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Krajina je nositelka příběhů
Ústředním předmětem našeho zájmu bude krajina. Umíme-li se dívat, resp. víme-li, na co se dívat, 
a porozumíme-li, co nám to říká, je krajina stejně dobrým pramenem znalostí o světě kolem nás jako 
knihy. Ne-li lepším, protože je to pramen prvotní, nezprostředkovaný a autentický. Jde tedy o umění 
číst v krajině. Krajina a kniha jsou si vůbec v mnohém podobné …

Proč číst právě v krajině?

Krajina je výsledkem setkávání člověka a přírody, v její tváři je zapsán nejen dlouhý přírodní vývoj, ale 
i vztah člověka k přírodě. Přírodní podstata je protkána historickými strukturami krajiny. Přes kraji-
nu můžeme porozumět vývoji přírody, historii člověka a hlavně jejich vzájemnému vztahu a ovlivňo-
vání, včetně naší opomíjené, ale existenční závislosti na přírodě.

Liší se čtenář knihy a krajiny?

K tomu, abychom mnohovrstevnaté knize krajiny porozuměli, je potřeba řada informací a znalostí. 
Mnohé z nich by měly patřit k základní gramotnosti člověka, jiné jsou opravdu specializované a lze 
těžko očekávat, že by je měl znát každý – ty nám musí otevřít odborník – specialista. Podobné je čtení 
knihy tištěné – abychom jí porozuměli, potřebujeme znát písmena, znát jazyk, mít bohatou slovní 
zásobu, ale mnohdy potřebujeme i slovník či něčí vysvětlení.
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V krajině jsou zapsány příběhy. I  to je důležitá podobnost s knihou – příběh poutá naši pozornost, 
udržuje náš zájem o čtení, prostřednictvím příběhu porozumíme souvislostem. Tak jako by nás ne-
bavilo číst a učit se ze slovníku, tak málo je poutavé a užitečné číst v krajině jen jednotlivé věci bez 
objevování jejich souvislostí, bez odhalování tajemství či pointy. Příběhy nám v krajině může vyprá-
vět vegetace, terénní tvary, složení půdy. Najdeme tu neuvěřitelné příběhy vzniklé z popudu sil čistě 
přírodních – geologických a často klimatických – i napínavé příběhy vytvořené lidmi, kteří v krajině 
žili, lépe či hůře s ní hospodařili, často i bojovali o přežití. Příběh se skrývá za tím, proč je za naší obcí 
právě smrkový les a ne jiný. Kde se vzal na louce ostrůvek rumištní vegetace nebo proč tato louka tak 
pestře kvete, zatímco jiná působí jednotvárně jako pole. Co dělá pečlivě vyskládaná zídka uprostřed 
hlubokého lesa, proč má koryto řeky právě takový tvar, proč už tu dávno není živočich, který tu kdysi 
doma byl …

Knize snadněji porozumí člověk sečtělý. Tak jako nám čtení nových knih usnadňuje to, že jsme již 
dříve hodně jiných přečetli, pomáhá nám i v krajině, jsme-li již zvyklí se na ni dívat a snažit se jí poro-
zumět. A platí to dokonce i navzájem mezi tím, co známe z knih tištěných a co vidíme v knize krajiny. 
V  porozumění krajině pomáhá často to, co již známe z  knížky o  místní historii či přírodě, z  místní 
pověsti či románu, a naopak zajímavost, kterou vidíme v krajině na vlastní oči, nás vede k tomu, že se 
začteme do textu, který by nás předtím možná ani nenapadlo vzít do ruky. 
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Jak se v publikaci orientovat?
Je pro vás či vaši organizaci důležité umět zprostředkovat místním lidem zážitek v krajině, která 
nese příběh či poselství? 

Publikace se zaměřuje na metody, jak lze tyto příběhy objevovat a následně zpracovat. Cílem je, aby 
čtenář poznal různé možnosti, jakými lze interpretovat krajinu. V  kapitolách najdete špetku teorie 
a následně praktické příklady, tipy a odkazy rozšiřující probírané téma. Prostor je vyčleněn také pro 
otázky, které vám pomohou odpovědět si na to, zda je inspirace a metoda interpretace přenositelná 
do podmínek vaší organizace a regionu. 

Pro koho je publikace určena?

V první řadě si klade za cíl inspirovat lektory, průvodce či pedagogy, kteří připravují produkty interpre-
tující místní přírodní a kulturní hodnoty. Zaujmout může tedy jak  pracovníky nestátních neziskových 
organizací, tak i veřejné sféry, například ze správ chráněných krajinných oblastí či národních parků.

Jak rozumět piktogramům?

Použité piktogramy vám umožní si kapitoly rozšířit o praktické příklady, četbu další literatury nebo 
o ověřená doporučení z praxe.

Doporučujeme vám zajímavou publikaci nebo webový odkaz, 
který rozšíří uvedenou problematiku. 

Inspirace příkladem dobré praxe.

Doporučení či tip k zamyšlení.  



8

Co je to interpretace a jaké má zásady?

Interpretační zásady
• Co je to interpretace a jaký má vztah k ekologické výchově?

• Kde má interpretace své kořeny a jak souvisí s ochranou přírody a krajiny?

• Jaké má interpretace zásady a proč se přirovnává k budování mostu?

• O co interpretace usiluje?
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Co je to interpretace a jaký vztah má k ekologické výchově?

Zakladatel interpretace Freeman Tilden definuje interpretaci jako vzdělávací aktivitu, která odkrývá 
hlubší smysl a  vztahy za  pomoci původních objektů, přímé zkušenosti a  ilustrativních prostředků. 
Není to předávání pouhých faktických informací. Druhý významný autor z oboru interpretace Don 
Aldridge míní, že interpretace je umění vysvětlit význam místa pro návštěvníky s cílem podpořit my-
šlenku jeho ochrany. Interpretace se na rozdíl od mnoha jiných metod a forem ekologické výchovy 
zaměřuje zejména na návštěvníky, kteří přicházejí ve svém volném čase. Hlavní odlišností je tedy dob-
rovolná účast na programu. Účast není podmíněna vnější pobídkou (např. povinná školní docházka, 
známky, diplom, kariéra, zvýšení příjmů), ale vnitřním zájmem (např. potřeba zábavy, zvědavost, 
pobyt v přírodě, poznání místa). Poznání cílové skupiny je zásadní pro celý proces plánování. Zna-
lost cílové skupiny nám totiž umožňuje dobře zvolit prostředky k naplnění cílů interpretace. Je proto 
například jedním z nástrojů, které využívá pro dosažení svého poslání i středisko SEVER. Pomáhá 
směřovat k udržitelnému životu na Zemi prostřednictvím praktických a atraktivních forem ekologic-
ké výchovy, vzdělávání a osvěty.

Kde má interpretace své kořeny a jak souvisí s ochranou přírody a krajiny?

Interpretace vznikla v anglosaských zemích, kde se vznikem národních parků vyvstala potřeba najít 
způsob, jakým efektivně působit na rozum i cit návštěvníků tak, aby ocenili hodnoty přírody a začali 
akceptovat ochranu přírody jako aktivní pomoc při jejím zachování. Později se metody ukázaly být 
přenositelné do přípravy nejen průvodcovaných programů, ale i do příprav expozic nebo konceptů 
celých návštěvnických středisek. Prvním autorem, který systematicky popisoval zásady interpretace, 
byl její zakladatel Freeman Tilden. Následovníci – Ted Cable, Larry Beck – však pokračovali a rozvíje-
li dál konkrétní principy a jejich uplatnění v praxi.

Jedno z návštěvnických středisek v národním parku Bavorský les interpretuje příběhy míst-
ních lidí z doby jeho vzniku. Hlavním tématem expozice se stalo hledání odpovědi na otázku: 
Jak vznik národního parku ovlivní každodenní život místních lidí a život regionu? Autentic-
ké rozhovory a výpovědi lidí v expozici dokázaly objektivně ukázat, jak složitý proces to byl.

Jaké má interpretace zásady a proč se přirovnává k budování mostu?
• Interpretace se vztahuje k jednotlivci, jeho osobnosti nebo životní zkušenosti.
• Interpretace je používání živých obrazů, příběhů, nepřenáší strohou informaci.
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• Interpretace funguje pomocí provokace, nikoliv instruktáže.
• Interpretace má jasnou strukturu a hlavní sdělení.
• Interpretace představuje celek.
• Interpretace se vztahuje k lidem – dotýká se co nejvíce smyslů i srdce.
• Zásady interpretace jsou rozrůzněny pro dospělé i děti.
• Interpretace je svým způsobem umění a je možné si ji do určité míry osvojit.

Interpretace má spojovat dva pomyslné břehy. Jedním z nich je návštěvník jako člověk, který má touhu 
po poznání, který má v sobě očekávání, znalosti a možná už i předchozí zkušenost. Druhým břehem 
jsou různé trvalé fenomény krajiny a artefakty ze života lidí, které je možné poznat, vnímat a zažít. 
Interpretace je mostem spojujícím oba břehy. Pilířem tohoto mostu, který zajišťuje jeho stabilitu, je 
vůdčí myšlenka a způsob komunikace lektora s návštěvníky. 

Hlavní sdělení musí být srozumitelné a  jednoznačné. Dílčí sdělení vždy rozvíjí a naplňují 
sdělení hlavní. 

O co interpretace usiluje?

Co je krajina? Pokud přijmeme odpověď, že krajina je výsledek setkávání člověka s přírodou, pak je 
právě ona nejpřirozenějším předmětem interpretace.  Interpretace usiluje o porozumění, obdiv a re-
spekt k místním jevům, procesům a příběhům, které jsou založeny na pochopení souvislostí a kon-
textu. Interpretace je hledání cesty v krajině, po které už před námi prošly mocné přírodní síly i tisíce 
lidí či jiných tvorů se svým příběhem. Dobrá interpretace je schopná nejen tento příběh objevit, ale 
také na něj navázat a představit ho lidem takovým způsobem, že se chtějí stát jeho součástí, i kdyby 
jen na krátkou chvíli. 

PTÁČEK, Ladislav, RŮŽIČKA, Tomáš (ed.). Jak pře(d)kládat svět: základy dobré inter-
pretace. Brno: Nadace Partnerství, 2012, 123 s. ISBN 978-80-904918-5-4.

V Německu a dalších zemích Evropy existují tzv. plánovací kanceláře, které pomáhají orga-
nizacím s kompletním zajištěním plánování a realizace interpretace, např. www.kon-tiki.eu. 

Pro získání zkušeností je potřebné připravovat programy, lektorovat je, ale stejně důležité je 
získávat inspiraci od lidí z oboru. Jedním z komunikačních kanálů jsou facebookové strán-
ky Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, facebook.com/simidcr. Naleznete tam 
od interpretátorů mnoho praktických příkladů včetně fotografií a komentářů.
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Průvodce krajinou
Osobní interpretace krajiny

Přednosti a úskalí osobní interpretace krajiny
• Proč se pouštět do osobní interpretace krajiny?

• Na  co si dát při osobní interpretaci pozor a  proč je osobní interpretace méně využívána 
než interpretace prostřednictvím samoobslužného programu, expozice, naučné stezky či 
naučné tabule?
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Proč se pouštět do osobní interpretace krajiny?

Osobní interpretace – tedy ty formy interpretace, kdy se setkáváme s účastníky tváří v tvář a v bez-
prostřední interakci – má samozřejmě v porovnání s interpretací zprostředkovanou pouze „médii“ 
(texty, obrazy, zvuky a  jinými prostředky bez účasti živého zprostředkovatele – lektora, průvodce, 
animátora…) své obrovské výhody, ale také některé nevýhody. 

Lektor/průvodce může motivovat svým příkladem, může bezprostředně reagovat na momentální si-
tuaci jednotlivců, skupiny i prostředí a interpretaci dle aktuální potřeby upravovat. Je zde prostor pro 
improvizaci. Může pružně reagovat na to, když je něco nesrozumitelné, když účastník potřebuje další 
vysvětlení či upřesnění, a na specifický individuální zájem. Jen při této formě interpretace je možné 
dostat se až do fáze, kdy místo klasického schématu „poučující lektor – poučené publikum“ vznikne 
„učící se společenství“, kdy iniciátor interpretace není už hlavním zdrojem informací, ale spíše mode-
rátorem situace, v níž interpretují a navzájem se učí všichni včetně jeho samotného.

Samozřejmě jde o předpoklady, jejichž skutečné naplnění závisí až na tom, zda a jak je lektor/průvod-
ce nakonec opravdu dokáže využít. 

Kvalita osobní interpretace závisí tedy jak na vytvořeném programu, tak na osobnosti lek-
tora/průvodce. Program, do kterého vstupuje celá osobnost interpretátora, má vyšší šanci 
být skutečně motivující a účinný. 

Erudovaným průvodcem krajinou východních Čech je například pedagog náchodského gym-
názia Jan Ježek. O atraktivních místech, kam jeho exkurze míří, a o jeho pojetí interpretace 
těchto míst se lze dozvědět více na jeho webových stránkách: http://bohemiaorientalis.cz/.

Na co si dát při osobní interpretaci pozor a proč je osobní interpretace méně využívána než inter-
pretace prostřednictvím samoobslužného programu, expozice, naučné stezky či tabule?

Odvrácenou stranou osobní interpretace je především její dlouhodobá náročnost na zdroje –  lidi, čas 
i finance. Nikoli náhodou vznikají v atraktivních územích či v muzeích a expozicích mnohem častěji 
samoobslužné trasy než pravidelná nabídka lektorovaných a průvodcovaných programů. Expozice 
a stezky sice vyžadují větší jednorázovou investici, ale pak si po delší dobu vystačí s relativně malými 
provozními náklady. Na  druhou stranu se osobní interpretace (např. nabídka průvodcovaných ex-
kurzí v atraktivním území) může stát vyhledávanou a rozumně placenou službou v rámci cestovního 
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ruchu – vyžaduje to však nejen samotné interpretační dovednosti, ale také schopnost organizační-
ho zajištění a vybudování určité infrastruktury (propagace nabídky, koordinace systému objednávek 
a  zajištění exkurzí…), takže tuto možnost využije spíše větší organizace než jednotlivec nebo malá 
nezisková organizace.

Ucelený systém průvodcovských služeb přírodou, které si může veřejnost objednat, u nás za-
tím funguje zejména v Národním parku Šumava (především díky inspiraci ze sousedního 
Národního parku Bavorský les) – více se dozvíte na domovských stránkách Národního par-
ku Šumava: http://www.npsumava.cz/cz/1072/sekce/pruvodci-sumavou/.

Průvodci by měli prokazovat opakovaně svoji kvalifikaci, protože ne všichni průvodci jsou 
v  denním kontaktu s  návštěvníky. V  Národním parku Bavorský les proto musí mít ke  své 
činnosti certifikaci. Certifikát získají po absolvování14 denního školení, kurzu zdravovědy 
a závěrečné zkoušky. Svoji kvalifikaci každoročně obhajují doložením seznamu průvodcova-
ných programů a účastí na vzdělávacích seminářích. 

S osobní interpretací souvisí i některé velmi praktické otázky. Více než u jiných typů interpretace nese 
lektor/průvodce odpovědnost za bezpečnost skupiny. Musí být připraven na aktuální řešení otázek 
vybavenosti účastníků do terénu. Jejich vybavení musí být dobře zvolené, aby se účastníci například 
byli schopní vyrovnat s náhlou změnou počasí v náročném terénu.

Další obtížnější stránkou osobní interpretace může být větší náročnost udržování její vyrovnané kva-
lity a její evaluace (např. kvůli proměnlivějším podmínkám a možnostem různého provedení program 
od programu v porovnání s naučnou stezkou či stálou expozicí). 

Od roku 2014 se můžete stát kvalifikovaným průvodcem přírodou. Více se dozvíte na webo-
vých stránkách Národní soustavy kvalifikací: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifika-
ce-541-Pruvodce_prirodou. 
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Osobní interpretace uvnitř a venku
• Venku nebo uvnitř? Co tam na nás číhá?

• Jak venku udržet pozornost a zájem účastníků? 

• Proč je uspořádání účastníků klíčové pro komunikaci?

• Vybírat jen to, co směřuje k cíli, nebo využít všech zajímavostí v terénu?
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Venku nebo uvnitř? Co tam na nás číhá?

Při interpretaci je klíčovým principem bezprostřední kontakt s tím jevem, který zprostředkováváme. 
Protože objektem našeho zájmu je krajina, měla by samozřejmě dostávat přednost interpretace přímo 
tam, kde krajinu vidíme na vlastní oči, můžeme se jí dotknout, naslouchat, cítit…, tedy venku (což 
platí samozřejmě nejen u osobní interpretace). Ne vždy však takovou možnost máme a k osobní in-
terpretaci krajiny pak může docházet i v interiérech (příkladem může být průvodcovaná expozice či 
program s lektorem v místnosti). 

Obě prostředí přinášejí poněkud specifické nároky, jak pracovat se skupinou, která se programu 
účastní. Zatímco venku hrozí ztráta pozornosti a  zvýšená nesoustředěnost (rozptylování velkým 
množství podnětů nesouvisejících s tématem, obtížnější možnost lektora/průvodce obsáhnout např. 
hlasem či pohledem na celou skupinu), uvnitř je naopak problémem vtáhnout účastníky do skuteč-
nosti, která je interpretována. 

Uspořádání skupiny je klíčovým momentem pro udržení pozornosti, zájmu a zapojení účast-
níků. Mohou účastníci sledovat lektora? Mohou komunikovat navzájem? To vše zde hraje 
roli v tom, do jaké míry mohou účastníci komunikovat a zapojit se aktivně do dění.

Jak venku udržet pozornost a zájem účastníků? Proč je uspořádání účastníků klíčové pro ko-
munikaci?

To, aby účastníci při výkladu či některých aktivitách seděli či stáli v kruhu (či půlkruhu), není samo-
účelným výstřelkem módních vzdělávacích trendů, ale logickým důsledkem toho, že ve skupině bude 
komunikace probíhat zcela jinak.

Je zásadní, aby všichni viděli na lektora i na všechny ostatní navzájem. Pokud někteří na lektora skoro 
nedohlédnou, budou si stát či sedět navzájem za zády nebo tvořit různé rozptýlené hloučky, místo aby 
si viděli do tváře, s velkou pravděpodobností to naruší komunikaci. Průběh diskuze je ovlivněn i tím, 
zda je lektor jedním z lidí stojících v kroužku či zda stojí proti skupině (rozdíl v komunikaci lze tedy 
očekávat i mezi zmíněným kruhem a půlkruhem). 

Rozmístění skupiny je například typickým úskalím při jedné z nejčastějších forem osobní komunika-
ce venku – při exkurzi s průvodcem. Typický je obrázek průvodce kráčejícího v čele skupiny a ukazu-
jícího na trase okolní zajímavosti, na něž ovšem dohlédne a o nichž něco zaslechne jen pár účastníků, 
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kteří jsou bezprostředně za ním, zatímco velká část se nudí nebo se zabývá svými věcmi vzadu. Řešení 
jsou zdánlivě jednoduchá. Doporučení, která jsou zásadní: dodržet přiměřenou velikost skupiny, vý-
klad je na zastávkách a pro všechny, vybírat pro výklad vhodná místa, kam se vejde celá skupina tak, 
aby viděla na průvodce a mohla sledovat, co říká a ukazuje, navíc tak, aby mohla komunikovat mezi 
sebou navzájem. Samozřejmě terén nám to může někdy znesnadňovat a musíme hledat tvořivá řešení.

Ze zdánlivě samozřejmých věcí je dobré při venkovních programech nezapomenout na to, že naslou-
chat delšímu výkladu ve stoje nebo v chladnu a vlhku apod. je náročné. Takový výklad by neměl být 
příliš dlouhý a i z tohoto důvodu by měl být program co nej(inter)aktivnější.

Jak už bylo řečeno, hlavní výhodou venkovních programů je přímý kontakt s tím, co je tématem inter-
pretace. 

To ovšem přináší i jeden výrazný nárok na promýšlení výstavby programů venkovních opro-
ti programům v  interiéru. Zatímco v  místnosti si program díky pomůckám mohu sesta-
vit v podstatě svobodně, jak mi logicky nejlépe vyhovuje, v terénu se musím více přizpůsobit 
tomu, co je na kterém místě k dispozici a hledat kompromis mezi logickou výstavbou progra-
mu a potenciálem jednotlivých míst. 

Vybírat jen to, co směřuje k cíli, nebo využít všech zajímavostí v terénu?

Udržet logickou výstavbu programu je úkol o to těžší, že krajina nabízí nespočetně zajímavých jevů, 
které toho, kdo jim rozumí, lákají, aby se o ně s účastníky podělil. V této souvislosti platí, že „méně je 
někdy více“ a že se vyplatí soustředit především na to, co směřuje k  cíli programu. Výsledkem by totiž 
mohlo být, že hlavní poselství programu účastník ve spoustě nesourodých zajímavostí ani nezachytí. 
To by ale znamenalo, že naše úsilí, které mělo za cíl efektivně předat hlavní sdělení, se minulo účinkem.

V  programu zaměřeném na  biomonitoring kvality vodního toku prostřednictvím vodních 
bezobratlých se nabízí široká škála zajímavostí o pozorovaných organismech, jejich přizpů-
sobení životu v  prudce tekoucí vodě (a  porovnání s  organismy z  vod stojatých), odlišnos-
ti jednotlivých rodů, druhů, čeledí, zajímavosti o areálech výskytu, o jejich rozmnožování, 
způsobu výživy či životním cyklu. Pokud je však hlavním smyslem programu to, aby účastní-
ci „objevili“, že podle složení organismů lze posoudit stav (ohrožení, znečištění) životního 
prostředí, je potřeba, aby se lektor/průvodce nenechal příliš „svést“ k tomu, že většinu pro-
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gramu nakonec stráví líčením zploštělých těl, přísavek, háčků a jiných skvělých adaptací, 
které umožňují živočichům udržet se v dravém horském potoce. 

K osobní interpretaci na téma „bioindikace a biomonitoring“ naleznete konkrétní náměty 
v publikaci KULICH, Jiří, PIGULA, Topí, GUTZEROVÁ, Naděžda, HRUBÝ, Pavel. Bioin-
dikace a biomonitoring aneb jak poznat v jakém prostředí žijeme. Horní Maršov: SEVER, 
2002. ISBN: 80-902976-7-6.

Již zmíněné hlavní úskalí vnitřního prostředí – tedy to, že s předmětem našeho zájmu, krajinou a je-
jími prvky, nejsme v přímém kontaktu, lze alespoň z nějaké části překonávat úpravou prostředí a po-
můckami. Obecně by mělo být prostředí vždy příjemné a podnětné – těžko si představit plné ponoření 
do  programu zaměřeného na  krásy krajiny v  bezútěšných prostorách oprýskané učebny. Ještě více 
než v terénu jsou pak v místnosti důležité objekty, které nás se skutečností, kterou interpretujeme, 
propojí více než slova – tedy obrázky, mapy, fotografie, přírodniny nebo artefakty.

Objekty, které nám umožňují názorně upozornit na širší souvislosti, jsou neméně důležité i při pro-
gramech venkovních. Je jednou z výhod osobní interpretace, že pod kontrolou lektora můžeme účast-
níkům nabídnout i v terénu pestřejší spektrum přírodnin, artefaktů a také pomůcek k soustředěněj-
šímu pozorování okolní krajiny (dalekohledy, lupy, kukátka, měřicí nástroje a přístroje, nástroje pro 
sběr přírodnin apod.), které by v případě samoobslužných tras vůbec nebylo možné exponovat či vyu-
žít nebo by u nich hrozilo rychlé poničení (ať už vandalismem či povětrnostními podmínkami).
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Osobní interpretace je práce „tváří v tvář“
• S jak velkou skupinou lze vůbec pracovat „tváří v tvář“?

• Co nám k této práci pomůže?
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Se specifiky osobní interpretace souvisí nejen uspořádání prostoru a účastníků, ale i velikost skupiny. 

Podle doporučení by skupina pro osobní interpretaci neměla být o mnoho větší než 20 osob. 

V praxi jsme ale často konfrontováni s tím, že skupina má velikost větší školní třídy či zaplněného au-
tobusu – tedy i přes 30 osob. Jednou z možností je skupinu rozdělit mezi dva lektory. Tento způsob je 
hojně doporučován, má své výhody, ale i některá úskalí. Mezi úskalí patří větší náročnost na lidské ka-
pacity a organizaci práce, což může být pro malá ekocentra limitující. Na druhou stranu, pokud třídní 
kolektiv není rozdělen, může pro něj být společné sdílení některých zážitků a zkušeností přínosnější, 
než pokud bychom jej mechanicky rozdělili na menší skupiny.

Osvědčenou možností, která usnadní práci s trochu větší skupinou i jedinému lektoru/prů-
vodci, je rozdělení do menších „pracovních“ skupinek. Skupinky dle zadání lektora/průvod-
ce samy něco sledují, řeší, komunikují a  lektor/průvodce skupiny navštěvuje a věnuje se jim 
individuálně. Takové skupinky by neměly mít více než pět členů, protože při větší skupině 
již hrozí podobný efekt jako u velkých skupin, že ne všichni pak mají důvod a příležitost se 
do činnosti zapojit a někteří účastníci ztrácejí zájem.

Dále hraje roli vnímavost lektora, jak účastníkům porozumí a dokáže vnímat jejich potřeby, zájmy 
i  náladu. Kromě pozorovacích schopností a  empatie lektora může v  nastavení osobní interpretace 
pomoci, pokud o účastnících může lektor získat nějaké informace předem. Jsou místní nebo ze vzdá-
leného města? Jaká je jejich profese, resp. co je ve skupině spojuje? Mají nějaká přání a jaká jsou jejich 
očekávání?

Naprostou nezbytností je zajištění fyzických potřeb účastníků, protože jinak je jasné, že pro-
gram nemůže fungovat a trápit se bude lektor i účastníci. Průvodce, který nevymezí prostor 
pro odpočinek a jídlo nebo zvolí tempo, které nereaguje na kondici všech účastníků, s velkou 
pravděpodobností nezažije skupinu, která se učí, objevuje a má podmínky pro seberealizaci.

V každém případě umožňuje osobní interpretace (na rozdíl od forem zprostředkovaných) individuál-
ní přístup. To, aby ho lektor využil a opravdu s tím pracoval, aby nevnímal skupinu jako jednu masu, 
ale reagoval na jednotlivé účastníky, na jejich zájem a potřeby, je pro vyznění velmi důležité. 
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Dobrá osobní interpretace je závislá na dobrém lektorovi/průvodci
Jak se pozná dobrý lektor/průvodce?

Než budete číst dál, zkuste si udělat svůj vlastní výčet vlastností dobrého lektora:
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Už jsme se zmínili o tom, že vnímání osobní interpretace ovlivňují dva základní faktory. Prvním fakto-
rem je připravenost interpretace a druhým faktorem je lektorova/průvodcova komunikace s návštěv-
níky. 

Práce lektora/průvodce je nepochybně náročná – potřebuje být tak trochu rétorem, pedagogem, mo-
derátorem i psychologem. Potřebuje nejen umět zajímavě zprostředkovat téma, ale také najít způsob 
jak pracovat s hlasem, aby dokázal ztišit rozpovídané účastníky, nebo jak adekvátně reagovat na pro-
jevy problematických účastníků.

K osobnosti lektora a lektorským dovednostem byly popsány stovky stran, existuje celá řada publikací 
a nabízí se řada školení. Na druhé straně je třeba jisté opatrnosti při zobecňování doporučení, jak má 
lektor mluvit, chovat se a vypadat. Čím jeden lektor v pozitivním slova smyslu zaujme, to u druhého 
lektora může působit zvláštně. Tady jsou nejzákladnější zásady a předpoklady úspěšného lektora.

Troufáme si tvrdit, že úplně nejdůležitější jsou dvě věci: zaujetí samotného lektora tématem 
a vztah lektora k účastníkům.

Účastníci ocení, pokud z lektora vyzařuje hluboký zájem o téma a osobní vztah k němu dle úsloví: „Kdo 
chce zapalovat, musí sám hořet“. Samozřejmě, že takový vztah bývá spojen i s dobrou znalostí tématu, 
schopností představit ho v novém světle, upozornit třeba i na netušené souvislosti a zajímavosti.

Zároveň by však lektor neměl být specialistou zahleděným jen a  jen do „svého“ tématu či dokonce 
dogmatickým hlasatelem jediné pravdy. Otevřenost, zájem o účastníky, schopnost objevit jejich zá-
jmy, reagovat na ně a naslouchat jejich názorům, je druhou polovinou úspěchu. Důležitým uměním 
v této souvislosti je nesporně umění klást otázky, které účastníky inspirují k jejich vlastnímu uvažo-
vání nad tématem interpretace.

Jakou hrají tyto dva lektorské předpoklady v programu roli lze ilustrovat například na pro-
gramu „Co máme za humny“ využívaném na pracovišti Střediska ekologické výchovy SE-
VER v Horním Maršově. V programu je využíváno principů bioindikace a biomonitoringu, 
ve kterém účastníci objevují vybrané organismy (např. drobné bezobratlé ve vodním toku) 
a snaží se podle jejich složení „přečíst“, co vypovídají o místním prostředí. Jde tedy v zásadě 
o zjednodušený přírodovědný průzkum, což je téma, které většině běžných účastníků není 
úplně blízké, vstupuje do něj i obava a pocit strachu či štítění se některých druhů živočichů. 
To, jak program tohoto typu vyzní, závisí na tom, zda lektor sám strhává svým příkladem 
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při objevování, zda umí o nalezených živočiších povědět zajímavé souvislosti, zároveň však 
i  to, zda tuto specializovanou činnost umí uvést do  souvislostí s  běžným životem a  zájmy 
účastníků (např. jak poznat čistotu vody).

Hledáte pro inspiraci zpracované metodiky terénního programu? Vyzkoušejte praktické 
publikace střediska SEVER: Týden pro udržitelný život, Umíme číst v  krajině, víme, kde 
jsme doma nebo metodickou příručku Za naturou na túru, kterou lze volně stáhnout v PDF 
na webových stránkách: www.zanaturou.cz.

Dále je samozřejmě potřeba myslet na kultivovaný projev a vzhled, ale zároveň je dobré být sám se-
bou a chovat se přirozeně. Je-li lektor autentickou osobností a motivuje svým vlastním zájmem o věc, 
odpustí mu účastníci (nebo dokonce přijmou jako součást jeho osobnosti) i něco z toho, co příručky 
zásadně nedoporučují. Ať jsou to děravé ponožky či jinak neúpravný zevnějšek, parazitní slůvka či ře-
čová vada. Tím samozřejmě nesnižujeme význam zmíněné kultivovanosti a toho, že je dobré vnímat, 
že ovlivňuje nejen verbální projev, ale i vzhled a mluva těla. U amatérů lze leccos odpustit, ale v přípa-
dě profesionálů je neupravený zevnějšek znakem neprofesionality a snižuje důvěryhodnost průvodce 
v očích účastníků. Pokud průvodce neudělá dobrý první dojem, bude muset vynaložit zvýšené úsilí, 
aby návštěvníky získal.

Co byste ještě doplnili? Potřebujete si zaznamenat, co vás zaujalo?
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Výstavba programu při osobní interpretaci
• Podle čeho se pozná dobrý program?

• Co nevynechat při popisu programu?

• Co je to důkaz o učení?
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Podle čeho se pozná dobrý program?

Důležité pro získání zájmu účastníků je kromě lektorova/průvodcova podání samozřejmě i to, jak je 
program vystavěn. Z podstaty interpretace plyne, že program by měl být postaven na učení v souvis-
lostech a že by měl probíhat formami, které účastníky baví. Program by tedy neměl být ani snůška 
faktů podávaná způsobem „napravo vidíte, nalevo vidíte, nyní přejdeme do další místnosti - na další 
stanoviště“, ale ani prázdná show strhujícího lektora.

Program by měl mít nosnou myšlenku - co chceme, aby účastníci pochopili, objevili a vzali za své. 
Navíc by měl být program příběhem. A jako v každém příběhu, zájmu a zapamatování pomůže samo-
zřejmě pointa.

Program by měl být postaven promyšleně tak, aby si z něj účastníci odnesli co nejvíce. Pomoci nám 
mohou různé modely efektivního učení. Ten nejjednodušší doporučuje nejprve oživit v  myslích 
účastníků to, co už o věci sami vědí nebo si o ní (třeba i nepřesně nebo „špatně“) myslí, pak pokračo-
vat tím, co nového chce lektor účastníkům o tématu sdělit, s čím je chce konfrontovat a na závěr nový 
pohled na téma upevnit připomenutím toho, co jsme vlastně všechno zažili (model se proto jmenuje 
Evokace – Uvědomění – Reflexe, často používanou zkratkou je E-U-R). Existuje však pochopitelně 
řada dalších možností, jak program vystavět. Dalšími koncepty jsou například projektové či problé-
mové učení.

Slyšeli jste o organizaci, která v ČR vzdělává pedagogy a lektory, aby uměli uplatnit model 
E-U-R v praxi? Že ne, pak klikněte na www.kritickemysleni.cz.

Co je to důkaz o učení?

Program by měl účastníky bavit. Základním rysem interpretace je skutečnost, že účastníci se zapoju-
jí na základě  vlastního vnitřního zájmu a nikoli vnějších pobídek typu „lepší známky“, „lepší kariéra“ 
apod. Pokud se je nepodaří zaujmout, nejsou nic platné sebelepší odborné informace a sebedůležitější vý-
zvy. Interpretace, která účastníky nudí, nefunguje. Atraktivitě programu přispěje například prostor pro 
vlastní aktivitu účastníků, pocit nevšedního zážitku, dobrodružství, vtažení do děje „příběhu“, dosažení 
určitého úspěchu (správné řešení otázky), momenty objevitelství, tajemství, překvapení, „aha“ efektu. 
V programu by měl být jasně definovaný moment, ve kterém lektor pozná tzv. důkaz o učení. Moment, 
v němž vystoupí na povrch cíl programu - poukazovat a odkazovat na hlubší poznání. V tu chvíli účast-
níci pracují způsobem, z něhož je zřejmé, že objevili podstatu tématu a spojili ji se svými zkušenostmi. 
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Program „Co si pamatuje krajina“, který vznikl na pracovišti Střediska ekologické výchovy 
a etiky Rýchory – SEVER v Horním Maršově, může ilustrovat zmíněné principy:

1. Má nosné téma – v tomto případě je jím dynamika vývoje krajiny ve vzájemné interakci 
člověka a přírody. Cílem je uvědomění si, jak se krajina pod vlivem člověka měnila a mění 
a jaký zásadní vliv to zpětně má na lidskou společnost. 

2. Jednotlivé informace jsou provázány do logického celku - jde vlastně o exkurzi, ovšem ex-
kurzi nejen prostorem, ale i časem – účastníci v chronologické řadě procházejí a „na vlastní 
oči“ postupně vidí (samozřejmě s dopomocí různých textů, starých obrázků a imaginace) 
charakteristická (zlomová) období vývoje místní krajiny.

3. Program pracuje s příběhy a s aktivním zapojením účastníků, kteří sami „objevují“ v kra-
jině a  podpůrných materiálech různé souvislosti. Na  každé zastávce se nachází charakte-
ristický fenomén daného místa a času. Tento fenomén je společně „objevován“, a proto jsou 
důležitou součástí každého zastavení ilustrační materiály – dobové fotografie či kresby, sta-
ré mapy, trojrozměrné předměty, které jsou pro účastníky indiciemi ke zjištění nějaké zajíma-
vosti. Zkoumaný jev je rovněž ilustrován konkrétním příběhem, například jaká byla příčina 
tragické smrti prvního známého krkonošského stavitele klaus Hanse Ottera, co zažila a vi-
děla v Krkonoších komise vyslaná z kutnohorských dolů na inspekci stavu lesů v r. 1608.

4. Na exkurzní část navazuje zpravidla část, kdy účastníci sami hlouběji zkoumají infor-
mace a reflektují zkušenosti z exkurze z některého období – např. v malých skupinách stu-
dují dostupné zdroje a chystají dramatické „skeče“ (scénky), připravují prezentaci či malují 
poster ilustrující vybrané období a s ním spojený příběh.

Více o  programu se lze dozvědět např. v  publikaci: KULICHOVÁ, Hana, KULICH, Jiří. 
Týden pro udržitelný život, aneb Program Člověk a prostředí: jak připravit kurz (pobytový 
výukový program) o životním prostředí a udržitelném rozvoji pro žáky 2. stupně ZŠ a stu-
denty SŠ. Horní Maršov: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, 2005, 155 
s. ISBN 80-86838-05-6. 

Příběhy i související faktografie o vývoji krajiny jsou shromážděny v publikaci: KULICHO-
VÁ, Hana (ed.). Čítanka z východních Krkonoš. 3. rozš. vyd. Horní Maršov: Středisko eko-
logické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, 2008, 91 s. ISBN 978-80-86838-23-6. 
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Pro zlepšování programů by mělo být samozřejmou součástí sbírání zpětné vazby od účastníků a naše 
vlastní vyhodnocení, zda jsme dosáhli toho, co jsme chtěli. Zpětnou vazbu od účastníků můžeme zís-
kat pozorným nasloucháním a  sledováním jejich verbálních i  jiných reakcí během programu nebo 
strukturovanou závěrečnou zpětnou vazbou. V praxi to znamená, že pokládáme otázky v komunit-
ním kruhu, které mapují, jak byli účastníci spokojeni, jak byla naplněna jejich očekávání, co se nové-
ho dozvěděli. Nebo žádáme o vyplnění dotazníku, který má smysluplný důvod, proč ho potřebujeme 
zařadit spíše než slovní formu. Má svoje vyhodnocení, na základě kterého můžeme stav zlepšovat. Je 
však dobré pamatovat na to, že každé strukturované hodnocení samo vstupuje do programu, stává se 
jeho součástí a ovlivňuje jej, resp. ovlivňuje to, jak program účastníci vnímají a prožívají. 

Doporučujeme kapitolu Hodnocení environmentální výchovy z publikace: ČINČERA, Jan. En-
vironmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-147-8.

Pár závěrečných otázek k vašemu vlastnímu vyhodnocení.
• Hodí se pro váš účel osobní interpretace nebo spíše jiné formy interpretace?
• Co byste chtěli vyzkoušet? Uveďte důvody, které vás vedou k odpovědi.
• Máte pro osobní interpretaci podmínky?
• Vaše další poznámky:
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Učebna pod širým nebem 
Naučná stezka

• Proč jsou v krajině naučné stezky?

• Jak tvořit stezku s respektem ke krajině zvláště chráněného území?

• Co všechno může přinést proces plánování naučné stezky?
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Proč jsou v krajině naučné stezky?

Naučná stezka je pomocník, který nám pomáhá umět číst v učebně pod širým nebem. Umožní návštěv-
níkovi vědomě poznávat krásy vybraného území, umožňuje mu něco nového nejenom poznat, ale i zažít.

Co je cílem této kapitoly?

Cílem této kapitoly je ukázat hlavní kroky plánování naučné stezky v  Přírodní památce na  Plachtě 
včetně otázek, které si realizační tým pokládal a považuje je za zásadní při zpracování.

Jak tvořit stezku s respektem ke krajině zvláště chráněného území?

Zvláště chráněná území jsou mimořádná místa, která si zaslouží naši pozornost a ohleduplnost k míst-
ním hodnotám. Každá naučná tabule krajinu vizuálně zatěžuje a měli bychom si být jistí, že je nezbyt-
ná. Z toho důvodu bychom si v průběhu plánování měli nejdříve ujasnit proč, co a komu chceme říct 
a  vyhodnotit, jestli nejlepší odpovědí na  to, jak to chceme říci, je skutečně panelová naučná stezka. 
Možností je více, z těch nejšetrnějších ke krajině je to například questing nebo tematická vycházka.

Podívejte se na nabízené tematické vycházky, které můžete vyzkoušet v okolí Horního Mar-
šova. Vybírat můžete na: http://sever.ekologickavychova.cz/dotek/cesty-na-dotek/. 

Proč se vyplatí dodržet úsloví: „Dvakrát měř, jednou řež“?

S tímhle úslovím se už každý z nás jistě setkal a má s ním náležité zkušenosti. Jak to souvisí s naučnou 
stezkou? Setkali jste se už na výletě se stezkou, která je v desolátním stavu? Četli jste text na tabuli 
a každému třetímu slovu jste nerozuměli? Přečetli jste prvních pár vět a text vás ničím nezaujal, proto 
jste přestali? Pak jste si asi kladli otázku, kdo tohle vytvořil?

Naučná stezka je jeden z  nejčastějších způsobů interpretace vybrané trasy v  zajímavé lokalitě. Její 
kvalita však závisí na tom, jak dobře tvůrce stezky plánoval. Plánování zahrnuje mnoho kroků, často 
je časově náročné, ale je to velmi důležitá fáze, jejíž důkladné promyšlení přináší mnoho výhod, např. 
vyjasní způsob interpretace, cílovou skupinu a její potřeby, udržitelnost nebo způsob financování. 

Doporučujeme publikaci: Interpretace místního dědictví: příručka pro plánování a tvorbu 
prezentací místních zajímavostí. 1. vyd. Brno: Nadace Partnerství, 2004, 88 s. ISBN  80-
239-2068-5.
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Mnoho naučných stezek vzniká v  rukou odborníků. Doporučujeme zapojit do  tvorby in-
terpretátora. Čas strávený při plánování stezky spolu s ním a dalšími dotčenými subjekty 
a místními spolky je smysluplný čas, který vám může výrazně pomoci, aby stezka opravdu 
plnila očekávání návštěvníků a stanovené obsahové cíle.

Jak vybrat hlavní sdělení naučné stezky?

Každá krajina či území má svůj jedinečný příběh a provází ho různé zajímavosti. Hlavní sdělení plá-
nované stezky proto musí pomáhat při ochraně cenné lokality. Zároveň  však musí být zajímavé i pro 
veřejnost. Je tedy třeba dobře poznat nejen potřeby ochrany území, ale také jeho návštěvníky. Při vý-
běru hlavního sdělení tak musíme zapojit i partnery projektu a položit si řadu otázek. Po jejich zodpo-
vězení pak můžeme zhodnotit, jestli je vhodnou formou interpretace naučná stezka s panely a jak by 
stezka i panely měly být strukturované.  

Je důležité zapojit do procesu co nejvíce subjektů, které se na obnově naučné stezky mohou podílet. 
Jejich zapojení může do procesu přípravy přinést cenné informace a nové úhly pohledu a do budouc-
na pak větší ochotu jakkoli se podílet na realizaci, užívání a propagaci výsledné stezky. V našem kon-
krétním případě se iniciátorem a  koordinátorem stalo Středisko ekologické výchovy SEVER. Pro-
ces plánování však podpořil také Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, Muzeum východních Čech i ČSOP Jaro Jaroměř. Pár následujících konkrétních otázek 
a postupů je uvedeno právě z procesu plánování naučné stezky Na Plachtě.

Kdo území navštěvuje? Do přírodní památky chodí místní obyvatelé, zejména ti, kteří mají k místu 
osobní vztah. 

Jaký je věk návštěvníků? Hlavní věková skupina jsou dospělí včetně rodin s dětmi.

Chodí návštěvníci do území opakovaně? Ano, chodí sem v průběhu celého roku. 

Proč území navštěvují? Návštěvníci hledají zejména odpočinek, pobyt v přírodě a chtějí poznávat pří-
rodu a místní přírodní rozmanitost.

Jaké akce se pořádají na území? Mezi hlavní akce patří výukové programy pro školy vedené lektory 
střediska SEVER, exkurze vedené odbornými pracovníky z Muzea východních Čech, ale výuku sem 
směřují také pedagogové hradeckých škol, kteří vyráží se žáky a studenty na terénní cvičení.
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Co se děje v okolí? Lokalitou projíždí cyklisté, v blízkosti lokality je sídliště a cvičiště pro psy.

Nezměnila se potřeba zvolit jinou formu interpretace než je naučná stezka (leták, tištěný průvodce, …)? 
Forma naučných tabulí je nejvhodnější pro vybranou cílovou skupinu a její potřeby. Od základů se však 
změní obsahové zpracování, které se bude držet interpretačních pravidel včetně procesu plánování.

Odpovědi na otázky nemusí znát či hledat pouze členové pracovní skupiny. Do procesu sběru informa-
cí je často nutné začlenit další osoby a subjekty. V uvedeném případě mají dva členové týmu dlouholeté 
zkušenosti s průvodcovskou a pedagogickou činností v lokalitě pro formální skupiny i veřejnost. 

Jak zní nalezené hlavní sdělení, které bude interpretováno?

Krajina v  přírodní památce Na  Plachtě je cenný a  krásný kus přírody v  Hradci Králové, pro jehož 
zachování je potřeba trvalého úsilí mnoha lidí, bez nějž by byla výrazně druhově chudší a méně zají-
mavá.

=

Proč nejen naučná stezka Na Plachtě, ale mnoho dalších stezek v České republice potřebuje obnovit?

Naučná stezka byla v lokalitě od roku 2004, jelikož však v té době zde nebyly uváděny do praxe prin-
cipy dobré interpretace, měla stezka velmi odborné zaměření bez ohledu na výběr cílové skupiny. Pří-
rodní památka je velmi navštěvována místními obyvateli, konají se tu brigády a další osvětové akce, 
proto bylo volání po její obnově silné. Rekonstrukce započala v roce 2014 po získání velmi skromných 
finančních prostředků, které by za běžných okolností zdaleka nepokryly výši nákladů. Díky partner-
ství více subjektů, které zde fungují, však měla situace řešení. SEVER zajistil většinu finančních pro-
středků pro renovaci z dotačních zdrojů, finančně ji ale podpořil i Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 
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Plánování
• Organizace má povolení orgánu ochrany přírody a majitele pozemku k činnosti a realizaci naučné 

stezky.
• Kdo je cílovou skupinou, která bude navštěvovat stezku?
• Jaké hlavní téma chceme sdělit?
• Jaká jsou vybraná dílčí témata?

Finanční zajištění
• Náklady na jednu naučnou tabuli (materiál, tisk, grafické zpracování včetně umístění a náklady 

na autorské zpracování obsahu naučných tabulí) činí cca 15 000 Kč.
• Značení turistické trasy Klubem českých turistů stojí cca 500 Kč/km trasy.
• Udržitelnost stezky zahrnuje jasný plán v případě poškození naučné tabule, obnovu značení a její 

údržbu. Nová naučná stezka Na Plachtě byla po domluvě převedena do správy Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, který bude dbát na její dobrý technický stav. 

Texty naučných tabulí by měly obsahovat:
• text, který vede návštěvníka k pochopení hlavního sdělení
• podnětné otázky, které motivují k detailnímu pozorování a prozkoumávání místa 
• pro rozšiřující informace jsou použity například QR kódy

Formát a umístění tabule
• pultové tabule ve velikosti 100 x 80 cm
• svislé tabule ve velikosti 120 x 80 cm
• výška od  země nesmí být více jak 90 cm, 

tak aby i děti na tabule dobře viděly

Technologické provedení 
• dibondová deska se samolepkou s  UV la-

minací
• dřevěné kůly ošetřené nátěrem v několika 

vrstvách
• kovové patky pro stabilní uchycení nauč-

ných tabulí do země
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Grafické rozvržení
• text napsaný na naučné tabuli tvoří 50 %, grafické prvky (fotografie, malba) tvoří 50 %
• ilustrace a fotografie jsou v dobré kvalitě (rozlišení, které najdete ve vlastnostech fotografie, by 

mělo být minimálně 300 dpi)
• tabule je členěna do sekcí, které naplňují hlavní sdělení, ale také mají různou úroveň podrobnosti

Příklad postupu tvorby naučné tabule:
• výběr cílové skupiny (příklad: zejména rodiny s dětmi, místní obyvatelé, kteří lokalitu navštěvují 

opakovaně)

•  výběr hlavního sdělení (příklad: Plachta je cenný a krásný kus přírody, pro jehož zachování je 
potřeba trvalé úsilí mnoha lidí, bez nějž by byla výrazně chudší a méně zajímavá.)

• dílčí sdělení (příklad: 1. Bez pravidelného kosení by v lučních částech brzy převládly nejsilněj-
ší plevelné druhy bylin, postupně by všechny byliny pohltil les. 2. Vřesoviště by bez kosení a li-
kvidace náletových dřevin zarostly třtinou křovištní, křovinami a lesem. 3. Písčité plochy bez 
vegetace, které jsou důležité pro některé vzácné druhy hmyzu, by zarostly. 4. Tůně, ve kterých 
voda vydrží až do konce léta, jsou důležité pro mnoho vodních živočichů a bez prohlubování by 
se časem zanesly.)

Rozpracované případové studie najdete v publikaci: PTÁČEK, Ladislav: Příklady dobré praxe 
v interpretaci místního dědictví. Slavonická renesanční o.p. 2010 ISBN 978-80-904868-1-2.

Co by měla sdělovat ilustrace na pa-
nelu naučné stezky, aby podpořila 
hlavní sdělení?

Tři aspekty – druhovou rozmani-
tost, vliv člověka při jejím zachování 
a  ochraně a  charakteristiku prostředí 
daného zastavení naučné stezky.
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Hledačka nás spojuje, krásná místa mapuje
Questing
Questing jako nástroj interpretace

• Co je to questing a quest?
• Jaké možnosti skrývá metoda questingu?
• Jaké výhody questing má při interpretaci zvláště chráněných území?
• Čemu nás učí verš?
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První hradecká hledačka nejen pro mechováky

Vítá vás SEVER i Plachty krajina,
terén je snadný, čeká vás rovina.

Stojí tu lampa stará rezavá,
tři směry její vrchol udává.

Jeden směr ukazuje ven z města,
pro dnešní hledání - vaše cesta.

Voják dřív na Plachtě často cvičil,
přírodu, zdá se, neponičil.
Krajina chudá dnes není,

živočichy pozvala k osídlení.
Borovice zve ke krátkému zastavení,

čeká vás totiž do mapy nahlížení.

(Úryvek z questu neboli hledačky v Přírodní památce Na Plachtě)
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Co je to questing a quest?

Questing je metoda, díky níž komunita místních lidí vytváří produkt, kterým je quest. Quest nebo-
li hledačka je poznávací trasa zaznamenaná na  listu papíru. Vede po  jednotlivých zastaveních, kde 
návštěvník hledá indicie pro vyluštění tajenky. Je to cesta popsaná obvykle prostřednictvím veršů 
a může obsahovat i mapu. Po nalezení všech indicií získá questař znění tajenky, která jej dovede k po-
kladu. Poklad obsahuje návštěvní knihu a razítko, které si může otisknout do deníčku. Z každé výpra-
vy do něj přibude quest a vlastní postřehy. Cílem není nalezení pokladu, ale v duchu hesla „cesta je 
cíl“ jde hlavně o objevování zajímavostí z místního přírodního a kulturního dědictví během putování. 
Questy jsou většinou trvalé a jejich tvorba je příležitostí pro zapojení veřejnosti. Na jejich vzniku se 
obvykle podílejí školy, místní spolky, občanská sdružení apod. K tvorbě dobrého questu je třeba dů-
kladně se seznámit s místním přírodním, kulturním a historickým dědictvím a tyto znalosti pak vtipně 
a kreativně využít. Při tvorbě je důležité zvolit osobitý přístup i zpracování. Průběh celého procesu se 
tedy dá rozdělit na dvě fáze. V první fázi se schází místní lidé a tvoří quest. Druhá část procesu zahrnu-
je zveřejnění questu dalším účastníkům a zajištění provozu hledačky, což v praxi znamená občasnou 
kontrolu pokladu a průchodnosti trasy.

Kdo je zakladatel questingu?

Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu v USA v roce 1995 
a  je vlastníkem příslušné obchodní známky. Samotný princip má tradici více než 150 let, pochází 
z tzv. letterboxingu. Ve Velké Británii je questing známý právě pod názvem letterboxing. Do České 
republiky metodu přenesla RNDr.  Blažena Hušková. Díky sdružení Actaea existuje webový portál 
www.questing.cz, kde je možné zveřejnit vzniklé questy. Portál obsahuje všechny fungující questy 
v České republice. Kdokoliv si je zde může stáhnout, vytisknout a vydat se na cestu. 

Jak souvisí questing s interpretací?

Questing je nástrojem interpretace. Je jedním ze způsobů, jakými lze dosáhnout cílů interpretace 
a naplnit zásady dobré praxe.
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Proč je questing vhodná metoda interpretace pro zvláště chráněné území?
• Tato metoda je nízkonákladová. Největší položkou bývá na začátku lektorné pro zkušeného od-

borníka. Tato investice je jednorázová a po osvojení metody mohou její účastníci další hledačky 
tvořit sami.

• Quest je pouhý list papíru, který nese questař s  sebou. Může vhodně nahradit i  celou naučnou 
stezku. Krajina se tedy nezanáší naučnými tabulemi. 

• Správce zvláště chráněného území může výběrem vhodné trasy a nabídkou kvalitního questu re-
gulovat počet návštěvníků a usměrňovat jejich pohyb. 

Má questing nějaké negativum?
• Vyžaduje dobrou propagaci, jinak ani návštěvník neví, že v daném místě může quest zažít. 

Jaké jsou cíle questingu?
• Zapojit místní obyvatele a  podpořit vznik komunity lidí, která je aktivní při zachování, sdílení 

a ochraně přírodních a kulturních hodnot daného místa. 
• Vytvářet pro další cílové skupiny aktivity, které budou zážitkem a nebudou jen pouhým přenosem 

informace. 
• Pracovat s lidmi, kteří mají rádi místo, kde žijí.
• Pracovat i s lidmi, kteří skrze zážitek místo poznají a začnou si k němu vztah vytvářet. 
• Zapojit znalosti a zkušenosti místních lidí různého věku. 
• Podpořit utváření vztahu k místu.

Jaká jsou pravidla questingu?
• Questing vznikl jako nekomerční vzdělávací aktivita, questy jsou zdarma.
• Nepsaným pravidlem je veršovaná forma questu, tvůrci mají s touto formou velmi dobré zkuše-

nosti. Veršovat je sice náročnější, ale tato forma nutí tvůrce ke stručnosti, srozumitelnosti a tvoři-
vosti. Výsledkem je zábavná a poutavá forma sdělení, která osloví a přitáhne více hledačů. 

• Nejsou daná pravidla omezující rozsah textu, téma, délku trasy apod. Každý kus je originál a od-
ráží osobnosti autorů. 

Komu a kdy je quest přístupný?

Ve své podstatě je quest přístupný jakékoliv věkové kategorii, jednotlivcům i skupinám. V popisu ka-
ždého questu jsou uvedena omezení, např. zda trasu zvládne maminka s kočárkem či vozíčkář. Také 
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je zde uvedeno, zda je možné quest navštívit kdykoliv během roku nebo je přístupnost questu časově 
specifická (např. quest Lapkové z Drakova je přístupný pouze jeden den v roce, narozeninový quest).

Jak quest končí?

Na konci trasy je umístěný poklad. Není to ale poklad v pravém slova smyslu. V krabičce nenajdete 
zlato a šperky, zato je tu vrcholová knížka, unikátní razítko a zajímavé materiály k tématu či pozvání 
na další aktivity v místě. Zápis do knížky vám umožní sdílet zážitek s ostatními a podívat se, kolik lidí 
už trasu prošlo před vámi. Do vrcholové knížky nebo vlastního deníčku můžete připsat pár nejdůle-
žitějších momentů z trasy, na které nechcete zapomenout anebo o něž se chcete podělit s ostatními.

Jak se pozná dobrý quest?
• baví
• provokuje
• zaujme veršem, netradičním vyjadřováním
• má poutavý příběh
• zaměřuje se na zajímavé téma
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Co je třeba udělat pro vytvoření dobrého questu?

Základem pro vytvoření nového questu je oslovit místní obyvatele, kteří se do tvorby chtějí zapojit 
a uspořádat setkání. První setkání by mělo být podpořeno lektorem, který má s tvorbou questu zku-
šenosti. Tím se kolektiv lidí vyvaruje organizačních potíží, které při první tvorbě mohou nastat. Celý 
proces není složitý, ale je důležité si ho zažít a pochopit podstatu toho, jak může účastníky obohatit. 
Pro vznik první hledačky doporučujeme naplánovat minimálně dvoudenní setkání. První den je pro-
stor pro osvojení metody questingu. Účastníci sdílí informace o místu a shodnou se na trase, téma-
tu a zastaveních. Druhý den probíhá v místě trasy questu. Účastníci ve skupinách veršují jednotlivá 
zastavení včetně úkolů. Posledním krokem je vytvoření konečné verze hledačky a umístění pokladu.



39

Co patří mezi nejdůležitější společné kroky při tvorbě questu?
• volba trasy a tématu questu
• zveršování questu
• jednoznačný popis cesty 
• funkční tajenka
• naplnění krabičky pokladu (vrcholový deníček, razítko, pastelky, atd.)
• zvolení správce pokladu

Jaké jsou nejčastější chyby při tvorbě questu?
• vedení trasy přes soukromé pozemky bez písemného svolení
• nerespektování podmínek pohybu lidí ve zvláště chráněném území
• nesrozumitelná mapka
• nefunkční tajenka 
• tajenku lze vyluštit doma, aniž byste si trasu osobně prošli
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• změna terénu, která ovlivňuje vyřešení questu
• hledačka nemá svého správce, který kontroluje pravidelně stav pokladu
• začátek questu je na nedostupném místě – bez dojezdu vlaku či autobusu
• vkládání věcí do questboxu, které nesouvisí s tématem

Proč je questing oblíbený?

Quest je dobrodružný zážitek, zábava i poučení v jednom. Má význam nejen pro místní obyvatele, ale 
je i přínosem pro turistické návštěvníky. 
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Proč mít svůj deníček na questy?

Deníček je místem, kam si člověk může zapsat jakékoliv zážitky, postřehy a zajímavosti. Potřebujete 
inspiraci, co všechno si do deníčku můžete napsat?

• základní informace o hledačce - název, datum, místo
• kdo se s vámi vydal na cestu
• kresba něčeho zajímavého z trasy
• založení vyplněné hledačky
• vytištění fotky z průběhu trasy

Chcete zjistit, kde všude v České republice již questy fungují?

Podívejte se na www.questing.cz a vyberte si z vytvořených questů. Jejich počet stále roste, tak nevá-
hejte webové stránky navštěvovat pravidelně nebo před vaším plánovaným výletem. 

Novinkou pro letošní rok je první česká publikace o questingu, neváhejte oslovit Actaeu - spo-
lečnost pro přírodu a krajinu, která je vydavatelem a distributorem.

HUŠKOVÁ, Blažena. Questing. Liberec: Actaea ve  spolupráci s  Labbyrinnth Pro s.r.o. 
2014. ISBN 978-80-260-7161-7.
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Expozice o krajině
Přivítat, nadchnout a vyzvat k poznávání krajiny

Snaha být v krajině je cennější než expozice
• Chcete znát názor zkušeného muzejníka na expozice o krajině?
• Co je to metoda 5 M?
• Jaké hlavní sdělení má expozice DOTEK v Horním Maršově?
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Chtěli byste znát názor zkušeného muzejníka na expozice o krajině?

Jaromír Gottlieb byl ředitelem Jičínského muzea. Podílel se na tamní nové koncepci muzea hry, zpří-
stupnění panské oratoře a muzeum se díky němu stalo významným iniciátorem a spoluorganizáto-
rem mnoha úspěšných akcí, výstav a projektů. Jeho názor na tvorbu expozic o krajině je jednoznačný. 
„Tvorba expozice krajiny by neměla být nikdy suplováním bytí v krajině. Krajina je sama o sobě tou nej-
krásnější expozicí, a proto je velmi důležité si uvědomit, proč a s jakým cílem expozici o krajině tvořit. 
Pokud stojíme v expozici o krajině, měla by nám přinášet to, co nelze v krajině vidět, zažít ani objevit. 
Měla by ctít autenticitu krajiny a místa – tedy její pravost, ryzost. Pokud je použita fotografie, pak by 
měla obsahovat nauku, kterou v krajině nelze spatřit.“

Jaký by měl být postup při plánování expozice? 

Muzejnické postupy v zásadě nabízejí postup o třech krocích. V prvním si realizátor odpovídá na otáz-
ku, zda expozici vůbec realizovat či nikoliv, a pokud bude realizována, pak je nutné vyjasnit si, o čem 
bude (hlavní sdělení, jeho smysl a poslání) a pro jakou cílovou skupinu. Druhý krok je tvorba tzv. libreta. 
Libreto je dokument často velmi stručný, který však už zahrnuje konkrétní obrysy expozice a finanční 
plán. Po přečtení libreta už čtenář získá jasnou představu, jak bude expozice vypadat. Posledním kro-
kem je příprava scénáře. Ve scénáři musí být popsána celá expozice už velmi detailně. Podle scénáře se 
totiž následně celá výstava 
připravuje. Musí proto 
obsahovat přesné plány 
– půdorysy jednotlivých 
místností, pohledy do  vit-
rín, přesný nákres vitrín, 
plné znění textů a popisků 
včetně jejich barvy, veli-
kosti a druhu fontu a další 
věci potřebné pro instalaci 
všech předmětů. Pokud si 
výstavu/expozici vytváří 
muzeum samo, může být 
scénář volnější.

Výzvou při plánování expozice v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK byla zejména 
malá výstavní plocha a koordinace s dalšími funkcemi domu. Tvořivě bylo potřeba zabydlet 
každý koutek - ve sklepě tak vzniklo loutkové divadlo s kulisami, rekvizitami a scénáři příběhů  
ilustrujícími jevy, které dnes v krajině už vidět nemůžeme, ale zároveň v minulosti  byly pro její 
utváření důležité.
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Co je to metoda 5 M?

Metoda 5 M, zkratka z počátečních anglických slov, zahrnuje pět hlavních oblastí, které jsou zpraco-
vány při plánování expozice: management, trh (market), hlavní sdělení (message), technika (mecha-
nics) a prostředky interpretace (media). Touto metodou se zabývá a podrobně ji popisuje autorka Lisa 
Brochu. 5 M je metoda interpretace, která je velice oblíbená v profesionálních plánovacích kancelá-
řích a institucích. Tato metoda sleduje podrobný vývoj interpretace. Je vhodná pro projekty, které jsou 
rozsáhlejší než např. příprava jednoho informačního panelu. V následujících řádcích jsou uvedeny 
příklady vybraných konkrétních bodů z kompletního libreta expozice pro Dům obnovy tradic, ekolo-
gie a kultury – DOTEK v Horním Maršově v Krkonoších. 

1. Management (řízení)

Oblast, která hledá odpovědi na otázky týkající se cílů, organizačního zajištění, návaznosti na již exis-
tující interpretaci místa a provázanost s rozvojem území. 

Při stanovení cílů expozice byl kladen důraz na  jejich soulad s  posláním zřizovatele expozice Stře-
diska ekologické výchovy SEVER a jeho strategickým plánem. Středisko se snaží upevňovat zásady 
trvale udržitelného života na Zemi prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvě-
ty. Usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem. Stejné 
principy proto ctí i expozice. 

Její realizace se stala součástí organizační struktury Střediska ekologické výchovy SEVER. Obsah je 
pevně svázán s místem (údolí řeky Úpy a Krkonošský národní park) a příběhy zdejších obyvatel.

DOTEK v Horním Maršově je příkladem dobré péče o okolní pozemky, funguje zde kvalitní stravová-
ní, ubytování, prodej občerstvení a jiných produktů a slouží jako zázemí pro environmentální vzdě-
lávání, výchovu a osvětu. Nabízí i další aktivity pro návštěvníky jako jsou tematické stezky v okolí či 
prodej místních produktů.

2. Market (trh)

Interpretace jako součást trhu. Jací návštěvníci jsou cílovou skupinou vznikající interpretace? Pro 
koho je určena? Jaká mají očekávání? Je vznikající interpretace jediná v  místě? Jak bude fungovat 
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v komplexu služeb v místě? V příkladu expozice pro DOTEK jde zejména o následující skutečnosti.
• Atraktivita pro různé skupiny návštěvníků (mladí, důchodci, sportovci, rodiny s dětmi, organi-

zované skupiny, účastníci pobytových programů, místní obyvatelé) v různých ročních obdobích.
• Zapojení návštěvníků, výzva k vlastní aktivitě.
• Relevance a smysluplnost tématu pro návštěvníky (každý cestuje a řeší proč, kam a co vše si vzít 

s sebou, téměř každý má nějakou zkušenost či alespoň povědomí o krabičce poslední záchrany). 
• Snaha o  jedinečné zaměření a  pojetí tématu (myšlenka šetrného/udržitelného rozvoje, hledání 

rovnováhy, krabička poslední záchrany, hravá expozice).
• DOTEK by měl poskytnout kvalitní informační servis ubytovaným návštěvníkům, ale oslovit 

i právě procházející či projíždějící. 
• Expozice by měla směrovat k dalším službám v okolí, které mají charakter šetrného/udržitelného 

turismu, být s nimi provázána a podporovat je. 

3. Message (hlavní sdělení)

Jaké bude hlavní sdělení? Jak ho postupné kroky naplňují? Při výběru by mělo dojít k prolnutí potřeb 
interpretace s  potřebami a  zájmy návštěvníků. Hlavní sdělení se tedy týká života lidí, je jim blízké 
a rozumí mu.

Hlavní sdělení:
Život každého z nás, život v krajině našeho domova i život na planetě Zemi spolu souvisejí. Neexistují 
hranice, jen prolínání. Neexistuje stálost, jen stálé hledání rovnováhy.

Hlavní téma: 
Krabička poslední záchrany obsahuje vědomosti a předměty, které nám spolu se znalostmi potřeb-
nými k  jejich správnému užití, pomohou na cestách životem nebo nám ho dokonce zachrání. Nutí 
k přemýšlení a výběru, co je na cestu opravdu důležité.

Globální úroveň:
Globální úroveň naší imaginární krabičky poslední záchrany jsou znalosti a dovednosti, které nám mo-
hou pomoci k ekologicky šetrnému způsobu života na Zemi, která je jedinečnou planetou pro život. 
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Lokální úroveň:
Pohlédněme vzhůru, proti toku Úpy: maršovská fara bývala posledním útočištěm, posledním „du-
chovním hostincem“ v místě, kde se potkává „civilizace“ a „divočina“. I dnes je rozcestím, z něhož lze 
vyrazit do centra obce nebo ještě 
dál do  velkých měst, nebo opač-
ným směrem do lesů a k rašelini-
štím. Kdo chce žít a  přežít, musí 
mít patřičné vybavení, znalosti 
i dovednosti. 

Osobní úroveň:
Malá plechová krabička v  kapse 
je intimní záležitostí, odráží po-
vahu svého stvořitele a  nositele 
i  povahu jeho cesty. Možná její 
obsah nikdy nevyužijeme, ale po-
skytuje jistotu, pocit bezpečí. Co 
do ní vložíme a proč? 

Leitmotiv (hlavní myšlenka) expozice a jeho kontext:
• je napojen na genius loci Krkonoš, Horního Maršova i bývalé fary
• je nevyčerpatelný, dlouhodobě nosný, stále aktuální – žádné společenské změny ani příchod no-

vých mód mu nemohou ubrat na významu
• má potenciál oslovovat i návštěvníky, kteří obvykle nejsou cílovou skupinou vlastivědných expo-

zic (např. mládež ve věku 15 – 18 let, sportovce, rekreanty zimní sezóny v Krkonoších)
• má potenciál komunikace s návštěvníky, umožňuje prezentační vtip
• stává se specifickým znakem maršovské expozice, jinde se nenachází 
• má ambici přispět k tomu, aby návštěvníci upravili svůj hodnotový žebříček ve smyslu větší odpo-

vědnosti k životnímu prostředí

Krabička poslední záchrany se stává i vlastnoručně zhotovovaným suvenýrem, památkou na pobyt 
a současně tak i exportovanou propagací maršovské expozice.
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4. Mechanics (technika)

Jak budou jednotlivé prvky vypadat? Jaká bude jejich velikost, z jakého materiálu budou zhotoveny? 
V tomto kroku jde tedy o modelování reálného vzhledu i funkčnosti. 

Pro každý prostor i exponát existuje náčrt včetně materiálu, ze kterého bude vyroben. V maršovské 
expozici byly zvoleny klasické materiály, prvky a postupy – např. využití dřeva jako základního mate-
riálu většiny prvků, využití jednoduchých mechanických strojů, ručního písma a kreseb. Jen v nejnut-
nějších případech je zapojena technika či plasty. Vybrané materiály nejméně zatěžují životní prostře-
dí, což naplňuje hlavní zásady trvale udržitelného způsobu života na Zemi. 
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V prostorách fary dochází k potkávání a vzájemnému obohacování příležitostných návštěvníků expo-
zice a účastníků vzdělávacích kurzů. Je nejen vítáno, ale některými prvky dokonce iniciováno. Stává 
se, že jedni přicházejí a druzí ještě hrají loutkové divadlo. Výsledná aktivita jedné skupiny je tak mo-
tivací pro následující činnost skupiny druhé. Bez jakéhokoliv zásahu organizátorů tak expozice žije 
vlastním životem a přitom plně dosahuje předem stanovených cílů. Expozice tak může být provozo-
vána bez průvodce a je zajištěna pouze obsluhou v infocentru – recepci. 

Podívejte se, jak může vypadat plánování expozice na domovských stránkách střediska SE-
VER: http://sever.ekologickavychova.cz/fara-na-dotek/.

BROCHU, Lisa. Interpretative Planning: The 5-M Model for Successful Planning Projects. 
Fort Collins: National Association for Interpretation, 2003.

Kladete si otázku, jak se hodnotí expozice, co vše se hodnotí? Podívejte se na kritéria i vítěze na webu 
prestižní ceny Gloria musaealis: http://www.cz-museums.cz/web/gloria_musaealis/titulni.

5. Media (prostředky interpretace)

Jakým způsobem a  prostřednictvím koho/čeho 
bude umožněna komunikace hlavního sdělení? 

Expozice se snaží co nejvíce zapojit návštěvníka 
do příběhu místa. Tomu aktivně pomáhají zvolené 
prvky expozice jako je například loutkové divadlo, 
kde návštěvníci mohou sehrát místní příběhy z při-
praveného scénáře, ale napsat a sehrát i své vlastní. 
Expozice se tak stává interaktivní, motivační a živá. 
Je atraktivní pro různé věkové skupiny, neboť oslo-
vuje různými úrovněmi náročnosti. Má více vrstev, 
vedle základních informací o exponovaných jevech 
nabízí také podrobnější pohled pro jejich hlubší 
zkoumání. 
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