prosazující překonané zásady pěstování stejnověkých lesních
monokultur.
Za dílčí cíle a záměry NS (resp. jejich obsahu) lze např. považovat:
- vytváření vztahu k přírodě, krajině, lokální paměti, kulturně-historickému dědictví
- vysvětlení a pochopení jevů v přírodě, krajině, lokální paměti, kulturně-historickém dědictví
- prosté sdělování faktografických informací o přírodě, krajině, lokální paměti, kulturněhistorickém dědictví v různé míře podrobnosti
- sdělování a propagace turistického obsahu NS (odkazy na další lokality, turistickou
infrastrukturu – restaurace, sportovní areály)
- sdělování a propagace informací o zřizovateli (v přiměřené a nerušivé míře)
- pobavení spojené s poučením (edutainment) různých skupin návštěvníků (např. ve formě
zvláštních podsekcí zastavení s grafickým a textovým obsahem přizpůsobeným dětem –
komisy, kvízy, hádanky)
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- eticky přijatelná manipulace návštěvníků (regulace pohybu po NS přirozeně bránící vstupu
do jiných cenných lokalit, ekologická výchova)
3.3.2 Formální a obsahové charakteristiky textu a grafiky
Obsah a forma zastavení NS a BIP musí být přizpůsoben uživatelům, tedy převážně laické
veřejnosti, která ne vždy má zájem o veškeré panely/informace, ne vždy má možnost panely
podrobně studovat (únava, povětrnostní podmínky, starost o děti). Pro přípravu panelů
doporučujeme respektovat tyto zásady:
- hlavní text nesmí přesáhnout délku 1 normostrany (1800 znaků vč. mezer, cca 250 slov)
- další textové informace je vhodnější koncipovat jako rozšířené popisky k obrázkům (do
délky 500 znaků
- velikost použitého písma musí odpovídat velikosti panelu, čitelnost musí být zaručena i za
zhoršených podmínek, doporučujeme používat písma o výšce alespoň 8 mm
- užitý font musí být dobře čitelný, nutnost vyhnout se komplikovaným fontům (archaická
písma, nápodoba ručního psaní)
- text je nutno členit do odstavců, případně členit podnadpisy, nadměrné užívání různých řezů
písma (kurziva, tučné písmo, podtržení, prostrkání) je nežádoucí
- obrazový materiál používat pro znázornění situací, které v terénu nejsou vidět, nebo
vypadají jinak (např. starší stav budov)
- je nutné se vyhnout příliš složitým vizuálním informacím (komplikované plány, grafy a
tabulky) a pamatovat na čitelnost grafiky za zhoršených světelných podmínek (preference
pérovek)
- obrázky a mapy musí být přibližně orientovány stejně, jako je návštěvník může vidět
v terénu
- každé zastavení musí vždy obsahovat přehlednou mapu celé NS s vyznačením místa, kde se
návštěvník nachází, úvodní/závěrečné zastavení či BIP též přehlednou mapu lokality/regionu
a informace o délce, profilu a náročnosti NS a o návštěvnických omezeních (zejm. u NS
v chráněných lokalitách)
- použité barvy obrázků, písma i celkovou grafiku je nutno „otestovat“ přímo v terénu za
denního světla (odlesky atd.), stejně tak užití různých typů materiálu pro zhotovení panelů
(dřevo, kov, folie, kapa desky apod.). S tím souvisí i rozvaha o konkrétní lokalizaci panelu na
místě zastavení (blednutí díky přímému slunci apod.).
- panely není vhodné umísťovat na místech, kde by působily extrémně rušivě (z hlediska
krajinářského, památkářského, ochrany přírody), v místech (což se týká celých NS) bez
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dostatečného dopravního spojení; místech extrémně ohrožených výskytem vandalismu (např.
poblíž sportovních stadionů, restaurací s dlouhou otevírací dobou); v místech výskytu
extrémních povětrnostních jevů (každoročně na jaře zaplavované říční nivy)
- umístění panelů a jejich obsah musí alespoň částečně reflektovat konkrétní potřeby místních
komunit (využití ve školní výuce)
- vždy je nutno počítat s následnou údržbou a přiměřenou aktualizací obsahu (snadnější
v případě využití moderních technologií)
3.3.3 Volba typu a materiálu panelu
Typ a materiál panelu do značné míry odvisí od typu NS, terénu, kterým prochází,
individuálních estetických preferencí tvůrců, finančních možností zřizovatele atd. a tudíž není
žádoucí je metodicky upravovat. V bazální rovině ovšem platí již zmíněná zásada o jednotné
podobě (materiál, grafika, způsob upevnění, související mobiliář) v celém průběhu NS.
Možnou dílčí výjimkou je zřízení skloněných pultových panelů v otevřených lokalitách
s dalekým výhledem a na pohledových dominantách, panely tak nebudou působit v krajině
rušivě.
Při zřizování panelů NS je co se týče jejich fyzického ztvárnění, materiálu a rozměrů
možno vycházet i z doporučení ČSN 01 8025 pro turistické vývěsní mapy (viz ČSN 01 8025,
body 13.2 a 13.3 a obr. A.25 a A.26).
3.4 Způsoby značení NS v terénu
Vyznačení NS včetně následné údržby lze považovat za jeden z klíčových kroků při jejím
zřizování. Pouze kvalitně a přehledně značená NS může být funkční a plně sloužit
zamýšleným účelům. Pro zajištění značení NS je nezbytné respektovat zásady stanovené KČT
(plný text viz příloha) a co se týče fyzického provedení značení je nutno využívat způsoby
kodifikované v ČSN 01 8025 Turistické značení, která je platná od 1. 1. 2014. Konkrétní
způsob značení do nejmenších podrobností řeší Učební text pro značkaře, díl C vydaný KČT
jako závazná metodika značení v roce 2013. Tyto zásady, příslušnou normu, metodiku
značení a takto provedené značení lze považovat za odzkoušené, osvědčené, všeobecně známé
a srozumitelné a vhodné pro přírodní a kulturní podmínky ČR. Jakékoliv jiné způsoby značení
jsou nevhodné, matoucí a v důsledku kontraproduktivní, i když při dodržení legislativních
rámců uvedených v kap. 3.5 lze značení teoreticky provádět jakýmkoliv způsobem. Takový
postup ovšem tato metodika důrazně nedoporučuje.
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Za výjimku z uvedených zásad lze v současné době považovat pouze stezky budované
státním podnikem Lesy české republiky (LČR), jejichž počet je již tak vysoký, že zvláštní
způsob značení je již všeobecně znám a akceptován (http://www.lesycr.cz/volny-cas-vlese/naucne-stezky/Stranky/default.aspx); případně též stezky budované v mimořádných
přírodních či kulturních lokalitách, kde např. nejrůznější předpisy mohou regulovat i podobu
turistického značení a informačních panelů. V jakýchkoliv jiných případech, bez ohledu na
typ stezky (viz část 2.1), je nutno uzavřít mezi zřizovatelem NS a KČT dohodu a následně při
značení postupovat dle pravidel KČT (zejména metodiky značení) a ČSN 01 8025. Základní
standardy značení NS lze shrnout následovně:
- přednostní způsob značení: Pokud vede NS po stávajících turistických značených trasách
(TZT), nebude vyznačkována zvláštní značkou NS, ale pro její sledování v terénu bude
využito stávajícího turistického značení. O průběhu NS bude uživatel informován zvláštní
směrovkou na počátku NS. Na dalších rozcestích je uveden piktogram NS v příslušném
řádku/řádcích směrovky a název NS lze také uvést v záhlaví příslušné směrovky. V případě,
že se návrh průběhu NS zcela neshoduje s průběhem TZT, posoudí se při přípravě smlouvy
mezi zřizovatelem a KČT možnost přizpůsobení průběhu NS průběhu TZT, případně možnost
přeložení průběhu TZT na navrženou trasu NS za předpokladu, že to výrazněji nenaruší
zásady stavby sítě TZT nebo jejich schůdnost.
- alternativní možnost značení: V případě, že trasa NS leží mimo stávající síť TZT,
vyznačkuje se novou pásovou značkou nebo místní značkou nebo zvláštní značkou NS.
Pokud křižuje jiné TZT, vybaví se v prvních dvou případech směrovkami NS, ve třetím
případě běžnými směrovkami s uvedením názvu NS v záhlaví a symbolu NS v hrotu směrovky. Krátké NS (do délky cca 1 km) s plánkem jejich průběhu na informačních panelech
zůstanou v tomto případě zpravidla bez směrovek.
- technický způsob značení (barevnost, rozměry značek, podoba směrovek atd.) jsou upraveny
ČSN 01 8025, pro NS jsou užívány zvláštní značky NS specifikované v bodě 7.2.2 a na obr.
A.9 příslušné ČSN.
- konkrétní způsoby značení v terénu jsou detailně upraveny v Učebním textu pro značkaře,
dílu C vydaném KČT jako závazná metodika značení v roce 2013 (zejm. Část I., kap. 1.2.5 a
obr. 4 a 5).
- údržbu značení NS (pásového či tvarového), stejně jako u ostatních TZT, je třeba provést
rok po prvotním vyznačení a pak každé tři roky znovu.
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- KČT má prvky značení (včetně symbolu pro značení NS) chráněny Úřadem pro harmonizaci
ve vnitřním trhu EU. Značení všech turistických tras (i NS) těmito chráněnými symboly není
možné vyznačit bez předchozího souhlasu KČT.
Uzavření dohody mezi zřizovatelem NS a KČT zajišťuje, že KČT bude značení NS
pravidelně udržovat v rámci plánu obnovy své sítě turistických značených tras. Tím je
přinejmenším v rovině přehlednosti a značení NS zaručena jejich střednědobá až dlouhodobá
udržitelnost. Péči o vybavení NS (informační panely a další infrastruktura, průvodcovské
texty, aktualizace a údržba elektronických zdrojů propojených se stezkou) a fyzický stav NS
(lávky, haťové chodníky, zábradlí) nicméně vždy musí zajistit zřizovatel. Nezbytnou součástí
projektu NS proto musí být i rozvaha o budoucí péči o NS a rozvaha finančního a materiálnětechnického zabezpečení stezky. Pouhé zřízení stezky je nedostačujícím argumentem např.
pro zisk finanční podpory, neboť bez základní péče jakákoliv stezka cca v horizontu 5 let
podléhá v důsledku povětrnostních a dalších vlivů (vandalismus) zániku a její budování je
tedy de facto zbytečné. Nedostatek péče o NS může vést i k poškozování přírodních a
kulturních hodnot (vznik černých skládek, parkování vozidel na nevhodných místech).
Respektováním zmíněných metodických pokynů KČT a respektováním ČSN 01 8025
při značení NS je možno částečně předcházet živelnému a nesmyslnému budování NS, které
se vzájemně kříží a překrývají, protože KČT může zprostředkovat informování jinak
vzájemně nekooperujících subjektů. Koordinaci s KČT lze doporučit i při zřizování BIP, opět
z důvodu zabránění překryvu panelů zřízených různými subjekty. Zákresy průběhu NS, které
KČT na základě uzavřené smlouvy od zřizovatele obdrží, jsou zároveň uveřejňovány v
turistických mapách a propagačních materiálech KČT, které příslušné NS zajišťují celostátní
publicitu, kterou nelze žádným jiným efektivním způsobem dosáhnout.
3.5 Legislativní rámce
Pro vedení NS a pro umístění zastavení i pro zřizování BIP je potřeba zohlednit limity, které
stanovuje platná legislativa. Zejména je potřeba vzít v úvahu limity, které stanovují aktuálně
platné zákony na ochranu přírody a krajiny, vod a zemědělské půdy a dále též zákony chránící
vlastnická práva, technickou infrastrukturu, památky či hřbitovy. Při plánování stezky tudíž
musíme uvážit i rozsah ochranných pásem kolem komunikací, železnice, elektrického a
plynového vedení, ale i kolem vodovodů a kanalizací (blíže viz Tab. 3). Při zřizování
jakékoliv NS či BIP je bezpodmínečně nutné postupovat v souladu s aktuálně platnou
legislativou a disponovat ještě před započetím jejího budování všemi potřebnými povoleními
a souhlasy; zejména souhlasem a vyjádřením vlastníka či správce pozemků, vyjádřením
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příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a vyjádřením příslušného orgánu státní
památkové péče, pokud se trasa dotýká chráněných přírodních a kulturních lokalit. V případě,
že v některých případech není např. možné získat souhlas vlastníka pozemku k umístění
zastavení NS či BIP je nutno změnit trasu a umístění zastavení. V obecné rovině je vhodné
veškerou infrastrukturu budovat na pozemcích s jasnou vlastnickou strukturou. Při využití
v metodice preferovaných aktérských přístupů založených na zohlednění preferencí místních
komunit lze např. předpokládat snadný zisk souhlasu ke zřízení NS na majetcích obecních.
Důrazně upozorňujeme, že zřizování infrastruktury NS může – zejména u náročnějších
trvalých konstrukcí a zásahů do terénu – podléhat ustanovením Zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném zněníV projektové fázi
zřizování NS je proto nezbytné konzultovat její záměr s místně příslušným stavebním úřadem,
budovat NS v souladu s místně/regionálně platnými regulativy územního plánu a případně též
získat pro NS či její dílčí části stavební povolení.
Při budování NS je dále nutno zohlednit i ty předpisy a nařízení (např. místní
vyhlášky, státní normy), které nemají povahu zákona, avšak budování NS mohou
v pozitivním i negativním smyslu významně ovlivnit. Typickým příkladem je ČSN 01 8025
Turistické značení, kterou doporučujeme jednoznačně respektovat i když nemá povahu
obecně závazného právního předpisu.
Tabulka 3: Nejdůležitější právní normy limitující vedení stezek a umístění panelů (zdroj:
autoři)
Oblast

Zákon

Ochrana přírody a

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

krajiny

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) v platném znění

Ochrana vod

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) v platném znění

Ochrana zemědělské

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

půdy

v platném znění

Ochrana památek

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

Ochrana hřbitovů

Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů
v platném znění

Ochranné pásmo

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
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kolem komunikací
Ochranné pásmo

Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění

kolem dráhy
Ochrana

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní

elektroenergetických

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

zařízení

(energetický zákon) v platném znění

Ochrana vodovodů a

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

kanalizací

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích) v platném znění

3.6

Využití nových technologií

Jak již bylo uvedeno výše, stezka nemusí mít podobu statických tabulí umístěných v terénu.
Nové technologie nabízí alternativní varianty pro NS, které mohou být návštěvnicky mnohem
atraktivnější. Navíc tyto varianty jsou často levnější jak v momentě pořízení, tak i na údržbu.
Jak ve světě, tak již v podstatně menší míře i v ČR se jako nejčastější způsoby využití nových
technologií objevuje využití internetu, mobilních telefonů a GPS, které jsou se stezkou
propojeny např. pomocí QR kódů. Dále jsou vytvářeny tzv. audiostezky, nejdokonalejší
možností jsou NS ve stylu tzv. augmented reality.
V metodice se zaměříme jednak na využití QR kódů, které mohou turistu propojit na
internetové stránky, odkud může čerpat jak textové a obrazové informace, které jsou svou
formou obdobné informacím na klasických tabulích, ale může se propojit také na zvukové a
videozáznamy, které mohou být daleko atraktivnější. Dále představíme koncept audiostezek,
které využívají zvukové záznamy nejrůznějšího charakteru. Kromě QR kódů, které jsou
v terénu umístěny staticky na nějakém sloupu, stromě, stavbě apod. je možné také využít
systém GPS, ve kterém se pouze udá polohu místa pro předání informací, a na místě se tak
nemusí nacházet žádný staticky umístěný panel. Asi nejsložitější, ale také nejdražší,
technologií, kterou představíme, je tzv. rozšířená realita (někdy také zkracovaná jako RR nebo
označovaná anglicky augmented reality, AR).
Umístění drobného sloupu či využití kmene stromu, stěny stavby apod. pro QR kód
nebo využití GPS lokátoru představují mnohem diskrétnější zásah do krajiny. Stezky, které
využívají nové technologie, mohou obsahovat vrstvené informace, které lze rozkrýt podle
zájmu či věku turistů. Návštěvníci tak budou mnohem spokojenější, protože informace,
kterých se jim dostane, budou šité tzv. jim na míru. Určitou nevýhodou využití těchto
technologií je nutnost, aby turista byl vybaven zařízením, které umožňuje se k informacím
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dostat. Nejčastěji je to tzv. chytrý mobilní telefon (smartphone), který většina uživatelů
mobilních telefonů nicméně již vlastní. Stezky lze však také vybudovat s využitím
analogových zařízení (viz příklad stezky M11-Linked v Londýně), které mohou posilovat
působení např. místního informačního centra, které by zařízení zapůjčovalo, apod. Využití
nových technologií by nemělo diskvalifikovat turisty, kteří dané zařízení nemají, proto se nám
jako nejvýhodnější jeví kombinovat statické tabule v terénu se základními informacemi a
nové technologie využít jako rozšíření. Rozšiřující informace by ale zároveň měly být
dostupné pro všechny uživatele např. na internetu – proto doporučujeme vytvořit pro projekt
internetovou stránku a umístit ji třeba na internetový portál kraje, obce, občanského sdružení,
turistické organizace, organizace ochrany přírody apod., tak aby se každý zájemce mohl o
konkrétním místě dozvědět tolik, kolik si přeje.
3.6.1 QR kódy
Zkratka QR kód pochází z anglického „Quick Response Code“, čili „kód s rychlou reakcí“,
které lze načítat např. prostřednictvím mobilních telefonů. Pro čtení je třeba si nainstalovat
aplikaci pro čtení těchto kódů, většina aplikací pro čtení je k dispozici zdarma. QR kód sice
nejčastěji vypadá jen jako směs černých a bílých čtverečků, ale jeho podoba může být i
pestřejší. Jeho využití je velmi široké, dokáže totiž propojit místo na kterém kód načítáte
s virtuálním světem. Kód se pouze vyfotí mobilním telefonem a QR čtečka ukáže automaticky
zakódovanou informaci na displeji, takovou informací může být text, vizitka či internetový
odkaz. Kódy využívají algoritmy předcházející chybám interpretace, kód se stává nečitelným
až po znečištění nebo odstranění velké části kódů. Problém pro čtečku nepředstavuje ani
otočení kódu ani inverze barev či slabý kontrast barev. Kódy jsou definovány ve čtyřiceti
velikostních verzích.
QR kód může obsahovat písmena, čísla a japonské znaky. Maximální kapacita číslic je
7089 znaků a kombinace písmen a číslic 4296 znaků, proto nejčastěji obsahuje url kód, tj
odkaz na internetovou stránku, která pak obsahuje libovolné množství znaků.
V kontextu tvorby NS jsou propagátory tohoto přístupu stezky integrované v systému
stezek Klubu českých turistů. Příkladem takové stezky je Lesní galerie v Klánovickém lese
(http://www.kct.cz/cms/nova-ns-lesni-galerie-v-klanovickem-lese), kde vás QR kódy na
stromech propojí na webovou stránku (http://www.lesnigalerie.praha21.cz/stanoviste). Na
každém z 30 zastavení je nejen dětská kresba určitého zvířátka a namluvená básnička, ale i
odborně laděný namluvený text o daném druhu a stručné kulturně historické textové i
obrazové informace k danému místu.
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QR kódy lze generovat v zakoupeném programu, ale i zdarma. Generátory QR kódů
zdarma

naleznete

zde:

https://chrome.google.com/webstore/detail/qr-code-

generator/hfkegikjdijmjcfohdgmgmnfddpgeade

nebo

http://qrcode.kaywa.com/.

Další

podrobnosti ke QR kódům v angličtině naleznete zde: http://www.qrcode.com/en/index.html a
v češtině zde: http://www.qr-kody.cz/.
3.6.2 Využití navigačního systému GPS
Pro vytvoření místa zastavení na stezce můžete také využít systém GPS (Global Positioning
Systém), zkráceně GPS, což je vojenský polohový systém, provozovaný Ministerstvem
obrany USA, s jehož pomocí lze určit polohu kdekoliv na i nad Zemí a část služeb tohoto
systému je volně k dispozici také civilním uživatelům. GPS lze přijímat pomocí chytrého
telefonu, speciální turistické GPS, nebo dalších zařízení. Poloha zastavení by měla být udána
v zeměpisných souřadnicích, nejlépe v systému WGS 84 (tj. World Geodetic System 1984).
Tato místa s definovanou polohou pak nemusí být v terénu ani vyznačena, není třeba je
udržovat. Na daném místě si pak turista na svém zařízení může přehrát např. MP3 nahrávku o
zaniklé středověké vesnici, uprostřed níž se právě nachází. Vyžaduje to ovšem od návštěvníka
velkou zainteresovanost na daném problému, zájem si informace vyhledávat a stahovat (opět
je nutný zejména chytrý telefon) tudíž používání GPS doporučujeme spíše jako doplněk ke
standardně pojatým NS. Na druhou stranu podobné technické řešení může na NS a ke
kulturně-historickým informacím přitáhnout i mladší technicky orientované návštěvníky.
3.6.3 Audiostezky
Asi nejslavnější audiostezkou je stezka Memoryscape podél řeky Temže v Londýně
(http://www.memoryscape.org.uk/index.htm), která představuje život na řece v jeho různých
podobách. I v českém prostředí již vznikají audiostezky např. trojice stezek, které se od sebe
vzájemně inspirují na severu Čech v Mimoni, Jablonném v Podještědí a v Teplicích
(http://www.audiomimon.cz/index.php,
http://audioteplice.cz/index.php).

http://www.audiojablonne.cz/index.php,

Další

audiostezku

nalezneme

v Bílině

(http://bilina2006.cz/audiostezka/index.php).
Zmíněné NS nabízejí tradiční náplň, přitom by se zejména v místech, kde bylo např.
odsunuto německé obyvatelstvo hodilo, aby na nahrávkách zazněl hlas pamětníků těchto
událostí nebo „promluvily“ historické dokumenty, články starých novin apod. Bohužel ani
jedna z těchto stezek tuto variantu nevyužívá. Jednoznačným doporučením pro zřizování
dalších audiostezek je tedy výrazná práce s pamětníky a to jak žijícími v místě, tak z různých
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důvodů např. i mimo ČR a původními dokumenty. Audiostezky je možno připravit i ve
vícejazyčné mutaci.
Literární téma lze zpracovat také formou zvukové stezky, příkladem takových stezek
jsou např. putování za dějem románu Šifra mistra Leonarda (Da Vinci Code Walk,
http://www.soundwalk.com/#/CLIENTS/soundwalk2_DVC_louvre/)

v Paříži

či

4dílná

audiostezka vytvořená při příležitosti nových filmů o Sherlocku Holmesovi (Sherlock Holmes
Sound

Walk,

http://www.guardian.co.uk/sherlock-holmes-the-

movie/audioslideshow/sherlock-holmes-audiowalk-part-one).
3.6.4 Augmented reality
Technicky nejsložitějším a také nejdražším způsobem zřízení NS je využití augmented reality,
česky rozšírené reality. Z již existujících využití ve světě jsme vybrali dva příklady, které se
nám zdají příhodné pro české poměry. Starší ze stezek představuje NS po archeologickém
nalezišti Olympia v Řecku, kde za pomoci přístroje, který si nasadíte na hlavu a je k zapůjčení
v místě uvidíte archeologické památky – ruiny antických budov jako rekonstruované (blíže
viz http://www.youtube.com/watch?v=iOAb2ejUdjk). Novější stezka vznikla v Rio de Janeiro
v Brazílii a je vytvořena pro iPad. Na trase stezky, kterou si můžete stáhnout předem
v podobě mapky se při namíření iPadu na budovy, sochy apod. na trase zobrazují další
informace v podobě textů (blíže viz http://www.youtube.com/watch?v=hvCfr-CpLcI).

4 Využití NS a BIP
Způsobů využití NS a BIP je celá řada a úzce souvisejí se samotnými důvody jejich budování.
Cílem metodiky není podat jejich komplexní přehled, zdůrazňujeme pouze způsoby využití,
které jsou v úzké vazbě na kulturně-historické dědictví a paměť krajiny a jejích obyvatel. NS
obecně vzato zvyšují atraktivitu míst, kterými procházejí, přitahují návštěvníky, a mohou být
mj. přínosem pro místní podnikatele. Slouží obecně k rozvoji venkova a Program Evropské
komise pro rozvoj venkova je jednou z cest, jak je financovat. NS však nemají vliv pouze na
turisty, ale mohou napomoci také posílení místní paměti a prohloubit znalosti místních, posílit
místní identitu a soudržnost komunit. NS mohou jednoznačně sloužit k výchovným a
vzdělávacím účelům v obecné rovině mají extrémně vysoký edukační potenciál právě pro
problematiku minulosti a paměti.
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4.1 Turistické využití
Stezky jsou nejčastěji budovány za účelem posílení turismu v regionu. Tabulka 4 níže
sumarizuje pozitiva NS s ohledem na rozvoj turismu. Turisté hledají způsoby naplnění času a
atraktivita putování po kvalitně zpracované NS je výrazně vyšší než u běžných turistických
tras. Na druhou stranu nelze počítat s tím, že by NS přitahovaly všechny turisty, pro určitou
jejich část mohou působit rušivě.
Tabulka 3: Pozitiva naučných stezek (zdroj: autoři)
atraktivita regionu

vhodně propagovaná NS přitahuje návštěvníky
poutá pozornost k fenoménům, které by jinak zůstaly
neviděny
tématem NS může být cokoli, důležitá je atraktivita
cesty a atraktivita podávaných informací

cesty v regionu / propojenost

může rozšířit stávající síť turistických značených tras, i

regionu

založit páteř pro zcela nové
vytváří nové využití stávajících pěších/cyklistických
koridorů krajinou

vzdělávání zábavnou cestou

zvyšuje povědomí o místní krajině
pro turisty nabízí zábavu a informace, obohacený výlet
nabízí informace, které bývají zdrojem poučení i pro
místní
je relativně levná na pořízení a levně udržovatelná pro

cena

zřizovatele
není jen pro bohaté
4.2 Rozvoj venkova a posílení soudržnosti místních komunit
NS stimuluje rozvoj služeb v regionu a přináší nové zhodnocení krajiny. Nezáleží na typu
krajiny, každou krajinou může vést NS, v každé krajině lze nalézt zajímavosti, mohou to být
přírodní zajímavosti, historické zajímavosti, vazba na děj románu či filmu, lidovou i moderní
architekturu, může se týkat jakéhokoli období od prahor až po nedávnou minulost (či
současnost).
Financovat NS je možné z celé řady zdrojů, dotačních programů, nadačních fondů,
sponzorských darů atd. V souvislosti s rozvojem venkova lze jako nejvhodnější doporučit
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„Program rozvoje venkova“ (PRV), organizačně zajišťovaný Státním zemědělským
intervenčním fondem (SZIF), který poskytuje zejména zemědělcům, podnikatelům v lesnictví
a dřevozpracování a ostatním nezemědělským podnikatelům v menších obcích a obcím do
2.000 obyvatel dotace k podpoře rozvoje ekonomických aktivit a zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech (viz. SZIF - http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd).
V rámci Programu rozvoje venkova lze žádat v oblasti „Cestovní ruch a agroturistika“,
kde jsou dotací 40 % – 60 % podporovány projekty, jejichž cílem je nová výstavba nebo
modernizace stávajících turistických ubytovacích zařízení v obcích do 2.000 obyvatel a
související infrastruktury pro cestovní ruch – sportovní zařízení, půjčovny sportovního
vybavení, wellness, stravovací zázemí a další, stejně jako tvorba a obnova pěších a lyžařských
stezek, hippostezek, vinařských a dalších tematických stezek. Konkrétně se jedná o osu III
„Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova“, v jejím
pododdíle III. 1. 3. a) lze nalézt podporu pro pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
(struktura viz Tab. 5).
Tabulka 5: Struktura Osy III Programu pro rozvoj venkova (zdroj: Státní zemědělský
intervenční fond – http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd)
Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
III. 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
III. 1. 3. Podpora cestovního ruchu
III. 1. 3. a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
I při zřizování stezek v rámci programu pro rozvoj venkova a podobných titulů je třeba
dbát na obsahové propojení s pamětí místních komunit, aby se nejednalo o cizorodé de facto
podnikatelské aktivity. Pouze NS citlivě odrážející názory samotných obyvatel venkova
budou jimi dostatečně propagovány a bude s nimi možné propojovat další aktivity.
4.3 Posílení a oživení lokální a regionální paměti a identity
NS jsou často považovány za turistickou infrastrukturu sloužící návštěvníkům přicházejícím
zvenčí regionu resp. lokalit, ve kterých se NS nacházejí. Jak však ukázalo studium řady
konkrétních NS a pohybu osob na nich v rámci projektu DF12P01OVV008 vč. analýz
návštěvnických knih, které jsou na některých NS umístěny, až 40 % návštěvníků pochází
z obcí ležících v bezprostřední blízkosti (do 10 km) od trasy NS. Mimo turistickou sezónu, tj.
více jak polovinu roku tvoří místní obyvatelé (nejsou přitom započítáni tzv. chataři a
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chalupáři) drtivou většinu návštěvníků. Místní obyvatelé zpravidla neprocházejí systematicky
celé trasy NS, nicméně jejich obsah velmi intenzivně vnímají a jsou s ním obeznámeni.
Vzájemná interakce místních obyvatel a zřizovatelů NS je proto více než žádoucí. Na dnešní
opakované volání po kořenech, tradicích, místní paměti a vědomí přináležitosti k místu může
odpovědět právě NS. Zapojíme-li do tvorby stezky místní obyvatele, podaří-li se nám upoutat
také jejich pozornost, kvalita NS výrazně stoupne. Turisté jistě ocení informace, které nejsou
obecné, povrchní, vytažené z encyklopedií a mohly by se vázat v podstatě k jakémukoliv
místu, ale naopak místně specifické, vybavené např. fotografiemi ze soukromých archivů,
informace živé a svázané se skutečnými lidmi apod. Místní lidé budou na stezce lpět mnohem
více, když budou vědět, že se na jejím vzniku mohli podílet, že sděluje o jejich regionu něco
zajímavého, něco, co např. přesahuje jejich vlastní povědomí, něco, na co mohou být hrdí, co
z jejich regionu dělá zajímavou oblast.
Inspirací pro takové stezky může být projekty stezek v Londýně: stezky v bývalých
docích „Drifting and Dockers“, která je součástí výše zmiňovaného audioprojektu
Memoryscape, a jejímž autorem je Toby Butler nebo stezky po trase zbořených domů při
stavbě dálnice „M11-Linked“ od Graeme Millera (Bradley 2012, 100). Drifting and Dockers
je založeno na interview s lidmi žijícími a pracujícími v okolí Hampton Court Palace a
z orálních historií uložených v Muzeu města Londýna – při procházení stezkou si lze pustit
nahrávku vyprávění místních obyvatel a nechat spolupůsobit prostředí a zvuk. Tentýž princip
je využit i u M11-Linked. Propojením paměti (bývalých) místních obyvatel a místa vzniká
něco jedinečného, a důkazem toho vysoká návštěvnost a oblíbenost obou projektů.
Kvalitně a v interakci s místními komunitami vybudované NS neztrácejí na atraktivitě
pro návštěvníky zvenčí (právě naopak) a zároveň se potenciálně stávají stmelujícím až
identitotvorným prvkem místních komunit. Jak se ukazuje, informace o minulosti vlastních
obcí např. u žáků základních a středních škol jsou velice často – vč. nejrůznějších chyb –
přebírány z informací na NS v okolí jejich bydliště. Nedostatečné, nekvalitní a zkreslené
informace z NS tudíž nenávratně poškozují lokální a regionální historické povědomí. Cestou
jak se tomuto vyhnout je aplikace výše uvedených zásad výběru kvalitních informačních
zdrojů a spolupráce s místními pamětníky. Tímto způsobem lze férově a citlivě prezentovat i
mnohá kontroverzní témata (odsun německojazyčného obyvatelstva, existence železné opony,
podíl místního obyvatelstva na perzekuci náboženských a etnických minorit atd.) a podnítit
diskusi o nich. Naopak jejich zamlčení nebo dezinterpretace (z neznalosti či zlého úmyslu)
může mít neblahé důsledky a to nikoliv pro návštěvníky zvenčí – kterým je lokální a
regionální kontext podobných událostí zpravidla lhostejný – ale právě pro obyvatele místní.
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V nejobecnější rovině lze NS považovat za mimořádně účinné prostředky k posílení a
formování vztahu k paměti národa, kulturnímu a historickému dědictví a vztahu ke krajině
zejména na lokální a regionální úrovni, což je zásadní zjištění stojícím v překvapivém rozporu
s obecnou představou o NS jako místech určených pro turisty ze vzdálených lokalit. Při
budování NS je s tímto faktem bezpodmínečně nutno pracovat.
Zřizování NS, resp. spoluúčast při něm a propojení NS s vlastními aktivitami
(přednášky, výstavy, exkurze, workshopy) je tudíž možno doporučit i paměťovým institucím,
především místním a regionálním muzeím, muzeím v přírodě (skansenům), pamětním síním
apod. Tvorba NS se zapojením místních komunit může významně posílit dokumentační a
sbírkotvornou činnost muzea (pamětníci poskytnou informace pro NS a zároveň je postoupí
muzeu), může přispět k propagaci paměťových institucí a v neposlední řadě může být trvalým
doplňkem pro jejich fungování. Sbírky muzea resp. jeho stálé expozice lze s NS propojit i
pomocí moderních technologií (QR kódy na stezce odkazující na internetu ke konkrétním
exponátům v místním muzeu). Informační potenciál NS se tím zároveň rozšíří i o prvky
movitého kulturního dědictví. Muzea pak mohou NS používat i v rámci muzejněpedagogických aktivit apod.
4.4 Edukační potenciál NS
NS lze chápat jako významný edukační prostředek, jehož prostřednictvím lze formovat a
posilovat historické vědomí a rozvíjet řadu klíčových kompetencí definovaných v Rámcovém
vzdělávacím programu (RVP). Při vymezení a popisu výchovně-vzdělávací stránky NS
přitom jednoznačně vycházíme z metodických dokumentů a prezentovaných příkladů dobré
praxe, které byly vypracovány v rámci projektu Výchova ke vztahu ke kulturně-historickému
dědictví, na jehož řešení se podílel i jeden z autorů této metodiky. Tu lze v části věnované
edukačnímu potenciálu chápat jako dílčí rozšíření a doplnění metodického materiálu Výchova
ke vztahu ke kulturně-historickému dědictví (Parkan a kol. 2008), jehož aplikaci při využívání
NS ve výchově a vzdělávání považujeme za nezbytnou.
NS lze účelně zapojit do výchovně-vzdělávacích aktivit v těchto vzdělávacích
oblastech:
- Jazyk a jazyková komunikace
- vzdělávací obor Český jazyk a literatura
- Člověk a společnost
- vzdělávací obory Dějepis, Výchova k občanství
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- Umění a kultura
- vzdělávací obor Výtvarná výchova
- Člověk a příroda
- vzdělávací obory Přírodopis, Zeměpis
- Informační a komunikační technologie
NS lze v obecné rovině využít zejména k rozvíjení následujících klíčových
kompetencí a to i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
-

kompetence k učení (rozvíjení poznání ve výše zmíněných vzdělávacích

oblastech
-

kompetence k řešení problémů (žáci jsou vedeni ke zvládání úkolů a

problémových situací a k samostatnému hledání řešení problémových situací)
-

kompetence komunikativní (ve všech složkách – práce s pamětníky,

porozumění

obrazovým

a

písemným

dokumentům,

využívání

informačních

technologií)
-

kompetence sociální a personální (rozvoj osobnosti žáka, vytváření pozitivního

vztahu k okolnímu světu)
-

kompetence občanské (porozumění a respekt ke kulturnímu dědictví a

důvodům jeho ochrany a zachování v občanské společnosti, zapojení do místního
společenského dění, respekt k odlišným názorům, respekt k menšinám, stáří)
-

kompetence pracovní (plánování pracovních aktivit, péče o získaná svědectví)

Konkrétní využití NS je podmíněno podobou ŠVP a mírou iniciativy zainteresovaných
pedagogických a nepedagogických pracovníků, součinností rodičů apod. S ohledem na
mimořádný význam NS pro formování lokální a regionální paměti a identity lze práci s nimi
doporučit zejména prvním a druhým stupňům ZŠ a středním školám a to zejména v obcích
střední a menší velikosti. V tomto kontextu upozorňujeme na dva hlavní možné způsoby
žádoucího a efektivního využití NS.
-

vybudování školní NS v rámci projektového vyučování a s využitím

mezipředmětových vazeb. V ideálním případě by se mělo jednat o dlouhodobé
(jednoleté) projekty zapojující větší množství tříd. Projekt je náročný na koordinaci,
nutná je spolupráce s paměťovými institucemi, v případě dotažení k fyzické realizaci
stezky v terénu i s místní správou, samosprávou, sponzory (finanční zajištění realizace
stezky). Žáci nicméně mohou být efektivně zapojeni do všech fází přípravy NS (sběr a
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vyhodnocování informací, práce s pamětníky, v muzeu a archivu, pořizování kresebné
a fotodokumentace, návrhy panelů, realizace trasy v terénu, zhotovování mobiliáře)
-

využívání existujících NS v okolí školy k dílčímu projektovému vyučování,

školním exkurzím, plnění samostatných úkolů v rámci jednotlivých předmětů i
mezipředmětových aktivit. Příprava takto pojatých výchovně-vzdělávacích aktivit je
podmíněna existencí vhodných NS, které musí být pokud možno pedagogy kriticky
zhodnoceny s ohledem na kvalitu a možnost využití prezentovaných informací ve
vzdělávání (např. není vhodné pracovat s NS obsahující zavádějící informace nebo
data příliš složitá a neodpovídají vzdělávacím potřebám a rozvíjeným kompetencím).
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6 Přílohy
6.1 Doporučené zásady pro zřizování, značení a údržbu naučných stezek a
pro zřizování bodových informačních panelů (zdroj: Poskytnuto KČT)
Cílem těchto zásad, které vznikly ve spolupráci Ministerstva životního prostředí (dále MŽP), Ministerstva pro
místní rozvoj (dále MMR) a Klubu českých turistů (dále KČT), je sjednotit podmínky zřizování, značení a
údržby naučných stezek (dále NS) a tam, kde pro jejich vytvoření nejsou potřebné podmínky, zavést umísťování
bodových informačních panelů (dále BIP). Splnění kriterií těchto zásad je nutnou podmínkou pro získání dotací
na zřízení a následnou údržbu NS a BIP z dotačních programů MŽP a MMR. Je rovněž nutnou podmínkou pro
to, aby KČT převzal vyznačkování těchto NS včetně jeho průběžné údržby, jakož i zapojení BIP do sítě svých
turistických značených tras.
Uvedená ministerstva i KČT doporučují orgánům krajských samospráv a dal-ším subjektům, aby
splněním těchto zásad rovněž podmínily poskytování svých dotací na tuto činnost v souladu s usnesením vlády
ČR ze dne 7. února 2001 č. 114: „Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“.
Článek 1
Charakteristika naučných stezek a bodových informačních panelů
Naučné stezky jsou zpravidla vyznačkované výchovně vzdělávací trasy vedené přírodně nebo kulturně
pozoruhodnými prostory, na nichž jsou vybrány některé významné jevy a objekty, které jsou zvláště vysvětleny.
Výklad na stanovených místech se podává zpravidla na informačních panelech nebo v průvodcovském textu,
případně kombinací obou způsobů.
Pokud se vyskytnou jen ojedinělé významné jevy a objekty, které neumožňují účelné vytvoření naučné
stezky, zřizují se u nich bodové informační panely. Pokud jsou umístěny mimo sídla, zajišťují přístup k nim
zpravidla turistické značené trasy Klubu českých turistů (dále TZT). Za BIP lze považovat i informační tabule
umístěné na kulturně nebo historicky cenných objektech (budovách) v městských památkových rezervacích nebo
zónách.
Článek 2
Projekt na zřízení naučné stezky nebo bodového informačního panelu
Zřízení NS nebo BIP může navrhnout kterákoliv právnická nebo fyzická osoba (dále jen zřizovatel). Zřizovatel
však musí vycházet z možnosti území a podmínek, stanovených zejména v územní plánovací dokumentaci nebo
vyplývajících z územních rozhodnutí a nařízení a z územních plánovacích podkladů.
Zřizovatel zpracuje projekt na zřízení NS nebo BIP, jehož součástí bude vedle tématického obsahu:
• úplná adresa zřizovatele NS nebo BIP
• průběh trasy nebo umístění BIP (zákres v mapě vhodného měřítka nebo v její kopii),
• způsob vyznačení naučné stezky nebo zapojení BIP do sítě TZT (viz čl. 3 a 4)
• vybavení naučné stezky informačními panely (u BIP odpadá),
• podmínky pro zabezpečení ekologicky udržitelného cestovního ruchu (s výjimkou NS nebo BIP
v památkových rezervacích nebo zónách).
Zřizovatel pak s KČT dohodne způsob vyznačení NS nebo zapojení BIP do sí-tě TZT a uzavře s ním na tuto
činnost i na následnou údržbu značení smlouvu, která bude přiložena k projektu a bude pro případ realizace
projektu obsahovat závazek zřizovatele průběžně udržovat vybavení naučných stezek informačními panely a její
schůdnost nebo průběžně udržovat bodové informační panely.
Zřizovatel je dále povinen předložit společně s projektem:
•
souhlas vlastníků, nájemců či správců pozemků, po kterých má navrhovaná NS vést nebo na nichž má být
umístěn BIP,
•
vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody,
•
vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče v případě průchodu NS nebo umístění BIP
v památkové rezervaci nebo památkové zóně nebo v případě, že NS nebo BIP prezentují památkové a
kulturní hodnoty na ostatním území.
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Článek 3
Vyznačení naučné stezky včetně následné údržby
V případě uzavření smlouvy provede KČT vyznačení NS v terénu podle platných metodických pravidel KČT.
Ta umožňují dva způsoby vyznačení, z nichž přednostně má být použit první:
A. Pokud vede NS po stávajících trasách TZT, nebude vyznačkována zvláštní značkou NS, ale pro její
sledování v terénu bude využito stávajícího turistického značení. O průběhu NS bude uživatel informován na
všech rozcestích TZT zvláštními směrovkami (obr. 1), v je-jichž hrotech bude pás nebo symbol TZT, po níž NS
pokračuje. V případě, že se návrh průběhu NS zcela neshoduje s průběhem TZT, posoudí se při přípravě
smlouvy mezi zřizovatelem a KČT možnost přizpůsobení průběhu NS průběhu TZT, případně možnost
přeložení průběhu TZT na navrženou trasu NS za předpokladu, že to výrazněji nenaruší zásady stavby sítě TZT
nebo jejich schůdnost.
B. V případě, že trasa NS leží mimo stávající síť TZT, vyznačkuje se novou pásovou značkou nebo
místní značkou nebo zvláštní značkou naučné stezky. Pokud křižuje jiné TZT, vybaví se v prvních dvou
případech směrovkami naučné stezky podle bodu A, ve třetím případě běžnými směrovkami s uvedením názvu
NS v záhlaví a symbolu NS v hrotu směrovky (obr. 2). Krátké NS (do délky cca 1 km) s plánkem jejich
průběhu na informačních panelech zůstanou v tomto případě zpravidla bez směrovek.
Značení NS, které KČT převezme do své správy na základě smlouvy se zřizovatelem, bude pravidelně
udržovat v rámci plánu obnovy své sítě TZT.
Článek 4
Zapojení bodových informačních panelů do sítě TZT
Pokud nebude BIP umístěn přímo na trase TZT, ale v její bezprostřední blízkosti, provede KČT její
přeložení kolem BIP v případě, že to výrazněji nenaruší zásady stavby sítě TZT nebo schůdnost trasy. Pokud to
nebude možné, BIP nebude od nejbližší trasy vzdálen více než 1 km a pro příchod k němu bude možno nalézt
vhodnou komunikaci (pěšinu), vytvoří KČT k BIP od nejbližší TZT významovou odbočku vybavenou
směrovkou, jejíž text bude charakterizovat příslušný BIP a udávat vzdálenost k němu.
Článek 5
Vybavení naučných stezek, zřizování BIP a údržba
Vybavení NS (informační panely, průvodcovské texty, průvodcovské služby apod.) a schůdnost NS (lávky,
haťové chodníky apod.) včetně příslušné údržby zajistí zřizovatel . Obdobně zajištění BIP a jejich údržby,
případně i schůdnosti odbočky k němu je povinností zřizovatele.
Pokud jsou součástí informačních panelů nebo průvodcovských textů mapy nebo plánky, je v případě,
že NS vede po TZT, nezbytné do nich zakreslit průběh těchto TZT (i v nejbližším okolí NS). Podklady pro
znázornění průběhu TZT poskytnou příslušné územní značkařské složky KČT.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Zákresy průběhu NS, které KČT na základě uzavřené smlouvy bude mít ve své péči, uveřejní ve svých
turistických mapách i v mapách, na jejichž vydávání bude spolupracovat. Pokud dojde k širšímu uplatnění BIP,
vytvoří pro jejich zákres do turistických map KČT zvláštní mapovou značku.
Tyto zásady se nevztahují na zřizování BIP, které nevyžadují zapojení do sítě TZT.
Ministerstva a KČT zajistí předání těchto zásad všem svým orgánům, organizacím a složkám, jichž se týkají.
V Praze dne 9.9. 2001
Za MMR ČR
…………………………………..
PhDr. Blažena Křížová
ředitelka Odboru realizace
a rozvoje CR MMR ČR

Za MŽP ČR
…………………………………
PhDr. MUDr. Tomáš Hájek
vedoucí Oddělení přírodního dědictví
a ekologických dopadů CR MŽP ČR

Za KČT
Ing. Jan Havelka
předseda KČT
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6.2 Značení NS dle ČSN 01 8025 (zdroj: https://csnonline.unmz.cz/)

6.3 Směrovky NS dle KČT (Učební text pro značkaře, díl C. Závazná
metodika KČT, Praha 2013; zdroj: Poskytnuto KČT)
Textová část (kap. 1.2.5. Směrovky naučných stezek, s. 16)
U souběžných NS vedoucích po značených trasách je nakreslen na směrovce naučné stezky v
její textové ploše, při okraji, kde není umístěn směrový hrot, symbol naučné stezky. Na
zbývající ploše je uveden pouze název naučné stezky. V hrotu směrovky je v příslušné
vedoucí barvě symbol značené trasy, po které naučná stezka vede. Je-li záhlaví uvedena
zkratka provozovatele naučné stezky, uvede se zde též zkratka Klubu českých turistů (KČT).
Pokud je naučná stezka vyznačkována výjimečně symbolem naučné stezky, přesunou
se údaje ze záhlaví ke spodnímu okraji směrovky mezi rok výroby a číslo směrovky a na
jejich původním místě se uvede název naučné stezky. Pokud budou vzdálenosti mezi
informačními místy NS většinou menší než 0,5 km, lze je na těchto směrovkách udávat s
přesností na 0,1 km. Symbol naučné stezky se umístí v hrotu směrovky.
Na směrovkách trasy značené pásovými značkami, po jejíž části vede souběžně
naučná stezka, se uvádí v záhlaví její název a příslušné řádky se doplňují symbolem NS
obdobně, jako je tomu u lyžařských tras.
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Obrazová část (obr. 4, obr 5., s. 17)
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6.4 Značení NS užívané Lesy ČR (zdroj: http://www.lesycr.cz/volny-cas-vlese/informacni-system-v-lese/Stranky/default.aspx)

Základní značení stezky

Druhové značení stezky
Užívá se k značení stezek či naučných stezek LČR. Informuje návštěvníka, zda je stezka přístupná pouze pěšky nebo je vhodná pro jízdu na kole
či na koni. Použití značení vychází z místních podmínek, může navazovat na obecné turistické či cyklistické trasy, jejich značení však
nenahrazuje. Používá se společně se značením směrovým.

Stezka pro chodce

Stezka vhodná i pro

Stezka vhodná i pro

cyklisty

jízdu na koni

Bezbariérový přístup

Směrové značení stezky
Označuje směrovou orientaci stezky.

Doleva

Doprava

Přímo
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Singltrek

6.5 „Příklady dobré praxe“
6.5.1 NS Buštěhrad
NS Buštěhrad představuje příklad spolupráce odborníka s místní komunitou. Obsahové a grafické
provedení jednotlivých panelů připravili členové občanského sdružení „Buštěhrad sobě“. Odborně na
obsah panelů dohlédla archeoložka Dana Stolzová, která se podílela na archeologických výzkumech v
Buštěhradě. Panely jsou zasazeny do keramických rámečků a každý je originál a motiv vždy vystihuje
charakter daného zastavení. Tyto rámečky vyrobily děti z místní Základní umělecké školy pod
vedením paní učitelky Hruškové. Foto Karolína Pauknerová 2008.

6.5.2 NS Chrást
NS je sice provedena konvenčním způsobem: jednotlivé panely jsou usazeny v dřevěných stojanech
při cestě, avšak zpracování jednotlivých zastaveníje na vysoké úrovni. Na každém panelu je mapka,
která ukazuje, kde se návštěvník právě nachází, podklad mapy je velmi dobře propojitelný
s turistickou mapou. Text panelů není příliš dlouhý a na každém panelu je vhodně doplněn
vyobrazeními. Vyobrazení mají popisky, vč. např. zde u panelu „Tvrziště“ autorů fotografií a roku
pořízení. Navíc jsou na každém panelu připraveny otázky pro děti, které se váží na jeho obsah. Foto
Karolína Pauknerová 2013.
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6.5.3 NS Kokotské rybníky
NS v okolí obcí Bušovice a Dýšina je příkladem zdařené realizace (veřejnosti zpřístupněna
v roce 2010) iniciované v rámci studentského projektu místním občanem (L. Záhlava). NS
vychází z důvěrné znalosti regionu, vyváženě kombinuje různé typy obsahu, má dětskou část,
náležité informace o autorech atd. Foto Jiří Woitsch, 2013.

6.5.4 Medvědí stezka
Třetí nejstarší NS na území ČR (zřízena roku 1967) je příkladem NS citlivě zakomponované
v obtížném, ekologicky mimořádně cenném terénu. Celodřevěná zastavení jsou nicméně
velice náročná na údržbu a jejich provedení nedovoluje umístit složitější textové a obrazové
informace. NS má nicméně velice svébytné „kouzlo“. Foto Jíří Woitsch, 2012.
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6.5.5 Cesta Kocoura Mikeše
Mikešova cesta sledující ve středočeské krajině (začátek NS je v Hrusicích) putování hrdiny
příběhů Josefa Lady je jedním z minima příkladů NS v ČR určených zejména dětem, včetně
nejmenších. Zároveň se jedná o NS tzv. literární. Je doprovázena povedenou internetovou
prezentací a možností absolvovat spolu s její návštěvou hru. Foto Jiří Woitsch, 2009.

6.5.6 NS Vodní svět
Bezesporu jedna z nejlepších realizací NS z posledních let – NS je primárně zaměřena za
život bobrů v CHKO Český les a další přírodovědné informace, avšak představuje četné a
kvalitně podané kulturně-historické a paměťové informace (zaniklá vesnice Kolm, odsun
německojazyčného obyvatelstva). NS je navíc vybavena nadstandardními prvky mobiliáře
(„bobří pozorovatelna“, audiopanel, herní prvky). O zdařilosti NS svědčí i její hojná
návštěvnost nejen turisty ale též obyvateli okolních obcí. Foto Karolína Pauknerová, 2012.
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6.6 Problematické realizace nebo stav NS a BIP
6.6.1 NS Lesná
Panel „Jedle v Českém lese“ je umístěn uprostřed smrkové monokultury. Spíše komicky pak
působí výsadba dvou jedlí po stranách zastavení. Foto Karolína Pauknerová 2012.

6.6.2 Příhraniční NS Rozvadov
Zastavení „Tillyho šance“ pojednává sice o velice zajímavém objektu vojenského opevnění z
Třicetileté války, avšak objekt sám se nachází poměrně daleko od panelu v lese a pro laika je
bez vyobrazení na panelu nemožné šance v lese nalézt. Foto Karolína Pauknerová 2012.
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Zastavení „Starý hraniční přechod“ je umístěno za silničním příkopem, který ten, kdo si panel
chce přečíst, musí překonat. Na panelu je umístěno neúměrně velké množství nezáživného
textu s chybami. Foto Karolína Pauknerová 2012.

6.6.3 NS Slánská hora
Panel „Archeologie slánské hory“ na NS obsahuje sice popis několika archeologických nálezů
ze Slánské hory, ale vyobrazení nabízí pouze jejich lokalizaci na staré fotografii. Pro laika je
téměř nemožné tato místa nalézt. Navíc je pro realizaci panelů použit velmi lesklý materiál,
který čtení panelů komplikuje. Foto archiv Karolíny Pauknerové 2010.
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6.6.4 NS Plakánek
NS má relativně kvalitní internetovou prezentaci (http://www.hrad-kost.cz/vyletyplakanek.php) a je vyznačena v turistických mapách, nicméně v terénu patrně nebyla nikdy
v úplnosti realizována. Patrná jsou jen nedokončená torza informačních panelů, výsledný stav
je pro návštěvníky mimořádně matoucí. Na obr. nerealizované zastavení „Lomy“. Foto Jiří
Woitsch, 2013.

6.6.5 NS Sklářství v okolí Lesné
Jedna z prvních NS vzniklých po roce 1989 byla zřízena v do té doby nepřístupném
pohraničním pásmu. Realizována byla místními nadšenci (zejm. Z. Procházka) a podpořena
obcí Lesná a programem Phare. Je informačně spolehlivá a staví na dokonalé znalosti lokality.
V důsledku dlouhodobého zanedbání údržby je ovšem NS v havarijním stavu. Foto Jiří
Woitsch, 2012.
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6.6.6 NS Knížecí stolec
NS realizovaná za značných finančních nákladů v roce 2013 v částečně zpřístupněné části
VVP Boletice. NS prochází kulturně-historicky pozoruhodnou oblastí, přesto obsahuje
výhradně informace přírodovědného charakteru (je monotematická). Navíc informace jsou
prezentované encyklopedickým způsobem příliš náročným a nezáživným pro běžného
návštěvníka. NS doplňuje nevhodný mobiliář (městské odpadkové koše). Foto Jiří Woitsch,
2013.

6.6.7 BIP Jedlina
Bodové informační panely realizované Správou CHKO
Český les se vyznačují profesionální grafikou a obsahem
ztvárněným s mimořádnou znalostí paměti krajiny a jejích
obyvatel současných i minulých (všechny BIP jsou
českoněmecké). Množství prezentovaných informací a
jejich podrobnost (obrovské množství faktografických
údajů) nicméně běžného návštěvníka od studia BIP
spíše odrazují. Méně by bylo v tomto případě více.
Foto Jiří Woitsch, 2012.
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