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Úvod  

 

Předkládaná studie „Možnosti interpretace atraktivit Českého lesa“ rozpracovává 

“Přeshraniční územní koncepci pro ochrany přírody, rekreaci a turistiku v Českém a 

Hornofalckém lese” (dále Koncepce) v tematické oblasti Přírodní a kulturně-historické 

atraktivity s využitím poznatků analytické části Koncepce o fenoménech a atraktivitách 

Českého lesa.  Studie navrhuje pro řadu zajímavých lokalit různé vhodné způsoby jejich 

interpretace a prezentace.  

Dosud, a to nejen v Českém lese, jsou využívány převážně tradiční způsoby interpretace a 

prezentace atraktivit (informační tabule nebo naučná stezka). Možnosti jsou však mnohem 

širší.  

Zpracovatelé této studie si tedy vytkli následující cíle: 

- shrnout poznatky řešitelského týmu o možnostech interpretace a prezentace různých 

fenoménů a konkrétních atraktivit Českého lesa, 

- inspirovat aktéry v území k využití i méně obvyklých, ale vhodných způsobů interpretace a 

prezentace zajímavostí na území Českého lesa.  

Snahou řešitele bylo vytvořit co nejpraktičtější příručku pro významné aktéry turistiky a 

rekreace v Českém lese i pro další zájemce.  

Prvním krokem byl výběr přibližně pěti příkladů zajímavých lokalit pro všechny fenomény 

Českého lesa uvedené v analytické části Koncepce (celkem 17 fenoménů). Přitom byl kladen 

důraz na zastoupení všech tří částí území Českého lesa (severní, střední a jižní) ve všech 

fenoménech.  

Pro každou vybranou lokalitu byly expertně navrženy vhodné možnosti její interpretace a 

prezentace především s ohledem na: 

- zájmy ochrany přírody, 

- převažující cílovou skupinu a její zájmy, 

- technické možnosti a omezení v lokalitě, 

- připravované záměry apod.  

Kromě zkušeností a znalostí členů řešitelského týmu byla při návrhu možností interpretace a 

prezentace vybraných atraktivit využita široká rešerše dobrých příkladů z Česka i ze zahraničí. 

Prvním výstupem výše uvedeného postupu bylo vytvoření typologie možností interpretace a 

prezentace atraktivit v podmínkách Českého lesa. Osmnáct identifikovaných způsobů 

interpretace vyhodnocených jako vhodné alespoň pro jednu vybranou lokalitu bylo rozděleno 

do 4 kategorií. Jejich stručná charakteristika s obrazovými ukázkami je obsahem první kapitoly 

této studie. 

Druhým výstupem je návrh vhodných způsobů interpretace a prezentace pro všechny k tomu 

vybrané zajímavé lokality v Českém lese (viz kapitola 2). Pro většinu lokalit byl navržen více 

než jeden způsob interpretace. Zároveň byla rozlišena míra použitelnosti každé interpretace 

pro jednotlivé lokality ve 3 stupních.   

Na závěr je nutné zdůraznit, že tato studie řeší pouze vhodné formy interpretace každé 

vybrané lokality, ale nezabývá jejím věcným obsahem, tj. jako informaci chceme zájemci 

předat.  



4 

 

  

1 MOŽNOSTI INTERPRETACE ATRAKTIVIT 



5 

Site specific objekty  

Expozice 

v přírodě 

Expozice v přírodě je variabilní forma 

interpretace fyzických i historických jevů, 

jako jsou geologická historie území 

(geologická stezka), typické stavební 

prvky (artefakty, modely, skanzen), 

vojenské objekty či ekonomické aktivity 

(sbírka krajových odrůd ovoce, staré 

výrobní objekty). Na území Českého lesa 

je zdařilou ukázkou této formy interpretace 

Arnoštova leštírna. Expozice v přírodě 

může být pojata i jako přírodní učebna.   

  

3D model 

Fyzický 3D model sídla či krajiny představuje 

atraktivní formu interpretace místa, která napodobuje 

pohled z výšky a umožní návštěvníkům vytvořit si 

představu o členitosti a tvaru území. Nabízí zrakový i 

hmatový vjem.  

  

Land art 

objekt 

Velice široká nabídka land art objektů od výsadeb 

stromů přes dřevěné či kamenné skulptury až po 

složité objekty s řadou efektů je vhodná pro 

interpretaci významných míst v krajině. Výhodou 

trvalých land art objektů je, že dokážou oživit krajinu, 

vhodně doplnit její přírodní složku o lidský výtvor a 

zobrazit i duši či paměť krajiny.  

  

Fyzická 

prohlídková 

trasa 

Trasa, po níž je návštěvník veden 

fyzickými značkami a informován 

fyzickými informačními panely, je 

tradiční a dosud nejpoužívanější 

formou intepretace.  

 + povalový chodník 

Fyzická hra  

Fyzická hra je vhodným 

zatraktivněním fyzických 

prohlídkových tras. Umožňuje 

zejména dětem poznání přírody a 

historie území hravou formou. 

Příkladem je dřevěné pexeso v rámci 

naučné stezky V Zelenovském údolí.  
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Architektonické a stavební úpravy 

Obnova cesty 

Obnova cest je formou interpretace stavebním 
zásahem v krajině. Umožňuje prezentaci 
paměti krajiny a zaniklých vazeb v území. Je 
spojena s praktickým efektem zvýšení 
prostupnosti krajiny a dostupnosti zajímavých 
míst.    

  

Úprava 
prostoru  

Další z architektonických či stavebních forem 
interpretace cenných míst je úprava prostoru. 
Většinou bývá spojena s obnovou památek, ale 
velmi smysluplná je i pro vytvoření vyhlídek či 
zdůraznění míst pietního charakteru.    

 

Oprava/ 
obnova 
památky  

Velmi účinnou a oceňovanou formou 
interpretace je obnova staveb či jejich částí. Ve 
spojení s úpravou okolí stavby místa směřuje k 
vytvoření atraktivních míst. Velmi důležitou 
součástí této formy intepretace je obnova 
funkce stavby či vytvoření nové.  
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Virtuální aktivity 

Zvuk, hudba  

Zvuky zvířat či ptáků, klapot 
mlýnského kola či hudba spojená s 
historií místa či stavby představují 
specifickou formu interpretace 
vhodně doplňující fyzické objekty či 
virtuální interpretace vnímané 
zrakem.  

  

Rozšířená 
realita objektu  

Jedna z řady vysoce 
sofistikovaných digitálních forem 
interpretace umožňuje spojení 
konkrétního místa s prezentací jevů 
či dějů, které v daném místě již 
vidět nelze (historické události) 
nebo je lze pozorovat jen 
výjimečně a se speciální výbavou 
(život zvířat ve vodě, hnízdění 
ptáků apod.). Nezbytné je mobilní 
zařízení (telefon, tablet) se 
speciální aplikací.    

  

Virtuální 
prohlídková 
trasa  

Mobilní varianta fyzických 
prohlídkových tras a informačních 
panelů je sice vázána na existenci 
signálu pro mobilní telefony, 
umožňuje však proklik mezi 
internetovými stránka a 
prohloubení poznatků o území. Je 
šetrnější ke krajině, neboť 
nevyžaduje realizaci panelů ani 
jejich údržbu a obnovu.   

  

Virtuální hra  

Tato forma interpretace 
představuje rovněž variantu 
fyzických her s využitím digitálních 
aplikací. Může jít o kvízy, 
poznávačky ale i o geocaching či 
jiné oblíbené formy.   
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Site specific akce 

Setkání 
s pamětníky 

Interpretace hodnot místa spojené se 
setkáváním s lidmi mají velký duchovní rozměr. 
Vyprávění pamětníků a diskuse s nimi jsou 
neopakovatelné a vyvolávají touhu po dalším 
poznávání míst a jejich historie.  

  

Dočasný land art  

Tvůrčí setkání na inspirativních místech 
spojená s vytvářením land artových děl 
dočasného charakteru (např. objekty z listů, 
květů či plodů) vedou ke sblížení účastníků s 
místem a oživení a zatraktivnění míst.    

 

Video-maping 

Specifická technicky náročná forma 
interpretace je vhodná pro oživení památek, 
zaniklých kostelů apod. Jedná se o výjimečný 
umělecký zážitek spojený s výjimečnými 
událostmi.   

 
  

Umělecká 
vystoupení 

Umělecká vystoupení jsou další ze silných 
dočasných forem interpretace, které mohou 
využít tradiční lidové umění, ale i soudobou 
uměleckou tvorbu k oživení a zatraktivnění 
míst.  

  

Poutě 
Tradiční poutě jsou vhodnou a vyhledávanou 
formou interpretace historických míst, zejména 
kostelů a kaplí.  

  

Ukázky práce  

"Statickou" interpretaci historických dokladů 
tradičních výrob je žádoucí doplnit o prezentace 
tradičních nástrojů, výrobků a pracovních 
postupů.   
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Návrh možností interpretace atraktivit Českého lesa podle fenoménů (1. část) 

Kategorie 
Site specific objekty  

Architektonické 
a stavební úpravy  Virtuální aktivity Site specific akce Legenda: 1=možná, 2=určitě, 3=existuje návrh  

 
                                                Typ interpretace 
Fenomény/atraktivity  

Expozice 
v přírodě 

3D 
model 

Land 
art 

objekt 

Fyzická 
prohlídková 

trasa 
Fyzická 

hra  
Obnova 

cesty 
Úprava 
prostoru  

Oprava/ 
obnova 
památky  

Zvuk, 
hudba  

Rozší-
řená 

realita 

Virtuální 
prohlídková 

trasa  
Virtuální 

hra  
Setkání s 
pamětníky 

Dočasný 
land art  

Video-
maping 

Umělecká 
vystou-

pení Poutě 
Ukázky 
práce  Poznámky 

Zaniklé vsi                                       

Jedlina – rozšířená realita, akce (poutě)               1   1       2     2     

České Nové Domky     1     2                           

Nová Ves      1   2                             

Pleš 2 1   2                 2     1       

Lučina 1     2     2     1     2     1 3     

Zaniklé výroby, technické památky                                       

Branka 2       2                       1 2 ukázka výroby, popř. knoflíková cache s dárkem knoflík jako GC suvenýr  

Mlýny u Málkova   2     2       1                   kinetický model, hra  

Frauental - železářství 2             2 2                 2   

Křížová Huť  2 2     1             1           2 fyzická či virtuální hra, kinetický model 

Bystřice 2   2     2                           

Hedvičinna pila  2 2     2   2 2                   2 kinetický model soustružení dřeva či výroba šindele, obnova kola 

Aquadukt Havlovice  2       2                           kinetický model spojený s hrou 

Vojenské objekty (zejm. po 2. svět. válce)                                       

Jalový dvůr (akce Kámen)       2             2     2         přechody hranice, úřadovna CIC 

Havran 3                   1   1           doplnění o příběhy útěků, radiošpionáže 

Muzeum pohraniční stáže Kóta (Rozvadov) 3                                     

Václav   1         2             3         virtuální model roty PS 

Růžov               3         3           1. sv. válka 

Malinová hora 2                                   expozice života na rotě - muzeum po přestavbě Čerchova 

Hrady, zámky                                       

Zámek Světce                 3           2 3   2 vnitřní videomaping 

Přimda   2                 2         2     ukázky bitev 

Herštejn               3       3             vznikne rozhledna 

Zámek Poběžovice 2   2     3   2 2           2   3   plánovaná rekonstrukce, příběh Mioko 

Zřícenina zámečku Diana (Rybník)             2     2                 národní památka, zachování a obnova prostoru 

Rýzmberk         2           2         3     Rýzmberský guláš festival, dobývání hradu; stejně tak Nový Herštejn 

Sakrální památky                                       

Klášter Pivoň   1         2       1         2       

Sv. Vavřinec           3                     3     

Sv. Václav Brůdek 2                             2 3   leporelo bitvy u Brůdku 

Sv. Anna Chodová Planá                             1       stejně tak Sv. Apoléna u Nové Vsi 

Sv. Anna u Pořejova      2                 2     1       landart (12 apoštolů) 

Židovské památky                                       

Židovské hřbitovy Tachov             2           3           stejně tak Chodová Planá nebo Pořejov 

Židovský hřbitov Šitboř             3 3         3             

Zaniklá synagoga Poběžovice               2         3           existuje projekt 

Synagoga Kdyně 3                       3             

Lidová architektura                                       

Chodský Újezd       2                           2   

Horní Jadruž       2                           2   

Díly       2                       2   2 přednášky o architektuře 

Historická hranice a přechody                                       

hraniční kámen Neudorf                         2           popř. nějaká další komunitní site specific akce 

Grenzlandturm       3                               

Křížový kámen       1               2   2         připomínka starodávné trasy 

Zátaras Lesná     2                                 

Čerchov 2                                   muzeum po zbourání objektů 

Tři znaky             3                       údržba stávajícího místa 
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Návrh možností interpretace atraktivit Českého lesa podle fenoménů (2. část) 

Kategorie 
Site specific objekty  

Architektonické a 
stavební úpravy  Virtuální aktivity Site specific akce Legenda: 1=možná, 2=určitě, 3=existuje návrh  

 
                                  Typ interpretace 
 
Fenomény/atraktivity 

Expozice 
v přírodě 

3D 
model 

Land 
art 

objekt 

Fyzická 
prohlíd-

ková trasa 
Fyzická 

hra 
Obnova 

cesty 
Úprava 
prostoru  

Oprava/ 
obnova 
památky  

Zvuk, 
hudba  

Rozší-
řená 

realita 

Virtuální 
prohlíd-

ková 
trasa  

Virtuální 
hra  

Setkání s 
pamětníky 

Dočasný 
land art  

Video-
maping 

Umělecká 
vystou-

pení Poutě 
Ukázky 
práce  

 
 
 
Poznámky 

Historická kulturní krajina                                       

Milíře     2 2                             fyzická trasa doplněná o objektový land art, např. formou výsadeb  

Železná     2               2               Land art - Hnízdil  

Pleš       2                   2         komlexní řešení prioritního místa v souvislostech s dalšími    

Velký Horšín - Korytany - Ostrov                            2         umělecká setkání v inspirativní krajině  

Mnichov                           2         umělecká setkání v inspirativní krajině  

Prameny, prameniště                                       

Naab       2 2                           po Nábu z Bavorska do Čech (10 kroků) a zase do Bavorska  

Huťský potok       2 2                           hra Voda v krajině, vazba na Ostrůvek 

Radbuza a Švarcava - rozvodí     2                               propojit zajímavou cestou, v nejvyšším bodě (rozvodí) umělecký předmět  

Rašeliniště, mokřady                                       

Farské bažiny 2                                   povalová cesta na kousku bažin mimo PR (viz NP Bavorský les) 

Louky u prostředního Žďáru                   2   2             rozšířená realita / virtuální hra s tématem života na mokrých loukách  

Jezírka u Rozvadova 1                 2   2             cesta na okraj, zde expozice s virtuální hrou nebo rozšířenou realitou  

Louky u Šnajberského rybníka 1                 2   2             cesta podél okraje, zde expozice s virtuální hrou nebo rozšířenou realitou  

Údolní nivy                                       

Václavský potok 2                                   rozšíření NS Přimda o trasu podle potoka, příp. propojení s Vyhlídkovou NS 

Radbuza                       2             geocaching "Setkání s Radbuzou" (pramen, Mostek, Bělá, Svržno, Tasnovice, H.Týn)  

Nemanický potok             2     2                 vyhlídky na potok na trase kolem Nemanic s rozšířenou realitou  

Soustavy rybníků                                       

Plánské rybníky        2        2     1             součást tras navržených pro PÚ Plánsko, u Labutího rybníka vituální hra  

Kolem Lesné     1 3                             NS Lesná, zdůraznění Spáleného rybníka land art objektem  

Na Mlýneckém potoce + Pod Borem       2               2             hra nebo virtuální prohlídková trasa v úseku Mlýnec - Muckov  

Sycherák                     1 2               

Postřekovské rybníky       2           1                 součást tras navržených v PÚ Postřekov - Babylon  

Zelenov       3 3        2                 součást NS V Zelenovském údolí 

Zachovalé lesní porosty                                       

Broumovská bučina       2         2 2                 součást tras navržených v PÚ Broumov 

Bučina u Žďáru                     2               NEZPŘÍSTUPŇOVAT, virtuální trasa jen na ceste kolem    

Starý Hirštejn                     2                 

Haltrava   2                 2               3D model jižní části Českého lesa 

Vrcholy a hřebeny                                       

Havran 2     2               2             téma železné opony, hra na vojáky  

Zvon     2                               zpřístupnění vyloučeno - zvýraznění výhledů na Zvon land art objekty  

Herštejn   1               2                 model hradu 

Haltrava   2                                 3D model jižní části Českého lesa 

Čerchov 2   2             2                 zvýraznění výhledů na Čechov land art objekty, rozšířená realita - pohraničníci    

Koráb 2   2 3                             zvýraznění výhledů na Koráb land art objekty  

Skalní útvary, geologie                                       

Šelmberk                           2           

Herštejn                     2                 

Skalky na Sádku                     2                 

Chodovské skály             2             2         stejně tak další výchozy Českého křemenného valu, např. Nový Kramolín 

Čertův kámen       3           2                 součást Čertovy NS; RR - vznik viklanů 

Salka                     2               téma těžby 

Chránění živočichové                                       

Kolm – bobr       3           2                 součást NS Vodní svět; virtuální bobří hrad 

Zelenovské rybníky       3 3           3               součást NS V Zelenovském údolí 

 


