Příloha č. 3 SoD
Závazná struktura interpretačního plánu (dále také jen IP)
Obsahy interpretačních plánů jsou odrazem plánovacích procesů. Níže uvedené části jsou
běžnou součástí těchto dokumentů, mohou však být doplněny dle uvážení konkrétního
zhotovitele IP.
Úvod
sumarizace cílů plánování, metodika a průběh plánovacího procesu, způsob použití
dokumentu
Základní informace o interpretovaném území
stručné informace o daném území, předmětu ochrany (důvod vyhlášení), historickém vývoji
území, stávajícím managementu a poskytovaných službách, smyslem této části není
vyčerpávající popis, ale nalezení fenoménů nacházejících se v interpretovaném území, na
kterých může interpretace stavět
Návštěvníci
sumarizace dosavadních znalostí o návštěvnících, vývoji návštěvníků v čase (počty, věková
struktura),
Současná situace
sumarizace stávající návštěvnické infrastruktury, kdo ji poskytuje, jaký je celkový rozsah
služeb návštěvníkům, závěry z auditu zážitku návštěvníka
Práce s návštěvníky
určení cílových skupin návštěvníků, na které se bude zaměřovat interpretace, odůvodnění
výběru, specifika těchto skupin návštěvníků 2
Cíle interpretace
čeho chceme interpretací dosáhnout, jak má působit na návštěvníky, co by si měly různé typy
návštěvníků odnášet a) v oblasti znalostí, b) postojů (emocí) a c) jak by interpretace měla
ovlivnit jejich chování
Klíčová sdělení
vybraná témata, odůvodnění výběru témat a klíčových sdělení, na která bude navazovat
interpretace; jedná se o zásadní část interpretačního plánu: z mnoha možností je vybráno
několik důležitých sdělení, která by si návštěvníci měli odnést; výběr těchto sdělení musí
logicky navazovat na potenciál území, definované cíle a cílové skupiny interpretace. Množství
pokrytých témat i rozsah informací musí procházet pečlivým výběrem – psychologické studie
zjistily, že návštěvník je schopen v jednom celku zpracovat maximálně 4 různá témata (Ham
2013:28).
Prostředky interpretace
návrh konkrétních způsobů interpretace jednotlivých sdělení pro dané skupiny návštěvníků;
výběr prostředků interpretace se provádí až po definici klíčových sdělení, která navazují na
předchozí kroky (definice cílů, cílových skupin, výběr relevantních témat)
Doprovodná infrastruktura a služby
plánovaná výstavba doprovodné infrastruktury (např. parkoviště, vymezení naučných stezek
aj.) a potenciál rozvoje služeb spojených s interpretací (např. poskytování vzdělávacích
programů)
Evaluace interpretace
návrh způsobů hodnocení účinnosti interpretace během realizace projektu (za účelem
ověření funkčnosti návrhu např. formou recenzí projektové dokumentace či otestováním
jednotlivých plánovaných prvků na skupině lidí) a po zprovoznění návštěvnického střediska
za účelem ověření naplnění cílů projektu tj. osvěta návštěvníků, změna jejich přístupu k
ochraně přírody atd.; způsoby průběžné evaluace, která umožní zkvalitňování interpretace
během provozu. Nejčastější techniky evaluace interpretace jsou např. formou pozorování (z
pozice účastníka), neformální konverzace či strukturované interview s návštěvníkem,
otestování skupiny, analýza zápisků z návštěvních knih, kritické hodnocení.

Plán realizace
plán postupných kroků, včetně odpovědností jednotlivých institucí či funkcí a rozpočtu
realizace plánu interpretace
Přílohy
výstupy z plánovacích jednání, seznamy fenoménů (tzn. předmětů interpretace), mapové
podklady, sumarizované výsledky výzkumů návštěvníků, audity zážitku návštěvníka, apod.
Interpretační plán bude zpracován dle Metodického postupu pro tvorbu interpretačních plánů
návštěvnických středisek a v souladu s Jednotným Architektonickým Konceptem Programu
AOPK ČR Dům přírody.
Interpretační plán bude řešit otázky:
1) Jaká budou témata interpretace - co se bude návštěvníkům sdělovat. K tomu je nutné znát
nejenom interpretované území, ale i návštěvníky a další interpretaci v okolí, na kterou se
navazuje či se vůči ní vymezuje.
2) Jakých cílů má interpretace dosáhnout (s ohledem na plán péče a další relevantní
dokumenty). Cíle se většinou definují v oblastech vzdělávací, emoční a v oblasti chování.
Mohou se lišit u konkrétních cílových skupin.
3) Proč je návštěvnické středisko efektivním nástrojem interpretace. Tzn. zdůvodnění výběru
konkrétního prostředku interpretace.
4) Jakými způsoby budou konkrétně témata/klíčová sdělení představována tak, aby došlo k
naplnění cílů interpretace.
Řešení bude zpracováno pro umístění Domu přírody ve Zdobnici, kraj Královehradecký. Dílo
bude zpracováno tak, aby dle něho mohla být vypracována následně projektová
dokumentace interiéru a exteriéru vč. naučné stezky.
Zadavatel předpokládá, že dojde k naplnění těchto cílů:
-

vytvoření interpretačního plánu pro účely zpracování projektové dokumentace a pro účely
podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4.1

-

připravit dokument transparentně a objektivně – do plánu zahrnout veškerý požadovaný
okruh řešených témat,

-

připravit dokument v takové kvalitě, aby odpovídala veškerým stanoveným požadavkům
pro podání žádosti o dotaci

