
VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY 
 
obecně prospěšná společnost 
 
v Bílých Karpatech od roku 1997 
 
Veselí nad Moravou 
 
ekologická výchova 
turistické informační centrum ve Veselí nad Moravou 
příprava materiálů, panelů, naučných stezek v BK  
 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY X CESTOVNÍ RUCH 
 
 



provoz turistického informačního centra (TIC) ve Veselí nad Moravou 
 
1) Co můžeme návštěvníkům nabízet a v jakém je to stavu? 
podíleli jsme se na přípravě některých materiálů, panelů a naučných stezek  
2) Jak to, co u nás máme, návštěvníkům dobře podat? 
 
 
INTERPRETAČNÍ PLÁN 
proškolení PRŮVODCI 
 
Nedíváme se na návštěvnickou infrastrukturu typu  
ubytování a stravování, ale na to, co u nás návštěvník dělá – kdo to 
je, jak se orientuje, co ho zajímá, jak a co se o Bílých Karpatech 
dozvídá.  
Realizace 4/2012 – 3/2014                      

PROČ PROJEKT? 



STAV – Z ČEHO VYCHÁZÍME 

Co u nás návštěvník uvidí. 



CO TO ZNAMENÁ, CO NÁS ZAJÍMÁ 
JAK SE TAM DOSTANEME přes spokojeného návštěvníka – zážitek 
 

s tím nám může výrazně pomoci INTERPRETACE – dobře připravená   
pomůže vyhnout se konkurenci, budeme vědět, co říkat o BK stejně 

 



PROČ VZNIKL: 
- náprava nepříznivého stavu návštěvnické infrastruktury 
(technický stav, nekoordinovanost, kvalita) 
- opatření ke směrování pohybu návštěvníků v území 
 

INTERPRETAČNÍ PLÁN CHKO Bílé Karpaty 

KOMU JE URČEN: 
tvůrcům interpretace o Bílých Karpatech v území 
(stezek, letáků, služeb průvodců apod.) 
= obce, TIC, NNO, poskytovatelé služeb 

CO V NĚM JE: 
- tipy na přípravu dobré interpretace  
pokud ji vytvářím sám nebo ji zadávám 
- čím jsou Bílé Karpaty jedinečné v rámci ČR 
- kdo jsou nejčastější návštěvníci a co potřebují a očekávají 
 













ŠKOLENÍ  7 exkurzí  
     
INTERPRETAČNÍ DÍLNY 5 dílen 
     - questy = hledačky 
     - stezky, panely   
     - tištěné materiály
     - QR kódy, kešky  
     - expozice  
 

NÁVAZNÝ PROJEKT 2/2014 - 3/2015 

Ať Bílým Karpatům i nám všem plán dobře slouží! 



DĚKUJEME ZA PODPORU  
A SPOLUPRÁCI 

Marie Petrů, 7. 10. 2015  
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