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Intepretace místního dědictví

Co to je?

Proč interpretace?

Vyprávíme příběhy.

Místní místním.

Místní návštěvníkům.



Dobrá interpretace

• Každá dobrá interpretace je založena na nadšení a lásce 
k místu a na touze podělit se o ně s ostatními.

• Dobrá interpretace využívá prosté lidské zvědavosti pro 
obohacení ducha a mysli. Provokuje k zamyšlení.

• Dědictví je chráněno tehdy, považuje-li je někdo za 
důležité. Interpretace je způsob, jak můžeme pomoci 
druhým tuto hodnotu poznat a docenit.

• Interpretace přispívá k lepší péči o místo, vychovává nové 
zastánce místa - lidi, kteří je mají rádi a záleží jim na něm.



Interpretace místního dědictví

• Naše motivace pečovat o přírodu, krajinu a 

obec, kde žijeme, má základ ve vztahu k místu, 

které je naším domovem, a k lidem, kteří zde 

žijí.

• Lidi se nejochotněji zapojují do toho, co sami 

vymysleli, na čem se podíleli od samého 

počátku, o čem mají dostatek solidních informací 

a co se týká jejich života. 



Místní obyvatelé

• vzbuzujme pocit „spoluvlastnictví“ místa, hrdosti na 

ně

• posilujme vnímání místa jako součásti domova a 

života místních lidí

• napomáhejme porozumění souvislostem s historií, 

současností i budoucností místa

• přispějme k tomu, aby se místní obyvatelé stali 

skutečnými hostiteli



Při naší práci s obcemi a městy v celé Nové Anglii jsme zjistili, že zdravé,

silné a rozvíjející se obce vyrůstají z energie, nadšení a humoru lidí, kteří v nich

žijí. Také jsme přišli na to, že motivace lidí zapojovat se do věcí veřejných

a pečovat o místní přírodní a kulturní dědictví pramení ze silného vztahu

k místu, z hlubokého porozumění krajině a lidem, kteří naplňují prostor jejich

domova, a ze starosti o ně.

Kde se ale bere onen cit pro místo, vztah k místu? Láska k místu, podobně

jako láska k člověku, je cit plný kouzla a tajemství. Někdy se zrodí rychle

a divoce, jindy se vyvíjí zvolna. Vždy ale platí, že láska vyrůstá z intimity: milované

detaily, společné zážitky, obdiv k výjimečným vlastnostem a hluboká,

opravdová péče o dobro a blaho. Vznikne-li jednou vztah k místu, přežije

cokoli, i ty nejtěžší rány.

Kniha Questing,

David Sobel, 

Delia Clarck



Prostředky interpretace

Naučné stezky

Semináře

Informační materiály

Osobní interpretace – průvodce

Důležité jsou příběhy!



Co je to questing?

Metoda - prostředek interpretace místního 

dědictví

Má dvojí efekt:

• Fáze vzniku – spolupráce místní komunity při tvorbě, 

zapojení veřejnosti, místních znalců, učitelů, škol…

• Fáze využívání – zábava i poučení pro návštěvníky 

území.



Hledačka

Trasa za poznáním s pokladem.

Obdoba naší šipkované.

Zábava a poučení.

Forma interpretace místního 

dědictví.



Hledačka

Má dvojí efekt:

Fáze vzniku – spolupráce místní komunity 

při tvorbě. Zapojení veřejnosti, místních 

znalců, učitelů, škol…

Hledačky pomáhají vytvářet vztah k místu

Fáze využívání – zábava i poučení pro 

návštěvníky území.



Projekty na rozjezd

Questing – speciální průvodce pro CHKO

- překlad publikace o questingu

- semináře

- první hledačky

- webové stránky

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.



Hledačka neboli quest v areálu Muna v Mikulovicích

Skrytá tvář Muny aneb Po stopách Němce Kurta Schädla

Ustaňte teď ve svém spěchu, zastavte se ve kvaltu.

Postavte se vprostřed louky na kus asfaltu.

Stará cesta na Salisov tudy kdysi vedla,

což je místo narození Němce Kurta Schädla.

Hleďte na pětici stromů, které rostou tam,

jejich název neprozradím, ačkoliv ho znám.

Kdo by jejich jméno neznal, to je pěkný vemeno,

zapište si z toho jména čtvrté písmeno.

_ _ _ _
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Hledačka neboli quest v areálu Muna v Mikulovicích

Skrytá tvář Muny aneb Po stopách Němce Kurta Schädla

V létě možná že stín stromů poutníkovi přijde vhod,

po levici budete mít z drátů zrezivělý plot.

Teď jste na kamenném můstku, pod nímž voda teče,

v dětství tu Kurt pouštěl loďky u potoka kleče.

Most přetrval pokolení, vše kolem je jiné,

nic netrvá, vše se mění, čas jak voda plyne,

potok zurčí, běží v řeku a ta spěchá v mořskou hloub,

tam na konci plotu z drátů stojí velký šikmý sloup.

Na tom sloupu stojí nápis pod sebou tři písmena,

ten kdo někdy na vojně byl, možná ví, co znamená.

Vezměte si první hlásku, abecedu znáte,

co je před ní, vzpomeňte si, a s čárkou to máte.

_  _ _ _
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www.questing.cz







Jak to bude s questingem dál?

• Společný projekt pro vybraná území v ČR

• Propagace v médiích

• Vylepšování webových stránek

• Další semináře

• Vznikají nové hledačky



Na závěr

Hledačky jsou nekomerční –

neprodávají se a nekupují,

nedělají se na zakázku,

nevydělává se na nich!

Jsou pro radost

a úúúúplně zadarmo!



Kontakty pro dotazy, konzultace, 

semináře

RNDr. Blažena Hušková

blahuska@seznam.cz

602684718

Mgr. Kateřina Kočí – Actaea

kocikaterina@gmail.com

777044758

www.actaea.cz

www.questing.cz
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Děkujeme za 

pozornost.

Blažena Hušková

Kateřina Kočí


