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Shrnutí
Tento dokument předkládá hlavní rysy implementačního plánu pro severní část Moravského 

krasu, který je jednou z hlavních turistických destinací v ČR. Stručně představuje hlavní přírodní a 
kulturní  zdroje  oblasti,  relevantní  data  o  návštěvnících  a  identifikuje  místní  zájmové  skupiny. 
Součástí  plánu  je  i  audit  zkušenosti  návštěvníka  a  stávající  interpretace.  Plán  navrhuje  cíle 
interpretace a rozvíjí je do šesti základních sdělení. Z důvodu řady zájmových skupin v oblasti se 
akční plán soustředí na konsensus těchto zájmových skupin v oblasti interpretace.

Oproti  standardním  interpretačním  plánům  tento  dokument  nerozvíjí  konkrétní  média. 
Příslušná  kapitola  bude  dopracována  až  během  procesu  nacházení  konsensu  o  základech 
interpretace oblasti, především cílech a základních sděleních. Teprve poté může být dopracována i 
rozpočtová část plánu interpretace a sumarizován podíl jednotlivých stran na jeho realizaci.

Poznámka:  všechny  poznámky  a  grafiky  byly  vytvořeny  editorem  nebo  jsou  publikovány  se 
souhlasem jejich autorů uvedených v seznamu grafik.

Summary
This  document  sets  out  an  outline  for  development  of  interpretation  in  the  Northern 

Moravian karst which is one of the top tourist destinations in the Czech Republic. It briefs natural 
and cultural resources, relevant visitor studies and identifies important local stakeholders. Visitors 
are classified into 4 categories according to the length of stay in the area which is the main factor 
determining  their  activities.  The  plan  proposes  interpretation  goals  and  develops  them  into 
interpretation theme, subthemes and storylines. 

For there are many interests in the area the plan of action focuses on steps to achieve wider 
consensus  among  different  stakeholders.  Nevertheless  author  gives  some  recommendations  on 
audience development and services development.

Copyright notion: all the photographs and graphics were made either by author or provided to the 
author with courtesy of their authors introduced in the List of Figures.
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1 Umístění
Moravský kras patří k největším krasovým oblastem ve střední Evropě. Jádrová oblast o 

rozloze 92 km2 je chráněna jako Chráněná krajinná oblast Moravský kras s vlastní správou. CHKO 
odpovídá kategorii 5 IUCN (IUCN 1994) podobně jako řada území v zahraničí označovaných za 
národní parky. Základní hornina – devonský vápenec se vyvinul podél pobřeží a CHKO Moravský 
kras  tak  má  délku  35  km v  severojižním směru  zatímco  šířka  ve  východozápadním směru  je 
pouhých 2-9 km. Nejjižnější části krasu se nachází v katastrálním území statutárního města Brna s 
velmi dobrým dopravním spojením a mezinárodním letištěm. Nejbližším hlavním městem je Vídeň 
(120 km).

Moravský kras je tvořen krasovými plošinami, které jsou odděleny údolími procházejícími 
ve  východozápadním  směru.  Tento  plán  interpretace  se  zabývá  pouze  severní  částí  CHKO 
Moravský kras na sever od Harbešsko-Vilémovické plošiny. Jedná se o nejpopulárnější část CHKO 
z hlediska návštěvnosti, někteří autoři ji dokonce zaměňují za Moravský kras jako takový (Minx 
2004). 

Termín „Moravský kras“ je v tomto dokumentu chápán jako oblast  celé CHKO (nikoliv 
Moravský  kras  v  širším  slova  smyslu  vymezený  výskytem  geneticky  shodných  devonských 
vápenců). Je-li použito termínu „kras“ označuje krasové jevy buď na celém území CHKO nebo jen 
v jeho severní části.

2 Cíl plánu interpretace
Cílem tohoto  dokumentu  je  zpracovat  základní  část  plánu  interpretace  pro  severní  část 

CHKO  Moravský  kras.  Tento  plán  bude  živým  dokumentem  předloženým  k  diskusi  dalším 
zájmovým skupinám,  které  se  interpretací  oblasti  zabývají.  Hlavním účelem plánu  je  příprava 
podkladů pro tvorbu obsahu připravovaného Domu přírody Moravského krasu. Výhledovým cílem 
je rozšíření plánu interpretace na celé území CHKO. Zároveň se jedná o dokument, který není v 
prostředí ČR běžnou součástí procesu tvorby a plánování interpretace. Z tohoto důvodu je rozšířen 
o osvětlení některých základních konceptů, které stojí za interpretačním plánováním jako takovým.

Jakkoliv  se může znalci  místních poměrů zdát,  že  plán sumarizuje  obecně známá fakta, 
jedná se o nutný postup pro stanovení výchozího bodu plánování a poskytuje potřebné informace 
subjektům,  které  ovlivňují  destinační  management,  avšak  nejsou  přímo  svázány  s  územím 
(CzechTourism, Jihomoravský kraj).

Nejdůležitějšími  důvody  pro  zpracování  interpretačních  plánů  jsou  zabezpečení  kvalitní 
interpretace a účelné vynakládání prostředků – většinou veřejných. Měřítkem kvality interpretace 
přitom může být:

– dosahování cílů managementu místa (např. chráněného území či kulturní památky);

– vytváření pozitivního obrazu o způsobu managementu místa;

– vzdělávání veřejnosti;

– šetrná forma interpretace;1

– zapojování veřejnosti do ochrany místa a přírodního či kulturního dědictví obecně;

– rozvoj nových služeb či zvýšení příjmů lokální ekonomiky.

V případě plánování interpretace pro větší územní celky se doporučuje nejprve sestavení 
strategie interpretace. Ta podává přehled zdrojů území (přírodní fenomény, kulturní památky apod.), 

1 například nenarušení pietního místa božích muk velkým informačním  panelem
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identifikuje hlavní poskytovatele interpretačních služeb a stávající infrastrukturu pro návštěvníky. 
Hlavním  cílem  strategií  interpretace  je  vytvoření  rámce  pro  jednotnou  prezentaci  regionu, 
identifikace potenciálu pro další rozvoj interpretace a vytvoření platformy pro koordinaci různých 
poskytovatelů služeb. Strategie interpretace rovněž vytyčuje základní cíle v této oblasti a je tak 
použitelná  např.  pro  směřování  dotačních  prostředků.  Závěry  ze  strategie  jsou  potom 
rozpracovávány  do  interpretačních  plánů,  které  navrhují  realizaci  konkrétních  opatření.  Tento 
postup lze sice označit za ideální, ale v praxi méně často používaný pro jeho časovou a finanční 
náročnost. 

3 Metodologie zpracování plánu interpretace
Předkládaný plán používá model 5M představený Lisou Brochu (2003). Jedná se o model v 

současnosti hojně využívaný pro plánování interpretace v USA a dalších rozvinutých zemích. Řada 
projektů realizovaných ve spolupráci se zahraničními experty vzniká v poslední době zejména v 
jihovýchodní Asii.

Model  5M  je  vhodnější  pro  plánování  rozsáhlých  projektů  interpretace  nežli  postupné 
metodiky,  ty v prostředí  ČR představuje  velmi kvalitně zpracovaný překlad publikace Sense of 
place (Ptáček a Carter 2004). Mezi hlavní výhody modelu 5M patří:

– kontinuálně analyzuje klíčové části ovlivňující kvalitu výsledného produktu interpretace;

– umožňuje  včleňovat  řadu  externích  podnětů  v  různých  fázích  procesu  plánování 
interpretace;

– rozhodovací  proces  je  postaven  na  analytickém  základě  což  zaručuje  jeho 
transparentnost, která je u rozsáhlých projektů s řadou zájmových skupin klíčová.

V žádném případě to neznamená, že existuje dobrý a špatný metodický postup při plánování 
interpretace. Konkrétní postup musí vždy odpovídat rozsahu projektu a způsobu jeho organizace. 
Jiný postup budeme používat  v případě plánování  naučné stezky neziskovou organizací v obci, 
jejímž vedlejším cílem je aktivizace veřejnosti. Jiný v případě plánování návštěvnického střediska 
sledujícího zájmy instituce či sestavování interpretačního plánu rozsáhlejšího území kombinujícího 
více poskytovatelů služeb. 

Model  5M  model  vychází  z  kontinuálního  sledování  5  aspektů  interpretace  (Brochu, 
2003: 62): 

• směřování (management)  –  tj.   cíle  interpretace,  organizační  rámec  interpretace, 
souvislost  s  managementem  území,  návaznost  na  další  instituce  (podílníky), 
návaznost na existující interpretaci;

• trh (market) – tj. návštěvníci (kdo jsou a proč, jaká jsou jejich očekávání a modely 
chování), propagace místa, hodnocení interpretace jako produktu cestovního ruchu, 
sledování konkurenčních atrakcí;

• sdělení (message) – vymezení zaměření interpretace (obsah sdělení a jeho čitelná 
strukturace), kombinování zájmů návštěvníků s cíli interpretace;

• zařízení (mechanics)  –  fyzická  stránka  interpretace:  dostupnost  a  rozmístění 
jednotlivých  prvků,  charakter  těchto  prvků,  plánování  prostorových  nároků, 
modelování využití prvků návštěvníky;

• média – konkrétní způsoby komunikace interpretačních sdělení;

Každý  z  těchto  aspektů  je  hodnocen  v  jednotlivých  krocích  postupu  interpretačního 
plánování (Brochu 2003:51):
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INFORMACE ANALÝZA VÝBĚR AKCE

přehled zdrojů území, 
sledování kontextu (co vše 
se na místě odehrává, jak 
místo souvisí se svým 
okolím), zjišťování 
kvantitativních a 
kvalitativních informací o 
návštěvnících, sledování 
stávajícího marketingu 
místa, přehled a hodnocení 
stávající interpretace

hodnocení informací 
zjištěných v předchozím 
kroku, vyvození závěrů pro 
další postup, výběr faktů 
relevantních pro další 
plánování interpretace

výběr způsobu interpretace: 
tvorba sdělení, definování 
cílových skupin, výběr 
médií

akční plánování: kdo, kdy, 
kde, za kolik, odkud

 

Jednotlivým aspektům interpretace je v různých fázích plánovacího procesu věnována různá 
míra pozornosti. Podstatná je především rostoucí úloha médií ve fázi výběru způsobu interpretace a 
akčního plánování. Jak mnozí autoři upozorňují, je nutné vyvarovat se uvažování o konkrétních 
médiích v úvodních fázích procesu plánování interpretace:

Začneme-li práci od konce, nejprve si vybereme média a teprve potom přemýšlíme jak je  
uvést  do  souladu  s  posláním  místa,  rozpočtem  a  očekáváním  návštěvníků,  existuje  vysoká  
pravděpodobnost, že utratíme spoustu peněz za něco, co nebude fungovat. Je lepší zchladit nadšení  
a promýšlet postupně jednotlivé aspekty interpretace než se upnout na poslední výkřik techniky,  
který si zrovna instalují jiná návštěvnická střediska. (Brochu, 2003:65)

4 Základní informace

4.1 Zdroje interpretace
Fenomény vhodné k interpretaci stručně představuje Příloha 1. V důsledku morfologie krasu 

jsou nejatraktivnější přírodní fenomény (veřejnosti přístupné jeskyně, ponory a vyvěračky, skalní 
útesy)  distribuovány nerovnoměrně,  podobně i  významná místa  kulturní  historie.  Vytváří  se tak 
několik míst s koncentrací atraktivních fenoménů a to na místech, kde povrchová voda vstupuje do 
podzemí nebo v místech kde vyvěrá na povrch. Izolace jednotlivých míst byla ještě zvýrazněna 
uzávěrou silnic v Pustém a části Suchého žlebu.

Srovnáním Přílohy 1 a přílohy 4 zjistíme, že z mnoha přírodních a kulturních fenoménu je 
jenom malá  část  přiblížena  návštěvníkům pomocí  interpretace.  Základním kamenem zkušenosti 
návštěvníka je prohlídka veřejně přístupných jeskyní (Příloha 3). 

Následující  seznam  představuje  šíři  zdrojů  vhodných  k  interpretaci  zaměřujíce  se  na 
fenomény unikátní pro tuto oblast. Vyčerpávající popis zdrojů není předmětem plánu interpretace. 
Příloha  1  představuje  podrobnější  popis  jednotlivých  zdrojů  nahlížený  z  hlediska  jejich 
interpretačního potenciálu pro běžného návštěvníka.
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4.1.2 Přírodní zdroje
Geologické fenomény

• veřejnosti přístupné jeskyně s udivující krápníkovou výzdobou;
• veřejnosti nepřístupné jeskyně a jeskyní systémy, částečně neobjevené;
• dynamika vývoje krasu představovaná různými jeskynními patry, vyvěračkami a ponory;
• krasové kaňony, hřebenáče a skalní útesy;
• výborně zmapovaná geologická stavba oblasti  v  důsledku existence řady povrchových a 

podpovrchových odkryvů;
• fosilie;
• fenomény krasových plošin: závrty, uvala; 

Flóra
• extrazonální výskyt teplomilné vegetace;
• údolní fenomén a glaciální relikty;
• vegetace skalních stěn;
• suťové lesy a společenstva prudkých svahů žlebů;

Fauna
• netopýři – významná zimoviště, pestrá škála druhů, výzkumné lokality;
• hmyz vázaný na teplomilná stanoviště;
• jeskynní fauna: troglofylové a troglobionti;
• živočichové skalních útesů;
• relativně bohaté paleontologické záznamy o historické fauně;
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4.1.2 Kulturní zdroje
Prehistorické osídlení

• neandrtálské osídlení v jeskyni Kůlna a další kulturní horizonty této jeskyně;
• magdalénské osídlení v Balcarce;
• neolitické artefakty v jeskyni Koňská jáma;

Historické osídlení
• zříceniny hradů (Blansek, Holštejn);
• pozůstatky zaniklých středověkých osad;
• chrám Panny Marie Bolestné ve Sloupu;
• hřbitov rodu Salmů;
• větrný mlýn v Ostrově u Macochy;

Volnočasové aktivity, ostatní
• hustá síť značených turistických tras a cyklotras;
• horolezecké terény;
• rozhledna na Podvrší u Veselice;
• koncerty v jeskyních;
• pouť do Sloupu;
• značení regionálních výrobků;
• speleomuzeum ve Vilémovicích;
• rozvoj speleoterapie jako směru medicíny 

4.2 Management a zásady ochrany území
Historii  ochrany  přírody  Moravského  krasu  přibližuje  Příloha  2.  Správa  CHKO  je 

zodpovědná  za  ochranu  přírody a  krajinného rázu  na  tomto  území.  Vyjadřuje  se  ke  stavebním 
záměrům, vydává závazná stanoviska k lesním hospodářským plánům a využití  jeskyní.  Území 
CHKO je členěno do 3 zón s rozdílnými cíli a způsoby managementu. Zvláštní plány péče jsou 
vytvořeny pro jednotlivá maloplošná chráněná území.

Pět ze čtrnácti veřejnosti přístupných jeskyní v České republice se nachází na území CHKO 
Moravský kras, čtyři z nich v jeho severní části. Tyto jeskyně obhospodařuje Správa jeskyní České 
republiky. 

Místní samosprávy ovlivňují rozvoj obcí v jejich správě, provádějí prezentaci obcí a začasto 
i  interpretaci.  Významnou  organizací  podílející  se  na  rozvoji  regionu  je  Místní  akční  skupina 
Moravský  kras.  Obce  jsou  členem  této  neziskové  organizace  prostřednictvím  Mikroregionu 
Moravský kras. MAS Moravský kras se dlouhodobě soustředí na rozvoj tzv. měkkých dovedností v 
oblasti  cestovního  ruchu  a  prostřednictvím  grantového  schématu  podporuje  lokální  projekty  v 
oblasti interpretace místního dědictví. Místní samosprávy i MAS usilují o zvýšení svého podílu na 
dalším směřování cestovním ruchu v oblasti se zaměřením na trvale udržitelnou turistiku. Přímé 
možnosti jsou však v této oblasti omezené.

Společnost pro Moravský kras (SMK a. s.) je soukromá akciová společnost. Provozuje hotel, 
parkoviště, stánky se suvenýry, lanovku, ekovláček a rybárnu v Punkevním údolí. Její většinový 
vlastník je zároveň vlastníkem ČAD Blansko.  Jakkoliv  se SMK a.  s.  přímo nepodílí  na péči  o 
přírodní či kulturní dědictví, jedná se o významného partnera, který zásadně ovlivňuje cestovní ruch 
v oblasti.

Morfologie krasového terénu a lokalizace návštěvnicky nejatraktivnějších míst vede k tomu, 
že se návštěvníci území pouze omezeně setkávají s místními obyvateli. Výjimkou je obec Sloup, 
kde část návštěvníků jeskyní volí procházku do středu obce s obchody a restauracemi. V cestovním 
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ruchu nicméně pracuje řada místních obyvatel – např. správa jeskyní zaměstnává 35 stálých a 160 
sezónních pracovníků.

Zájmové spolky jsou reprezentovány jednak jeskyňářskými skupinami a dále více či méně 
aktivními neziskovými organizacemi jako jsou ČSOP Ponikva, Fénix, sdružení Renesance krajiny 
Veselická kaplička, velmi aktivní je občanské sdružení Včela pro Moravský kras.

Jedním z hlavních faktorů negativně ovlivňující další rozvoj trvale udržitelného cestovního 
ruchu v oblasti je omezená vůle ke kooperaci ze strany výše zmíněných subjektů. 

 

4.3 Návštěvníci
Příloha  3  představuje  kvantitativní  data  o  návštěvnosti  veřejnosti  přístupných  jeskyní  a 

výsledky kvalitativních výzkumů provedených Mortier (2005) a Tihelkovou (2009). Tyto výzkumy 
nám dávají  jistý  vhled  do  názorů  návštěvníků,  v  žádném případě  však  nejsou  reprezentativní, 
zejména  dotazník  Tihelkové  zodpovědělo  pouze  několik  desítek  osob  (autorka  přesný  počet 
respondentů  neuvádí).  Nízká  reprezentativnost  ve  výzkumu,  který  prováděla  Obéline  Mortier 
(2005) je zřejmá při srovnání národnosti respondentů s rozložením národností návštěvníků veřejně 
přístupných jeskyní. 

Na základě  dostupných kvantitativních  dat  můžeme odhadovat  návštěvnost  severní  části 
Moravského krasu na 400 000 návštěvníků ročně.  Nejméně 20% z těchto návštěvníků nehovoří 
česky což musí být bráno v potaz při všech interpretačních aktivitách.

V situaci zásadního nedostatku kvalitativních dat o návštěvnících bylo jako hlavní kritérium 
pro rozlišení různých typů návštěvníků zvolena délka pobytu v území v kombinaci s bydlištěm 
návštěvníků.  Důvodem  je  předpoklad,  že  délka  pobytu  je  určující  pro  rozsah  a  typ  aktivit 
návštěvníka.  Bez  souhrnného  kvalitativního  výzkumu není  nicméně  možné  ověřit,  zdali  je 
uvedené členění relevantní a zdali mají odhady aktivit návštěvníků reálný základ ani stanovit 
kvantitativní podíl jednotlivých skupin návštěvníků.

Návštěvníci pouze přístupných jeskyní
Zkušenost  návštěvníka  je  omezena  na  návštěvu  veřejně  přístupné  jeskyně  (jeskyní), 

transport k/od jeskyně a nákup suvenýrů či drobného občerstvení. V některých případech je pobyt 
prodloužen o návštěvu restaurace. Předpokládáme, že většina návštěvníků tohoto typu přijíždí do 
území autokary,  řada osobními vozy a návštěva Moravského krasu je včleněna mezi další  části 
zájezdu. Většina zahraničních návštěvníků přijíždí  z  Polska (patrně na cestě ke Středozemnímu 
moři). Jak ukazuje Graf 1 v Příloze 3, návštěvníků z Polska přijíždí 3,5 krát více než z druhé země v 
pořadí – Ruska. Ruští turisté, stejně jako třetí v pořadí – Tchajwanci preferují cestování autobusem s 
vlastním průvodcem s krátkými návštěvami nejvýznamnějších míst. 

Do této  kategorie  patří  i  většina   tuzemských školních  zájezdů.  Převažujícím výchozím 
bodem je  Skalní  mlýn  a  k  transportu  k  Punkevním jeskyním a  propasti  Macocha  je  využíván 
ekovláček a lanovka. Zatímco většina zahraničních návštěvníků směřuje do Punkevních jeskyní, 
tuzemští  návštěvníci  častěji  volí  další  veřejnosti  přístupné  jeskyně.  Délka  pobytu  tohoto  typu 
návštěvníků  zřídka  přesáhne  4  hodiny.  Velmi  pravděpodobně  se  jedná  o  největší  skupinu 
návštěvníků.

Jednodenní návštěvníci - místní 
Návštěvníci  bydlící  v Brně a okolí,  kteří  podnikají  jednodenní výlet  do této  části  krasu. 

Většinou využívají  značených turistických tras  či  cyklotras a  nespojují  nutně výlet  s  návštěvou 
jeskyní. Předpokládáme, že do této skupiny patří většina cyklistů,  horolezců či  běžkařů.  Kromě 
jedinců  zaměřených  na  sportovní  výkon  lze  u  této  skupiny  očekávat  značný  zájem o  poznání 
Moravského krasu. Poznání mohou vstřebávat postupně a stavět na předchozí zkušenosti.
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Jednodenní návštěvníci – cestovatelé
Návštěvníci,  kteří chtějí poznat kras. Návštěva jeskyně je kombinována s procházkou po 

okolí,  nezřídka  navštíví  několik  přístupných  jeskyní.  Nezávislí  návštěvníci  schopní  změnit  své 
plány.  Tento typ  návštěvníků vyhledává přímo na místě  informace,  které  je mohou směřovat  k 
poznávání dalších části Moravského krasu.

Delší pobyt
Tuto skupinu lze rozdělit na dvě podkategorie: návštěvníky na pobytu v krasu a na pobytu u 

krasu. Druhá skupina využívá rekreačního zázemí v okolí krasu (zejména v okolí Olšovce) či ve 
sloupském autokempu. Návštěva krasu je částí jejich programu a má potom charakter některé z 
předchozích skupin.

Další podkategorii tvoří návštěvníci, kteří přijíždí s cílem poznat co nejvíce z Moravského 
krasu. Snaží se systematicky pokrýt různé části krasu, navštěvují více jeskyní a vyhledávají místa 
mimo hlavní turistické oblasti. Tito návštěvníci cíleně vyhledávají hlubší informace o území a tipy 
na to „kam jít“ a „co vidět.“

4.4 Analýza stávající interpretace
Příloha 4 představuje výsledky auditu místa pro lokalitu Skalní mlýn – Macocha. Tabulka 1 

sumarizuje výsledky tohoto hodnocení do podoby SWOT analýzy.

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• konzistentní návštěvnická zkušenost v případě, 
že jsou cílem přístupné jeskyně;

• informačně bohaté a graficky dobře zpracované 
tabule na naučné stezce Macocha;

• dobře organizované časy vstupů do jeskyní a 
doprava provozovaná SMK a. s. umožňují 
zvládat i nápor tisíců návštěvníků denně ve 
vrcholné sezóně;

• pozitivní zkušenost s povrchovými exkurzemi 
pro veřejnost;

• jedinečný zážitek z návštěvy jeskyní;
• velmi atraktivní prostředí z řadou doposud 

neobjevených zajímavostí;
• vybavenost území značenými cestami, 

cyklostezkami a naučnými stezkami

• prohlídka jeskyní je zaměřena na krápníkovou 
výzdobu;

• malý důraz na odbornou přípravu průvodců v 
jeskyních (odborné znalosti, interpretační 
dovednosti);

• většina suvenýrů není tematických;
• slabý důraz stávající interpretace na ochranu 

přírody a širší zarámování okamžité zkušenosti 
návštěvníka;

• příliš mnoho informačních tabulí v prostoru 
Skalního mlýna;

• nedostatek map dostatečné velikosti v měřítku 
odpovídajícím možnostem návštěvníka;

• příliš mnoho informací na naučných tabulích 
naučné stezky Macocha, prezentace řady 
informací mimo zkušenost návštěvníka;

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ

• vysoká koncentrace návštěvníků v určitých 
místech;

• nové způsoby interpretace;
• rozšíření hlavních témat interpretace;
• výstavba návštěvnického střediska, které bude 

sloužit jako uzlový bod interpretace v 
Moravském krasu;

• provázání aktivit jednotlivých subjektů v území;

• mnoho zájmových skupin s vlastní agendou a 
složitými vzájemnými vztahy;

• rozvoj komerčních aktivit ve stylu nabídky 
zážitků či zábavních parků, které rozředí 
zkušenost návštěvníka;

• nízká vůle stávajících poskytovatelů interpretace 
ke zlepšování služeb;

• nejednotná prezentace území;

Tabulka 1: SWOT analýza stávající interpretace

Analýza ukazuje řadu příležitostí ke zlepšení v oblasti interpretace. Neexistence rámce pro 
spolupráci jednotlivých subjektů a úzké zaměření na vlastní agendu se jeví jako hlavní překážka v 
úsilí  o  zkvalitnění  interpretace.  Příležitostí  k  překonání  této  překážky  může  být  výstavba 
návštěvnického střediska, bude-li obsah jeho činnosti reflektovat zájmy více skupin.
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5. Rámec interpretace

5. 1 Účel a cíle 

5.1.1 Účel interpretace
Interpretace nemá smysl sama o sobě. Je pouze prostředkem k zásadnímu účelu: ocenění 

přírodního prostředí, rozvoj osobní zodpovědnosti za její stav a ochranu (Tilden, 2007: 190).

Pro potřeby interpretačního plánu tedy můžeme účel interpretace severní části Moravského 
krasu shrnout jako:  Pomoci návštěvníkům vnímat krásu krajiny Moravského krasu, pochopit 
provázanost jejích jednotlivých částí, ocenit její jedinečnost a podílet se na zachování trvalé 
udržitelnosti tohoto regionu.2

5.1.2 Cíle interpretace
K dosažení  účelu interpretace byly stanoveny následující  cíle  interpretace pokrývající  tři 

oblasti:3 vzdělávací cíle (vědění), emoční cíle (cítění) a cíle v oblasti chování (dělání). 

Vzdělávací cíle

• porozumět vývoji a dynamice krasové krajiny a krasových jevů;

• ocenit jedinečné biotopy vázané na krajinu Moravského krasu a organismy, které je obývají;

• objevit důležitost Moravského krasu v historii člověka a archeologického výzkumu;

• nahlédnout proměny krasové krajiny, její křehkost a zranitelnost;

Emoční cíle

• přání zůstat v regionu déle, přispět místní komunitě a ekonomice;

• touha poznat i další části Moravského krasu a krasové jevy;

• cítit potřebu se vrátit – obnovit hezké zážitky a získat další;

• kladně referovat o přírodě a pohostinnosti oblasti;

Cíle v oblasti chování

• aktivně objevovat přírodní a kulturní dědictví oblasti;

• ctít výjimečnost tohoto dědictví a aktivně přispět k jeho ochraně;

• neničit jeskyně, skály, živou přírodu ani návštěvnickou infrastrukturu;

• dodržovat omezení sportovních aktivit;

Výše uvedené cíle je třeba po dohodě s dalšími zainteresovanými stranami rozpracovat do 
konkrétních strategických cílů, které budou splňovat charakteristiku SMART:

specific konkrétně popisující čeho mají dosáhnout 

measurable měřitelné, tzn. kvantifikované
2 To encourage visitors from wherever they are to enjoy the amazing karst scenery, understand relationships among  

its elements, value its uniqueness and play role in securing its sustainability.
3 podle Veverka (1998: 45)
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achievable dosažitelné ve stávajících podmínkách

realistic realistické s ohledem na zdroje

timed časově omezené = je naplánován horizont jejich dosažení

Tyto cíle musí být v prvé řadě kompatibilní jak se zájmy ochrany přírody, tak s rozvojem 
místní ekonomiky.

5.2 Zájmové skupiny
Jak bylo zmíněno v části 4.4, prosazení interpretačního plánu a naplnění jeho cílů vyžaduje 

spolupráci mnoha zájmových skupin.  Tabulka 2 podává přehled o těchto zájmových skupinách a 
jejich potenciální roli v implementaci plánu.

zájmová skupina role

Správa CHKO Moravský kras koordinace úsilí o konzistentní interpretaci regionu (?), podpora v oblasti informací o přírodním 
dědictví, stanovení priorit managementu území ovlivňující cíle a metody interpretace

Správa jeskyní ČR provoz budoucího návštěvnického střediska, kontinuální úsilí o zvýšení kvality průvodcovských 
služeb, propagace jeskyní a jejich prohlídky vychází z cílů interpretace území

Místní akční skupina 
Moravský kras

zapracování interpretačního plánu do místních strategických dokumentů včetně grantového 
schématu MAS, zapojení místních poskytovatelů služeb do přípravy a implementace interpretace, 
propagace přírodního a kulturního dědictví regionu a to i vzhledem k místním obyvatelům

Místní komunity respektování širšího kontextu interpretace území při rozvoji svých obcí (návštěvník nevnímá 
jednotlivé obce, ale region), propojení návštěvnického střediska s místními poskytovateli služeb

Společnost pro Moravský kras 
a další místní poskytovalé 
služeb

aktivní role v implementaci cílů interpretace a ochraně přírodního dědictví jako základní přidané 
hodnoty podnikání v regionu

Místní neziskové organizace aktivní prosazování interpretačního plánu a jeho zlepšování, respektování zájmů širšího území při 
vlastních interpretačních aktivitách

Česká centrála cestovního 
ruchu – CzechTourism a 
regionální turistické agentury

formování očekávání návštěvníků v souladu s cíli interpretace území

Tabulka 2: Zájmové skupiny v procesu implementace plánu interpretace

Připravované  návštěvnické  středisko  Dům  přírody  Moravského  krasu  může  být  dobrou 
příležitostí k setkání různých zájmových skupin a artikulaci společných zájmů v oblasti interpretace 
a směřování rozvoje cestovního ruchu v území.

 5.3 Hlavní téma, sdělení a příběhy
Ke strukturaci sdělení pro návštěvníky byla využita klasifikace publikovaná Lisou Brochu 

(2003: 97). Na základě zdrojů území (4.1), struktury návštěvníků (4.3) a cílů interpretace (5.1), 
interpretační plán navrhuje těchto 6 klíčových sdělení:

1. V Moravském krasu je možné spatřit pestrou škálu krasových jevů – měnící se krajinu, kde 
děje  na povrchu jsou úzce propojeny s  podzemním světem a jeho unikátní krápníkovou 
výzdobou.  Moravian  karst  represents  all  the  awesome  features  of  a  karst  –  the  ever 
changing  landscape  where  underground  world  with  its  beautiful  decorations  is  tightly  
connected to what is happening on the surface.

2. Výjimečná členitost  krasové krajiny vytvořila řadu stanovišť s unikátní  flórou a faunou, 
která může být obdivována i dnes.  Extraordinary morphology of the karst terrain created  
variety of habitats with unique flora and fauna that can be admired even nowadays.

3. Moravský kras patří k prvním místům ve střední Evropě obývaným našimi předky, život 
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pravěkých lovců byl plný strázní, které překonávali díky své šikovnosti a umu při využívání 
přírodních  zdrojů.  Moravian  karst  was  the  place  where  first  people  in  Central  Europe  
settled  –  our  distant  ancestors  lived  here  hard  lives,  skilfully  used  local  resources  and  
walked the same ground. 

4. Život  v  krasu byl  pro místní  obyvatele  vždy náročný,  dodnes přináší  omezení,  ovšem i 
příležitosti. Living in the karst local people needed to overcame many hardships, and even  
until these days the karst determines their livelihood.

5. Generace  jeskyňářů  objevovaly  skrytý  svět  podzemí  a  ačkoliv  si  jejich  úsilí  a  odvaha 
vyžádali řadu lidských životů, dodnes hrají amatérští speleologové hlavní roli při poznávání 
jeskyní.  Generations of cavers have been exploring the hidden underground world, their  
bravery  and discoveries  claimed many lives,  notwithstanding  that  they  still  continue  to  
bring new facts to light. 

6. Kras  je  ekologicky  citlivé  území,  porozumění  vzájemné  propojenosti  jeho  prvků  nás 
zavazuje  k  ochraně  pro  potěšení  budoucích  generací.  Karst  is  a  fragile  environment,  
understanding its interconnectivity we are committed to keep it for enjoyment of the future  
generations.

Hlavní téma:  

• Vápence vytvořily unikátní krajinu Moravského krasu, která se stala domovem jedinečných 
přírodních společenstev a ovlivňovala život jeho obyvatel od pravěku.  Limestone shaped 
unique landscape of the Moravian karst that hosts unique biota and has had an impact on  
livelihood of its people from the prehistoric times.

Hlavní téma a klíčová sdělení představují to, co by si měl návštěvník z Moravského krasu 
odnést v jednotlivých oblastech interpretace. Nejedná se samozřejmě o přesnou citaci, ale vytyčení 
pevných bodů v množství interpretovatelného přírodního a kulturního dědictví. 

Klíčová sdělení se dále rozpracovávají do příběhů, které budou strukturovat návštěvníkovu 
zkušenost (Brochu, 2003: 105). Takováto strukturace je nevyhnutelná z hlediska procesu učení a 
vnímání každého člověka.  Jednotlivec je schopen vnímat v jednom okamžiku 5-9 sdělení,  ta je 
potom možné dále strukturovat, ale větší počet už většina lidí nedokáže pojmout, fixovat a zařadit. 
Navrhujeme následující témata příběhů:

1. V Moravském krasu je možné spatřit pestrou škálu krasových jevů – měnící se krajinu, kde děje 
na povrchu jsou úzce propojeny s podzemním světem a jeho unikátní krápníkovou výzdobou.

• co je kras a jak vznikl; what is karst and how it came into being;

• jak vznikly jeskyně a jejich výzdoba; how caves and their decorations came into being;

• jaké jsou další krasové jevy a kde se nachází;  what are other karst phenomenons and where 
they can be seen;

• geologické procesy probíhají v krasu rychleji než v jiných oblastech, stává se tak zranitelnějším 
k lidským zásahům; geological processes in the karst are much faster than in other landscapes,  
this makes it vulnerable to human influence;

2. Výjimečná členitost krasové krajiny vytvořila řadu stanovišť s unikátní flórou a faunou, která 
může být obdivována i dnes.
• díky  teplotním  inverzím  v  hlubokých  údolích  vznikla  unikátní  společenstva  organismů 

zahrnující  glaciální  relikty;  due  to  temperature  inversion  unique  vegetation  and  fauna  
developed in the karst valleys preserving glacial relicts;

• suché a málo úrodné půdy na vápencích umožňují  výskyt  teplomilné vegetace i  ve vyšších 
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nadmořských výškách a severnějších zeměpisných šířkách; poor and dry soils on the limestones  
bring thermophytic vegetation (e.g.  Mediterranean plants) into the altitudes and latitudes it  
would never thrive;

• některé druhy bezobratlých živočichů kolonizovaly věčně tmavé prostředí jeskyní; certain 
invertebrates colonised the lightless habitat of cave interiors;

3. Moravský kras patří k prvním místům ve střední Evropě obývaným našimi předky, život 
pravěkých lovců byl plný strázní, které překonávali díky své šikovnosti a umu při využívání 
přírodních zdrojů. 
• po tisíce let byly jeskyně v krasu domovem lovců a sběračů, příroda tehdy vypadala jinak a byla 

obývána dnes vymřelými zvířaty;  for thousands of years hunters and gatherers made caves  
their home, nature looked different at that times and many extinct large mammals lived nearby;

• objevováním  artefaktů  pravěkých  obyvatel  krasu  získáváme  představu  o  dějinách  lidstva; 
uncovering the artefacts of the cave people we are getting clues of the history of humankind;

• naši předkové dokázali přežít v extrémních podmínkách a překonávali mnohé obtíže díky svým 
dovednostem a mistrovskému využívání dostupných přírodních zdrojů; our ancestors were able  
to survive extreme conditions and endure many hardships, because they combined their sharped 
skills with masterful use of available natural resources;

4. Život v krasu byl pro místní obyvatele vždy náročný, dodnes přináší omezení, ovšem i 
příležitosti. 

• jeskyně a další krasové jevy jsou součástí mnoha místních pohádek a příběhů; caves and other 
karst features are interwoven into many local stories and legends;

• krajina krasu byla v minulosti silně ovlivněna odlesněním a pastvou, změna krajiny přispěla k 
šíření  mnoha  druhů  rostlin  a  živočichů;  past  landscapes  were  much  more  influenced  by  
deforestattion and grazing than nowadays, it has got impact on distribution of many plants and 
animals;

• Moravský kras dával obyvatelům dostatek některých přírodních zdrojů (vápenec, železná ruda, 
jeskyně), avšak i nedostatek jiných (voda, úrodná půda); Moravian karst provided its  
inhabitants with abundance of some natural resources (limestone, iron ore, caves) but scarcity 
of others (water, fertile soil)

5. Generace jeskyňářů objevovaly skrytý svět podzemí, ačkoliv si jejich úsilí a odvaha vyžádali 
řadu lidských životů, dodnes hrají amatérští speleologové hlavní roli při poznávání jeskyní. 

• jeskyňáři  dobrovolně  odpracovali  milióny  hodin,  aby  rozšířili  poznání  jeskyních  systémů, 
mnohé objevy následovaly až po řadě let těžké práce;  cavers volunteered millions of hours to  
explore the cave systems, many discoveries were made after years of hard work;

• jeskyňářství je nebezpečné a vyžaduje mnohé dovednosti;  caving is dangerous and requires  
many skills;

• většina jeskyní neobsahuje rozsáhlou krápníkovou výzdobu; most caves lack dripstones and 
other decorations;

• ochrana křehkého přírodního bohatství vyžaduje uzavření některých jeskyní pro veřejnost; 
sealing of some caves is necessary for the protection of the fragile underground world; 
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6. Kras je ekologicky citlivé území, porozumění vzájemné propojenosti jeho prvků nás zavazuje k 
ochraně pro potěšení budoucích generací.

• podzemní svět je úzce propojený se způsobem péče o povrch;  underground world is closely  
connected to the management on the surface;

• vzácné druhy organismů žijící v krasu by dnes nedokázaly přežít bez cílené ochrany; precious  
parts of the karst biota could not survive without human management these days;

• lidské aktivity, včetně turistiky, mohou mít fatální vliv na přírodní hodnoty Moravského krasu, 
úsilí každého návštěvníka je potřebné pro zachování tohoto dědictví; human activities including 
tourism may have exterminating effect on Moravian karst natural heritage, effort of each 
individual is important in the pursue to save it;

6. Realizace interpretace

6.1 Práce s návštěvníky
Sever Moravského krasu patří mezi hlavní turistické atrakce České republiky. Zvýšení počtu 

návštěvníků  v  období  hlavní  sezóny (červen  až  září)  není  žádoucí,  protože  by zvýšilo  tlak  na 
stávající zdroje (kapacita jeskyní, parkovací místa). Zřetelným problémem regionu je nerovnoměrná 
distribuce  návštěvníků  v  oblasti  a  v  průběhu  roku.  Primárním cílem je  tedy  snížení  množství 
návštěvníků v kategorii „návštěvníci pouze veřejně přístupných jeskyní“ (viz 4.3) a zvýšení počtu 
návštěvníků dalších skupin. Posun přitom nemusí nastat v chování příslušníků této kategorie, může 
být způsobem i přilákáním více návštěvníků z ostatních kategorií.

Existují dva způsoby k dosažení tohoto cíle:

1. Omezení rezervace do veřejně přístupných jeskyní – pokud by cestovním kancelářím nebylo 
umožněno  rezervovat  si  vstupy  do  Punkevních  jeskyní  s  mnohaměsíčním  předstihem, 
navštívili by jejich klienti další jeskyně nebo vynechali tuto část svého programu. Nevyužití 
plně zarezervované kapacity nepodléhá žádným sankcím a proto se často teprve pár desítek 
minut  před  vstupem  zjistí,  že  rezervovaná  kapacita  je  naplněna  pouze  částečně.  Tento 
problém  by  rovněž  řešilo  zpoplatnění  rezervace.  Uvedený  postup  je  v  současnosti 
představitelný  pouze  v  případě,  že  bude  prokázána  jeho  ekonomická  přínosnost  pro 
provozovatele jeskyní. 

2. Sledování cílů interpretace uvedených v části 5.1 může vést ke zvýšení zájmu této skupiny 
návštěvníků o hlubší poznání oblasti. Expozice budoucího návštěvnického střediska se zdá 
být nejvhodnějším způsobem k dosažení uvedeného cíle.

Druhý  z  uvedených  způsobů  je  elegantnější,  nejde  proti  zájmům významných  místních 
společností  a  je  bezrizikový.  Základním  předpokladem  pro  budoucí  rozhodování  o  práci  s 
návštěvníky je zpracování studie o ekonomických přínosech jednotlivých skupin návštěvníků.

6.2 Rozvoj služeb
Na základě přílohy 4 a při sledování cílů interpretace (5.1) navrhujeme rozvoj následujících 

služeb:
1. Vylepšení stávajícího webového portálu (www.moravskykras.net) nebo vybudování nového 

tak, aby návštěvníci měli příležitost setkat se s interpretací ještě před svým příjezdem.
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2. Vytvořit kvalitní orientační mapy oblasti v odpovídajícím měřítku, které budou zvýrazňovat 
hlavní přírodní a kulturní zajímavosti oblasti. Mapy budou umístěn na hlavních turistických 
místech (Obrázek 1). 

3. Aktualizovat prohlídky přístupných jeskyní tak, aby podporovaly cíle interpretace oblasti. 
4. Vybudovat  na  nejfrekventovanějších  místech  odpočinková  místa,  kde  by  se  mohli 

návštěvníci oddechnout, kochat se okolím a v klidu si utřídit své zážitky.  
5. Rozšířit nabídku živé interpretace zaměřené na povrchové krasové jevy.
6. Vybudovat návštěvnické středisko zaměřené na služby v oblasti interpretace a poskytování 

informací o přírodním a kulturním dědictví oblasti a o službách v cestovním ruchu.
7. Po vybudování návštěvnického střediska obnovit tabule naučné stezky Macocha, tak aby 

jejich  obsah  více  korespondoval  s  fenomény  v  dosahu  přímo  zkušenosti  návštěvníka  a 
navazoval na expozici v návštěvnickém středisku.

Návštěvnické středisko
Plány na vybudování návštěvnického střediska se datují do první poloviny 90. let. Několik 

pokusů o jeho zřízení skončilo v různých stádiích projektové přípravy. Operační program životní 
prostředí umožňuje díky dotacím z prioritní osy 6.2 výstavbu návštěvnických středisek. Nový návrh 
návštěvnického střediska byl vytvořen v roce 2009 a podán do projektové žádosti začátkem roku 
2010. Služby poskytované Dome přírody Moravského krasu byly vymezeny následovně:

– nabídka informačních materiálů o regionu a místních produktů;

– expozice zaměřená na přírodní a kulturní dědictví Moravského krasu;

– dočasné výstavy a tematické akce zaměřené na region;

– průvodcovské služby pro individuální i skupinové návštěvníky používající interaktivní 
styl (Bryant 2006: 184);

– výukové programy pro školy;

– ochranářský klub pro místní děti.

Konkrétní média, která naplní výše uvedené formy budou připravena v letech 2010-2012. 
Investorem domu přírody bude Agentura ochrany přírody a krajiny, provozovatelem Správa jeskyní 
ČR na základě smlouvy o spolupráci, smlouvy o dílo a nájemní smlouvy. AOPK  a  další  místní 
zájmové skupiny budou nicméně hrát roli ve stanovování cílů a hodnocení jejich dosažení ze strany 
domu přírody. 

6.3 Média
Po souhlasu  zájmových skupin  s  hlavními  sděleními  proběhne proces  výběru  vhodných 

médií ke sdělení cílovým skupinám návštěvníků. S ohledem na zásady interpretace budou základní 
kategorie obohaceny o děti. Média budou formulována pomocí matice, jejíž vzor představuje
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klíčové sdělení příběhy Návštěvníc
i pouze 

přístupných 
jeskyní

Jednodenní 
návštěvníci 

- místní 

Jednodenní 
návštěvníci 

– 
cestovatelé

Delší pobyt Děti do 12 
let

V Moravském krasu 
je možné spatřit 
pestrou škálu 
krasových jevů – 
měnící se krajinu, 
kde děje na povrchu 
jsou úzce propojeny 
s podzemním 
světem a jeho 
unikátní 
krápníkovou 
výzdobou.

co je kras a jak vznikl médium 1 médium 1
médium 2

médium 1
médium 3

médium 1
médium 2
médium 3

médium 4

jak vznikly jeskyně a jejich 
výzdoba

... ... ... ... ...

jaké jsou další krasové jevy a 
kde se nachází

geologické procesy probíhají 
v krasu rychleji než v jiných 
oblastech, stává se tak 
zranitelnějším k lidským 
zásahům

... ...

Tabulka 2: Příklad formulace médií pro jednotlivá sdělení a cílové skupiny

6.4 Akční plán
Akční plán realizace plánu interpretace musí vycházet z faktu, že se jedná o první plánování 

interpretace v oblasti, kde je tato poskytována již desítky let. Existuje zde několik silných subjektů s 
vlastní agendou a interpretace je propojena s příjmy z cestovního ruchu. Důraz by proto měl být 
kladen na zapojení všech klíčových partnerů do plánovacího procesu. Z toho důvodu je představený 
akční plán zaměřen na proces přípravy finální podoby plánu interpretace a dává jenom obecnou 
představu o jeho naplňování.

Ganttův diagram (Obrázek 2) představuje úkoly, délku jejich trvání a zapojení zájmových 
skupin. Ačkoliv bude Dům přírody Moravského krasu provozován Správou jeskyní ČR, objevuje se 
v grafu samostatně, aby byla jeho činnost vylišena od dalších aktivity provozovatele.
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Příloha 1 – Seznam zdrojů
Hlavními zdroji informací pro tento přehled byly publikace Musila (1993) a DVD-ROM 

Moravský kras (Referencing 2006).

A 1.1 Geologie
Helišova skála
Bývalý lom tvořený kulmskými klastickými sedimenty se stopy po podmořských sesuvech.

Lom Bradiny
Bývalý lom s doklady paleokrasových procesů. Mineralogická lokalita. Součástí lomu je pozůstatek 
pece na pálení vápna. 

Lom Malá dohoda
Nedávno uzavřený lom, ve kterém v současnosti probíhají revitalizační práce. Pukliny vyplněné 
fosilní půdou s řadou pleistocénních paleontologických dokladů.

Ostrovská vrása
Vrása s převráceným vrstevním sledem dokumentuje tektonickou aktivitu v krasu.

Sloupsko-šošůvské jeskyně
Složitý jeskyní systém s délkou okolo 4,5 km. Horní patra jeskyní jsou přístupná veřejnosti. První 
prohlídky se zde konaly již v polovině 19. století. 3 přístupné jeskyně byly na začátku 20. století 
propojeny chodbami. Prohlídka jeskyní zahrnuje dva okruhy, delší trvá dvě hodiny. Část delší trasy 
je věnována prehistorickému osídlení jeskyně Kůlna a jeho výzkumům. Část jeskyně byla upravena 
pro potřeby speleoterapie.

Hřebenáče
Izolované  skály  ve  Sloupském  údolí  hrají  roli  v  mnoha 
místních pověstech.

Jeskyně Hladomorna
Jeskyně  nedaleko  Holštejna,  paleoponor  Bílé  vody.  Ve 
středověku byla využívána jako vězení.  

Holštejnská jeskyně
Rozsáhlý jeskyně vyplněná sedimenty. Návštěvníci prochází chodbami vykopanými v sedimentech. 
V dutinách u stropu jeskyně je vytvořena zajímavá krápníková výzdoba. Jeskyně je nepřístupná pro 
veřejnost.

Propadání Nová a Stará Rasovna
Poloslepé údolí s jedním z nejimpresivnějších propadání v Moravském krasu.
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Další jeskyně v okolí Holštejna
V okolí  Holštejna  je  řada  dalších  uzavřených  jeskyň.  Část  z  nich  je  součástí  širšího  systému 
Amatérské jeskyně. Zajímavostí je výskyt ledové výzdoby ve Staré Rasovně a jeskyni Piková dáma, 
který trvá do letních měsíců.

Hradské a Ostrovské údolí
6  km  dlouhé  suché  údolí  se  zajímavými  krasovými  jevy,  zejména  typickými  závrty.  Jeskyně 
Michalka byla do roku 2004 využívána jako dozrávárna sýrů. Císařská jeskyně byla v minulosti 
zpřístupněna veřejnosti, v současnosti je jeskyně využívána pro speleoterapii. Jeskyně Vintoky je 
částečně otevřena a navštěvována kolemjdoucími turisty.

Jeskyně Balcarka
Veřejnosti  přístupná 
jeskyně  se  zajímavými 
krápníkovými  útvary. 
Významné  magdalénské 
naleziště  a  paleontologická 
lokalita. 

Ostrovská plošina
Typická  krasová  plošina  s 
řadou  závrtů  a  uvalou. 
Plošina  je  zemědělsky 
využívána.

Harbešská plošina
Krasová  plošina  s  dobře 
vyvinutými  závrtovými 
řadami.  Plošina  je 
zemědělsky využívána. 
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Amatérská jeskyně
Nejrozsáhlejší jeskyní systém v České republice dosahující délky téměř 40 km. Relativně nedávný 
objev jádrové části jeskyně v roce 1969 přispěl k zachování   unikátních přírodních hodnot. Jeskyně 
je přístupná pouze pro vědecké účely a speleologický výzkum. 

Vilemovická stráň
Odlesněné svahy údolí Suchého žlebu, zachovalá postpastevní lada. Ve stráni je několik jeskyní. 

Suchý žleb
Hluboký  krasový  kaňon  místy  široký  pouze 
několik metrů. V údolí se nachází přibližně tucet 
rozsáhlejších jeskyní a horolezecké terény.

Čertův most
Čertův most nacházející se v Suchém žlebu byl v 
minulosti  jedním  z  hlavních  symbolů 
Moravského krasu. Skalní útvar je v současnosti 
pohledově  zakrytý  vegetací  a  návštěvníkům 
nepřístupný.

Kateřinská jeskyně
Veřejně  přístupná  jeskyně  s  největším  dómem  v  ČR.  Díky  výborné  aktustice  je  příležitostně 
využívána jako koncertní sál. Důležité archeologické naleziště a paleontologická lokalita proslulá 
zejména množstvím kostí jeskynních medvědů. V jeskyni probíhá dlouhodobý monitoring letounů.

Punkevní jeskyně
Nejnavštěvovanější jeskyně přístupné veřejnosti v ČR. Prohlídka kombinuje pěší trasu s plavbou 
převážně uměle vytvořeným kanálem. Jeskyně jsou obdivovány pro svoji krápníkovou výzdobu a 
pohledy ze dna propasti Macocha.
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Obrázek 9: Smrtní jeskyně Obrázek 10: Pohled na Vilémovickou stráň

Obrázek 11: Čertův most v Suchém žlebu



 

Vývěr Punkvy
Největší vyvěračka v Moravském krasu byla zcela přizpůsobena potřebám vodní plavby v období 
první republiky. Řeka vytékající ze skály zůstává pro návštěvníka nicméně velmi silným zážitkem. 

Malý výtok
Vyvěračka  v  Pustém  žlebu,  které  doposud  neprozkoumaným 
jeskyním systémem odvodňuje vilémovicko-harbešskou plošinu a 
část ostrovské plošiny. 

Pustý žleb
Nejdelší  krasový  kaňon  Moravského  krasu  s  přibližně  500 
registrovanými jeskyněmi. Další krasové jevy zahrnují suché údolí, 
strmé  skalní  útesy,  výskyt  travertinů,  teplotní  inverzi.  Kaňon  je 
hluboký 140 metů,  zatímco jenom několik desítek metrů široký. 
Některé  terény jsou  povoleny pro  horolezeckou činnost.  V roce 
1973  byla  z  Pustého  žlebu  vyražena  štola  do  Nové  amatérské 
jeskyně.  

A 1.2 Flóra
Morfologie  krasového  terénu  podmiňuje  bohatství 
biotopů  na  relativně  malé  ploše.  Vápence  snadno 
erodují a umožňují rychlý odtok srážkové vody, čímž 
se vytváří řada suchých stanovišť. Na druhou stranu si 
dna  žlebů  udržují  celoročně  chladné  a  vlhké 
mikroklima.  Tyto  jevy  jsou  násobeny  polohou 
Moravského  krasu  na  významné  geologické  a 
fytogeografické  hranici.  Krasové  plošiny  jsou 
vyzdviženy  250  výškových  metrů  nad  nížiny 
Dyjskosvrateckého úvalu. Nížiny pokračují dále k jihu 
do Uher a k Vídni a tvoří tak hlavní migrační koridor 
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Obrázek 13: Vchod do Kateřinské jeskyně Obrázek 14: Návštěvník na dně 
propasti Macocha

Obrázek 12: Prohlídka 
Punkevními jeskyněmi podél  
nasvícené sintrové výzdoby

Obrázek 15: Lanovka v horní části  
Pustého žlebu

Obrázek 16: Upravená ortofotomapa Pustého, 
Suchého a Punkevního žlebu



pro mediteránní a pontickou vegetaci. Některé druhy využívají suchých ke slunci exponovaných 
svahů k migraci dále na sever a do vyšších nadmořských výšek.  

Unikátní botanické fenomény Moravského krasu zahrnují:

Lesy prudkých svahů
Prudké  svahy  na  některých  místech  Suchého  a  Pustého  žlebu  jsou  pro  člověka  velmi  obtížně 
přístupné.  Lesy  na  těchto  svazích  jsou  velmi  blízké  potenciálnímu  přirozenému  vegetačnímu 
pokryvu. Z řídce se vyskytujících druhů dřevin je potřeba zmínit více než 200 jedinců tisu (Taxus 
baccata). Tento druh je v přirozeném prostředí – jako součást lesních porostů u nás takřka vyhuben. 

Teplotní inverze
Hluboká úzká údolí způsobují, že teplota vzduchu je v jejich vyšších částech podstatně vyšší nežli v 
údolních dnech. Tento tzv. údolní fenomén se v Moravském krasu projevuje v extrémní podobě: 
údolní hrany jsou osídleny mediteránními druhy zatímco na dnech údolí můžeme nalézt glaciální 
relikty  jako  jelení  jazyk  celolistý  (Phyllitis  scolopendrium)  a  kruhatku  Matthioliho  (Cortusa 
matthioli).  Smrk ztepilý tvoří v přirozených podmínkách zapojené porosty od nadmořské výšky 
900 m (běžně však za příhodných podmínek sestupuje níže),  na dně žlebů se nachází přirozená 
populace ve výšce 250 metrů nad mořem.

Teplomilná stepní společenstva
Ačkoliv tento biotop dnes zabírá pouze zlomek plochy oproti situaci před 100 lety, stále v něm 
můžeme nalézst řadu typických druhů. Vilémovická stráň je nejrozsáhlejší ukázkou tohoto biotopu 
v severní části Moravského krasu (Obrázek 10). Mimo jiné zde nalezneme největší populaci  pcháče 
bělohlavého  (Cirsium  eriophorum) v  ČR,  zaznamenán  je  v  krasu  ojedinělý  výskyt  vstavače 
mužského (Orchis mascula). 

Vápnomilné druhy rostlin
Řada  druhů  vyhledává  půdy  bohaté  vápníkem,  např.  některé  orchideje.  Ze  vzácných  druhů 
jmenujme střevičník pantoflíček  (Cypripedium calceolus). 
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A 1.3 Fauna
Bezobratlí
Výslunné suché stráně, chladná hluboká údolí a přírodě blízká společenstva prudkých svahů (často 
suťových)  jsou  nejhodnotnějšími  biotopy  severní  části  Moravského  krasu.  Žijí  zde  stovky 
vzácnějších druhů bezobratlích. 50 druhů bylo pro vědu poprvé popsáno právě z Moravského krasu. 

Jeskyní fauna
Některé druhy bezobratlích využily otevřené niky jeskynních prostor a zcela se adoptovali na život 
beze světla (např. chvostoskok Shaefferria emucronata), další druhy žijí běžně napovrchu, ale lze je 
nalézt i v jeskyních, po určité době se adoptují na toto prostředí, např. ztrátou pigmentace.

Netopýři
Z Moravského krasu je doložen výskyt 22 z 23 druhů netopýrů žijících na území ČR. Některé druhy 
využívají  k zimnímu spánku prostory jeskyní  a  z  tohoto důvodu je  do velké části  podzemních 
prostor  omezen  vstup  v  zimním období.  Ačkoliv  jsou  letouni  intenzívně  studovanou  skupinou 
savců, nemalá část jejich života je stále zahalena tajemstvím. Kolonie zimující v Kateřinské jeskyni 
je pravděpodobně nejpodrobněji zmapovanou kolonií v ČR, k jejímu dlouhodobému monitoringu se 
využívá i automatické čítací zařízení.

Živočichové skalních útesů
Řada vzácnějších  druhů ptáků je  vázána  na  skalní  útesy,  např.  výr  velký  (Bubo bubo).  Sokoli 
stěhovaví  (Falco  peregrinus)  byli  naposledy  pozorováni  v  60.  letech,  reintrodukční  program 
zahájený koncem 90.  let  nebyl  úspěšný.  V devadesátých  letech  20.  století  byl  opět  pozorován 
zedníček skalní (Tichodroma muraria). 

Vyhynulé druhy
Bohaté fosilní záznamy dokládají, že fauna velkých savců byla před koncem poslední doby ledové 
bohatší  o  řadu  druhů,  jako  např.  jeskynní  medvěd  či  pižmoň.  Ojedinělý  je  nález  kosterních 
pozůstatků pleistocénních bobrů v Punkevních jeskyních.

A 1.4 Historické dědictví
Jeskyně Kůlna
Jeskyně byla osídlena neandrtálci od počátku posledního interglaciálu (před 120 000  lety) až do 
konce této kultury před 40 000 lety. Jeskyni opakovaně obýval i člověk moderního typu.

Jeskyně Balcarka
Magdalénské  osídlení  v  portálu  jeskyně  je  dobře  datováno  a  jedná  se  o  nejstarší  naleziště  v 
chronologii moravského magdalenienu. (Valoch, Neruda 2005: 461).

Zříceniny hradů
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Středověcí  stavitelé  využívali  morfologie  krasového  terénu  k  budování  opevněných  stanovišť. 
Dobře  přístupné  jsou  zříceniny  hradů  Blansek  a  Holštejna  doprovázené  rozsáhlou  místní 
legendistikou.  Raritou  jsou  zbytky  hradu  vybudovaného  v  Rytířské  jeskyni,  které  však  nejsou 
dostupné návštěvníkům z důvodu ochrany v rámci NPR.

Kostely
Kostely v  severní  části  Moravského krasu  jsou  zastíněny významnou poutní  bazilikou Svatého 
jména Panny Marie ve Křtinách. Nicméně i Chrám Panny Marie Bolestné ve Sloupu je důležitým 
poutním  místem.  Část  nedalekého  hřbitova  věnovaná  rodině  Salmů  je  dekorována  typickou 
blanenskou litinou. 

Mlýny
Nedostatek vodní energie způsobil jednak vysokou koncentraci mlýnů a dalších zařízení na vodní 
pohod ve vhodných místech, ale vedl i k výstavbě větrných mlýnů. Do dnešních dní se zachoval 
plně  vybavený  mlýn  v  Ostrově  u  Macochy,  který  je  v  soukromých  rukou  a  není  momentálně 
přístupný veřejnosti.  
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Příloha 2 – Ochrana přírody
Ochrana přírodních a kulturních hodnot  formou vzdělávání  a  osvěty je základním cílem 

každé  interpretace.  Způsoby  a  rozsah  interpretace  jsou  tedy  limitovány  principy  ochrany 
vyjádřenými formou plánů péče či dalších nepsaných pravidel managementu. Na druhou stranu je 
interpretace sama formou ochrany a  v mnoha případech neméně důležitou než managementové 
zásahy či vyloučení pohybu návštěvníků.

Každý  návrh  interpretace  je  tedy  potřeba  vážit  z  hlediska  zájmů  ochrany  přírodních  a 
kulturních hodnot. Z toho důvodu bude do této části interpretačního plánu doplněny zásady, které 
musí interpretace v severní části Moravského krasu respektovat.

Díky své unikátní poloze blízko univerzitního města Brna a působení řady amatérských i 
profesionálních badatelů stál Moravský kras často v čele snah o ochranu přírody v Československu. 
Jak ukazuje následující přehled, v mnoha ohledech jednotlivé ochranářské iniciativy předběhly svoji 
dobu (podle Musila 1993, 288).

1918 – první neúspěšný pokus o vyhlášení „Národního parku Moravský kras“;

1930 – vyhlášení státní přírodní rezervace moravský kras - střed;

1933 – vyhlášení státní přírodní rezervace Pekárna;

1946 – neúspěšný návrh na vytvoření „Národní přírodní rezervace Moravský kras“;

1950 – vyhlášení státní přírodních rezervací Hádecká planinka a Josefovské údolí;

1956 – Moravský kras byl vyhlášen druhou chráněnou krajinnou oblastí v Československu;

50. léta 20. stol. – lesník Prof. Alois Zlatník navrhl systém maloplošných chráněných území v jižní 
a střední části CHKO;

70. léta 20. stol. – v rámci CHKO bylo vyhlášeno 7 nových maloplošných chráněných území;

1977 – zřízena Správa CHKO Moravský kras;

1992 – změna kategorizace zvláště chráněných území podle zákona o ochraně přírody (114/1992);

1995-2003 – uzavření systému maloplošných chráněných území (Štefka 2006) na 4 národních 
přírodních rezervacích, 3 národních přírodních památkách a 11 přírodních rezervacích;

2004 – podzemní část toku Punkvy a jejích zdrojnic byla vyhlášena mokřadem chráněným podle 
Ramsarské smlouvy;

2005 – podstatná část CHKO Moravský kras byla vyhlášena jako území chráněné systémem 
Natura 2000;

2006 – byla vypracována studie potvrzující potenciál pro vyhlášení Moravského krasu geoparkem 
UNESCO.
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Příloha 3 – Návštěvníci
Existují  dva  hlavní  zdroje  informací  o  návštěvnících  severní  části  Moravského  krasu: 

kvantitativní údaje o návštěvnících veřejnosti přístupných jeskyních a kvalitativní data získaná v 
rámci dvou výzkumných iniciativ.

A 3.1 Kvantitativní data
Kvantitativní  údaje nám ukazují  počty návštěvníků veřejnosti  přístupných jeskyní,  jejich 

národnost a rozložení během roku, které ilustrují Graf 1 a Graf 2. Kromě Punkevních jeskyní jsou 
ostatní veřejnosti přístupné jeskyně uzavřeny od prosince do ledna a v režimu omezeného provzu 
fungují v říjnu, listopadu, březnu a dubnu. Data zkresluje jednak rekonstrukce jeskyně Balcarka, 
která byla v první polovině roku 2009 uzavřena a dále fakt, že některým zahraničním návštěvníkům 
kupují vstupenky tuzemští přátelé. Zaměstnanci Správy jeskyní odhadují proto počet zahraničních 
návštěvníků o 10% vyšší. 
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Graf 1: Návštěvníci veřejně přístupných jeskyní (interní data Správy jeskyní ČR).
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Graf 2: Distribuce návštěvníků veřejnosti přístupných jeskyní během roku (interní  
data Správy jeskyní ČR)
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Graf 1 a  Graf 2 ukazují nerovnoměrné rozložení návštěvníků během roku a mezi různými 
jeskyněmi:  50% vstupů se  realizuje  v  červenci  a  srpnu,  60% návštěvníků  míří  do  Punkevních 
jeskyní.  Kateřinská  jeskyně  je  nejblíž  k  Punkevním  jeskyním  a  řada  návštěvníků  ji  volí  jako 
alternativu  k  předem rezervovaným Punkevním jeskyním,  část  navštěvuje  obě  jeskyně v rámci 
jednoho výletu. Sečteme-li data o návštěvnosti těchto dvou jeskyní a předpokládáme-li,  že 80% 
návštěvníků Skalního mlýna navštíví  jeskyně a že 5% navštíví  Kateřinskou i  Punkevní jeskyni, 
můžeme návštěvnost lokality Skalní mlýn odhadnout na  300 000 osob/rok. Pro lokalitu Macocha 
nemáme žádná relevantní data ke kvalifikovaným odhadům, pro další hlavní východiště: Sloupsko-
Šošůvské jeskyně, Balcarku a Holštejn odhadujeme návštěvnost na 150 000 osob/rok. Reálná data 
by však mohl poskytnout pouze plošný výzkum srovnávající skutečnou návštěvnost lokalit s daty 
návštěvnosti jeskyní.

A 3.2 Kvalitativní data
Kvalitativní  data  od  zahraničních  návštěvníků  byla  získána  z  výzkumu  prováděného 

autorem  a  Obéline  Mortier (Mortier,  2004).  Návštěvníci  byli  žádání  o  vyplnění  formuláře  v 
angličtině,  němčině,  francouzštině nebo ruštině.  Obrázek 17 ukazuje anglickou verzi  formuláře. 
Více informací o metodice výzkumu obsahuje rámeček.
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Poznámky  ze  sběru  dat  od 
výzkumnice Mortier (2004,64).

Dotazníky  byly  dávány 
návštěvníkům  u  vchodu  do 
Punkevních  jeskyní,  někdy  i  na 
parkovišti u Skalního mlýna. 

Většina  respondentů  vyplnila 
dotazník  po  návštěvě  jeskyně.  U 
některých  otázek  mohli  zatrhnout 
více  možností,  což je  potřeba mít 
na paměti při interpretaci výsledků.

Výzkum se uskutečnil v 7 dnech 
mezi  21.  červnem  2004  a  16. 
červencem 2004.

Snažila  jsem  se  ptát  širokého 
spektra návštěvníků.  Neptala jsem 
se dětí nebo náctiletých, ale jejich 
průvodců.  V rodinných  skupinách 
většinou  vyplňoval  každý  svůj 
dotazník,  někdy  však  odpovídali 
společně  a  dotazník  vyplňovala 
jedna  osoba,  která  rozuměla 
otázkám  v  cizím  jazyce.  Setkala 
jsem  se  s  mnoha  páry  vitálních 
důchodců a rodinami s dětmi do 12 
let. 

Pro návštěvníky organizovaných 
zájezdů bylo obtížnější najít čas k 
účasti ve výzkumu. Museli se řídit 
pokyny  svého  průvodce, 
respektovat  itinerář  akce  a  hůře 
nacházeli  klid  k  vyplnění 
dotazníku. Obrázek 17: Dotazník používaný při kvalitativním výzkumu (Mortier,  

2004).



Národnostní složení celkem 145 respondentů představuje  Graf 3. 11 z nich byli turističtí 
průvodci. Řadu návštěvníků mohla od vyplnění dotazníku odradit jazyková bariéra. To je obzvláště 
patrné, srovnáme-li Graf 3 a Graf 1. 

Obdobný výzkum prováděla s česky hovořícími návštěvníky Ivana Tihelková v roce 2009 
(nepublikováno).  Ve  dnech  22.  a  25.  května  se  ptala  celkem  46  respondentů.  Výsledky  obou 
výzkumů představuje Tabulka 3. Číslování otázek je zachováno z originálních dotazníků, poznámky 
jsou převzaty z Mortier (2004) a týkají se pouze výzkumu zahraničních návštěvníků.

zahraniční návštěvníci návštěvníci z ČR

celkem relativně celkem relativně

3. Jak daleko od tohoto místa budete dnes nocovat?

30 minut 30 20,7%

tato otázka nebyla 
součástí výzkumu

1 hodinu cesty 64 44,1%

více než 2 hodiny 39 26,9%

nevím 11 7,6%

neodpověděli 1 0,7%

Poznámky: Vidíme, že většina lidí nocuje blízko oblasti. Někteří uváděli nevím, 
protože ještě neplánovali, kde budou nocovat nebo cestovali v obytném vozidle.

4. Máte vlastní dopravní prostředek?

ne 69 47,6%

tato otázka nebyla 
součástí výzkumu

ano 76 52,4%

if yes:                           motocykl 2 2,6%

kolo 5 6,6%

osobní automobil 58 76,3%

ostatní, upřesněte 7 9,2%

neodpověděli 1 0,0%

Poznámky: Jako ostatní byly uváděny obytné vozy, autobus nebo pěšky. To 
snižuje validitu odpovědi „ne“ na otázku po vlastním dopravním prostředku. 
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5. Když se vám nějaké místo líbí, jste schopni změnit 
své plány:

jednoduše 74 51,0%

tato otázka nebyla 
součástí výzkumu

s obtížemi 24 16,6%

vůbec 47 32,4%

6. Jaké aktivity na tomto místě hodláte dělat (jste 
dělali)? (jeden respondent mohl uvést více odpovědí)

krátká procházka – okolo 30 minut 53 36,6% 19 41,3%

delší procházka, více než 30 minut 34 23,4% 16 34,8%

nákup suvenýrů 41 28,3% 23 50,0%

návštěva restaurace 54 37,2% 7 15,2%

návštěva jeskyně 115 79,3% 42 91,3%

lanovka na Macochu 65 44,8% 27 58,7%

nevím 3 2,1% 2 4,3%

další, upřesněte 6 4,1% tato možnost nebyla 
součástí výzkumu

7. Kdyby Moravský kras nabízel více aktivit, rád bych se 
účastnil těchto: (jeden respondent mohl uvést více 
odpovědí)

program o místních tradicích 36 24,8% 5 10,9%

návštěva malé expozice o krasu 39 26,9% 21 45,7%

speciální program pro děti 9 6,2% 15 32,6%

videoprogram o místních pamětihodnostech 23 15,9% 19 41,3%

povídání průvodce (ranger´s talk) 35 24,1% 21 45,7%

procházka s průvodcem (upřesněte oblast zájmu):
(jeden respondent mohl uvést více odpovědí)

89 61,4% 28 60,9%

základní informace o oblasti tato možnost nebyla 
součástí výzkumu

8 28,6%

botanika 39 26,9% 2 7,1%

pozorování ptáků 38 26,2% 4 14,3%

jeskyně 53 36,6% 12 42,9%

ostatní, upřesněte 4 2,8% 2 7,1%

žádná odpověď 10 6,9% 0 0,0%

Notes: Respondenti často uváděli, že by o tyto aktivity měli zájem, pokud by se 
poskytovaly v angličtině. V položce „ostatní“ se nejčastěji objevovala geologie a 
zvířata.

8. Jsem schopen účastnit se programu v:

angličtině 103 71,0%

tato otázka nebyla 
součástí výzkumu

němčině 61 42,1%

ruštině 26 17,9%

francouzštině 15 10,3%

češtině 6 4,1%

9. Dobrovolná odpověď: Co se týká prohlídky jeskyní, 
považujete

tato otázka nebyla 
součástí výzkumu
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cizojazyčnost (průvodce či nahrávky) za

velmi dobrou 32 22,1%

průměrnou 42 29,0%

nedostatečnou 28 19,3%

informace za

velmi dobré 44 30,3%

průměrné 39 26,9%

nedostatečné 16 11,0%

Chybělo vám něco při prohlídce? (otevřená otázka)

nic 21 23,6%

this question was not 
part of the survey

málo času 3 3,4%

informace v jiném jazyce než češtině 20 22,5%

angličtina během plavby (bezpečnostní pokyny) 8 9,0%

výklad v angličtině 14 15,7%

nerozuměli jsme nahrávkám v angličtině 3 3,4%

angličtina by měla být mluvená, ne nahrávaná 1 1,1%

nízká kvalita nahrávek, nerozuměli jsme jim 1 1,1%

průvodci mohli být nadšenější 2 2,2%

lepší jazykové schopnosti v prodejně vstupenek 1 1,1%

vtip 6 6,7%

plán prohlídky 1 1,1%

více hudby 2 2,2%

italsky hovořící průvodce 1 1,1%

bylo to velmi hezké 3 3,4%

komunikace 1 1,1%

příliš velká tma, nemohl jsem si číst letáček 1 1,1%

 6. Jaké služby by mělo poskytovat připravované 
návštěvnické středisko:
(jeden respondent mohl uvést více odpovědí)

expozici o přírodě a krajině

otázka nebyla součástí 
výzkumu

27 58,7%

prodej informačních a propagační materiálů a suvenýrů 23 50,0%

přednášky, semináře, povídání pro návštěvníky 21 45,7%

procházky s průvodci či strážci přírody v terénu 21 45,7%

speciální naučné programy pro návštěvníky a školy 21 45,7%

sociální zařízení 29 63,0%

přístup na internet 6 13,0%

informace o ubytování a dopravě 14 30,4%

Poznámky: ne všichni návštěvníci odpověděli tuto 
otázku.

7. Za jaké služby byste byl ochoten (ochotna) zaplatit?

expozici o přírodě a krajině

this question was not 
part of the survey 16 34,8%
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prodej informačních a propagační materiálů a suvenýrů 2 4,3%

přednášky, semináře, povídání pro návštěvníky 8 17,4%

procházky s průvodci či strážci přírody v terénu 8 17,4%

speciální naučné programy pro návštěvníky a školy 8 17,4%

sociální zařízení 3 6,5%

přístup na internet 5 10,9%

vstup by měl být zdarma 18 39,1%

Tabulka 3: Výsledky dvou kvalitativních výzkumů.

Při interpretaci výše uvedených výzkumů je potřeba mít na paměti:
– malý vzorek návštěvníků;
– způsob sběru dat – dotazníky návštěvníkům;
– jazykový filtr u výzkumu prováděném Mortier (2004);
– problematická validita otázek, zejména u výzkumu Tihelkové (spolu s používáním 

dvojotázek) a v otázce 4 u výzkumu Mortier.
Výše  uvedené  limity  znemožňují  činit  jakékoliv  kvantitativní  závěry,  zejména 

aplikování relativních hodnot uvedených v Tabulce 3 na všechny návštěvníky oblasti.  Oba 
výzkumy nicméně poskytují vhled do postojů návštěvníků a mohou tedy být považovány za 
průzkumné studie (exploratory studies, Babbie, 1986, 72).
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Příloha 4 – Audit místa
Audit  místa  se  skládá  ze  dvou  části:  Audit  zážitku  návštěvníka  a  Audit  existující 

interpretace. Obě části jsou založeny nejenom na mnoha návštěvách místa, ale na hodnotné zpětné 
vazbě poskytované studenty vysokých škol. Každoroční terénní praxe studentů Sheffield Hallam 
University  používá  Punkevní  jeskyně  a  jejich  okolí  jako  modelovou  oblast  pro  hodnocení 
interpretace. Zjištěné údaje potom porovnávají se situací v krasové oblasti Peak District ve Velké 
Británii.  Autor  používá  lokalitu  stejným  způsobem  se  studenty  environmentálních  studií  FSS 
Masarykovy univerzity,  místo  Punkevních  jeskyní  však  navštíví  Kateřinskou jeskyni.  Kontrolní 
návštěva pro sestavení auditu proběhla v prosinci 2009. 

A 4.1 Audit zážitku návštěvníka
Díky  morfologii  krasu  se  ve  sledované  oblasti  vytváří  několik  bodů,  které  poskytují 

návštěvníkům oddělené zážitky. Krasové jevy vyskytující se na plošinách zůstávají mimo zájem 
většiny návštěvníků, pro které jsou tyto oblasti tranzitním prostorem mezi hlavními východišti.

Obrázek 1 ukazuje hlavní východiště, je zřetelné, že tyto body jsou většinou lokalizovány v 
místech, kde voda buď vstupuje na vápencové podloží nebo v místech, kde vyvěrá na povrch. 

Jak  bylo  zmíněno  v  Příloze  3,  70%   návštěvníků  veřejnosti  přístupných  jeskyní  ve 
sledovaném území navštíví Punkevní jeskyně a(nebo) Kateřinskou jeskyni. Nejčastěji přijíždí ze 
směru  od  Blanska  a  Skalní  mlýn  je  jeich  prvním  kontaktním  místem  s  Moravským  krasem. 
Neznáme však přesnou distribuci návštěvníků mezi Skalním mlýnem a východištěm u Macochy, 
mnozí navštíví  obě místa.  Z výše uvedených důvodů se při  auditu zážitku návštěvníka budeme 
věnovat pouze lokalitám Skalní mlýn – Macocha. Výsledky nicméně mohou být extrapolovány do 
dalších oblastí.

Audit  používán  model  návštěvníkovi  zkušenosti,  který  publikovala  Brochu  (2003,  110). 
Model člení zkušenost návštěvníka na fáze, které představuje Obrázek 18. Zjištění jsou představena 
ve formě tabulky silných a slabých stránek.

ROZHODOVACÍ 
(mimo místo)

VSTUPNÍ NAVÁZÁNÍ VÝSTUPNÍ ODHODLÁNÍ

proces rozhodování na 
základě předchozích 
znalostí a zkušeností a 
propagačních 
materiálů

pocit uvítání, 
orientace v místě, 
uspokojení základních 
tělesných potřeb

zážitek na místě transformace zážitku 
do vnitřního světa 
(vzpomínky, učení)

zevšeobecnění 
zkušenosti, vyvození 
vztahu k vlastnímu 
životu

Obrázek 18: Fáze zážitku návštěvníka podle Brochu (2003,110).

Závěrem hodnocení jednotlivých fází zkušenosti návštěvníka jsou doporučení ke zlepšení 
vytvořená na základě zjištěných skutečností.

A 4.1.1 Rozhodovací fáze
Tabulka  4 suamarizuje  silné  a  slabé  stránky informačních  kanálů,  které  mohou ovlivnit 

návštěvníkovo  rozhodování  a  vytváří  předzvědění  o  lokalitě.  Výzkumy  zjistily,  že  zkušenost 
návštěvníka z místa je až ze 70% ovlivněna jeho předzvěděním a tedy očekáváním spojeným s 
místem.  
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silné stránky slabé stránky

průvodci Moravský kras je v každém průvodci 
po ČR zmiňován jako jedno z 
předních míst k návštěvě

pojem Moravský kras je redukován na veřejnosti přístupné 
jeskyně, zejména Punkevní, což může vést ke zklamaní v důsledku 
jejich rezervace s časovým předstihem;
průvodci s detailnějšími informacemi o Moravském krasu jsou 
dostupné pouze v češtině

www 
prezentac
e

dostatečná kvalita 2 hlavních 
webových stránek: 
www.moravskykras.net a stránky 
správy jeskyní www.caves.cz; 
podrobnější informace je možné získat 
na stránkách AOPK www.nature.cz

neexistuje centrální webová prezentace oblasti;
samostatné stránky má Správa jeskyní ČR, SMK a.s. a 
poloprofesionální web dávající inzertní prostor místním 
poskytovatelům služeb (www.moravskykras.net), zmínky o krasu 
jsou na stránkách místních obcí (např. www.blansko.cz) a Místní 
akční skupiny Moravský kras
téměř všechny webové prezentace jsou primárně zaměřeny na 
jeskyně, malý prostor je věnován prezentaci celého Moravského 
krasu v rozsahu CHKO;
web Správy CHKO je obtížně dostupný pomocí vyhledávačů

informač
ní 
letáčky

byla publikována řada kvalitních 
tištěných materiálů o Moravském 
krasu a to jak Správou CHKO, tak i 
místními neziskovými organizacemi 

tištěné materiály nejsou dostupné veřejnosti, náklad je limitován 
nebo publikace nejsou určeny k prodeji, na rozdíl od 
fotografických knih o krápníkové výzdobě nejsou tyto materiály 
dostupné v hlavních turistických východištích

turistická 
informač
ní 
střediska

informační centra v nedalekých 
městech dokáží návštěvníkovi poradit 
s dopravou, ubytováním a stravou 
(pomocí veřejných www stránek); jsou 
schopny dát kontakt na centrální 
prodej vstupenek do jeskyní

zajímavosti krasu jsou limitovány na veřejnosti přístupné jeskyně a 
hrstku kulturních zajímavostí;
jediné letáčky dostupné v brněnském TIC se týkají veřejně 
přístupných jeskyní;
pracovnice brněnského informačního centra tvrdila, že všechny 
veřejně přístupné jeskyně jsou v zimě zavřené;
informační centra nebyla schopná dát návštěvníkovi tip na jiné 
aktivity v krasu nežli návštěvu přístupných jeskyní;

směrovk
y

standardní hnědé značky s nápisem 
„Jeskyně Moravský kras“ se nachází v 
obou směrech dálnice D1 u exitu 
Vyškov; 
stejné značky jsou na tahu Brno-
Svitavy a v Blansku – směřující 
návštěvníky ke Skalnímu mlýnu;

značky na dálnici D1ukazují pouze na exit, žádné další značení se 
na následujících 30 km cesty na území CHKO nevyskytuje, což 
může být na nepřehledné trase matoucí

Tabulka 4: Rozhodovací fáze – hodnocení informačních kanálů

Následující doporučení vyhází hodnocení, které uvádí Tabulka 4:
• zlepšit stávající webové prezentace či vytvořit nový webový portál, který se bude věnovat 

všem aspektům pobytu v Moravském krasu, bude obsahovat průvodce a mapové podklady 
pro plánování návštěvy s předstihem;

• rozšířit (i komerčně) stávající letáky a brožury do prodeje na hlavních turistických bodech;
• dát další značky na cestu z D1;
• vytvořit základní materiál pro zaměstnance turistických informačních center.
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A 4.1.2 Vstupní fáze
Po  překvapivém  průjezdu  okolo  slévárny  se 

návštěvník  ocitá  v  údolí,  které  budí  dojem  odlehlosti  a 
přírodního  charakteru  místa.  Stopy  civilizace  (např. 
pstruhárna) jsou kryty zelení. Dojem je zvýrazněn potokem 
vlnícím se podél cesty a prudkými svahy žlebu. 

Na vstupu do areálu Skalního mlýna je návštěvník 
zastaven pracovníkem parkoviště, který zájemcům poskytne 
i  základní  informaci  o  místě  a  nasměruje  je  na  prodejnu 
vstupenek a jízdenek na ekovláček. Zahraniční návštěvníci 
vystačí s jednoduchou angličtinou a gesty.

Po levé straně se nachází prodejny suvenýrů zatímco 
doprava  se  otevírá  pohled  na  svahy žlebu.  Další  budovy 
jsou  pohledově  odděleny  zelení,  což  dává  vyniknout 
přírodnímu rázu lokality.

Jakkoliv se na tomto místě v období vrcholné sezóny 
nachází stovky lidí, je jednoduché navigovat se směrem k 
uspokojení základních tělesných potřeb.  Jejich uspokojení 
předchází  jakékoliv  další  vzdělávací  činnosti.  (Brochu 
2003, 110).

Hlavním místem pro získání informací je prodejna 
vstupenek a jízdenek označená jako turistické  informační 
středisko.  (Obrázek  19).  Po  nákupu  lístkům  je 
návštěvníkům  doporučena  doprava  vláčky  a  lanovkou, 
kterou je možné zakoupit u jedné z pokladen.  V kanceláři 
je dostupných přibližně 20 suvenýrů. Na stěnu je připevněn 
malý stojan na nabídky a letáčky. Ty jsou umísťovány  na 
principu  dostupnosti,  tzn.  že  jsou  do  nich  vkládány 
materiály o jejichž umístění je požádáno. 

Orientaci  návštěvníků  zajišťují  dvě  orientační 
schémata (Obrázek 19, Obrázek 20) zaměřená na přístupné 
jeskyně  a  transport  k  nim.  Turistická  mapa  širší  oblasti 
pokrývá území 1400 km2 a je pro orientaci po okolí zcela 
nedostatečná. Vedle mapy se nachází východiště značených 
cest.  Obě  orientační  schémata  postrádají 
měřítko a neumožňují tak plánování ze strany 
návštěvníků.  (Obrázek  21).  Jednoduchá  mapa 
CHKO  se  nachází  v  rohu  autobusového 
parkoviště,  spíše  stranou hlavních  cest.  Mapa 
oblasti  (Obrázek  22).  Zdůrazňuje  maloplošná 
zvláště  chráněná  území  a  pravidla  chování  v 
CHKO. Mapa dobré  kvality  je  součástí  textu 
tabule  naučné  stezky  Macocha,  bohužel  její 
velikost  neumožňuje  ji  sdílet  mezi  větším 
počtem návštěvníků.  

Při  použití  ekovláčku  jsou  návštěvníci 
izolováni  od  okolní  přírody  kouřovými  skly, 
izolaci akusticky doplňuje uvítací nahrávka v různých jazycích. Je-li ve vrcholné sezóně naplněna 
kapacita kabiny lanovky na maximálních 15 osob, stává se zážitek pro některé pasažéry, především 
ze západní Evropy, velmi stresujícím. Část z nich je připravena o výhled do údolí. Lanovka nicméně 
poskytuje unikátní zážitek výhledu na prudké skalní stěny Pustého žlebu. 

Skalní mlýn postrádá místo, kde by návštěvníci mohli relaxovat, v klidu se zorientovat na 
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Obrázek 21: Ekovláček a lanovka (z 
propagačního materiálu SMK)

Obrázek 19: Prodejna vstupenek označená 
jako turistické informační středisko

Obrázek 20: Mapy dostupné návštěvníkům

Obrázek 23: Lavičky před 
Punkevními jeskyněmi jsou 
stále plné

Obrázek 22: Mapa 
CHKO mimo trasy 
návštěvníků



místě a dát dohromady své plány. Za příznivého počasí využívají někteří louku u parkoviště. Hrubě 
řečeno: návštěvníci mohou buď nakupovat, jít do restaurace, vyrazit na výlet nebo z místa odjet.

Po příchodu ke vchodu do jeskyní musí návštěvníci většinou 15-30 minut čekat na vstup. 
Vstupní budova do Punkevních jeskyní poskytuje rychlé občerstvení a prodejnu suvenýrů. Řada 
návštěvníků využívá této příležitosti ke krátké procházce Pustým žlebem či pozorování lanovky 
nebo  přístaviště.  Téměř  permanentně  obsazené  jsou  ve  vrcholné  sezóně  lavičky před  vstupem. 
Užívají je jak návštěvníci čekající na prohlídku, tak ti, kteří po ní relaxují.

silné stránky slabé stránky

základní 
potřeby

všechny základní lidské potřeby mohou být 
uspokojeny na jednom místě;

extra poplatek za WC, žádný prostor pro relaxaci či 
konzumaci nakoupeného občerstvení;

orientace kvalitní mapa širší oblasti;
základní orientace k hlavním turistickým 
atrakcím pomocí zjednodušených schémat;

v místě chybí mapa, která by umožňovala naplánovat 
si krátký výlet;
žádná mapa s celkovým přehledem o Moravském 
krasu, místo návštěvy tak není vztaženo k regionu;

doprava dobře udržovaná parkoviště;
oddělené parkování autobusů a menších 
automobilů;
alternativní možnost dopravy Pustým žlebem 
a k propasti Macocha;

návštěvníci jsou nabádáni k využívání ekovláčku a 
lanovky místo chůze pěšky;
při použití lanovky a vláčku jsou cestující izolováni od 
nádherného okolí;

relaxace na Skalním mlýně mají návštěvníci pocit, že 
jsou v přírodě – rozsáhlá zeleň ve vizuální 
perspektivě schovávající další stavby či 
parkoviště;

žádné místo pro únik od turistického ruchu a 
odpočinek;
nedostatek laviček u vstupů do jeskyní;

Tabulka 5: Silné a slabé stránky vstupní fáze

Následující doporučení byla vytvořena na základě auditu vstupní fáze zážitku návštěvníka: 
• instalovat  do  prostoru  Skalního  mlýna  a  dalších  východišť  mapu  Moravského  krasu 

odpovídajícího měřítka, která by zvýrazňovala turistické cíle v krasu;
• vybudovat  odpočinkový  prostor  vedle  parkoviště,  který  by byl  oddělen  zelení  od  ruchu 

komerční části lokality; 
• využití čekací doby před vstupem do jeskyní k živé interpretaci, např. představení krasových 

procesů na 3D modelu.

A 4.1.3 Fáze navázání
Fáze navázání se pro většinu návštěvníků sestává ze dvou částí:  podzemní a povrchové. 

Podzemní  zážitek  má  podobu  prohlídky  s  průvodcem přiblížené  v  Příloze  4.2.  Návštěvníci  si 
prohlíží i další jeskyně ve žlebech. Jakkoliv se jedná o běžnou aktivitu je de iure nelegální z důvodu 
ochranných podmínek NPR. Policie a stráž přírody může za toto chování návštěvníky pokutovat, v 
praxi  se  to  tak  děje  pouze  v  případě  ilegálního  táboření.  Návštěvníci  jsou  tak  vystaveni 
tolerovanému nesouladu mezi svým jednáním a pravidly ochrany přírody, což není dobré z hlediska 
výchovného působení.   

Třetím způsobem zážitku  je  návštěva veřejnosti  nepřístupných jeskyní.  Tato otázka  je  v 
posledních měsících živě diskutována v souvislosti s komerčními aktivitami některých subjektů. 
Správa  CHKO  zpracovává  pro  tuto  činnost  jasná  pravidla.  Ať  už  bude  tato  otázka  rozřešena 
jakkoliv, bude mít zásadní vliv na zájmové skupiny ve vztahu k dědictví, jak je popisuje Howard 
(102-144).

Povrchová zkušenost zahrnuje procházku po značených cestách. Ta může vést jednak žleby 
po asfaltových cestách nebo pěšinami a lesními cestami lesem.
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Návštěvníkům se nabízí jeden okruh po trase naučné stezky, další možnosti kruhových výletů trvají 
nejméně 1,5 hodiny chůze (Obrázek 24). Všechny trasy se, s výjimkou Koňského spádu, vyhýbají 
dramatických  pohledovým scenériím  Informační  tabule  jsou  bohatým  faktografickým  zdrojem, 
v omezené míře se však dotýkají jevů v pohledové perspektivě čtenáře. (A4.2.1).

Doporučení pro fázi navázání:
• aktualizovat obsah prohlídek jeskyní;
• vyjasnit  pravidla pro návštěvu dalších jeskyních prostor ve žlebech (vyznačit cesty nebo 

jasně zakázat);
• vybudovat návštěvnické středisko poskytující hlubší vhled do dalších krasových fenoménů a 

organizující službu interpretace;
• navázat informační tabule na viděné fenomény; 
• spojit Suchý žleb s Macochou značenou stezkou; 
• vybudovat vyhlídky ze značených cest, které by ilustrovaly charakter krasových kaňonů;

A 4.1.4 Fáze výstupní a odhodlání
Po prohlídce jeskyní je návštěvníkům nabídnuta řada příležitostí k nákupům suvenýrů a to 

jak u vstupu do Punkevních jeskyní, u propasti Macocha i na Skalním mlýně. Naneštěstí se pouze 
část nabídky tematicky vztahuje k místu. Dostupné suvenýry jsme hodnotili na základě typologie 
Weavera (2007, 13):
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Obrázek 24: Značené turistické cesty v oblasti, přerušovaná čára označuje trasu naučné stezky.



typ dostupnost hodnocení

snímky žádná značená fotografická místa;
pohlednicím s tématikou krasu dominuje výzdoba jeskyní; 
fotografické publikace jsou zaměřeny na krásu jeskynní výzdoby;
DVD nabízející virtuální prohlídku jeskyní;

nabídka tiskových materiálů zaměřených na 
interiéry jeskyní doplňuje návštěvníkovo 
očekávání i samotnou zkušenost na místě

kamínky na sledované lokalitě se nachází nejméně 3 obchody s minerály a 
fosiliemi, žádný z nabízených produktů nicméně nemá vztah k 
Moravskému krasu, nemalá část položek postrádá údaj o původu;
jeden stánek nabízí malby na místních vápencích;

ačkoliv nabízené minerály a fosilie jsou tematicky 
propojené s místem, postrádají náboj reliktu z 
navštíveného místa (Weaver, 2007:131), využívají 
naladění návštěvníka k nákupu dekorací 

místní 
produkty

ačkoliv značka místní produkt byla etablována  již v roce 2006, 
jsou návštěvníkům nabízeny pouze malby na kamenech;
bylinný likér Macocha je vyráběn mimo Moravský kras a proto 
mu nebyla regionální značka udělena;

poskytovatelé služeb v oblasti nepodporují značku 
Místní produkt Moravský kras zavedenou 
místními neziskovými organizacemi a 
podporovanou obcemi;

značky keramika s motivy jeskyní a propasti Macocha;
turistické známky;

dostupné značky jsou zaměřeny na starší věkové 
skupiny (pro mladší by se jednalo např. o 
označené oděvy)

symbolické 
miniatury

drobné modely a různé výrobky s vyznačenými motivy jeskyní či 
krápníků jsou dostupné

Tabulka 6: Dostupnost různých typů suvenýrů

Fakt,  že  příslušná  memorabilia  jsou  minoritními  suvenýry  dokresluje  smíšené  nálady 
některých  návštěvníků  získané  nezaujatým  pozorováním  se  studenty  Masarykovy  univerzity. 
Především  tuzemští  návštěvníci  mají  pocit,  že  jsou  součástí  dobře  fungujícího  stroje  na  zisk 
z turistického ruchu. Domníváme se, že tento pocit je částečně podmíněn malou možností volby 
aktivit v místě a s tím související pocit masovosti – neindividuality zážitku. 

Vzhledem k tomu, že interpretace nesleduje v současnosti žádné konkrétní cíle na úrovni 
vzdělávací,  emotivní  či  chování,  nejsou  vytvořena  základní  sdělení,  není  ani  možné  hodnotit 
dosahování cílů interpretace během fáze odhodlání. 

Doporučení pro fázi výstupní a odhodlání::
• interpretace orientovaná na klíčová sdělení;
• publikace a další memorabilia komplementární s klíčovými sděleními;
• snížení množství plateb formou sdružených produktů.

A 4.2 Audit stávající interpretace
Audit  byl  proveden  podle  metodiky  vyvinuté  v  rámci  Highland  Interpretation  Project 

(Carter,  Masters  1999).  Sestává  se  jednak  z  kvantitativního  a  z  kvalitativního  hodnocení 
interpretace.  Kvalitativní  hodnocení  bylo  zpracováno  pro  informační  tabule  a  tabule  naučných 
stezek.

A 4.2.1 Kvantitativní hodnocení
Cílem  kvantitativního  hodnocení  je  podat  přehled  o  rozsahu,  formě  a  obsahu  stávající 

interpretace.  Kvantitativní  hodnocení  se  nezabývá  kvalitou  interpretace.  Cílem  je  vytvoření 
plošného  obrazu  o  stávající  situaci,  zhodnocení  stávající  situace  a  především  identifikování 
příležitostí ať už v oblasti obsahů nebo forem interpretace. Tabulka 7 podává zjednodušený přehled 
o obsazích a formách interpretace.
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lokalita / 
poskytovatel

charakter obsah poznámky

Sloupsko-šošůvské 
jeskyně

SJ ČR

prohlídka 
jeskyní s 
průvodcem ve 
dvou okruzích

většina prohlídky se soustředí na interiérovou výzdobu jeskyní a 
historii výzkumů jeskynní, okrajově jsou zmiňovány 
paleontologické záznamy a vznik jeskyních systémů, v Kůlně 
jsou tabule osvětlující prehistorické osídlení, vystavené kosterní 
pozůstatky, diorámata a profily jeskynních sedimentů s 
datováním, na závěr prohlídky běží videoprojekce

probíhá za úplatu, z 
jeskyně Kůlna většina 
návštěvníků odchází aniž 
by si přečetla panely 
nebo shlédla celý film

Balcarka

SJ ČR

prohlídka 
jeskyně s 
průvodcem

většina prohlídky se soustředí na interiérovou výzdobu jeskyní, 
tematicky je doplněna o magdalénské osídlení a jeskynní 
medvědy

probíhá za úplatu, 
prohlídka je doplněna 
naučnými panely o 
magdalenienu

Punkevní jeskyně

SJ ČR

prohlídka 
jeskyní s 
průvodcem, 
plavba na 
loďkách

krápníková výzdoba jeskyní a její vznik, akustika jeskyně, 
stručná historie objevování jeskyní, pověst o maceše

probíhá za úplatu, u 
větších skupin průvodce 
nemůže být v kontaktu se 
všemi návštěvníky

Kateřinská jeskyně

SJ ČR

prohlídka 
jeskyně s 
průvodcem

krápníková výzdoba jeskyní a její vznik, akustika jeskyně, 
stručná historie objevování, pověst o Kateřince, okrajově 
zmíněny paleontologické nálezy a návaznost na další jeskyně v 
okolí

probíhá za úplatu

tematické exkurze 

ČSOP Ponikva

exkurze s 
odbornými 
lektory do 
různých částí 
krasu

exkurze v roce 2009 pokrývaly tato témata: netopýři, ptáci, 
botanika, těžba surovin, krasové jevy, lesy, ekologické 
zemědělství

probíhalo zdarma (2006-
2008), v současnosti za 
úplatu, lektory jsou 
většinou pracovníci 
Správy CHKO MK

naučná stezka Jana 
Šmardy

Správa CHKO MK

13 zastavení 
naučné stezky 
s 10 panely a 
3 dvoupanely, 
součástí je i 
výstavka 
vzorků hornin

obecné informace o CHKO a chráněných územích, historie 
využití vodní energie Punkvy, Kateřinská jeskyně, geologická 
stavba MK, monitoring netopýrů, archeologické nálezy v Suchém 
žlebu, významní badatelé krasu, vznik krápníků, průzkum 
Korálového závrtu, lesy MK, místopisné údaje (Skalní mlýn, 
Suchý a Pustý žleb, Harbešská plošina, útulna na Macoše, 
Amatérská jeskyně, Štajgrova jeskyně), vznik propasti Macocha 
a historie jejích výzkumů, historie výzkumů Amatérské jeskyně a 
Punkevních jeskyní, relikty krasových jevů, údolní fenomén, 
hydrografie a hydrologie severní části MK, znečištění a ochrana 
krasových vod, jeskyní fauna

část vzorků hornin je 
špatně popsána (přesun 
vzorků návštěvníky na 
jiné podstavce)

naučná stezka u 
Sloupsko-
šošůvských jeskyní

Správa CHKO MK

4 zastavení 
naučné stezky

místopisné informace o Propástce a Sloupsko-šošůvských 
jeskyních, historie zpřístupňování těchto jeskyní, hydrologie a 
hydrografie oblasti, paleontologické nálezy, zimování netopýrů, 
pravěké osídlení Kůlny a jeho výzkumy

na každé tabuli je stručné 
shrnutí v angličtině

naučná stezka 
Lidomorna

Správa CHKO MK

1 zastavení 
naučné stezky

místopisné informace o jeskyni Lidomorna, hradu Holštejn a PR 
Bílá voda, hydrologie bělovodské větve Punkvy

naučná stezka 
Vilémovice

Včela pro Moravský 
kras, obec 
Vilémovice

7 zastavení se 
14 tabulemi 

základní místopisné a historické informace o Vilémovicích, 
chovu včel a včelích produktech, popis značení místních 
produktů, reklamní tabule na místní produkty

nedokončená tabule u 
rybníka ve Vilémovicích

stezka Srdcem jižní 
Moravy

města Blansko a 
Vyškov

3 tabule ve 
sledované 
oblasti

obecné informace o Moravském krasu, místopisné a historické 
informace o Sloupu a Ostrově u Macochy, informace o okolních 
atrakcích a pamětihodnostech, pověst o Balcarově koláči a 
maceše 

tabule jsou součástí série 
zastavení na cyklostezce 
spojující Blansko a 
Vyškov

přístupné jeskyně 
MK

SJ ČR

5 tabulí ve 
sledované 
oblasti

tabule podávají přehled o veřejnosti přístupných jeskynních 
Moravského krasu ve 3 jazycích, u jednotlivých jeskyní je 
zdůrazněna tato konkrétní jeskyně

všechny tabule mají 
jednotný ráz a opakující 
se text

Tabulka 7: Kvantitativní audit stávající interpretace

41



A 4.2.2 Kvalitativní hodnocení
V  kvalitativní  analýze  bylo  posuzováno  43  informačních  tabulí  a  dvojtabulí,  v  jednom  případě  série  4 

navazujících tabulí. K posouzení byla využita technika vyvinutá Carterem a Mastersem (Carter, Masters 1999). Bohužel 
zatím neproběhla  analýza  čitelnosti  textu.  Metody zjišťování  čitelnosti,  tedy složitosti  textu,  a  jejich škálování  na 
stupnice tzv. čtenářského věku jsou vytvářeny pro největší světové jazyky. Doposud se nám nepodařilo zjistit vhodnou 
transpozici těchto metodik pro češtinu. Je přitom zřetelné, že právě v oblasti čitelnosti se jednotlivé informační tabule 
výrazně liší. Zjištěná fakta shrnuje Tabulka 8.

charakteristika silné stránky slabé stránky

četnost dostatek informačních tabulí v území informační tabule jsou považovány za hlavní (možná až 
jediná) média komunikace s návštěvníkem, z toho důvodu 
je jejich četnost místy až rušivá, zejména v případech, kdy 
se tabule tematicky dublují nebo se opakují části textů 
(zejména základní informace o CHKO), nejhorší situace je 
v prostoru Skalního mlýna, kde se samotné lokalitě ze 7 
tabulí věnuje jediná

obsah většina tabulí NS vytvořené správou 
CHKO mají výborně zpracované 
ilustrativní grafiky; na tabulích se 
prakticky nevyskytují věcné chyby

30% tabulí lze označit spíše jako reklamní nežli 
interpretační panel – snaží se návštěvníka nalákat na další 
atrakce v okolí než by se věnovala přiblížení jevů, které 
návštěvník aktuálně vidí, 4 tabule na NS Vilémovicemi jsou 
reklamy na konkrétní výrobce; pouze 30% tabulí se 
vztahuje k místu, které návštěvník přímo pozoruje, jenom 
několik potom interpretuje přímou vizuální zkušenost 
návštěvníka

grafika, formát téměř všechny hodnocené tabule jsou 
dobře graficky zpracované a přitažlivé 
pro návštěvníka; 
téměř všechny tabule jsou umístěny ve 
vhodné výšce a jsou dostatečně velké;

všechny tabule jsou umístěny ve svislé poloze, což 
vzhledem k jejich velikosti vede k tomu, že se stávají 
součástí scenérie místa a zakrývají návštěvníkovi 
podstatnou části vizuálního vjemu okolí; na některých 
místech pak působí vysloveně rušivě (1. tabule NS 
Vilémovice)

jazyk vícejazyčné tabule Správy jeskyní ČR a 
NS Sloupsko-šošůvské jeskyně

převažuje popisná stylistika místy obtěžkaná odbornými 
termíny, které v řadě případů nejsou vysvětleny (např. 
názvy interstadiálů na tabulích u jeskyně Balcarky)

podnětnost tabule stezky Srdcem jižní Moravy jsou 
zaměřeny na aktivizaci návštěvníka k 
poznávání dalších míst v okolí;

žádná z hodnocených tabulí nevybízí návštěvníka k 
poznávání okolí, nevede ho myšlenkovými pochodem k 
vlastnímu objevování přírodních a kulturních fenoménů, 
nepoužívá asociací s každodenním životem čtenářů, zcela 
chybí humor

Tabulka 8: Silné a slabé stránky informačních tabulí
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