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Pohyb v tématu krajiny je jako našlapování po velmi tenkém 
ledu. Snad každý, kdo se pokusí proniknout pod pokličku 
problematiky, za čas dospěje k závěrům, že v minulosti na 
tom byla krajina lépe, že přístup člověka byl šetrnější, že vše 
moudré již bylo objeveno a vymyšleno a na nic nového, co by 
fungovalo lépe, nepřijdeme. Vše již bylo popsáno a člověka 
pohltí bezmoc a beznaděj ze stavu prostředí, ve kterém 
žijeme, pocit bezmoci cokoliv v území ovlivnit k lepšímu. 

Není tomu tak. Člověk se stále učí, přizpůsobuje novým 
situacím, znovu objevuje objevené. Člověk může a musí 
ovlivnit prostředí k lepšímu. A právě znovuobjevování 
historie, ale i hledání stále nových řešení může být inspirací 
a zároveň cestou, jak se posunout dál.  

Jak přiblížit téma krajiny současnému člověku a jak ho 
v dnešní uspěchané době zastavit a uloupit si alespoň na 
chvíli jeho zájem? Pojďme se pokusit lidi zaujmout, zastavit 
je, zabavit je tématem, aniž by si uvědomili, že se něčemu 
novému naučili, že jsme v nich probudili touhu či rovnou 
potřebu řešit nastalou bezmoc a beznaděj současného stavu 
krajiny.  

foto 

<< foto komentář<< foto komentář

«  Kulturní krajina poplužního dvora – Nový dvůr Veveří
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„Drzé čelo lepší 
než poplužní dvůr“

ÚVOD
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Úvod

Metodika seznamuje odbornou i laickou veřejnost 
s možnostmi interpretace kulturní krajiny. Cílem je snaha 
o podpoření významu kulturní krajiny v jejím celostním 
pojetí – jako místa pro každodenní život, místa s historií, 
místa s produkční funkcí. Celostní pojetí krajiny vychází 
zejména z Evropské úmluvy o krajině, která definuje krajinu 
jako „část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž 
charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení 
přírodních nebo lidských faktorů“(Rada Evropy, 2000). 

Autoři metodiky se opírají o definici kulturní krajiny 
uvedené v prováděcí směrnici Úmluvy o ochraně světového 
a kulturního dědictví, které ji definuje jako 
„… kombinovaná díla přírody a člověka, která jsou dokladem 
vývoje lidské společnosti a sídel v průběhu historie, pod 
vlivem fyzikálních omezení a/nebo příležitostí daných jejím 
přírodním prostředím a vlivem postupných společenských, 
ekonomických a kulturních vlivů jak vnitřních, tak vnějších“ 
(UNESCO WHC, 2008). 

V tomto pojetí chápe metodika kulturní krajinu jako objekt 
svého zájmu. Metodika si klade za cíl kulturní krajinu 
prezentovat, zvyšovat povědomí o ní a v konečném důsledku 
chránit její přírodní a kulturní hodnoty. Metodika primárně 
míří na krajinářské architekty s cílem představit jim 
edukativní rovinu navrhování, kterou přinášejí interpretační 
metody. Jedná se o postupy, které ve strukturovaném sledu 
představují návštěvníkovi místo, jev, objekt či proces. Důraz 
je přitom kladen na pochopení obsahu a zapamatovatelnost.  

ÚVOD
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O projektu

Odborná metodika vznikla v rámci projektu DG18P02OVV018 
– Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich 
harmonická kulturní krajina – identifikace a soudobá 
interpretace kulturních hodnot v rámci Programu na 
podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), 
financovaného Ministerstvem kultury ČR. 

Metodika byla vytvořena kolektivem autorů z Ústavu 
plánování krajiny Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně. Ústav plánování krajiny se dlouhodobě věnuje 
výzkumu a vzdělávání v oblastech krajinného plánování, 
ochrany přírody a krajiny, výzkumu historické kulturní 
krajiny, udržitelné rekreace a interpretace krajiny. Autoři jsou 
pedagogové a projektanti v oboru krajinářská architektura.  

Výzkumný projekt se skládal ze dvou věcných etap: 

ETAPA I. byla zaměřena na historickou, kulturní 
a krajinářskou hodnotu hospodářských jednotek 
označovaných jako „poplužní dvory“. Cílem této etapy bylo 
spojit charakter jednotlivých dvorů s charakterem krajiny 
– na pozadí ekonomické činnosti vysvětlit kvalitu kulturní 
krajiny s důrazem na existenci dochovaných historických 
krajinných struktur.  

ETAPA II. byla zaměřena na návrh metod interpretace 
památkově chráněných krajin. Cílem bylo použití 
interpretačních metod při prezentaci kulturních hodnot 
a podpora myšlenky jejich ochrany.  Konkrétním cílem této 
etapy projektu bylo posílit povědomí a ochranu hodnot 
historických krajinných struktur jako důležité součásti 
národní identity, kulturního dědictví a zároveň i jako součásti 
implementace mezinárodních úmluv. 

Cíl metodiky

Současné přístupy k prezentaci přírodního a kulturního 
dědictví hledají nové způsoby, jak komunikovat hodnoty 
území. Tendencí je postupné opouštění od rozdělování na 
přírodní a kulturní témata, ale naopak jejich prezentace 
jako jednoho celku. Interpretace hodnot krajiny je logickým 
vyústěním, protože přírodní a kulturní fenomény jsou do 
značné míry na sobě závislé a propojují se právě v tématu 
krajiny či jejího vývoje.  

Naučné stezky, návštěvnická centra a expozice muzeí často 
pracují se strukturovaným scénářem, prostřednictvím kterého 
návštěvníkovi předávají informace. Kromě dalších informací 
scénář jednotlivými kroky představuje hlavní sdělení – 
nosnou informaci, kterou si má návštěvník odnést. Úspěšnost 
procesu závisí na mnoha faktorech, které je možné rozdělit 
na faktory formy a obsahu. Forma zahrnuje prostorové, 
resp. architektonické ztvárnění expozice a prostředků. Obsah 
zahrnuje množství, složitost, styl a posloupnost sdělených 
informací. Scénář, podobně jako u filmu, je propojením 
prostředí a obsahu v určité časové posloupnosti.  

Předkládaná metodika zobecňuje výše uvedené postupy. 
Je určena především profesionálům v oborech krajinářské 
architektury, památkové péče, ochrany přírody, pedagogům 
a zájmovým sdružením zaměřujícím se na místní kulturní 
dědictví.  

Metodika proto obsahuje základní informace o terminologii, 
intepretaci, stanovuje postupy interpretace a vše 
dokumentuje na případové studii. Specifikem této metodiky 
je, že se zaměřuje na kulturní krajinu v jejím celostním pojetí 
a její těžiště leží v projekční a realizační části. Metodika tak 
zahrnuje proces tvorby interpretačního plánu včetně jeho 
realizace na příkladu výstavy KRAJ!NA.   
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Uplatnění metodiky a její uživatelé

Tato metodika je určena krajinářským architektům, kterým 
interpretační postupy umožní obohatit projekty o edukativní 
rovinu. Dále je vhodná pro pracovníky v oboru ochrany 
přírody nebo ochrany kulturního dědictví a pro spolky 
věnující se rozvoji a propagaci místního dědictví. Metodika 
může pomoci zadavatelům ze strany spolků či státní správy 
definovat kvalitní zadání pro projektanty. 

et al., 2012), která kromě zásad dobré interpretace a popisu 
řady forem interpretace, nabízí i základní kroky v jejím 
procesu. Publikace se však věnuje především obsahové 
stránce interpretace a nezahrnuje podrobné propojení obsahu 
s formou. 

Pod záštitou o. p. s. Partnerství vznikla také Metodika 
o zásadách a metodách interpretace (Růžička et al., 2011), 
která se podobně jako ostatní publikace věnuje zásadám 
a principům interpretace a rozboru návštěvníků. Mimo 
to zahrnuje i základní klasifikaci a popis postupů 
interpretačního plánování.  

Kulturnímu dědictví a jeho interpretaci se v České republice 
věnuje mimo jiné Národní památkový ústav. Z pohledu 
interpretace kulturní krajiny jsou nejvýznamnější metodiky 
Hudce a Křesadlové: Způsoby prezentace památek zahradního 
umění (Hudec & Křesadlová,  2015a) a Způsoby edukačního 
využití památek zahradního umění (Hudec & Křesadlová,  
2015b). Tyto metodiky se věnují podrobné analýze typologie 
návštěvníka a rozboru vhodných prostředků s ohledem právě 
na vytipované cílové skupiny. Velká pozornost je věnována 
dětskému edukačnímu programu jakožto cestě, jak naučit 
lidi vztahu k přírodě a památkám zahradního umění již od 
nejranějšího věku. 

Oproti výše zmíněným publikacím se tato metodika nevěnuje 
zásadám a principům dobré interpretace, které byly již 
mnohokrát zpracovány a jsou v čele zájmu odborníků 
na toto téma. Cílem metodiky je uvést body, jež jsou pro 
dobrou interpretaci klíčové, a dát je do časové posloupnosti 
tak, aby byl proces tvorby interpretace ucelený a logicky 
navazoval. Interpretace kulturní krajiny z pohledu krajinářské 
architektury zahrnuje nejen práci na obsahu, ale také na 
formě a vizuální podobě interpretace.  

Srovnání novosti postupu

V oblasti interpretace existuje řada metodik, které se 
zabývají doporučeními, jež je potřeba při tvorbě dodržet. 
V zahraničním prostředí, kde je obor interpretace rozvíjen 
již desítky let, je dostupné velké množství publikací na téma 
správné interpretace, tvorby expozic a další. S ohledem na 
komplexnost a složitost tohoto tématu však tyto publikace 
obsahují převážně principy, které je vhodné mít na paměti 
(Tilden, 2008; Beck & Cable, 1998), případně nabízí přehled 
a rozbor oblastí či témat, jimiž je nutné se zabývat (Brochu, 
2014).

V českém prostředí najdeme metodické postupy interpretace 
především v tvorbě Sdružení pro interpretaci místního 
dědictví (SIMID). Kromě praktické interpretace se věnuje 
také teoretické oblasti interpretace. Na svých webových 
stránkách (www.dobrainterpretace.cz) vydalo Metodický 
postup pro tvorbu interpretačního plánu (SIMID, nedat.). Tento 
metodický postup se věnuje struktuře interpretačního plánu, 
tedy jeho správné kompozici, a zásadám praxe v interpretaci 
převzatým ze standardů americké Národní asociace pro 
interpretaci (NAI). Mimo to vznikla ve spolupráci s o. p. s. 
Partnerství publikace Jak pře(d)kládat svět (Ptáček & Růžička 





SEZNÁMENÍ
S INTERPRETACÍ

A
Cílem této části je čtenáře obecně 
seznámit s problematikou interpretace 
krajiny. Nejdříve je definován termín 
interpretace, jeho původ a základní 
principy. Následně je více představeno 
téma interpretace krajiny, její specifika 
a interpretace z pohledu krajinářského 
architekta. Cílem kapitoly je získání 
základního teoretického rámce 
a představení dalších zdrojů pro hlubší 
studium. 
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Co je to interpretace

Pojem interpretace lze definovat různými způsoby. Freeman 
Tilden, označovaný za otce interpretace coby samostatného 
oboru, ji definuje jako vzdělávací aktivitu, jejímž cílem 
je odhalení hlubšího významu a vztahů spíše pomocí 
původních objektů, vlastních přímých zkušeností a názorných 
prostředků, než vyjmenováváním holých faktů (Tilden, 2008). 
Americká Národní asociace pro interpretaci (NAI, 2006) 
ji pak označuje jako jasně zaměřený komunikační proces, 
který vytváří emoční a intelektuální propojení mezi zájmy 
návštěvníka a významem místa/objektu. 

V literatuře zabývající se interpretací lze nalézt řadu dalších 
podobných definic. Ve většině z nich patrná absence slova 
informace, naopak se v nich vyskytují pojmy jako hlubší 
smysl, emoce či umění. Cílem interpretace totiž není pouze 
předat informace, ale vzbudit v návštěvníkovi touhu po 
poznání. Faktické informace jsou ale důležitou součástí, 
jakýmsi základním kamenem, na kterém je vystavěn další 
obsah.  

Obecným cílem interpretace je propojovat informace tak, aby 
je návštěvník byl schopen pojmout, pochopit a vzít za své. To 
vše za předpokladu, že návštěvníkem nemanipulujeme, ale 
předáváme mu komplexní informace, aby si mohl vytvořit 
svůj vlastní názor. Aby byla vytvořena kvalitní interpretace, 
je nutné se nad ní zamyslet spíše jako nad procesem než nad 
výsledným produktem. Úspěšně zvládnutý proces plánování 
interpretace může pomoci nejen předat návštěvníkovi 
myšlenku, ale předat mu ji efektivně, například s ohledem na 
vynaložené prostředky. 

Cílem interpretace by tedy nemělo být jen suché předání 
informace, ale spíše provokace či podnícení diskuse na 
dané téma. K dosažení tohoto cíle je potřeba se zaměřit 
na propojení s osobní zkušeností návštěvníka (aby se ho 

problematika dotýkala osobně a vytvořil si k ní vztah) 
a odhalování nových zkušeností (přinášet nový pohled na věc, 
kterou již návštěvník může znát). 

Pokud se na interpretaci díváme jako na vzdělávací aktivitu, 
která pomáhá odkrýt hlubší smysl, lze uvažovat o tom, 
že první formou interpretace bylo průvodcování. První 
zmínky o něm lze nalézt už ve starověkém Řecku a Římě. 
V renesanci za něj můžeme považovat to, že byli mladí 
šlechtici doprovázeni učiteli na svých cestách po stopách 
antiky. Profesionální interpretace se začala rozvíjet až 
v druhé polovině 19. století, kdy se zrychlovala doprava a tím 
také zlepšovala dostupnost vzdálenějších oblastí. V této 
době se také pomalu rozvíjel turismus a zájem o přírodu 
a její ochranu (Medek, 2011). Spolu se vznikem prvních 
národních parků se začala hledat cesta, jak u návštěvníků 
podnítit zájem o ochranu přírody a její aktivní praktikování. 
O své zkušenosti a znalosti v tomto ohledu se dělili většinou 
nadšenci, jako byli Enos Mills či John Muir (Beck & Cable, 
1998).

Ze zkušeností z průvodcování v národním parku pak 
čerpal i výše zmíněný Freeman Tilden, který definoval 
šest principů pro dobrou interpretaci. Jeho principy byly 
publikovány v knize Interpreting Our Heritage (Tilden, 2008), 
která kromě principů zahrnuje také řadu konkrétních 
příkladů interpretace. V této době začínal v USA projekt 
Mission 66 (rok 1955), jehož cílem bylo zpřístupnění 
amerických národních parků turistům, mimo jiné 
prostřednictvím investic do infrastruktury (Brochu, 2014). 

V 60. a 70. letech 20. století se na poli interpretace 
začínaly objevovat i další nevládní organizace a společnosti 
a interpretace se rozšiřovala kromě přírodního dědictví i na 
historickou oblast. Obor dostával pevné teoretické základy. 
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V polovině 70. let byl dokonce zařazen jako studijní obor na 
univerzitách (Brochu, 2014). 

V dnešní době lze interpretaci studovat na několika 
univerzitách v zahraničí jako samostatný obor. Kromě toho 
existuje řada organizací, které zaštiťují obor na různých 
úrovních. Celosvětově působí Global Alliance for Heritage 
Interpretation (GAHI, Světový spolek interpretace dědictví) 
a v Severní Americe to je Národní asociace pro interpretaci 
(NAI, National Association for Interpretation), která se 
věnuje vzdělávání v oboru, vydávání publikací a definování 
základních termínů. 

V Evropě byla jednou z prvních společností Společnost pro 
interpretaci britského dědictví (Society for the Interpretation 
of Britain’s Heritage), dnes Asociace pro interpretaci dědictví 
(Association for Heritage interpretation). Kromě dalších 
národních společností působí v Evropě organizace Interpret 
Europe – European Association for Heritage Interpretation, 
která zaštiťuje profesionály z více než 56 zemí. 

Na území České republiky se interpretací zabývá především 
Společnost pro interpretaci místního dědictví (SIMID), 
která se věnuje nejen praktické interpretaci (interpretační 
plány pro CHKO Brdy, DP Broumovska aj.), ale také šíření 
povědomí o interpretaci jako oboru v českém prostředí. Na 
svých stránkách (www.dobrainterpretace.cz) sdílí vlastní 
i zahraniční materiály k tvorbě interpretace z pohledu 
interpretátora. 

V posledních letech bylo vydáno také několik metodik 
zaměřených na památky zahradního umění a jejich 
interpretaci. Metodiky se zevrubně věnují způsobům, jimiž lze 
navrhnout programovou část představení památek různým 
věkovým skupinám návštěvníků (Hudec & Křesadlová, 2015b) 
nebo se zabývají tvorbou edukačních programů (Hudec, 
2016; Hudec & Křesadlová, 2015a). Další metodika se zabývá 
způsobem interpretace přírodního dědictví 
(Růžička et al., 2011). 
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Jak interpretovat

Interpretace je velmi široký pojem, který zahrnuje velkou 
škálu různých možností – od informační cedule v lese přes 
komentovanou prohlídku zámku až po komplexní představení 
územních celků v domech přírody. Proto je velmi složité 
vytvořit nějaký přesný postup tvorby interpretace. Přestože 
by bylo jistě efektivní a příjemné postupovat podle jakési 
kuchařky, kde by se jednoduše odškrtávaly jednotlivé kroky, 
výsledek by byl pravděpodobně méně kvalitní, než když 
do procesu vstoupí individualita místa i interpretátora. Jak 
uvádí Lisa Brochu (2014), interpretace je plánovací proces 
nejen odborný, ale také umělecký. Proto většina autorů ve 
svých knihách nabízí pouze různé principy, které je dobré 
dodržovat, aby byl výsledek interpretačního plánování co 
nejlepší (viz např. Tilden, 2008; Beck & Cable, 1998 nebo 
Brochu, 2014). 

Základní principy interpretace dle Freemana Tildena (Tilden, 
2008 – český překlad převzat z Medek et al., 2016): 

• Každá interpretace, která nevztahuje prezentované 
k návštěvníkovi, jeho osobnosti nebo životní zkušenosti, bude 
jalová. 

• Interpretace není poskytování informací. Jakkoliv každá 
interpretace obsahuje informace, není pouhým sdělováním, ale 
odhalováním hlubšího smyslu a souvislostí. 

• Interpretace je umění, které kombinuje řadu dalších oborů – 
čerpá například z architektury, historických nebo přírodních 
věd. A každému umění je možné se do jisté míry naučit. 

• Hlavním cílem interpretace není poučovat, ale provokovat 
k přemýšlení. 

• Interpretace by měla představovat spíše celek než jednotlivosti. 
Stejně tak by se měla vztahovat ke všem částem osobnosti 
návštěvníka. 

• Interpretace zaměřená na děti (přibližně do 12 let věku) není 
pouhým zjednodušením interpretace pro dospělé. Řídí se od 
základů jinými zásadami. 

V pozdějších letech byly navrženy další principy rozšiřující 
Tildenův návrh. Larry Beck (Beck & Cable, 1998) 
přeformuloval šest základních principů a doplnil je o dalších 
devět tak, aby byly reflektovány změny, které se za téměř půl 
století mezitím odehrály.  

Lisa Brochu na základě letitých zkušeností vymezila ve své 
knize Interpretative planning (Brochu, 2014) pět základních 
oblastí, kterými se řídí proces interpretačního plánování. 
Podle anglických názvů jednotlivých kategorií se tento princip 
nazývá 5-M a patří sem management, trh (market), sdělení 
(message), technika (mechanics) a média. 

• Management – porozumění nárokům na management, 
jeho potřeby a schopnosti 

• Markets – pochopení současných a potenciálních 
zákazníků (návštěvníků) a pozice na trhu 

• Message – silný a vhodný příběh o předmětu interpretace 

• Mechanics – pochopení fyzických možností a limitů 
lokace 

• Media – vhodné spojení různých prostředků, aby 
byla zpráva předána návštěvníkům v rámci omezení 
managementu 
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Pokud je interpretace brána jako plánovací proces, který 
nám otevírá cestu k vyjádření procesů v krajině a jejich 
aplikovatelnosti a porozumění, je nutné k ní tak přistupovat. 
V dalších plánovacích procesech, které jsou běžnou součástí 
našeho života (např. krajinné či územní plánování, plánování 
v rámci podniku), jsou základními nástroji strategie a plány. 
Stejně tak je nutné při zpracování interpretace začít tvorbou 
interpretační strategie nebo případně interpretačního plánu. 

Interpretační strategie řeší území jako celek, cílí na 
koordinaci zapojených stran a jejich společné úsilí 
v plánování. Cílem strategie by mělo být sjednocení toho, 
jak je území interpretováno, ať už ze strany domu přírody, 
obce, nebo nějakého soukromého subjektu. Toho by mělo být 
dosaženo iniciací lokální spolupráce při prezentaci území. 
Strategie může mimo jiné pomoci efektivně nasměrovat 
finanční podporu do strategických projektů v území. 
Interpretační strategii lze také nalézt v jiných dokumentech, 
např. jako součást strategie rozvoje cestovního ruchu 
(Růžička et al., 2011). 

Naproti tomu interpretační plán řeší konkrétní interpretaci, 
např. dům přírody či muzeum. Zahrnuje návrh jednotlivých 
prostředků interpretace, rozdělení financí, provozní řešení aj. 
(Růžička et al., 2011). Interpretační plán se týká spíše jednoho 
subjektu a měl by být v souladu s interpretační strategií 
území, je-li tato vypracována. 



18 __ ČÁST A __ SEZNÁMENÍ S INTERPRETACÍ

Komu interpretujeme

Ze samotné podstaty interpretace vychází, že návštěvníci 
jsou jejím základem. Řada autorů (např. Brochu, 2014; Tilden, 
2008 nebo Black, 2005) uvádí ve svých publikacích možnosti 
práce s návštěvníky, ať už současnými (zpětná vazba), či 
potenciálními (průzkum trhu v místě budoucí interpretace). 
Do rozhodování o budoucí podobě může zasáhnout právě 
podoba cílové skupiny, kterou lze očekávat. Důležité je mimo 
jiné to, proč interpretaci navštíví – hledají-li nové informace, 
nebo jen chtějí nějak strávit volný čas. Pro každého 
návštěvníka by se v dobré interpretaci mělo něco najít, a jak 
píše Tilden (2008) v jednom ze svých šesti principů výše, 
interpretace pro děti není jen zjednodušení interpretace pro 
dospělé, ale měla by mít svůj vlastní přístup. Stejně tak musí 
být interpretace přizpůsobena, pokud je určena odborníkům 
či zájemcům o dané téma. 

Základní definování cílové skupiny může být založeno na 
demografických údajích místních obyvatel i nejčastějších 
turistů, pokud se jedná o intenzivně navštěvované místo. Lze 
pak pracovat s různými věkovými kategoriemi (děti, mládež, 
senioři aj.) nebo s různými typy skupin (rodiny s dětmi, 
skupinové akce, páry aj.). Jednotlivé cílové skupiny mají 
různé chování a potřeby, které se mohou překrývat, některé 
mohou být specifické pouze pro jednu skupinu, někdy lze 
narazit na naprosto protichůdné potřeby. Základní pomůckou 
při pohledu na potřeby návštěvníků může být pyramida 
potřeb, jak ji definoval Maslow, kdy je v první řadě nutné 
uspokojit potřeby fyziologické (WC, občerstvení), následně 
potřebu bezpečí (pořádek, informační systém), potřebu péče 
(suvenýry, šatna) a uznání (uvítání při vstupu). Teprve potom 
se lze věnovat touze po osobním rozvoji, tedy možnosti něco 
se dozvědět (Hudec & Křesadlová, 2015b).  

Další možností je rozdělení podle toho, jestli je cílem 
návštěvníky edukovat pouze jednou návštěvou (např. 
krátkodobou výstavou nebo právě prací s turisty), nebo je 
záměr s nimi pracovat dlouhodobě. V dlouhodobém záměru se 
interpretace zaměřuje na místní obyvatele či školy a pracuje 
s nimi opakovaně v průběhu času, např. pomocí workshopů, 
nových krátkodobých exhibicí nebo aktivním členstvím ve 
spolku apod. (Black, 2005). 
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Kulturní krajina

Vydání této metodiky předcházel dlouhodobý výzkum 
tématu kulturní krajiny prezentovaný vydáním oborových 
publikací, metodik a odborných článků na toto téma. Tyto 
publikace vznikly v rámci spolupráce Ústavu plánování krajiny 
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity a dalších organizací 
a jejich autoři jsou zároveň spoluautory této metodiky. Jedná 
se zejména o publikace: Úmluva o krajině: důsledky a rizika 
nedodržování Evropské úmluvy o krajině (Kučera et al., 2014), 
Metodika identifikace komponovaných krajin (Trpáková, 2014), 
Koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, 
historických a přírodních hodnot území (Kučera, 2015), Krajinné 
památkové zóny České republiky (Kuča et al., 2015), Metodika 
hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny 
(Sedláček et al., 2016).  

Nejaktuálnějším oborovým standardem je metodika Typologie 
historické kulturní krajiny České republiky vydaná NPU v roce 
2020 (Ehrlich et al., 2020) a kniha Historické kulturní krajiny 
České republiky, která rozvíjí metodiku a popisuje krajinné typy 
České republiky na vybraných územích (Kuča et al., 2020). 

Definice kulturní krajiny a význam tohoto pojmu jsou šířeji 
rozebrány v rámci metodiky Typologie historické kulturní krajiny 
České republiky (Ehrlich et al., 2020). Metodika upozorňuje 
na pojetí významu kulturní krajiny v rámci Evropské úmluvy 
o krajině v jejím celostním chápání, s cílem dosáhnout 
„cílových kvalit krajiny“ pomocí krajinných politik. Kulturní 
krajina je zde definována jako krajina ovlivňovaná a utvářená 
člověkem po staletí, jako významná součást evropského 
i světového kulturního dědictví a jako ilustrace vývoje lidské 
společnosti a osídlení v průběhu času ve vztahu k přírodnímu 
prostředí. Cílem zájmu o problematiku kulturní krajiny je 
identifikace a evidence znaků, které jsou nositeli významných 
kulturních hodnot, za účelem jejich studia i ochrany (Ehrlich 
et al., 2020). 

Specifika interpretace krajiny

Podstata interpretace krajiny tkví v jednoduché tezi: krajina je 
pro člověka prostředím jeho každodenního života, je odrazem 
vztahu člověka a místa. Charakter evropské krajiny (která už 
dávno není divočinou) se, jak uvádí Cílek (2006), odvíjí od 
způsobu obhospodařování. Stojí tak někde mezi přírodním 
a kulturním fenoménem a pro zachování jejího rázu je 
zapotřebí, kromě ochrany základních a obecně známých 
přírodních složek, zavést určitá pravidla pro hospodaření 
s prostorem, krásou, autenticitou a pamětí krajiny. 

Vznik obecné interpretace lze vysledovat v anglosaských 
zemích. Vznikla z přání přiblížit hodnoty přírody 
návštěvníkům tak, aby tyto hodnoty ocenili, akceptovali 
stanovenou ochranu přírody a byli ochraně přírody 
nápomocni. Postupně byly požívané metody rozšiřovány 
do přípravy expozic, návštěvnických středisek nebo 
průvodcovaných programů. Způsob, jakým interpretovat 
hodnoty krajiny, je totiž přímo závislý na složitosti 
a komplexnosti systému tvořícího krajinu. Jednotlivé 
složky, jež se vzájemně ovlivňují a ve výsledku krajinu tvoří, 
názorně zobrazuje růžice, kterou definovala profesorka Carys 
Swanwick (2002a). 

Interpretace vztahů v krajině vede k jejímu porozumění. 
Člověk a příroda jsou v neustálé interakci. Krajina je 
výsledkem tohoto setkávání, je v ní zapsán jak dlouhý 
přírodní vývoj, tak i vztah člověka k přírodě. Téma krajiny 
a jejího fungování se dotýká všech; pokud ne přímo, pak 
zprostředkovaně různými ekosystémovými službami. 

Každá krajina má své znaky, které se spojují v soubory znaků 
vytvářející charakter krajiny – krajinný ráz. Každý znak je 
nositelem fyzického projevu, ale také projevu vizuálního 
a symbolického. Přestože člověk krajinu a její hodnoty 
vnímá především očima (vizuálně), je nutné si uvědomit, že 
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podprahový obraz krajiny dotváří také ostatní vjemy (zvuky, 
pachy). Detaily vnímání krajiny tak utváří všechny smysly. 
Člověk navíc není v krajině jen divákem, ale v každé chvíli 
se stává také aktérem. Kromě objektivně existující podoby 
krajiny záleží i na subjektivních předpokladech každého 
jedince (vzdělání, zájmy, sociální role aj.). 

Z pohledu krajinářské architektury je problematika vnímání 
krajiny důležitá z hlediska tvorby kvalitních obytných krajin, 
které vytvářejí svou jedinečností protiváhu globalizačním 
trendům, nalézají místní odlišnosti a zachovávají paměť 
krajiny. Tím umožňují svým obyvatelům identifikaci 
s místem, kde žijí, a pomáhají k vytvoření osobního vztahu, 
a tedy i k zodpovědnosti. 

Na podobném principu je vystavěna i Evropská úmluva 
o krajině (Rada Evropy, 2000). Česká republika se jejím 
podepsáním zavázala vymezit na svém území typy krajin, 
analyzovat jejich charakteristiky, síly a tlaky, které je mění, 
a vyhodnotit takto vymezené krajiny s ohledem na zvláštní 
hodnoty, jež jsou jim připisovány zainteresovanými stranami 
a dotčeným obyvateli. Evropská úmluva chápe krajinu jako 
část území, tak jak je vnímána obyvateli a považuje ji za 
součást kulturního a přírodního dědictví a základ jejich 
identity. Každá strana se dále zavazuje definovat cílové 
charakteristiky krajiny pro vymezené a vyhodnocené krajiny. 
Cílová charakteristika je definována jako „přání a požadavky 
obyvatel týkající se charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, 
formulované pro danou krajinu kompetentními veřejnými 
orgány“. Úkolem (nejen) krajinářů a krajinářských architektů 
je také veřejnost neustále vzdělávat – vysvětlovat význam 
krajiny pro člověka, její hodnoty (doklady historického 
vývoje, přírodní hodnoty, plnění funkcí, rekreace, možnosti 
identifikace s prostředím skrze jedinečný charakter atd.) 
tak, aby si lidé krajiny vážili a přistupovali k ní s citem 

a pokorou jako k objektu, který je přesahuje, nikoliv s cílem 
krátkodobého zisku. 

Specifika interpretace krajiny vychází z předpokladu, že každá 
krajina je osobitě svá, jedinečná. Cílem je tuto jedinečnost 
a vazby, které ji způsobují, ozřejmit odborníkům i laikům 
tak, aby si vzájemně rozuměli a chápali se. Díky odkrytí 
hodnot, které nemusejí být na první pohled zřejmé, může 
následně dojít k probuzení zájmu o krajinu i u lidí, kteří 
krajinu využívají, ať už obyvatel, vlastníků, správců, nebo 
jen návštěvníků. Vzhledem k zaměření na osobní význam 
a důraz na osobní zkušenost jsou předpoklady k ochraně 
hodnot krajiny „zdola“, tedy od lidí, kteří v krajině žijí, 
užívají ji a proměňují ji. U interpretace krajiny je důležité 
si uvědomit, že od sebe nelze oddělit přírodní a kulturní 
hodnotu, totiž že výsledná hodnota je velmi často dána právě 
propojením těchto dvou zdánlivých protipólů. Stejně tak je 
mylná snaha o interpretaci konkrétního stavu – mnohem 
důležitější je interpretovat procesy, které krajinu utváří 
a jsou obtížně předvídatelné. Důležitost interpretace krajiny 
tkví v jednoduchém heslu: „Krajina nás ovlivňuje – my 
ovlivňujeme krajinu.“ 

Komplexnost systému tvořící krajinu
(Carys Swanwick, 2022b), upraveno »
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Interpretace z pohledu krajinářské 
architektury

Pro ideální interpretaci krajiny je vhodné zaměřit se na 
in-situ, tedy interpretaci v exteriéru, v přímé vazbě na 
hodnoty konkrétní krajiny. Vznik kvalitní venkovní expozice 
interpretující krajinu, které bude návštěvník rozumět 
a pochopí její sdělení, je podmíněn otevřenou spoluprací 
krajinářského architekta, odborníka na danou problematiku 
a interpretátora. 

Odborník do procesu tvorby přináší detailní znalost 
problematiky, určuje prioritní hodnoty předmětu expozice, 
pomáhá konkretizovat hlavní sdělení expozice a pomáhá 
vsadit význam místa do kontextu světového měřítka. 

Krajinářský architekt navrhuje uspořádání prostoru tak, 
aby respektoval krajinné zázemí expozice, byl v souladu 
s architektonickou formou a zároveň nabídl atraktivní formu 
expozice. 

Po realizaci expozice je nezbytné reflektovat její vliv na 
návštěvníky, ověřovat jak kvalitu jednotlivých prvků expozice 
a jejich interpretační hodnotu, tak i fungování prostoru jako 
celku. 
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detailní znalost problematiky

konkretizace hlavního sdělení

určení prioritních hodnot

význam místa v kontextu

spolupráce na námětu a scénáři

respektování zásad dobré interpretace

definování hlavního sdělení

spolupráce na námětu a scénáři

výběr vhodných prostředků

citlivost ke krajinnému kontextu

respekt k architektonickým dominantám

respekt k lokálním přírodním podmínkám

spolupráce na námětu a scénáři

vhodné provozní a funkční řešení prostoru

atraktivní forma expozice

požadavek na 
vznik venkovní 

expozice

odborník krajinářský
architekt interpretátor

kvalitní návrh
a realizace 
expozice

vyhodnocení
expozice

návštěvníky

návrh expozice:

ověření

ověření

+ +

 «  Schéma tvorby exteriérové interpretační expozice
(Sedláček, Matějková, Matějka, 2018), upraveno





METODIKA
INTERPRETACE
KULTURNÍ 
KRAJINY

B
Metodická část se zabývá obecným 
popisem postupu tvorby a realizace 
interpretace kulturní krajiny. Proces 
interpretace je složitý a při jeho tvorbě 
je třeba brát ohled na individualitu místa 
a tématu, proto je nutné na tento postup 
nahlížet pouze jako na základní rámec, 
který musí být upraven pro specifické 
potřeby a cíle.  

Celý proces je popsán na lineárním 
krokovém grafu. Na začátku celého 
procesu je hodnota k interpretaci 
a společenská poptávka. Následují dílčí 

kroky interpretace, od definování 
hlavního sdělení až po realizaci. 
Cílem je, aby daný proces vedl ke 
změně chování, rozhodování či změně 
žebříčků hodnot jednotlivce nebo celé 
společnosti.   

Jednotlivé kroky grafu jsou rozvedeny 
v dílčím popisu, který uvádí, co je třeba 
naplnit pro splnění daného kroku. 
Proces je následně prezentován v části 
C této metodiky, kde je ověřen na 
příkladu interpretace výstavy KRAJ!INA.  
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2. část
PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE INTERPRETACE

1. část
PŘÍPRAVNÁ FÁZE

hodnota /
hodnoty

předmět 
a cíle 

interpretace

hlavní 
sdělení

co, zda, proč
interpretovat,

definice zadání;
např. výběr konkrétního 

objektu, hodnoty přírodní, 
kulturní, percepční apod.

abstrakce
podstaty

definování
očekávání 

a možností;
např. časový rámec, 

lokalizace, cílová skupina, 
ekonomická rozvaha apod.

rozvoj hlavního 
sdělení na 

základě rámce

průzkumy 
a definování

hodnot

A B C D E

rámec námět scénář

Proces interpretace kulturní krajiny

Postup procesu interpretace prezentuje následující schéma. 
V rámci postupu přípravy interpretace na sebe jednotlivé 
kroky navazují, avšak zpravidla je třeba se k některým 
procesům znovu vracet (v grafu vyjádřeno spirálou). 

kde? jak?

co? jak?
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2. část
PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE INTERPRETACE

scénář

3. část
NAPLNĚNÍ CÍLE, VYHODNOCENÍ

čím bude předmět 
interpretován;

konkrétní výběr použitých 
prvků i jejich forma

nastavení celkového 
procesu realizace 

interpretace; kdo, kdy

samotná
realizace interpretace 

a její organizace

interpretace vedoucí 
ke změně chování, 

rozhodování, žebříčků 
hodnot apod.

kde? jak?

co? jak?

F G H

prostředky produkce realizace
interpreto-

vaná
hodnota

monitoring
a evaluace

scénář
prostorový

scénář
obsahový

*     vše je provázané
       a v čase se ovlivňující
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(A) Přípravná fáze – předmět a cíle

Na začátku procesu interpretace je třeba definovat téma 
či předmět interpretace. Může jím být hodnota krajiny, 
krajinný proces nebo část krajiny, kterou chceme prezentovat 
veřejnosti. Toto téma je pak v procesu interpretace základním 
zdrojem informací pro obsah. Iniciací pro záměr interpretovat 
vybrané téma mohou být například výsledky výzkumného 
projektu, potřeba prezentovat významné hodnoty krajiny 
kvůli ochraně nebo např. plány na změny v území, které 
mohou mít vliv na život v něm. V rámci přípravné fáze vzniku 
interpretace je potřeba věnovat se následujícím krokům: 

• Rešerše tématu / Komunikace tématu mezi odborníkem 
a interpretátorem, rešerše tematické náplně interpretace, 
návštěva obdobných realizací. 

• Analýza aktuálnosti tématu / Zamyšlení nad aktuálností 
tématu, zda odráží vliv doby a je o něj zájem (např. zda 
vznikají interpretace na příbuzná témata, zda téma 
souvisí s aktuálním děním na národní či mezinárodní 
úrovni aj.). 

• Analýza již existujících interpretačních počinů na 
dané téma / Nepřehltit návštěvníka jedním tématem, 
o němž slyší ze všech stran. Vůči takovému tématu by 
se návštěvník mohl uzavřít a začít ho odmítat. Pokud 
je stejné nebo podobné téma již několikrát zpracované 
v podobném duchu, měla by být zvážena možná 
spolupráce s interpretátory, kteří se mu věnují, nebo 
zvolena jiná metoda interpretace.

(B) Definování hlavního sdělení

V návaznosti na prvotní myšlenku nebo objekt je nutné určit, 
co by si měl návštěvník interpretace odnést a čeho chceme 
docílit, pokud si přečte informační tabuli, poslechne si 
průvodce nebo zhlédne video. Autoři věnující se interpretaci 
(např. Brochu, 2014 či Ham, 2013) uvádějí, že by každá 
interpretace měla mít silnou myšlenku, klíčové či hlavní 
sdělení – jednotící myšlenku, která sjednocuje výslednou 
interpretaci. Jedná se o jednovětou formulaci, která nemusí 
nikde v samotné interpretaci zaznít, ale přesto je to něco, co 
by si měl návštěvník odnést. 

Přestože odborník zabývající se tématem interpretace má 
velké množství znalostí a informací, je nutné myslet na to, 
že by se návštěvníkovi měly předávat pouze ty nejzásadnější 
informace, které mu umožní se o téma začít zajímat a utvořit 
si na něj vlastní názor. Při tvorbě hlavního sdělení lze 
postupovat pozvolným rozšiřováním fráze, která vyjadřuje 
téma interpretace, až se rozvine k jedné jednoduché nebo 
složené větě, jež bude nosnou myšlenkou interpretace, tedy 
hlavním sdělením. 

Pokud je například tématem orná půda, lze téma rozšířit 
a informovat o ochraně orné půdy před erozí. Hlavní sdělení 
pak může znít: Každý rok se kvůli erozi z orné půdy ztrácí 
XY živin a lze tomu zabránit vhodným hospodařením 
a opatřeními vedoucími k ochraně půdy před erozí.  

V případě rozsáhlého tématu či interpretace je možné 
definovat dílčí (vedlejší) sdělení, která rozšiřují a podporují 
hlavní myšlenku. 
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(C) Vytvoření základního rámce

Rámec interpretace je poměrně obsáhlá fáze procesu tvorby 
interpretace. Pomáhá definovat základní představu, jak 
bude interpretace rozsáhlá, jaké jsou finanční prostředky 
apod. Tato fáze by měla proběhnout v rané etapě projektu, 
ovšem stejně jako u mnoha dalších fází je pravděpodobné, 
že se bude prvotně definovaný rámec časem zpřesňovat, 
příp. mírně upravovat. Základní rámec by měl odpovědět na 
otázky: 

• Jak / Prvotní koncept interpretace – na základě 
možností finančních, prostorových či časových lze 
vybrat několik prostředků interpretace, které jsou pro 
dané téma vhodné. Jedná se o definici základní formy, 
např. výstava, naučná cedule, poster, komentovaná 
prohlídka aj.

• Kdy / Časový rámec aktivní interpretace – jestli bude 
trvalá, dočasná, popřípadě v jakém období má být 
zveřejněna. Podle toho je nutné definovat základní 
harmonogram, který poskytuje dostatek času na 
přípravu a realizaci.

• Kde / Podle hlavního tématu interpretace je pro ni 
potřeba zvolit vhodnou lokaci, pokud není předem dána 
zadáním (např. při tvorbě interpretace pro konkrétní 
muzeum nebo část krajiny). V případě výběru území 
nebo konkrétního místa by měly být brány v úvahu dva 
atributy, a sice autenticita (původnost objektu či jevu 
v místě, identifikace s prostředím) a krajinný kontext 
(vyjádření souvislostí s okolím, např. přirovnáním 
nebo vizuálním provázáním). Dalším atributem, 
který je možné brát v potaz, jsou potřeby návštěvníků 
a schopnost je naplnit. Pokud se vytváří dočasná 
interpretace, která ale má mít co největší dosah, je třeba 
se zamyslet, jestli je reálné nalákat návštěvníky na nové 

místo, nebo jestli využít již fungující infrastrukturu – 
např. naučnou stezku umístit na frekventovanou trasu, 
pro výstavu pronajmout prostory v zavedeném muzeu 
aj.  

• Komu / Definování cílové skupiny návštěvníků – jedná 
se o důležitý prvek pro zvolení formy interpretace (jazyk 
a délka textu, grafika apod.). Je nutné definovat zájmové 
skupiny a věkové rozložení a podle toho případně volit 
více linek vyprávění, aby byl zaručen co nejširší dopad. 
Při definování cílových skupin je pak nutné dbát na 
jejich rozdílné potřeby, např. kratší trasy s možností 
odpočinku pro seniory, pro rodiny s dětmi zase dětský 
program, případně dostupnost toalet či občerstvení. 
Podkladem mohou být demografická data z okolí, 
případně informace o návštěvnosti okolních atraktivit. 

• Za kolik / Tato položka zahrnuje primárně finanční 
zdroje, které je možno vynaložit. V průběhu definování 
rámce interpretace lze již začít rozdělovat finance do 
základních kategorií, jako jsou materiál, licence, služby 
apod. V návaznosti na harmonogram lze také vyčíslit 
prostředky potřebné na mzdy pro pracovníky věnující se 
obsahové části expozice. 

• Kdo / Na začátku procesu zvolit hlavního řešitele 
interpretace. Dále by se měly začít komunikovat 
případné další profese, které mohou s přípravou pomoci. 
Kromě zkušeného interpretátora lze zmínit architekty, 
krajinářské architekty, historiky, designéry či muzejní 
pracovníky, kteří mohou pomoci s architektonickým 
a grafickým řešením interpretace, s naplněním obsahu 
nebo s dohledáváním archivních materiálů. 
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(D) Námět

Námětem lze označit téma, jev či předmět, který je zdrojem 
inspirace a je dále rozvíjen ve scénáři. Jedná se o základní 
klíčová slova či myšlenky, jimiž se tvoří základ scénáře. 
Podobně jako u hlavního sdělení může být námětů více, ale 
vždy by se měly vztahovat právě k definovanému hlavnímu 
sdělení, případně k jednotlivým dílčím sdělením. Pokud je 
například cílem návštěvníkovi předat myšlenku o ochraně 
brouků, je vhodné vzít si jako námět život brouka. Pokud je 
cílem návštěvníkovi ukázat, jak se má správně chovat k vodě 
v krajině, lze jako námět použít cestu kapky vody nebo ryby, 
která ve vodě žije. 

 Zásady pro tvorbu námětu:

• Rozvíjí hlavní sdělení. 

• Je atraktivní pro návštěvníka – dotýká se jeho emocí 
nebo osobní zkušenosti. 

• Souvisí s tématem výstavy – i když se ke sdělení hlavní 
myšlenky interpretace můžeme dostat různými oklikami 
a abstrakcí, vždy je potřeba se držet v blízkosti tématu, 
aby interpretace zůstala srozumitelná. 

(E) Tvorba scénáře

Podobně jako u filmu je scénář propojením prostředí 
a obsahu v určité časové posloupnosti. Může a nemusí se 
odvíjet lineárně, může se skládat z několika na sebe zdánlivě 
nenavazujících částí, které ale dohromady vyjadřují nosnou 
myšlenku interpretace. Jedná se o jasné definování, jak se 
bude odvíjet předávání informace. Jedním z často využívaných 
způsobů práce se scénářem je tzv. storytelling, tedy vyprávění 
příběhu. Jedná se o způsob založený na předávání informací 
formou vyprávění příběhů, které se mohou návštěvníka nějak 
dotknout a umožnit mu, aby se s nimi ztotožnil. Takový 
scénář je většinou lineární, ale může být i větvený. Scénář lze 
rozdělit na prostorový (jak se děj odvíjí v prostoru) a obsahový 
(jak plyne děj samotný). 

• Prostorový scénář udává směr pohybu návštěvníka 
v prostoru. Může být jasně definovaný směr i cesta, 
nebo lze pracovat se samostatnými částmi, mezi 
nimiž může návštěvník přecházet, aniž by se snížila 
vypovídací hodnota. Prostorový scénář se týká především 
rozsáhlejších interpretací, kdy se návštěvník pohybuje 
v prostoru. Lze ho ale aplikovat i na drobnější prostředky, 
jako jsou informační cedule, způsob seřazení jednotlivých 
odstavců textu přizpůsobit tomu, zda se jedná o souvislý 
text, nebo jednotlivé kapitoly, které lze číst na přeskáčku, 
apod.)

• Obsahový scénář definuje posloupnost obsahu 
interpretace. V případě, že se scénář odvíjí formou 
příběhu, může mít podobně jako v literatuře různou 
časovou posloupnost (chronologickou, paralelní aj.). 
Scénář může být případně rozdělený na jednotlivé 
kapitoly, které na sebe příběhově nenavazují a fungují 
jako samostatné celky. Obsahový scénář není pouhým 
definováním formy posloupnosti, ale mělo by se jednat 
o základní popis děje, který rozvíjí hlavní sdělení a námět. 
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(F) Návrh použitých prostředků

K naplnění cílů interpretace a předání hlavního sdělení 
slouží prostředky interpretace. Jedná se o konkrétní způsob 
nebo formu interpretace, jakými jsou např. informační 
cedule, komentovaná prohlídka či video. Za určitou 
formu prostředku lze považovat i komplexní prostředky, 
jako jsou muzea, domy přírody či naučné stezky. Tyto 
„multiprostředky“ jsou zpravidla definovány v rámci 
interpretace, kdy je určena základní forma interpretace. 

Po definování scénáře následuje volba konkrétních 
prostředků, které nejlépe poslouží jednotlivým kapitolám 
scénáře. V potaz je nutné brát nejen schopnost prostředku 
vyjádřit obsahovou stránku scénáře, ale také jeho 
možnosti ve vztahu k prostorovému scénáři a další 
případná omezení, jako je trvalost (land art), personální 
možnosti (komentovaná prohlídka) či finanční možnosti 
(multimediální expozice). 

Kromě samotného výběru prostředků a jejich provázání 
s prostorovým i obsahovým scénářem je nutné vytvořit 
základní představu o podobě jednotlivých prostředků 
a celkové vizuální podobě interpretace (pokud se nejedná 
o nehmotné prostředky). Grafika je základním prostředkem 
vizuální komunikace, tudíž může být nápomocná 
s přenášením hlavního sdělení. 

Prostředky je možné dělit podle různého použití 
(jednoduché prostředky x složené „multiprostředky“), 
podle aktivity návštěvníka (aktivní x pasivní), podle 
zapojení interpretátora (osobní x neosobní), typu a místa 
použití (exteriérové x interiérové), typu zvoleného média 
(audiovizuální), doby trvání (jednorázová x dlouhodobá). 

Různé příklady kategorií prostředků interpretace:  

Dům přírody, festival, muzeum, naučná stezka, návštěvnické 
centrum, hra, komiks, audioprůvodce, audiovizuální 
prezentace, autentický objekt, den otevřených dveří, digitální 
model, exkurze s průvodcem, elektronický interaktivní 
prvek, leták, brožura, mapa, medializační prvek, mechanický 
interaktivní prvek, model, multimediální prezentace, naučný 
panel, příběh, preparát, publikace, questing, pracovní list, 
rekonstrukce historické události, rekvizita, rozhovor, účast 
v organizované aktivitě, ukázka tradiční činnosti, umění, 
socha, vernisáž, video, virtuální realita, webové stránky, živá 
ukázka a další. 
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(G) Produkce

Produkcí ve smyslu metodiky se rozumí příprava interpretace 
od vzniku myšlenky po její faktické ukončení (konec výstavy, 
odstranění naučné stezky aj.). Celý proces se skládá z celé 
řady dílčích kroků a činností, na které je třeba myslet, 
a termínů, jež je nezbytné dodržet. Proto celým procesem 
prostupuje časový harmonogram, který se postupně 
aktualizuje a zpřesňuje.  

Celý proces interpretace je možné rozdělit na tři fáze: 

• I. fáze: vznik myšlenky, plánování interpretace 
• II. fáze: realizace intrerpterace 
• III. fáze: trvání a ukončení interpretace  

Následující popis rozvádí jednotlivé fáze do dílčích kroků. 
Nemá za cíl být úplným výčtem všech kroků a doporučení, 
ale má sloužit jako inspirace v tom, jak seřadit jednotlivé 
části přípravy interpretace za sebou a na co je dobré 
nezapomenout. Podle typu a formy zvolené interpretace lze 
jednotlivé kroky více zpřesnit, nebo naopak vynechat. 

I. FÁZE: VZNIK MYŠLENKY, PLÁNOVÁNÍ INTERPRETACE 

První fáze řeší činnosti od samotného nápadu vytvořit 
intepretaci až po její kompletní návrh. Začíná myšlenkou, 
zadáním či potřebou řešit konkrétní účel interpretace 
a pokračuje rešerší tématu, definováním hlavního sdělení, 
námětu i scénáře. Podle formy zvolené intepretace se řeší 
oslovení dalších profesí, například architektů a odborníků 
na téma interpretace. Tato fáze končí komplexním návrhem 
výstavy. 

Dílčí kroky I. fáze:  

• vznik myšlenky, rešerše a analýza tématu, inspirace 
referenčními realizacemi,  

• definování účelu interpretace, hlavního sdělení a cílů,  
• rámcový výběr místa a formy interpretace (výstava, 

naučná stezka, komentovaná prohlídka aj.), 
• příprava konceptu pro jednání se zapojenými stranami 

(pořadatel, architekt aj.),  
• zapojení profesí do plánování (architekt, grafik, 

produkční, PR a propagace, textař, programátor, 
administrativa aj.), 

• příprava studie, scénáře a následně celého návrhu 
interpretace, 

• zpracování prostorového a obsahového scénáře 
interpretace,  

• definování rámcového rozpočtu (přípravná fáze, 
realizační fáze až po zakončení), způsob financování, 
oslovení sponzorů,  

• vypracování rámcového časového harmonogramu,  
• časové rámce pro jednotlivé přípravní a realizační práce,   
• definování termínů a „deadline“ prací,  
• termín pro zahájení marketingu a propagace,  
• termín pro smluvní zajištění realizace, tisku aj. 
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II. FÁZE: REALIZACE INTERPRETACE 

Jakmile je ujasněný návrh a scénář interpretace, je možné 
přistoupit k další realizační fázi. V rámci druhé fáze se řeší 
vytvoření kompletní obsahové, architektonické a grafické 
podoby interpretace a následně její realizace.  

Dílčí kroky II. fáze:  

• rozpracování prostorového a obsahového scénáře 
interpretace,  

• výběr prostředků,  
• podrobný harmonogram tvorby obsahu a realizace 

interpretace, 
• zpracování projektu interpretace (projekt pro realizaci),  
• zpracování rozpočtu,   
• administrativa (smlouvy, pojištění, zajištění licencí, 

autorských práv aj.),  
• ediční činnost (příprava obsahu, příprava textů),
• plánování doplňkového programu (vernisáž, semináře, 

komentované prohlídky aj.),  
• personální zajištění realizace (práce na obsahu, zapojené 

profese, kustodi aj.), 
• vytištění propagačních materiálů a katalogu výstavy,  
• příprava potřebného zařízení (PC, osvětlení aj.),  
• plánování činnosti po ukončení interpretace (likvidace 

výstavy, evaluace),   
• realizace interpretace, 
• instalace interpretace,  
• příprava vernisáže (představení interpretace). 

 

III. FÁZE: TRVÁNÍ A UKONČENÍ INTERPRETACE  

Třetí fáze nastává po instalaci interpretace. Je rozdělena na 
slavností prezentaci (vernisáž), následné otevření výstavy 
a končí demontáží výstavy.    

Dílčí kroky III. fáze:  

• vernisáž,  
• fotodokumentace a videodokumentace interpretace,  
• kontrola a odstraňování chyb a poruch (dotisk materiálů, 

oprava nefunkčních částí aj.),  
• aktivní propagace,  
• práce s návštěvníkem (komentované prohlídky),  
• doprovodný program,  
• deinstalace výstavy,  
• evaluace = zhodnocení výstavy. 
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(H) Realizace

Posledním článkem před samotným uskutečněním 
interpretace je realizace. Jedná se o samotnou výrobu, 
rozmístění a instalaci prostředků na místě konání 
interpretace. Během realizace je nutné počítat s případnými 
komplikacemi, které bude třeba operativně řešit úpravou 
obsahu nebo velikosti prostředku. Jindy se mohou objevit 
větší komplikace, vyžadující změnu celého prostředku. 

(I) Monitoring a evaluace

Cílem monitoringu a evaluace je především zhodnocení, jak 
byly vložená energie a finanční prostředky efektivně využity, 
co je třeba případně opravit či vylepšit při již fungující 
interpretaci a jak se poučit z chyb pro příští realizace.  

V průběhu konání interpretace je vhodné provádět 
monitoring, ověřovat funkčnost jednotlivých prostředků 
(v případě déletrvajících počinů) a také průběžně hodnotit 
účinnost celé interpretace. Monitoring pomáhá zajistit kvalitu 
interpretace i v průběhu času, mimo jiné může zahrnovat 
kontrolu funkčnosti některých prostředků, výpadků ve 
funkčnosti technologií či doplňování materiálů aj.  

Evaluace by měla probíhat již při přípravě interpretace, 
v průběhu jejího trvání a také po jejím ukončení. Evaluací 
se rozumí zhodnocení atraktivity a efektivity interpretace. 
Může probíhat formou dotazníků, rozhovorů či pozorování, 
může být zaměřena na kvantitativní hodnocení (kolik bylo 
návštěvníků, jak dlouhou dobu strávili s interpretací aj.) i na 
kvalitativní (otázky na obsah či srozumitelnost interpretace). 

Možné způsoby evaluace:  

• přímé pozorování návštěvníků (jejich chování), 
dotazníky, rozhovory 

• návštěvní kniha, ohlasy v médiích a na sociálních sítích

• analýza návštěvnosti 
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PŘÍPADOVÁ
STUDIE
VÝSTAVY
KRAJ!NA

C
Případová studie slouží jako příklad 
použití metodického postupu procesu 
interpretace kulturní krajiny popisované 
v části B této metodiky. 

Popis následuje jednotlivé kroky od 
definování hodnoty pro interpretaci až 
po závěrečnou evaluaci. 

Cílem je ukázat uživateli metodiky na 
příkladu výstavy celý proces vzniku 
interpretace a být inspirací pro 
následování, interpretování hodnot 
krajiny. 
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Výstava KRAJ!NA

Případová studie popisuje proces vzniku interpretace tématu 
poplužních dvorů spojeného s výstavou KRAJ!NA a komentáře 
k jeho plnění a realizaci.

Výstava měla tři hlavní cíle: 

• Prezentovat výsledky původního výzkumu zaměřeného 
na analýzu využívání krajiny v poplužních dvorech.

• Zvyšovat povědomí o významu, hodnotách a ohrožení 
kulturní krajiny (ve smyslu úmluvy o krajině).

• Podpořit celospolečenskou diskusi o hospodaření v české 
krajině.

Předmětem projektu, zaměřeného na analýzy využívání 
krajiny v zázemí poplužních dvorů, bylo úzké a odborně 
vyhraněné téma, které mělo samo o sobě malý potenciál 
k prezentaci. Z tohoto důvodu autoři zasadili výstavu do 
kontextu problémů současné krajiny. Výstava měla za cíl 
podpořit celospolečenskou diskusi o významu rozumného 
hospodaření v české krajině a přiblížit možnosti jejího 
ovlivnění každým jednotlivcem. Sdělení informací tak 
probíhalo na vícero úrovních – návštěvník se seznámil 
s tématem poplužních dvorů a zároveň byl konfrontován 
s hodnotami, ale i problémy současné zemědělské krajiny.  

Cílem výstavy bylo nepodávat pouze informace, ale uvádět 
do kontextu. Návštěvník tak mohl snáze pochopit, proč může 
být historická zkušenost zajímavá pro dnešní zemědělskou 
krajinu. Uvědomit si, že zemědělskou krajinu nelze vnímat 
pouze jako produkční, ale že byla inspirací pro umělce 
a skrze ně i vlastní zkušenost ji vnímáme jako součást 
kulturního dědictví. Poskytnutím informací o tom, jak se 
návštěvník může individuálně zapojit do její ochrany či 

obnovy, je vyústěním tohoto procesu. Výstavě předcházela 
analýza interpretačních počinů v tuzemsku i zahraničí, kdy 
se autoři soustředili na výstavy, které pracovaly s podobným 
přesahem, jaký předkládá případová studie, a kde si autoři 
ověřili životaschopnost tohoto přístupu. Dalším východiskem, 
s kterým autoři k výstavě přistupovali a ověřili si ho na 
různých realizacích, je omezené využívání digitálních médií 
a důraz na fyzické prostředky. Digitální prostředky byly 
omezeny pouze na nezbytně nutná média, jakými jsou video 
nebo projekce na monitory, případně dotazník. 

Různé úrovně výkladu umožňovaly návštěvníkovi bádat 
v tématech, která ho zaujala. Výstava pracovala se třemi 
úrovněmi výkladu: základní, rozšířený a expertní. Účelem 
vrstvení bylo nezatěžovat návštěvníky množstvím informací, 
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ale umožnit jim podrobnější vhled do tématu tématu, 
pokud se pro to rozhodnou.

Místo výstavy a obsah výstavy byly propojeny. Lokalita 
hradu Veveří je v těsné blízkosti poplužního dvora Nový 
dvůr a jeho popluží. Na výstavě byl prezentován jeho vývoj, 
historická krajinná struktura i současné problémy popluží. 
Na vnitřní část výstavy pak navazovala exteriérová část, 
kde se návštěvník mohl projít po vytyčené stezce krajinou 
popluží. 

Oproti klasickému interpretačnímu plánování, kdy je nějaký 
záměr či společenská poptávka, která definuje zadání 
a vede k potřebě oslovit odborníka – interpretátora a tím 
zahájí celý proces interpretace, byla naše situace specifická. 

«  Schéma prostoru a obsahové 
náplně výstavy KRAJ!NA,

autor schémat: Matěj Nepustil 

V případě plánování výzkumného projektu, jehož výstupem 
měla být interpretace, bylo třeba již na začátku procesu, tedy 
s několikaletým předstihem, rámcově specifikovat časový 
a finanční rámec a ten spojit s výstupy. V našem případě se 
jednalo od začátku o téma poplužních dvorů s výstupem typu 
výstavy.

Jednotlivé části jsou v této studii popisovány tak, jak 
postupně vznikaly. Celkový proces vzniku však nebyl lineární 
a často se jednotlivé kroky vrací zpět. Například když při 
realizaci vznikl nápad přidat nějaký konkrétní interpretační 
prostředek, vyvolala tato situace potřebu návratu k obecné 
volbě prostředků a revizi finančního rámce.   
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Hodnota/téma pro interpretaci

Poplužní dvory

Projekt se zabýval poplužními dvory a krajinou, která tvořila 
jejich hospodářské zázemí. Poplužní dvůr, navzdory své 
utilitární funkci, odkazuje na specifickou oblast architektury 
a uspořádání krajiny (poplužím) a je nedílnou součástí 
kulturního dědictví. Kromě systematické klasifikace 
a identifikace dvorů se projekt zaměřoval také na uspořádání 
okolní vrchnostenské krajiny ve vztahu k udržitelnému 
rozvoji. Základní tezí výzkumného projektu bylo, že dvory 
dokázaly po staletí generovat zisk při šetrnějším uspořádání 
krajiny, než je to v současnosti.  

Historická struktura kulturní krajiny navazující na poplužní 
dvory byla velmi specifická. Hospodářské dvory tvořily 
vedle zámeckých komplexů a církevních staveb významnou 
kulturní dominantu a byly organizačním jádrem soustavy 
přiléhajících zemědělských pozemků, rybníků, obor, případně 
dalších hospodářských staveb. Význam hospodářského dvora 
byl často vizuálně zvýrazněn systémem alejí, drobných 
sakrálních objektů nebo solitérních stromů. Dochované 
segmenty krajiny poplužních dvorů vykazují dodnes znaky 
regionálně velmi specifických komponovaných, organicky 
vyvinutých nebo i asociativních krajin podle kategorizace 
památkově významných krajin. 

Historickou strukturou plužin, obcí i poplužních dvorů se 
zabývá řada odborných publikací (viz přehled literatury). 
Posledním významným publikačním počinem Národního 
památkového ústavu je výpravná, obsáhlá a podrobná 
odborná kniha Jana Žižky Hospodářské dvory bývalých panství 
v Čechách (Žižka, 2016). Tato publikace významně přispívá 
k propagaci tématu a zvýšení zájmu o tento druh památek. 
Pro velký rozsah, podrobnost a komplexnost se však 
publikace logicky nemohla věnovat hospodářskému zázemí 

hodnota /
hodnoty

předmět 
a cíle 

interpretace

hlavní 
sdělení rámec

dvorů a statků – kulturní krajině, která dvory zajišťovala 
a naplňovala jejich ekonomický smysl.  

Projekt tedy cílil na propagaci poplužních dvorů a využil 
k tomu postupů intepretace, kdy bylo snahou převyprávět 
informace laicky přijatelným způsobem. Využíval k tomu 
„… původních objektů, přímé zkušenosti a ilustrativních 
prostředků nebo přirovnání. Stejně jako obraz, socha nebo 
hudba probouzí v lidech emoce, tak se interpretace snaží 
dosáhnout podobného efektu a probudit v nich zájem 
o dané místo, předmět či událost.“ (Ptáček et al., 2012, 
s. 11). Předkládaný plán pracuje s tématem poplužních 
dvorů a kulturní krajiny formou zážitku, přímé zkušenosti 
a kombinací vhodně zvolených médií. 

Charakteristiky poplužních dvorů byly analyzovány ve třech 
podrobných úrovních. První úroveň tvořila identifikace 
poplužních dvorů v rámci celé České republiky. Metodiku 
identifikace podrobněji popisuje publikace Rozbor a hodnocení 
struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí 
panských dvorů (Kučera, 2021), jež byla výstupem etapy I.4 
projektu. Celkem bylo v historických pramenech analyzováno 
5 313 dvorů, z nichž 4 048 splňovalo výběrová kritéria pro 
definici poplužního dvora. V první úrovni byly identifikovány 
poplužní dvory v rámci celé České republiky, byly 
rozpoznány krajinné typy podle Löwa a Nováka (2008) a bylo 
zaznamenáno, zda se jedná o objekt zaniklý, nebo existující. 
 
V druhé úrovni bylo vybráno 8 reprezentativních dvorů, 
z nichž každý představoval specifický typ využití krajiny. Na 
těchto modelových územích byly zmapovány krajinné prvky 
a jejich proměny v čase.  

V třetí úrovni byly u vybraného poplužního dvora Nový 
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dvůr u Veveří podrobněji zpracovány příčiny změn krajinné 
struktury. Byly zde zmapovány plochy, kde bylo provedeno 
odvodnění, a byly spočítány přesné výměry dominikálních 
a rustikálních pozemků. Jako ukázka byly vymezeny 
problematické plochy.   

Prostorová analýza na konkrétním popluží Nového dvora 
prokázala, že z území při jeho vývoji zmizely drobné 
krajinné prvky. Šlo především o drobné meze, liniové prvky, 
prohlubně, mokřady a zajímavé biotopy, které jsou vázané na 
člověkem ovlivněná stanoviště. Tyto zaniklé krajinné prvky 
měly vliv na snížení druhové rozmanitosti a redukci zpětných 
trofických vazeb mezi jednotlivými typy konzumentů 
v ekosystému a na narušení přirozených ochranných 
a obnovných procesů. Jako příčiny současného stavu byly 
indikovány tyto jevy: plošné odvodnění, nevhodné tvarové 
a velikostní uspořádání pozemku s příliš dlouhými drahami 
soustředěného odtoku ve směru po spádnici, intenzivní 

chemická výživa a ochrana hospodářsky významných 
rostlin (především technických), nedostatečná retence, 
akumulace a retardace povrchové vody při jejím přechodu do 
podpovrchového a podzemního odtoku a v neposlední řadě 
nedostatečné množství organické hmoty v půdě. 

Východiskem pro interpretaci byla teze, že řadě z těchto jevů 
dokázala historická struktura krajiny účinně čelit, a proto je 
označována za harmonickou. Komplementární součinnost 
produkčních a obnovných režimů a dějů vytváří předpoklady 
pro dlouhodobou udržitelnost produkce. Vedlejší účinky na 
ekosystémy, efekty spojené s percepcí, mikroklimatickou 
pohodou a estetickým vnímáním prostorového souladu jsou 
často nezáměrnými důsledky dodržování základních principů 
dobré praxe, které stály na počátku růstu blahobytu českého 
a moravského dominia. 

«  Příklad krajiny v okolí poplužního dvora – dvůr Vřesná v Třeboňské pánvi 
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Předmět, cíle a hlavní sdělení

Formulace hlavního sdělení definuje myšlenku, kterou by si 
návštěvník měl odnést. Výstava obecně apeluje na současné 
neudržitelné využívaní krajiny. Formulace hlavního sdělení 
vychází z hypotézy výzkumného projektu, že uspořádání 
krajiny v okolí poplužních dvorů v minulosti lépe reflektovalo 
přírodní specifika a mohlo by být i v současnosti udržitelné 
jak ekonomicky, tak environmentálně.  

Výstava KRAJ!NA byla založena na hlavním sdělení: 

„Současný způsob využívání zemědělské krajiny není trvale 
udržitelný – krajinu projídáme na dluh, každý z nás může ovlivnit, 
jakým směrem se krajina bude dále vyvíjet.“ 

Příčinou problémů je nadměrná exploatace zemědělské 
krajiny, kdy intenzita zemědělského hospodaření narušuje 
koloběh vody a stanoviště bezobratlých živočichů či rostlin. 
K neudržitelnému stavu přispívá také nevhodné uspořádání 
krajiny. Uspořádání krajiny představujeme jako způsob, 
kterým jsou intenzivní produkční plochy orné půdy 
lokalizovány ve vztahu k přírodním podmínkám území, a také 
v jakém vztahu jsou produkční extenzivně obhospodařované 
plochy a vegetační prvky jako remízy, lada, podmáčené louky 
nebo vodní prvky. 

Pro fungování procesů v krajině je důležitá velikost půdních 
bloků, tj. obhospodařovaných jednotek. Tyto půdní bloky 
vytváří matrici zemědělské krajiny, do které jsou vnořené 
vodní toky, podmáčené louky a jiné krajinné prvky (krajinná 
zeleň, lada apod.). Toto uspořádání ve vztahu k morfologii 
terénu (sklonu a délce svahů, jeho orientaci a křivosti) 
ovlivňuje odtokové poměry v krajině a s tím související 
potenciální erozi svahů. Dalším důsledkem je také intenzivní 
hospodaření v údolní nivě, kde může docházet ke kontaktu 
pesticidů s povrchovou nebo podpovrchovou vodou. Krajinné 
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prvky včleněné do struktury krajiny vytvářejí útočiště pro 
bezobratlé živočichy a ovlivňují celý potravní řetězec od 
bezobratlých až po ptáky a savce.  

Uspořádáním krajiny v zázemí poplužních dvorů se zabývala 
expertní část projektu, která pomocí historických pramenů 
(historických katastrálních map v různých časových vrstvách) 
poskytovala přehled o velikosti pozemků, na nichž se 
v minulosti hospodařilo. Byly zaznamenány také krajinné 
prvky, u kterých byla sledována jejich stabilita v čase, tj. zda 
se dochovaly, nebo nedochovaly do současnosti. Hypotézou 
bylo, že historické uspořádání krajiny více reflektovalo 
přírodní danosti území, a tudíž bylo šetrnější k přírodním 
zdrojům.  
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« Formulace předmětu interpretace, hlavního sdělení , rámce a námětu
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Rámec

Definování rámce interpretace pomáhá vytvořit základní 
představu o tom, kdy, kde, komu, jak, případně za kolik je 
v plánu interpretovat. Jedná se o definování možností, ať už 
finančních, či časových, průzkum možných cílových skupin, 
výběr území aj. Tento proces je nutné uskutečnit co nejdříve, 
nejen z důvodu ponechání času na samotnou přípravu, 
ale také kvůli obsazenosti vhodného prostoru, případně 
nedostatečné časové kapacitě dodavatelů. 

V rámci definování cílů projektu bylo určeno, že interpretace 
tématu poplužních dvorů proběhne formou výstavy v roce 
2021. Spolu s tím byla odhadnuta finanční částka, kterou bylo 
možno využít na realizaci výstavy. Tyto kroky vstupovaly do 
rozhodování o místě a době trvání výstavy. Rámec výstavy byl 
určen přibližně rok před konáním samotné výstavy. 

Kdy: 

V popisu projektu bylo určeno konání výstavy v roce 2021. 
S ohledem na finanční možnosti a také možnosti pronájmu 
vhodného prostoru byla nakonec zvolena délka trvání výstavy 
dva měsíce. Konkrétně byly zvoleny měsíce srpen a září, aby 
byla pokryta část prázdnin, kdy je obecně větší návštěvnost 
turistických atrakcí, a zároveň září, kdy výstava mohla sloužit 
jako nabídka exkurze pro školy.  

Díky velkému zájmu o výstavu byla nakonec po domluvě 
s majitelem areálu doba trvání výstavy prodloužena i na říjen, 
kdy však již byla návštěvní doba omezena na víkendy a státní 
svátky. 

Ve chvíli, kdy bylo určeno místo a čas výstavy, byl sestaven 
základní harmonogram: 

• léto 2020 – oslovení spolupracovníků 
• podzim 2020 – námět a základní scénář výstavy 
• prosinec 2020 – studie výstavy, konkretizace scénáře, 

výběr interpretačních prostředků pro jednotlivé kapitoly 
• březen 2021 – projekt výstavy 
• květen 2021 – finalizace obsahu 
• červen 2021 – grafika, sazba, tvorba webu 
• červenec 2021 – realizace prostředků a samotné výstavy 
• srpen a září 2021 – výstava 

Kde: 

Pro zvolení místa výstavy bylo nejprve nutné stanovit 
základní kritéria: 

• návaznost území na projekt (muselo se jednat o jedno 
z pěti již analyzovaných modelových území v rámci 
odborné části projektu) 

• snadná dostupnost (návaznost na větší město, dopravu) 
• etablovaná návštěvnost (není nutné lákat pouze nové 

návštěvníky, ale lze využít dalších atraktivit areálu, aby 
měla výstava větší potenciál společenského záběru) 

• funkční zázemí (souvisí s předchozím; často 
navštěvovaná místa již mají ustálené zázemí, jako např. 
parkování, WC či občerstvení). 

Z první etapy projektu vycházelo 5 možných modelových 
území (z celkových 8 popluží, která se zpracovávala v rámci 
první etapy projektu, bylo v době konání výstavy ukončeno 
jen 5), v nichž byl proveden podrobný průzkum. Žádný 
z dvorů sám o sobě nenabízel vhodné prostory pro výstavu, 
jelikož se jedná většinou o stále aktivní zemědělské budovy 
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v soukromém vlastnictví. S ohledem na krátkou dobu trvání 
projektu bylo rozhodnuto, že je potřeba pro výstavu zvolit 
takovou lokalitu, kde je v docházkové vzdálenosti od dvora 
muzeum, hrad či podobné místo s vlastní návštěvností. 

Jako nejvhodnější místo byl nakonec zvolen hrad Veveří 
spravovaný NPÚ, který se nachází v těsné blízkosti popluží 
Nového dvora. Toto území nabízí možnosti interpretace jak 
v interiéru hradu, tak v exteriéru, aniž by bylo nutné dlouze 
cestovat mezi lokalitami. V okolí hradu se nacházejí dvě 
parkoviště s dostatečnou kapacitou a zároveň je hrad snadno 
dostupný veřejnou dopravou z Brna. Vstup do areálu hradu 
je sice zpoplatněný, ale jednotlivé expozice mají poté různé 
režimy přístupu, tudíž na samotnou výstavu mohl být vstup 
zdarma. Výhodou již etablovaného areálu je, kromě jistého 
přísunu návštěvníků, také zajištěné zázemí (občerstvení, 
prodej suvenýrů, WC). 

Pro dočasné expozice je zde k dispozici několik prostorů. 
Pro výstavu KRAJ!NA byla nejprve zvolena barokní sýpka ve 
východní části hradu. Bohužel špatný stav konstrukce střechy 
a podlahy nakonec neumožnil využít tento prostor, a tak 
byl náhradou zvolen Zadní palác Anglického traktu. Změna 
místnosti naštěstí proběhla v relativně brzkém termínu, takže 
příliš neovlivnila další postup při řešení samotné výstavy. 

Komu: 

Již od začátku plánování bylo určeno, že výstava nebude 
mířena na odborníky, ale bude si klást za cíl představit téma 
poplužních dvorů laické veřejnosti. Umístění výstavy na hrad 
Veveří částečně vymezilo cílovou skupinu, jelikož se jedná 
o místo navštěvované především rodinami s dětmi, případně 
jednodenními výletníky. Hlavním cílem výstavy tedy bylo 
představit téma dostatečně atraktivní formou, která by byla 

zajímavá a pochopitelná pro laiky a zároveň přizpůsobená 
potřebám rodin s dětmi (program pro děti i dospělé).  

Souběžně s přípravou výstavy probíhala také její propagace, 
tedy informování o konání výstavy. Kromě dnes běžně 
využívaných kanálů na sociálních sítích byly vybrány 
i lokální tiskoviny. Aby bylo možné informace o výstavě šířit, 
případně mít možnost rozšířit obsah samotné výstavy, bylo 
rozhodnuto, že bude pro výstavu vytvořen vlastní web. 

Za kolik: 

V rámci projektu již bylo předem určeno množství finančních 
prostředků, které bylo možné využít pro účely výstavy. Během 
upřesňování podoby výstavy byly postupně doplňovány 
konkrétní položky, na něž měly být finance uplatněny. 
Kromě materiálu, který je samozřejmou položkou při tvorbě 
jakéhokoliv fyzického projektu, bylo nutné neopomenout 
finance na pronájem výstavního prostoru, na služby (tisk 
panelů či doprava materiálu) a také pro další subjekty, jež 
pomáhaly s přípravou výstavy (např. s její architektonickou 
podobou). Jednou z položek, která vyvstala v souvislosti 
s umístěním na hradě Veveří, bylo zajištění kustoda výstavy, 
tedy osoby, jež byla na výstavě stále přítomná, hlídala 
vybavení a případně byla návštěvníkům k dispozici pro 
jejich dotazy. 

Pro zjednodušení byly položky rozděleny na náklady 
související s organizací výstavy, tvorbou obsahu, tvorbou 
grafického a architektonického návrhu a s realizací výstavy.  
Obsahová náplň výstavy zahrnuje osobní náklady související 
s tvorbou obsahu (rešerše tématu a tvorba textů, stylistická 
úprava textů, náklady na recenzní posudky). Grafický 
návrh zahrnuje rámcový grafický návrh panelů a katalogu, 
návrh webového rozhraní a tvorbu webových stránek. 
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Architektonický návrh obsahuje studii prostoru a prováděcí 
dokumentaci konstrukcí. Realizace výstavy zahrnuje náklady 
na materiál a práci při konstrukci výstavy, tisk katalogu 
a doprovodných materiálů, pronájem prostoru a licencí.  

Kdo: 

V rámci řešitelského týmu bylo na základě předchozího 
studia procesu interpretace určeno, že k tvorbě výstavy je 
vhodné přizvat další profese, které by mohly úroveň výstavy 
povýšit. Do týmu se tak začlenilo architektonické studio, 
které pomohlo nejen s vizuální stránkou výstavy, ale také 
s technickým aspektem některých prvků a zajistilo samotnou 

instalaci výstavy. Další profesí, která je z hlediska dosahu 
výstavy důležitá, je interpretátor. K výstavě byl přizván 
profesionální interpretátor, který pomohl s revizí textů tak, 
aby byly srozumitelné a zajímavé pro většinu návštěvníků. 

Původní sedmičlenný tým z Ústavu plánování krajiny tak byl 
doplněn o dva architekty, jednoho interpretátora a jednoho 
webdesignera. Ve výsledku tým zahrnoval 7 hlavních autorů 
a 4 externisty. Do tvorby obsahové náplně pak byl zapojen 
širší řešitelský tým projektu.
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38 %  realizace

organizační část  15 %  

architektonický návrh  11 %  

grafický návrh a web  8 %  

28 %  obsahová náplň výstavy

Rozdělení nákladů na výstavu KRAJ!NA »
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Námět

Námět je označení tématu sloužícího jako zdroj inspirace. 
V případě výstavy to byla teze, která byla rozvíjena 
v obsahovém scénáři a k níž byly přidány úvod, zápletka 
a rozuzlení.  

Námět v případě výstavy navazoval na hlavní sdělení 
a rozvíjel jej. Výstava pracovala s náměty, jako je krajina 
v umění, angažovanost a nejistá budoucnost v souvislosti 
s environmentální problémy.    

Krajina v umění 

Důležitým aspektem krajiny je její percepce – vnímání. 
Pestřejší krajina má mezi obyvateli a návštěvníky pozitivní 
konotace, je vnímaná jako „zdravá“, „fungující“, obytná 
– tj. příjemná k pobytu či procházkám. Představa o krajině 
je zakódována v paměti obyvatel a je formována příběhy 
(literatura) nebo výtvarnými díly. Tato představa je součástí 
kulturního podvědomí. Krajina je námětem mnohých 
uměleckých děl. Díla malířů, básníků a spisovatelů probouzejí 
pocit domova, harmonie, svobody či nostalgie po dětství. 
Například česká krajinářská škola (Antonín Slavíček, Josef 
Lada, František Kavan) vytvořila předobraz venkovské 
krajiny, který vnímají již celé generace a tvoří kulturní 
povědomí národa (pojednává o tom např. S. Schama, 2007). 

Strach z budoucnosti v souvislosti s environmentálními 
problémy 

Přesahy environmentálních problémů do dnešní společnosti 
nelze přehlédnout. Klimatická změna, respektive její důsledky 
jsou součástí společenského diskurzu, který se přenáší i do 
problematiky uspořádání krajiny. Udržitelnější zemědělství 
je nejen ve smyslu ochrany přírodních zdrojů, ale také ve 
smyslu adaptace na klimatickou změnu, pojítkem, které 

propojuje výzkum historických krajinných struktur se 
současností. 

Kulturní dědictví 

Na území České republiky se dochoval vysoký počet 
poplužních dvorů vystavěných zejména v období renesance, 
baroka a klasicismu. Většina z nich byla v průběhu 20. a 21. 
století různě přestavována a adaptována, a postupně tak 
ztrácela svou historickou i uměleckou hodnotu. Navazující 
historická krajina rovněž výrazně změnila podobu, a to 
zejména tam, kde původní plužinu setřelo scelení pozemků 
v období socialismu nebo překotný rozvoj zástavby po roce 
1989. 

Pouze některé hospodářské dvory jsou chráněny zákonem 
jako nemovitá kulturní památka. Většina objektů, a zejména 
na ně navázaná unikátní kulturní krajina, specifickou 
ochranu nemá. Kvůli neznalosti a nízkému povědomí 
o tomto specifickém kulturním dědictví jsou krajinné 
areály poplužních dvorů nadále poškozovány nevhodnými 
přestavbami, novými stavbami a změnami uspořádání 
krajinné matrice. Předpokladem jejich účinnější ochrany, 
obnovy a rozvoje je zvýšení povědomí o jejich výskytu, 
prostorovém uspořádání, dochované historické autenticitě 
a respektování jejich hodnot v současném územním 
a krajinném plánování.

Vlastnictví pozemků jako forma angažovanosti 

Výstava pracovala s faktem, že vysoké procento občanů České 
republiky vlastní zemědělskou půdu (více než 3 miliony lidí). 
Naprostá většina vlastníků půdu sama neobhospodařuje, ale 
pronajímá ji. Vlastníci mají možnost skrz pachtovní smlouvy 
ovlivnit, jak nájemce na půdě hospodaří.
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Scénář

Scénář je soustava kroků, které cíleně vedou k předání 
hlavního sdělení návštěvníkovi. Podobně jako u filmu 
je scénář propojením prostředí a obsahu v určité časové 
posloupnosti. Úspešnost procesu „přenosu informací“ závisí 
na mnoha faktorech, které je možné rozdělit na faktory formy 
a obsahu. Forma zahrnuje prostorové, resp. architektonické 
ztvárnění expozice a prostředků (tzv. prostorový scénář) 
a obsah zahrnuje množství, složitost, styl a posloupnost 
sdělených informací (tzv. obsahový scénář). Obě „větve“ 
scénáře jsou vzájemně neoddělitelné a úzce provázané. 

Scénář je vytvářen s ohledem na rámec výstavy, který 
definoval finanční, prostorové a časové možnosti, cílové 
skupiny apod. 

Je důležité, aby se na tvorbě scénáře minimálně konzultační 
formou podíleli odborníci na interpretované téma, 
interpretátoři i architekti. Takto široký tým dokáže včas 
odhalit případná úskalí následné realizace. 

Východiska scénáře 

V rámci příprav výstavy KRAJ!NA bylo na společném 
workshopu definováno následující: výstava bude vyprávět 
příběh o stabilitě krajiny; minulost může inspirovat 
k citlivějšímu hospodaření; krajina má v sobě zakódovány 
určité strukturální principy fungující jako pilíře stability, 
a pokud jsou tyto pilíře bourány, je krajina bourána jako celek. 
Praktickým výsledkem vyprávěného příběhu má být motivace 
vlastníků půdy k rozumnému hospodaření a motivace 
nevlastníků půdy k zájmu o to, jak se hospodaří a jaké věci 
může i nevlastník ovlivnit. 
 
V rámci přípravy scénáře bylo definováno také několik 
principů a cílů, které by měla výstava naplnit: 

• umožnit osobní prožitek návštěvníků,
• upozornit na tezi, že krajina je věc veřejná, 
• vyprávět příběh,
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• cíleně pracovat s emocemi návštěvníků, 
• konfrontovat osobní postoje návštěvníků s reálnými 

skutečnostmi, 
• poučit návštěvníky, 
• pozitivně motivovat návštěvníky.  

Scénář byl postupně upřesňován ve čtyřech krocích: 

• vize (základní myšlenka obsahu a definování, 
prostorových potřeb a možností), 

• koncept (základní teze obsahu a forma prostorového 
uspořádání), 

• studie (konkretizace prostorového řešení a výběr 
hlavních architektonických forem vhodných pro sdělení 
dílčích témat), 

• projekt (dílčí rozpracování jednotlivých částí, výběr 
konkrétních prvků interpretace, tvorba detailního 
rozpočtu a definování doprovodného programu). 

Prostorový a obsahový scénář

Prostorový scénář řeší fyzický projev interpretace, tedy 
ztvárnění celé expozice, její prostorové členění nebo 
umístění a preferenci vhodných prostředků interpretace. 
Jeho cílem by mělo být vhodně akcentovat obsah. Podstatná 
je například práce s atmosférou místa, autenticitou, 
krajinným kontextem apod. Při detailním řešení se pak 
prostorový scénář zabývá velikostmi a rozměry prostorů 
a prvků, světlem, barvou a zvukem. Prostorový scénář by 
měl vhodně doplňovat a posilovat scénář obsahový, který 
řeší zejména věcný obsah sdělovaných informací, jejich 
množství, složitost a posloupnost. Snaží se především najít 
cestu, jak komunikovat složitá témata atraktivně pro cílového 
návštěvníka. V souvislosti se scénářem se často užívá termín 
storytelling (vyprávění příběhu), tedy forma předávání 
informace „zajímavě“ pomocí poutavého vyprávění. Jedná se 
o přirozenou formu lidské komunikace, která se uplatňuje při 
běžném životě, příběhy jsou všude kolem nás. Díky vyprávění 
příběhu je možné návštěvníka lépe zaujmout a přístupnější 
formou vysvětlit problematiku.  

Prostorový a obsahový scénář výstavy KRAJ!NA

Výstava KRAJ!NA byla koncipována jako lineární expozice 
s jasným začátkem, postupným rozvíjením příběhu a jasným 
koncem. Celý příběh graduje ve společném hledání odpovědi 
na otázku: „Jak může každý z nás ovlivnit krajinu?“ 
V této formě expozice bylo úzké propojení obsahového 
a prostorového scénáře nezbytné, přičemž prostorový 
scénář byl podřízen „vyprávění příběhu krajiny“. Nebylo 
žádoucí, aby návštěvník mezi jednotlivými částmi příběhu 
nekoordinovaně přeskakoval, proto je expozicí veden pomocí 
fyzických opatření a jednotlivé části na sebe víceméně 
navazují. Dále je proto prostorový a obsahový scénář popsán 
společně. 

« Od konceptu prostorového a obsahového 
řešení – přes studii – po projekt,
autor schémat: Matěj Nepustil



50 __ ČÁST C __ PŘÍPADOVÁ STUDIE VÝSTAVY KRAJ!NA

V rámci scénáře bylo pracováno se třemi variantami 
návštěvníka: 

• Nezávislý návštěvník. Samostatný návštěvník, 
který expozicí prochází bez jakéhokoliv doplňujícího 
komentáře. Expozice pro něj má být koncipována tak, 
aby ho přirozeně provedla a základní sdělení bylo 
pochopitelné bez dalších doplňkových informací.  

• Návštěvník s pracovním listem. Pracovní list má výstavu 
buďto informačně prohlubovat, nebo zatraktivnit pro 
určitou skupinu návštěvníků. V rámci výstavy KRAJ!NA 
byl například vytvořen pracovní list „Průvodce zvídavého 
návštěvníka“ pro rodiče s dětmi.  

• Návštěvník s průvodcem. Komentovaná prohlídka 
výstavy, která umožňuje jak předání doplňujících 
informací, tak diskusi nad jednotlivými tématy. Výhodou 
je možnost pracovat jak s množstvím sdělovaných 
informací, tak upravovat formu a tematické zaměření na 
základě charakteru konkrétní skupiny. Ve výsledku se tak 
může jednat o „stejně zajímavou“ výstavu jak pro děti, 
tak pro odbornou veřejnost. 

Prostorové řešení výstavy vychází z námětu a dispozičních 
možností sálu, který je vnitřními sloupy rozčleněn na  
6 přibližně čtvercových polí. Instalaci tvořilo 8 vnitřních 
zastavení a venkovní předprostor. Příběh výstavy byl rozdělen 
do šesti hlavních kapitol: Hodnoty, Bod zlomu, Problémy, 
Inspirace minulostí, Budoucnost a Zamyšlení. Názvy kapitol 
nejsou vyřčeny, jsou naplněny pouze obsahem a formou 
vyjádření, aby je návštěvník vnímal podvědomě. Kromě 
jednotlivých kapitol, pro něž jsou vymezeny samostatné 
prostory, jsou součástí výstavy také prostory, které 
neobsahují žádné faktické informace. V úvodu výstavy je 

to prostor Warm-up, který navozuje atmosféru, a v závěru 
prostor Cool-down pro zamyšlení. 

DÍLČÍ ČÁSTI VÝSTAVY A JEJÍ PŘÍBĚH: 

Část 1: Warm-up a úvod 

Základním motem vstupu na výstavu je, že „výstava 
začíná před vstupem“. Proto bylo nutné vymyslet venkovní 
instalaci, která představí téma, navodí atmosféru výstavy 
a potenciální návštěvníky naláká ke vstupu. Takovým 
prvkem byla kostka udusané hlíny, která v průběhu výstavy 
erodovala vlivem počasí. Nezbytné bylo zvýraznění vstupu 
do výstavního prostoru s uvedením základních informací 
o výstavě. Ve vstupní části pak byl návštěvník informován 
o základním mottu a byly mu nabídnuty doplňkové materiály 
k výstavě. Tento prostor měl sloužit ke zklidnění návštěvníka 
a nasměrování jeho mysli k tématu výstavy. 

Část 2: Hodnoty  

Část Hodnoty připomněla návštěvníkovi, proč „všední“ 
zemědělská krajina sehrává nejen významnou 
environmentální roli, ale je i v kulturním povědomí národa. 
Zde měl návštěvník zažít sounáležitost s krásami české 
krajiny, pocítit hrdost a uvědomit si hodnoty, které krajina 
má – a to i takové, které možná považuje za samozřejmost. 
Prostor měl navozovat pocit pohody.  

Část 3: Bod zlomu 

V této části měl být návštěvník konfrontován 
s extrémními důsledky nevhodného hospodaření v krajině 
a s nerespektováním hodnot, o kterých se dozvěděl v části 
předcházející. Pocit úzkosti byl umocněn architektonickým 
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motivován k výpravě na krajinnou část výstavy. Prostor 
měl za úkol být příjemný, umožnit posezení a případné 
prostudování doplňkových materiálů. 

Část 8: Krajinná část 

Na trase krajinnou částí byly návštěvníkovi představeny 
hodnoty, ztracené hodnoty i problémy krajiny in-situ. Byl tak 
konfrontován s konkrétními důsledky hospodaření, o kterých 
se v interiérové části výstavy dozvěděl. Trasa byla vybrána 
tak, aby nebyla příliš náročná a zvládlo ji široké spektrum 
návštěvníků. 

Část specifická: Dětský program 

V rámci obsahového scénáře byl rozvíjen „dětský program“, 
který tvořil samostatnou linku výstavy. Důraz byl kladen 
na to, aby v každé části výstavy bylo i něco určené přímo 
pro dětského návštěvníka, ať už se jednalo o formu modelů 
krajiny, kukátka, či senzorické prvky. Dále si dětský 
návštěvník mohl vzít na začátku výstavy pracovní listy 
s úkoly, aby tak byl motivován věnovat pozornost jednotlivým 
částem výstavy. Zároveň byl na konci výstavy, v rámci části 
Cool-down, situován tvořivý koutek, kde byl prostor na 
dovyplnění pracovního listu a další tvořivé aktivity. 

Samostatnou částí scénáře bylo přenesení výstavy do 
virtuálního prostředí webových stránek, které umožnilo 
se k výstavě „vracet“. Web byl doplněn o další obsah, jako 
prokliky na další zdroje bádání, výstupy apod. Zároveň 
obdobnou možnost tvořil katalog výstavy ve fyzické formě. 

řešením prostoru (zúžení prostoru, práce se světlem). 
Návštěvník zde procházel úzkým trychtýřem, který byl 
„vytapetován“ titulky novin z budoucnosti. Titulky 
odkazovaly na jevy, které dnes považujeme za banální, ale 
v budoucnosti jistě vyvolají pozornost. 

Část 4: Problémy 

V této části výstavy byly návštěvníkovi představeny vybrané 
konkrétní problémy současné krajiny. Bylo využito srovnání 
příkladů dobrého a špatného hospodaření v krajině. 

Část 5: Inspirace minulostí 

Tato část se zabývala hledáním možných řešení pohledem do 
minulosti. Zároveň byly v této jádrové části výstavy ukázány 
základní výstupy výzkumného projektu. Kapitola Inspirace 
minulostí představovala inspiraci v uspořádání zemědělské 
krajiny v okolí vrchnostenských dvorů. 

Část 6: Zamyšlení, poučení a budoucnost 

Tato část představovala příběhy lidí, kteří hospodaří 
nekonvenčním způsobem a šetrně k přírodním zdrojům. 
Ukazovala, že možnosti a řešení jsou. Mělo zde docházet 
k pozitivní motivaci návštěvníků. Nezbytné bylo představení 
a přiblížení konkrétních kroků, které můžou jednotliví 
návštěvníci udělat, aby hodnoty krajiny, s nimiž se ztotožnili 
na začátku výstavy, byly zachovány i pro budoucí generace.  

Část 7: Cool-down space 

V této části si návštěvník mohl uložit své myšlenky, počkat 
na ostatní, diskutovat nad tématy výstavy či konfrontovat 
své názory s ostatními. Zároveň zde měl být návštěvník 
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Prostředky interpretace

Kapitola Prostředky interpretace popisuje jednotlivé nástroje 
– prostředky použité pro výstavu. U každého prostředku je 
nejdříve popsán jeho účel (jak má působit, jak má naplňovat 
scénář) a poté je popsána jeho forma (možné fyzické 
provedení). 

Samotná realizace (technické provedení prvku a výroba) je 
pak představena v kapitole Produkce a realizace. Tento způsob 
popisu ve třech úrovních naplňuje schéma: cíl prvku – studie 
prvku – realizace prvku. Cílem kapitoly není podrobný výpis 
všech použitých prostředků, ale především těch hlavních, 
které výstavu pomohly vytvořit a dát jí celkový charakter. 

DŘEVĚNÉ PANELY 

S OBSAHEM   

KUKÁTKA S OBSAHEM

ZA PANELEM 

BOD ZLOMU   

ROZHODOVACÍ 
STROM    

PANEL S TABLETEM 

A DOTAZNÍKEM COOL-DOWN 
SPACE 

DĚTSKÝ 
KOUTEK

IN
TERAKTIV

NÍ O
TEVÍR

ACÍ 

PANEL S 
OBRAZY  

ÚKOLY 

NA C
EST

U  

KATALOG 

VÝST
AVY 

DĚTSK
Ý 

PROGRAM
 

ST
EZKA 

V K
RAJIN

Ě 

PANELY PREZENTUJÍC
Í 

DVORY

NÁST
ĚNKA PRO D

ĚTI 

KRAJIN
A O

ČIM
A D

ĚTÍ 

FYZIC
KÝ M

ODEL 

VEVEŘÍ S
 PROJE

KCÍ 

W
EBOVÁ 

PREZENTACE GRAFIK
A 

A VIZ
UÁLNÍ S

TYL  

VERNIS
ÁŽ, 

KOM
ENTOVANÉ PROHLÍD

KY

PŮDA

FYZIC
KÝ D

OTEK

ROZHOVORY

hodnota /
hodnoty

předmět 
a cíle 

interpretace

hlavní 
sdělení rámec



 __ 55

Panely jsou základním prvkem, na který byl umístěn textový 
obsah i modely krajin, zároveň sloužily k základnímu 
uspořádání prostoru. Panely svým umístěním vymezují pohyb 
návštěvníka a oddělují jednotlivé kapitoly.  

Forma panelů byla samonosná, a to z důvodu použití 
v památkové chráněném objektu, kde nebylo možné 
kotvit je do konstrukcí budovy. Panely byly koncipovány 
jako: jednoduché s potiskem, kombinované s umístěním 
modelů, kombinované s odkládacími prostory na propagační 
předměty, kombinované s věšáky na katalogy, kombinované 
s umístěním obrazovek a tabletu, kombinované s pracovním 
stolem pro děti. 

Hlavními konstrukčními prvky byly KVH hranoly a překližka. 
Panely byly potištěny obrazovým a textovým obsahem přímo 
na překližku. Konstrukce byla doplněna osvětlením z LED 
pásů, aby byly jednotlivé panely dobře čitelné, ale aby bylo 
osvětlení zároveň skryté. Celá konstrukce byla navržena tak, 
aby se dala rozebrat na části, které lze jednoduše přemístit 
dveřmi a usnadnit tím přestěhování. 
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MALÉ MODELY 

Modely měly sloužit k názornému vysvětlení složitých jevů 
odehrávajících se v krajině, například fotosyntézy, produkce 
biomasy a koloběhu vody v krajině. Zároveň byly použity 
k popisu špatného a dobrého způsobu hospodaření v krajině, 
kdy byla informace sdělená formou protikladů. 

Účelem modelů bylo zjednodušit složitý jev a názorně podat 
informaci napříč všemi skupinami návštěvníků (působení na 
děti i na dospělé). Výjev na modelu komunikoval s obsahem 
panelu. Forma modelů byla použita v částech Hodnoty 
a Problémy.  
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Modely znázorňovaly jednotlivé procesy v krajině, případně 
různé krajinné scény prezentující problémy a hodnoty krajiny. 
Z hlediska prostorových a finančních nároků byly zvoleny 
modelářské sady používané pro tvorbu diorám v měřítku 
TT (1 : 120). Celková forma měla podobu modelované 
polystyrenové kostky s doplněnými prvky. Použity byly 
například foliáže polí, luk, travin, dále modely stromů, 
lidí, stavení a zemědělské techniky. Celý obsah byl doplněn 
průhlednými popiskami, které zároveň komunikovaly 
s textovým obsahem na dřevěných panelech. Modely působily 
kromě informačního sdělení jako malé výtvarné dílo, které se 
stalo charakteristickým prvkem výstavy.
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Ústřední část výstavy Inspirace minulostí tvořily 3 panely, 
kde bylo prezentováno téma poplužních dvorů. Na příkladu 
konkrétních 5 dvorů byly vysvětleny změny, ke kterým 
došlo v jejich popluží. Dále tuto část tvořil panel s mapou 
zobrazující všechny identifikované dvory na území České 
republiky. Účelem bylo, aby si návštěvníci uvědomili, jak 
velký podíl na obhospodařování měli lidé v minulosti. 
Návštěvníci si pak mohli vyhledat, které poplužní dvory se 
nachází blízko jejich bydliště.   

Mapa všech dvorů byla vytvořena na podkladu jednoduché 
mapy České republiky s říční sítí a většími městy. Jednotlivé 
body znázorňující dvory byly barevně odlišeny podle typu 
krajiny, ve které se nacházejí. Celý panel byl doplněn 
vysvětlujícím textem a zavěšenými katalogy všech dvorů 
pod mapou. Toto řešení umožnilo zájemcům vyhledat 
jednotlivé dvory v katalogu ve spravované databázi. Panel 
také obsahoval QR kód, který odkazoval na webové rozhraní 
mapového serveru, kde byla mapa zpřístupněna včetně celé 
databáze.  

PANELY PREZENTUJÍCÍ DVORY 

Panely prezentující jednotlivé dvory byly tvořeny grafem, 
kartogramem, sloganem, textovým popisem a leteckou 
fotografií každého dvora. Graf zobrazoval změny, které 
nastaly v jednotlivých poplužích, schéma ukazovalo 
zaniklé, dochované a nové krajinné prvky a slogan vybíral 
charakteristiku daného dvora. Tato kombinace se opakovala 
u každého z prezentovaných dvorů. Pod každým panelem 
byl také zavěšený katalog s dalšími fotografiemi pro lepší 
představu o krajině v okolí prezentovaného dvora.
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Cílem prvku bylo vést návštěvníka k interakci s výstavou 
prostřednictvím jednoduchých analogových metod. Prvek 
pracoval se zvědavostí.  

Součástí panelů věnujících se hodnotám krajiny byly 
interaktivní prvky – kukátka. Ta směřovala na nasvícené 
obrazy a fotografie hodnot krajiny ukryté za panely. Obrazy 
byly natisknuté na matně průhledné panely z plexiskla. 
Kukátka byla umístěna v takové výšce, aby umožnila snadné 
prohlížení obsahu i malým dětem.

KUKÁTKA A OBSAH ZA PANELEM 

Cílem tohoto prvku bylo ukázat na příkladech vzorků 
půdy, jak jsou tyto půdy odlišné i přesto, že jsou využívány 
ke stejnému účelu – zemědělství. Zároveň se jednalo 
o interaktivní hmatový prvek, kdy bylo možné si jednotlivé 
vzorky půdy „osahat“.  

Prvek byl řešen formou dřevěné lavice se 4 oddělenými boxy 
se vzorky půd z různých částí České republiky. Přidány byly 
popisky na cedulkách z plexiskla, které uváděly místo odběru 
vzorku půdy a plodin, jež v ní rostly. Půda pocházela ze 
Žatecka (chmel), Mikulovska (vinná réva), Veveří (kukuřice) 
a Lednice (zelenina). 

PŮDA – FYZICKÝ DOTEK
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Jedním z východisek výstavy byla návaznost na místo, ve 
kterém se konala. Cílem tak bylo poskytnout návštěvníkovi 
také zážitek ve volné krajině. Návštěvník mohl na vlastní oči 
identifikovat místa problémů v krajině nebo jen rozjímat na 
vyhlídkových místech.  

Stezka byla řešena formou jednoduché mapky s popisky, 
kterou si návštěvník mohl vzít na konci výstavy. Stezka 
vedla od hradu Veveří k obnovené historické aleji, kde bylo 
umístěno vyhlídkové místo s informačním panelem. Dřevěný 
panel s vygravírovaným panorámatem krajiny Veveří byl 
umístěn v úrovni pasu (cca 100 cm) a byl doplněn o popisky 
krajinné scény. Dále stezka pokračovala okolo poplužního 
dvora Nový dvůr do „aleje poznání“. Alej poznání byla 
řešena formou dřevěných cedulek umístěných ve výšce 
přibližně 2 metry tak, aby byly dobře viditelné na delší 
vzdálenost v rámci aleje. Obsahem byly otázky vedoucí 
k nenáročnému zamyšlení při procházce krajinou.

STEZKA V KRAJINĚ

hodnota /
hodnoty

předmět 
a cíle 

interpretace

hlavní 
sdělení rámec



 __ 63rámec námět scénář prostředky produkce realizace
interpreto-

vaná
hodnota

monitoring
a evaluace



64 __ ČÁST C __ PŘÍPADOVÁ STUDIE VÝSTAVY KRAJ!NA

Cíle modelu a projekce byly následující: představit vývoj 
krajiny od historie po současnost, vést k zamyšlení nad 
současným stavem krajiny při prezentování současných 
problémů a jejich možných řešení, motivovat návštěvníka 
hledat podobnosti v krajině mu blízké. Forma animace byla 
zvolena kvůli možnosti prezentovat vývoj a genezi krajiny 
a kvůli možnosti promítat na vrstevnicový model jeden ze 
základních aspektů krajiny, a to je terén.  

Byl vytvořen vrstevnicový model krajiny v okolí hradu Veveří. 
Prvek byl vytvořen z lepenkového modelu o rozměrech 
180 x 125 cm, projektoru zavěšeného na konstrukci 
a multimediálního systému s tlačítkem ke spouštění animace. 
Model byl umístěn na dřevěném podstavci asi 30 cm nad 
podlahou a byl vyroben z knihařské lepenky 2 mm v měřítku  
1 : 2 000, 2x výškově převýšený. V pravém dolním rohu 
modelu bylo umístěné tlačítko zapojené k počítači Raspberry 
Pi 4. Při stisknutí spustilo animaci promítanou projektorem. 
Projektor byl zavěšený na dřevěné konstrukci ve výšce asi 3 m 
nad zemí. 

FYZICKÝ MODEL VEVEŘÍ S PROJEKCÍ

Animace popisovala krajinu od prvních známých mapových 
podkladů přes uspořádání krajiny v době poplužního dvora až 
po současnou podobu i s problémy a jejich možnými řešeními.  
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Rozhovory jsou obecně skvělým prostředkem, jak spojit 
informace nebo životní zkušenosti s konkrétní osobou. Na 
výstavě Veveří se pracovalo s oběma případy. Informace 
podané formou rozhovoru jsou pro návštěvníka zajímavější, 
osobnější. Cílem bylo ukázat návštěvníkovi, že existují 
inspirační příklady, jak se dá ke krajině přistupovat. 

Část s obrazovkami byla součástí sekce Inspirace. Součástí 
panelu byl obecný inspirativní popis, ale především tři 
LCD obrazovky tematicky rozdělené na povídání o krajině 
Veveří, příklady dobré praxe a část pro děti s pohádkami 
s tématikou krajiny. O významu poplužních dvorů mluvil ve 
třech krátkometrážních videích docent Petr Kučera. O svých 
zkušenostech se zemědělstvím zase promlouvala trojice 
ekozemědělců. 

ROZHOVORY
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Obrazovky byly do panelu zabudované v takových 
rozestupech, aby návštěvník sledováním jedné obrazovky 
nebyl rušen tou sousední. Pod každou obrazovkou byla 
umístěna tři tlačítka pro výběr a spuštění obsahu a sluchátka 
pro poslech. Technické řešení bylo provedeno formou kiosku, 
který byl jednoduchý na obsluhu (zapnutí, vypnutí, restart) 
a neumožňoval návštěvníkovi opustit vybraný obsah. Celá 
kompozice byla doplněna třemi židlemi k posezení.
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Cílem panelu bylo aktivizovat návštěvníka v jeho přemýšlení 
o krajině, ukázat mu zdroje informací a poskytnout mu 
nápovědu, kde začít. Prostředek využíval rozhodovacího 
stromu, který přes tzv. rozhodovací uzly vedl návštěvníka 
až k prostředku, kterým on sám může pomoci zemědělské 
krajině.  

V rámci rozhodovacího schématu si návštěvník nejprve 
odpověděl na otázku, zda vůbec chce krajině pomoci. 
Následovalo rozlišení, zda je, nebo není vlastník půdy. Na 
další úrovni bylo poté nabídnuto několik možností, jakým 
způsobem by se návštěvník mohl zapojit v rámci zlepšení 
své vlastní krajiny. Tuto volbu pomoci bylo možné nakonec 
odhlasovat nalepením barevného kolečka na panel pod 
jednotlivými formami. U jednotlivých voleb byl zároveň 
umístěný QR kód s odkazem na stránky vybraných organizací 
zabývajících se danou problematikou. 

ROZHODOVACÍ STROM (ROZCESTNÍK) 
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Bod zlomu nastal mezi částmi Hodnoty a Problémy. Cílem 
prostředku bylo vytvořit prostorový předěl mezi částmi 
výstavy a navodit v návštěvníkovi pocit úzkosti či nejistoty 
z budoucnosti. Záměrně také byla vytvořena situace, kdy se 
museli návštěvníci při průchodu navzájem vyhýbat. 

Bod zlomu byl ztvárněn formou dřevěného prvku 
vymezujícího prostor a zužujícího se směrem po trase 
výstavy. Tento trychtýřovitý tvar tvořil průchod do další 
části výstavy a byl poset satirickými novinovými titulky 
z budoucnosti. Novinové titulky byly umístěné na dřevěných 
cedulkách a měly za cíl přivést k zamyšlení nad současným 
stavem krajiny a její budoucností.  

BOD ZLOMU
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Prostředek působil ve dvou rovinách. První rovinou bylo 
zamyšlení se nad problematikou krajiny. Otázky v dotazníku 
byly kladeny tak, aby jejich zodpovězení nebylo jednoznačné, 
dávaly do protikladu postoje a nastolovaly morální dilemata. 
Druhou rovinou byly samotné odpovědi a konfrontace 
návštěvníka s názory předchozích návštěvníků výstavy.  

Tablet byl nastavený formou kiosku, což neumožnilo 
návštěvníkovi opustit formulář s dotazníkem. Po dokončení 
dotazníku se zobrazilo porovnání s odpověďmi ostatních 
návštěvníků. Důraz byl kladen na stručnost, dotazník měl 
pouze 5 otázek. K dotazníku se dalo posléze vrátit z prostředí 
webových stránek, kde byly také průběžně zobrazovány 
výsledky.  

PANEL S TABLETEM A DOTAZNÍKEM 

Obecným cílem dětského programu je nabídnout dětem různé 
doprovodné aktivity. V rámci výstavy byl tedy kladen důraz 
na to, aby si dětský návštěvník v každé části výstavy našel 
část primárně pro sebe, ať už se jednalo o modýlky, kukátka, 
obrazovku s pohádkami, nebo samostatný dětský koutek. 

Za účelem ještě většího prohloubení zážitku v dětech a jejich 
lepšího provedení výstavou byl vypracován dětský průvodce 
nazvaný Průvodce zvídavého návštěvníka. Tento průvodce 
cílil především na děti 4.-7. ročníku základní školy a byl 
tvořen sérií několika úkolů a doplňovaček, které umožnily 
vyluštit závěrečnou tajenku.  

DĚTSKÝ PROGRAM
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Děti obecně pozitivně reagují na výtvory svých vrstevníků 
a panel Krajina očima dětí umožňoval vystavit dětské práce, 
které vznikaly v pracovním dětském koutku.   

Pro tuto „výstavu uvnitř výstavy“ byl ponechán panel natřený 
magnetickou barvou. Na něj byly umísťovány dětské kresby, 
které byly ponechány bez dalšího komentáře. Panel byl 
umístěn příznačně v kapitole Inspirace. 
 

NÁSTĚNKA PRO DĚTI – KRAJINA OČIMA DĚTÍ

Prvek byl umístěn v úvodu výstavy a jeho účelem bylo 
navodit nezvyklou atmosféru a zjitřit vzpomínky na dětství 
strávené na venkově u prarodičů. Panel pracoval s tajemstvím 
(návštěvník musel otevřít dvířka) a s vnímáním více smysly. 

Jednalo se o box s dvířky, ve kterých se po otevření odkryl 
nasvícený matně průhledný panel z plexiskla. Ten byl 
potisknutý díly významných českých malířů zobrazujícími 
českou krajinu. Zároveň se při otevření spustila česká státní 
hymna, u které je hlavním tématem krajina.  

INTERAKTIVNÍ OTEVÍRACÍ PANEL S OBRAZY  
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Část dětského koutku byla vyhrazena pro tvořivou činnost 
dětských návštěvníků. Prostor byl vybaven stolem pro práci, 
židlemi a kobercem na panelu. 

V dětském koutku byly umístěny potřeby pro tvoření 
jako pastelky, fixy, papíry, ale také jednoduché papírové 
postavičky pro vykreslování. Tyto postavičky byly vyřezané 
z lepenky a měly na zadní straně nalepený suchý zip. Jednalo 
se o různé druhy zemědělské techniky, zvířat, stromů 
a staveb, které děti po vybarvení nalepily suchým zipem 
na koberec a vytvářely tak velké společné dílo. Zároveň zde 
byl prostor určený k doplnění dětského průvodce výstavou 
(Průvodce zvídavého návštěvníka) a kreslení krajiny pro sekci 
s nástěnkou (Krajina očima dětí).  

DĚTSKÝ KOUTEK
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Část výstavy pojmenovaná jako Cool-down space sloužila 
k sezení a odpočinku na konci výstavy. Cílem bylo vytvořit 
prostor k rozjímaní a k vyčkávání na pomalejší společníky. 
Účelem tohoto prostoru je, aby již nebyl návštěvník „rušen“ 
dalším obsahem. 

Byl vytvořen jednoduchou formou, stolem z překližky 
a židlemi k posezení. Umístěn byl v rohovém prostoru 
místnosti v samotném závěru celé výstavy.   

Tento prostředek byl umístěn u Cool-down space a měl za cíl 
„nechat návštěvníka odnést část výstavy“ s sebou. Záměrem 
bylo, aby si návštěvník mohl výstavu připomenout, až najde 
odkaz v kapse.  

Jednalo se o jednoduché úkoly na cestu, například: dnes 
zalij strom, posbírej několik odpadků po cestě domů, podpoř 
lokální zemědělce či zastav se a poslouchej přírodu. Úkoly 
měly formu malého poskládaného papírku, kdy si každý 
návštěvník náhodně vybral ten svůj. Na papírku byl zároveň 
odkaz na webové stránky.  

COOL-DOWN SPACE ÚKOLY NA CESTU
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Samostatnou částí výstavy, ale zároveň její nedílnou součástí, 
byla webová stránka. Webová stránka obsahovala obecné 
informace o výstavě a zároveň také umožnila se k obsahu 
výstavy vrátit. Web tedy obsahoval základní informace 
o místě, otevírací době areálu, ale také prezentoval obsah 
výstavy. 

Stránky byly koncipované tak, aby před zahájením výstavy 
byly přístupné pouze obecné informace o výstavě, o tom, 
kdy a kde bude. Po zahájení výstavy byl potom přidán další 
obsah, jako odkaz na katalog výstavy, odkaz na virtuální 
prohlídku, výsledky dotazníku a prokliky na jednotlivé weby 
s inspiracemi z části s rozcestníkem. Forma stránek byla 
jednoduchá, statická, s vizuálním stylem používaným na 
výstavě.  

Cílem katalogu bylo prezentovat obsah výstavy tištěnou 
formou. Na rozdíl od výstavy je katalog rozšířen o zdroje 
informací a další odkazy. Tato forma umožňuje se k obsahu 
výstavy nejen vracet, ale je i zdrojem k dalšímu poznání 
problematiky prezentované výstavou.  

Forma katalogu je tištěná s měkkou vazbou, doplněná 
fotografiemi, grafikou z výstavy a je ve stejném vizuálním 
stylu. Katalog v digitální formě je umístěn volně ke stažení na 
webových stránkách výstavy.  

WEBOVÁ PREZENTACE KATALOG VÝSTAVY
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Grafika obecně je základním prostředkem vizuální 
komunikace, prezentace, a tudíž i základním prvkem výstavy. 
Cílem grafiky bylo umožnit nerušeně a co nejlépe předat 
klíčová sdělení a být jednotícím prvkem výstavy.  

Grafické vyjádření panelů vycházelo z principu 3–30–3, kdy 
3 vteřiny představují čas na probuzení zájmu návštěvníka, 
30 vteřin věnuje návštěvník prozkoumání, co se na panelu 
nachází, a v případě, že jej zaujme, věnuje 3 minuty přečtení 
obsahu na panelu.  

Text byl rozdělen do tří úrovní. K vzbuzení pozornosti 
návštěvníka (první 3 vteřiny) sloužily nadpisy a zajímavá 
fakta (většinou čísla) ve velikosti, která umožňuje čtení 
z dálky. Měly tak přitáhnout návštěvníkovu pozornost. 
V druhé úrovni se nacházel perex panelu, který vysvětloval 
obsah panelu. Ve třetí úrovni byly texty, které vysvětlovaly 
podstatu jevů a byly psány odbornějším jazykem.   

GRAFIKA A VIZUÁLNÍ STYL 

Pro výstavu byl použit font Merriweather, který byl promítnut 
do grafické podoby všech prvků – banneru, panelů a katalogu 
výstavy. Použití dvou výrazných barev – černé a zelené –
pomohlo sjednotit vizuální vyznění. Černá byla použita pro 
text, zelená pro schémata.  

Cílem bylo vybrat jednoduchý, snadno zapamatovatelný 
název, který pomůže výstavu lépe komunikovat široké 
veřejnosti. Z velkého počtu kandidátů byl nakonec jako 
nejvhodnější vybrán název KRAJ!NA. Vystihuje jednoznačně 
téma, o kterém výstava mluví, a vykřičník symbolizuje 
aktuálnost a potřebnost toto téma vyzdvihovat v kontextu 
společenských potřeb, změn v krajině, a to nejen vzhledem 
k současným klimatickým změnám.  

Modely, kterými byly dokumentovány jevy na výstavě, byly 
použity i jako motiv pro plakáty.  
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Samostatným prostředkem, nebo také běžnou praxí, je 
vernisáž. Tato vernisáž byla koncipována pro odbornou 
veřejnost, kdy návštěvníci měli možnost zjistit cíle a záměry 
výstavy přímo od autorů a zároveň si s jejich komentářem 
projít celou výstavu. Dále bylo v rámci konání výstavy 
provedeno několik komentovaných prohlídek s autory pro 
zájemce.  

VERNISÁŽ, KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY 
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Produkce a realizace

Produkce a realizace výstavy se skládala z celé řady různých 
procesů a činností, na které bylo třeba myslet, a termínů, 
které bylo nezbytné dodržet. Tyto procesy na sebe často 
nenavazovaly, nastávaly změny a k již uzavřeným pracím 
bylo mnohdy potřeba se vrátit.  

Z podstaty věci produkce předchází realizaci, respektive 
část realizace náleží až k závěrečné fázi přípravy výstavy. 
Naopak produkce postupuje celým procesem přípravy výstavy 
od vzniku prvotní myšlenky až do konce. Pro přehlednost 
popisu však tyto dvě části procesu přípravy výstavy KRAJ!NA 
následně nebyly striktně rozlišeny a byly popsány jako celek.   

Popis nejprve prezentuje kontrolní seznam kroků v rámci 
produkce realizace výstavy, poté následuje rozepsání celého 
postupu prací do tří fází. Tyto fáze jsou: 

• Fáze I.: vznik myšlenky, plánování interpretace
• Fáze II.: příprava a realizace výstavy
• Fáze III.: trvání a ukončení interpretace 

Na konci kapitoly lze nalézt podrobný harmonogram 
příprav výstavy. V rámci výstavy bylo pracováno se dvěma 
harmonogramy.

• První („velký“) vznikl přibližně rok před výstavou a byl 
rozplánován na jednotlivé měsíce koncepční činnosti. 

• Druhý (podrobný) vznikl asi 4 měsíce před zahájením 
výstavy a řešil již konkrétní termíny, například do kdy je 
třeba dokončit sazbu grafiky a kdy odeslat materiály do 
tisku. 

Kontrolní seznam produkce výstavy KRAJ!NA:

1. Obsah výstavy  
 → formulace hlavního sdělení  
  > námět  
  > scénář  
  > texty 
   - tvorba textů  
   - jazykové korektury 
   - stylistika textů 
  > výběr prvků a prostředků 

2. Architektonické řešení výstavy 
 → řešení prostoru a prostorového scénáře 
 → řešení konstrukcí
 → ztvárnění doplňkových interpretačních prostředků 

3. Grafické řešení výstavy 
 → grafický návrh výstavy  
 → typografický návrh výstavy  
 → sazba výstavy a grafického katalogu  

4. Organizační řešení výstavy 
 → vytvoření harmonogramu (rámcový na začátku  
     procesu a následně podrobný pro realizační část) 
 → lidské kapacity (tvorba obsahu, architektonického  
     a grafického návrhu, organizační zabezpečení      
     realizace výstavy)
 → smlouvy, pojištění (soutěž zakázky na realizaci,  
                   smlouvy o pronájmu, DPP, DPČ) 
 → koordinace zapojených stran 
 → nabytí exponátů (co je třeba zapůjčit, zakoupit,  
     vytvořit) 
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 → zabezpečení podkladů (dat) vlastních nebo  
     převzatých (ověřit možnost reprodukce, správně  
     citovat),
 → zajištění licencí na multimediální a grafický obsah  
     (obrazy, videa, hudba)
 → technické zajištění (osvětlení, elektřina, připojení  
     na internet)
 → doprava (dostupnost stěhovacím autem,   
     maximální rozměry konstrukcí, instalace za  
     provozu x mimo provozní hodiny)
 → propagace (tisková zpráva, web, sociální sítě,  
     propagační předměty) 
 → zabezpečení (hlídané x nehlídané, kustod) 
 

FÁZE I.: VZNIK MYŠLENKY, PLÁNOVÁNÍ INTERPRETACE

Od samotné myšlenky a vzniku projektu, kdy také vznikl 
nápad uspořádání výstavy jako výstupu projektu, k její 
realizaci byla dlouhá cesta. V prvních letech řešení projektu 
Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická 
kulturní krajina – identifikace a soudobá interpretace 
kulturních hodnot bylo pracováno na analýzách historické 
struktury krajiny a využívání krajiny. Tyto analýzy posloužily 
jako část obsahu a jako kostra pro výstavu. Současně 
s pracemi na analýzách probíhaly také práce na rešerších 
obecného tématu interpretací a byly vyhledávány vhodné 
příklady a metody interpretace jako vzor pro výstavu. Také 
byly skupinou autorů výstavy navštíveny obdobné instalace 
v česku i zahraničí jako zdroj inspirace.  

V první polovině roku 2020 se začal aktivně řešit výběr 
vhodné lokality pro výstavu. Bylo ověřeno několik lokalit, 
ze kterých následně vyšla vítězně lokalita hradu Veveří. 
V průběhu srpna pak proběhla domluva o spolupráci se 

správcem hradu Veveří a podrobnější průzkum lokality. 
Následně byl uspořádán iniciační workshop, který definoval 
hlavní sdělení, cíle a prvotní rámec výstavy.  

Poté byly osloveni architekti a ve spolupráci s nimi byl 
zpracován nejdříve koncept, scénář a následně návrh celé 
instalace.    

FÁZE II.: PŘÍPRAVA A REALIZACE VÝSTAVY

Jakmile byl hotový návrh, zintenzivnily se práce na obsahu, 
dílčích částech výstavy a následně se přistoupilo k realizaci. 
Tyto práce probíhaly v rámci širšího týmu lidí, který čítal více 
než 10 osob a proměňoval se podle typu úkolu a části fáze 
přípravy výstavy. Například na textovém obsahu pracovalo 
8 osob, ale další se zapojily s korekturou textu, pořízením 
fotografií, tvorbou webových stránek, realizací, organizací 
vernisáže aj. 

Následující popis jednotlivých částí procesu přípravy 
a realizace výstavy ukazuje formu dílčích témat. Tento popis 
si neklade za cíl kompletní výčet všech témat a kroků, ale 
slouží k popsání „zážitků z natáčení“, a má být zdrojem 
inspirace a podat informace čtenáři, kterého by něco 
z problematiky zaujalo.   

Příprava obsahu 

Práce na obsahu cílila na naplnění jednotlivých částí 
výstavy definovaných scénářem. Cílem byl vyvážený poměr 
textového a grafického obsahu, který by diváka zaujal, 
předal mu informaci, ale nezahltil. Informace měly být 
podány dostatečně jednoduchou, zajímavou a pravdivou 
formou. V jednotlivých fázích rozpracovanosti byly obsah 
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i forma konzultovány s nezasvěcenými odborníky i laiky, 
aby se ověřilo, zda byl tento cíl plněn. Dbalo se také na to, 
aby informace byly ověřovány z více zdrojů a tyto zdroje 
byly správně citovány. Po dokončení byl celý textový obsah 
podroben jazykové a stylistické korektuře.  

Grafika

Cílem grafiky bylo jednoduchou svěží formou prezentovat 
daný obsah. Byly vybrány specifické jednotící barvy používané 
pro grafické prvky i texty, černá a zelená, a styl písma 
Merriweather. Použité grafické prvky se opakovaly v rámci 
celé výstavy, v tištěném katalogu i na webu. Základní koncept 
grafiky vycházel z návrhu sazby jednotlivých částí a byl 
doplňován a precizován pro dané použití.  

Materiálové zabezpečení

Byl definován potřebný fundus (potřebný inventář, materiál) 
a byly naplánovány zápůjčky a potřebné nákupy. Ze 
zapůjčených věcí se jednalo například o projektor, monitory, 
židle, prodlužovačky, mikropočítače Raspberry s vybavením 
a další. Veškeré konstrukční prvky a materiály pro samotnou 
expozici byly zakoupeny nebo vyrobeny. Prvky jako 
multimediální díla a obrazy byly pro účel výstavy zakoupeny, 
licencovány nebo byl vyžádán souhlas k jejich publikování. 
Například proces zakoupení licencí k dílům českých malířů 
pro publikování v rámci výstavy trval cca 3 měsíce.  

Ověřování technických požadavků

Před samotným projektováním prvků bylo třeba provést 
zaměření místnosti. Místnost byla změřena laserovým 
metrem a 3D reprezentace prostoru byla naskenována pomocí 
360° kamery Ricoh Theta S za pomoci aplikace Matterport. 

Tato aplikace umožnila doměřit a prověřit detaily místnosti. 
Byly prověřeny také technické nároky elektroinstalace 
a požární zabezpečení místnosti. Bylo nutné zajistit wifi 
připojení pro běh aplikace, která odesílala data z dotazníků 
na web. To bylo zajištěno prostřednictvím LTE routeru 
s tarifem na mobilní připojení po dobu trvání výstavy. Dále 
byly ověřeny možnosti dopravy materiálu na místo instalace, 
prověřeny maximální vzdálenosti od auta do místnosti 
výstavy (metry, počet podlaží) a světlá výška bran pro průjezd 
auta.

Testování prvků a materiálů 

Na výstavě bylo použito několik řešení specificky vytvořených 
přímo pro výstavu. Bez předchozích zkušeností bylo potřeba 
je dopředu vyzkoušet a otestovat. Jednalo se například 
o projekci na fyzický 3D model, vláčkové modely, SW aplikace 
pro zobrazování dotazníků v živém čase, elektroinstalace 
Raspberry, samotné konstrukce a osvětlení a další. Vývoj 
těchto prvků probíhal 2–3 měsíce před výstavou, aby se daná 
řešení ověřila v dostatečném předstihu.

3D model reliéfu krajiny s animací

V případě tvorby 3D modelu a jeho nasvícení projektorem 
bylo několik proměnných. Prvními parametry byly terén 
zobrazované lokality a měřítko zobrazení. Obecně platí, že 
čím menší měřítko, tím menší převýšení modelu. Převýšení 
200 m v měřítku 1 : 1 000 by na modelu představovalo 20 cm, 
zatímco v měřítku 1 : 5 000 pouze 4 cm. Velké převýšení však 
může způsobovat deformaci obrazu dopadajícího na model, 
které se projevuje zejména na okrajích, proto je dobré mít 
okraje spíš nižší. U malého převýšení model zase postrádá 
plastičnost. V případě příliš malého převýšení (např. terén 
lokality je málo dynamický) je možné přistoupit k násobku 
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převýšení. Z uvedeného důvodu bylo na vybrané lokalitě 
popluží u Veveří použito dvojnásobné převýšení modelu.
Další proměnnou, s kterou bylo nutné počítat, byl poměr 
stran promítací plochy projektoru, promítací vzdálenost 
projektoru (cm) a svítivost projektoru (ANSI), která se 
u každého projektoru liší. Různé webové služby (např. 
projectorcentral.com) umožňují zjistit projekční parametry 
a odvodit z nich minimální výšku projektoru nad modelem ve 
vztahu k velikosti modelu. V případě našeho modelu nastalo 
limitování projektorem (Epson EB-2250U) a maximální 
výškou stropu v místnosti 3,6 m. Od těchto hodnot byla 
odvozena velikost, šířka a délka modelu. Výsledná velikost 
modelu 180 x 125 cm byla dána projekční výškou  
3,1 m. Svítivosti projektoru 5000 ANSI poskytlo nasvětlení 
dostačujících 600 nitů, což zaručilo čitelnost i na denním 
světle (nezakrytá okna).  

Vzhledem k tomu, že vrstevnicový model bylo potřeba vyřezat 
z lepenky a jednalo se o časově i materiálově náročný proces, 
který by byl problém zopakovat, bylo fungování projektoru 
odzkoušeno předem.   

Lepenkový model byl vytvořen z lepenkových listů  
1000 x 800 x 2 mm a vyřezán na laserové řezačce. Linie 
řezu byly vytvořeny extrapolací z digitálního modelu reliéfu 
DMR 5G poskytovaného Českým úřadem zeměměřickým 
a katastrálním. Tyto reliéfy byly následně vyhlazeny 
v programu AutoCAD a poté převedeny na křivky.  

Animace, která se promítala na model reliéfu, vznikla 
v programu Powerpoint (cca 160 slidů) a poté byla převedena 
do výsledné animace ve formátu mp4 o délce 6 minut  
20 vteřin. Testování a kontrolu animace bylo vzhledem 
k velikosti a umístění nápisů potřeba provést přímo na 
modelu, aby nedocházelo ke zkreslení na vrstevnicích.  
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K modelu byl přidán mikropočítač Raspberry, na který byla 
nahrána animace, a následně byl propojen s tlačítkem pro 
spuštění animace. Realizace modelu zabrala necelý měsíc 
práce, realizace animace trvala měsíc.  

Modely krajiny v měřítku 1 : 120

Volbu měřítka a použití stavebních prvků provázely 
konzultace s modeláři. Bylo zvoleno měřítko 1 : 120 
(modelářské označení TT 120) a byly otestovány prvky 
a foliáže (vegetační povrchy – tráva, pole, louka apod.) 
pro tvorbu příkladů krajin. Pro vodní prvky byla použita 
akrylátová pryskyřice zabarvená pigmentem do požadovaného 
odstínu. Pro podstavu modelů byl použit polystyren EPS 
100 mm, který byl nasprejován matným černým akrylovým 
lakem. Všechny modely byly připraveny v dílnách mimo místo 
výstavy.  

SW aplikace pro dotazník

Dotazník zjišťující preference návštěvníků byl umístěn na 
samostatném dřevěněném panelu na zařízení iPad s velikostí 
obrazovky 10,2 palců. Dotazník byl vytvořen prostřednictvím 
služby Survey Monkey, která poskytuje aplikaci stejného 
názvu pro použití v tzv. kioskovém režimu. Použití vlastních 
grafických motivů je zpoplatněno. Databáze otázek a odpovědí 
byla umístěna na vzdáleném úložišti poskytovatele služby. 
Výhodou bylo, že stejného dotazníku bylo možné využít na 
webových stránkách služby i na výstavě. Nevýhodou však 
bylo, že pro sběr dotazníků bylo nutné připojení k internetu. 
Pro tyto účely byl v místnosti výstavy zpřístupněn mobilní 
hotspot. Důležitým krokem bylo nastavení iPadu, resp. 
systému iOS, aby uživateli neposkytoval přístup do jiných 
aplikací než SurveyMonkey nebo k nastavení iPadu.  
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Elektroinstalace Raspberry Pi

Raspberry Pi je malý jednodeskový počítač, který umožňuje 
širokou škálu využití prostřednictvím přídavných komponent 
(tlačítka, senzory apod.). V rámci výstavy bylo využito 
zařízení Raspberry Pi ve třech formách provedení: pro 
projekci na fyzickém 3D modelu, pro panely s videi a na 
spuštění hudby u panelu s uměním. Všechny tři přístroje byly 
řešeny tak, aby nezatěžovaly obsluhu výstavy, tedy aby se při 
zapojení do zásuvky na začátku dne samy spustily a následně 
je na konci dne stačilo jen vypnout. V případě potřeby bylo 
možné je jednoduše restartovat bez nutnosti cokoliv spouštět 
či nastavovat. 

Forma 1: Panel s obrazy českých malířů ukrytý za dřevěnými 
dvířky

Při otevření dvířek se spustila česká hymna na základě 
spínacího jednopólového mikrospínače ON-(ON) napojeného 
na počítač Raspberry Pi 1 s reproduktory. Když píseň dohrála, 
bylo nutné znovu dvířka otevřít a sepnout čidlo, aby píseň 
zahrála znovu. Jednoduchý program byl psaný v jazyku 
Python a zajišťoval, aby se při zapojení sestavy počítač+ 
reproduktory do zásuvky počítač spustil a při sepnutí 
mikrospínače přehrál píseň. 

Forma 2: Promítání na fyzický 3D model

Toto řešení spočívalo v zapojení projektoru, počítače 
Raspberry Pi 4 a spínacího tlačítka.  Ve výchozím stavu se na 
fyzický model promítala mapa s popisem vyzývající k sepnutí 
tlačítka umístěného na modelu. Po stisknutí tlačítka se 
spustila animace s vývojem krajiny Veveří a po skončení se 
opět vrátil výchozí stav. Cílem bylo, aby si návštěvník mohl 
pustit animaci od začátku a neběžela v nekonečné smyčce. 
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Zároveň nebylo možné pustit animaci od začátku stiskem 
tlačítka, dokud probíhalo promítání. Jednoduchý program 
byl psaný v  programovacím jazyku Python a pracoval na 
pozadí operačního systému Linux, který běžel na počítači. 
Výchozí mapa s výzvou ke spuštění tlačítka byla řešena jako 
pozadí plochy se skrytými prvky (kurzor myši) a základním 
navigačním panelem Linux.   

Forma 3: Monitory s videi

Toto použití se skládalo ze tří samostatných sestav, které 
obsahovaly vždy LCD monitor, sluchátka a tři ovládací 
tlačítka. V rámci sestavy si návštěvník zvolil pomocí 
barevného tlačítka (červené, modré, zelené) přehrání ze tří 
videí. Cílem bylo, aby si návštěvník mohl vybrat z více videí 
a zároveň nemusel čekat, až vybrané video skončí, a mohl 
si rovnou pustit jiné. Jednoduchý program byl opět psaný 
v jazyku Python, stejně jako v předchozích formách. Výchozí 
obrázek na ploše operačního systému naváděl k výběru 
a spuštění videa a instruoval, kterým tlačítkem se spustí 
konkrétní video. Celý systém byl opět řešen formou kiosku. 
V případě poruchy systému stačilo počítač pouze restartovat 
vypnutím a zapnutím tlačítka, které bylo ukryté a přístupné 
jen obsluze výstavy. 

Příprava dřevěných nosných prvků a panelů k potisku 

Dřevěné prvky se skládaly z hranolů KVH a březové překližky. 
KVH hranoly o rozměru 4000 x 60 x 40 mm byly formátovány 
v dílnách mimo výstavy do typizovaných konstrukčních 
prvků. Překližka byly naformátována do požadovaných 
rozměrů dodavatelem. Pohledové strany překližky, na které 
byla natištěná grafika, musely být přebroušeny a zesvětleny 
voskovým lakem a následně opět přebroušeny. Ostatní strany 
překližky byly ponechány bez povrchové úpravy.  



84 __ ČÁST C __ PŘÍPADOVÁ STUDIE VÝSTAVY KRAJ!NA

Instalace výstavy 

Práce na realizaci výstavy probíhala na dvou místech. Příprava 
konstrukcí, testování prvků a materiálů a příprava exponátů 
proběhla v zázemí Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v Lednici. Finální montáž dřevěných prvků nastala v místě 
výstavy na hradě Veveří, kde byly nainstalovány i pohyblivé 
prvky, plexisklo a elektroinstalace. Elektroinstalace se 
skládala z lepených LED pásků a přívodních kabelů, 
ovládacích prvků (počítačů Raspberry), iPadu s dotazníkem, 
projektoru, přenosného modemu, reproduktorů a monitorů. 
Kabely byly svedeny podél panelů k podlaze, kde byly 
v místech návštěvnické trasy zakryty plechovými nášlapnými 
kryty o rozměrech 1000 x 300 x 10 mm a o hmotnosti  
cca 25 kg. Na samotné instalaci se podílelo 3–5 osob dle typů 
práce a postupu práce a instalace trvala přibližně 5 dní. 

Propagace 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstava byla lokalizována do 
místa s obecně vysokou návštěvností, nebyla v rámci obecné 
propagace použita plošná kampaň. Důležitou součástí 
však byla instalace plakátů v areálu hradu, které měly za 
cíl informovat o výstavě „náhodné“ návštěvníky hradu. 
Pro propagaci byly použity také tiskové zprávy rozeslané 
do regionálních médií a oborových časopisů, sociální sítě 
a webové stránky. Na sociálních sítích byly průběžně každý 
týden zveřejňovány novinky informující o výstavě nebo 
zveřejňovány dílčí části výstavy. Na závěr byla zveřejněna 
virtuální prohlídka výstavy a propagace výstavy tak probíhala 
i po jejím fyzickém ukončení. 

Na závěr této fáze, když byla celá výstava realizována, ale 
ještě před samotným otevřením, proběhlo nafocení celé 
výstavy 360° kamerou z důvodu vytvoření výše zmíněné 

webové virtuální prohlídky. Následně proběhla zkušební 
prohlídka výstavy skupinou autorů a rodinných příslušníků, 
aby se nanečisto ověřilo, zda vše funguje. Následně byla 
výstava zpřístupněna veřejnosti.  

FÁZE III.: PRŮBĚH VÝSTAVY 

Třetí fáze byla zahájena samotným otevřením výstavy pro 
veřejnost. Veřejná vernisáž s komentovanou prohlídkou 
proběhla 14. srpna 2021, tedy dva týdny po zahájení výstavy. 
V rámci vernisáže byly pozváni nejen odborníci, ale i široká 
veřejnost a novináři.  

Výstava trvala od 1. srpna 2021 do 30. září 2021 a následně 
byla pro velký zájem prodloužena do konce října 2021. V říjnu 
byla ale přístupná pouze o víkendech a státních svátcích, 
stejně jako celý areál hradu Veveří. V průběhu trvání výstavy 
proběhlo několik komentovaných prohlídek pro vybrané 
skupiny zájemců.  

V průběhu trvání výstavy bylo nutné průběžně doplňovat 
tiskový materiál, materiál pro dětský program a také 
kontrolovat funkčnost jednotlivých prvků.  

Demontáž výstavy proběhla v listopadu 2021. 
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hlavní 
sdělení rámec
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Rešerše tématu

Navštěvování referenčních realizací

Analýzy dvorů (práce na obsahu, Etapa I.)

Proces výběru vhodného místa pro výstavu

Přípravný workshop

Oslovení architektů

Vznik konceptu, ověřování řešení

Návrh instalace

Práce na obsahu

Ověřování technických požadavků (zaměření místnosti, elektřina, wifi)

Poslední vstupy pro návrh instalace  

Dokončení návrhu do projektového stupně pro realizaci

Nákup materiálu

Propagace

Produkce výstavy (smlouvy, licence, pojištění..)

Stylizace a korektura textů

Ukončení prací na obsahu a grafickém vizuálu 

Sazba textu na panely, úpravy grafiky

Finální grafické korekce obsahu  

Práce Lednice - příprava konstrukcí, příprava překližky na tisk
Tvorba fyzického modelu krajiny

Příprava animace, příprava počítačů Raspberry
Tvorba exponátů (modely hodnot a problémů)

Přesun výstavy na Veveří

Odeslání dřevěných panelů na tisk

Odeslání papírových tiskovin do tisku - katalog, dětský program

Instalace výstavy

Nasnímání celé výstavy 360°kamerou

Neveřejná vernisáž, generální zkouška

Zahájení výstavy

Vernisáž

Komentované prohlídky

Údržba výstavy (doplňování tiskovin, oprava drobných nedostatků)

Zajištění prodloužení trvání výstavy

Deinstalace a stěhování výstavy

Harmonogram produkce a realizace výstavy »

rámec námět scénář prostředky produkce realizace
interpreto-

vaná
hodnota

monitoring
a evaluace

FÁ
Z

E
 I

.
FÁ

Z
E

 I
II

.
FÁ

Z
E

 I
I.



86 __ ČÁST C __ PŘÍPADOVÁ STUDIE VÝSTAVY KRAJ!NA hodnota /
hodnoty

předmět 
a cíle 

interpretace

hlavní 
sdělení rámec

Monitoring a evaluace

V rámci přípravy výstavy byly několikrát různé fáze 
rozpracovanosti konzultovány s odborníky, nezapojenými 
kolegy z pracoviště, ale i nezasvěcenými laiky, aby byla 
zajištěna zpětná vazba a impulzy pro případné změny 
a vylepšení. Díky tomuto nezávislému pohledu na celý 
koncept mohlo docházet k usměrňování a potvrzování, že se 
práce ubírá správným směrem. Velmi přínosné bylo například 
opětovné upozorňování na potřebu zjednodušení obsahu pro 
běžného návštěvníka. I když tato potřeba byla definována od 
začátku, její naplnění při hlubokém ponoření do problematiky 
je obecně náročné a bez externí pomoci těžko dosažitelné. 

Po dobu trvání výstavy byl prováděn průběžný monitoring. 
Především v prvních dnech byly opravovány drobné 
nedostatky (např. oprava konstrukce jmenných rejstříků 
dvorů) a následně především doplňován tiskový materiál 
(dětský program, úkoly na cestu, propagační materiály). 

Celková evaluace spočívala především v získání zpětné 
vazby z dotazníku, knihy návštěv a rozhovorů s návštěvníky 
a kustody. V průběhu výstavy byl také sledován ohlas na 
sociálních sítích a v médiích. 
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