
Zpráva o činnosti

Informačního střediska CHKO Český ráj – Bukovina

v roce 2014

Informace o provozu: 

Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) 

ke dni 1. 8. 2014. Vzhledem ke krátké přípravné době (cca 10 dní) se náš tým zpočátku 

intenzivně věnoval především personálnímu zajištění IS, zajištění dostatku informačních 

materiálů a regionálních produktů do nabídky pro návštěvníky IS, přípravě interiérů a 

prozatímnímu označení IS. Od 1. 8. 2014 jsme rozeběhli normální chod IS, který zajišťovali tři 

naši proškolení zaměstnanci. V IS byly provozovány celou dobu provozu veřejně přístupné 

toalety. Navíc při IS fungoval místní průvodce (strážce CHKO). Po skončení vrcholné turistické 

sezóny jsme se dále věnovali také práci se školními kolektivy a akcím pro veřejnost. Od 1. 11. 

2014 je IS zazimováno. Byly opraveny některé drobné závady a věnovali jsme se údržbě 

objektu IS. Budovu IS mimo sezónu pravidelně kontrolujeme, protože se nachází mimo 

zastavěnou oblast.

Otevírací hodiny IS v roce 2014:

1. 8. – 30. 8. otevřeno denně od 9:00 do 18:00 hodin - 270 h

1. 9. - 30. 9. otevřeno denně od 10:00 do 18:00 hodin -240 h

1. 10. - 2. 11. otevřeno denně od 10:00 do 17:00hodin-231 h

Pracovní hodiny mimo otvírací dobu:

     Exkurze   …………………………………………………………………………..   53 hodin

     Programy se školami (včetně příprav a úklidu)………………….   50 hodin

     Ekodny a semináře  (včetně příprav a úklidu)……………………    52 hodin

Celkem bylo IS v provozu hodin:  896



Počet a struktura návštěvníků:

V rámci provozu IC jsme vedli denní evidenci návštěvníků IC. Co se týče jejich struktury, 
jednalo se převážně o skupiny turistů, kteří se pohybovali po Zlaté stezce Českého ráje na 
trase mezi Valdštejnem a Hrubou Skálou. Velkou část návštěvníků tvořily rodiny s dětmi a 
také aktivní skupiny důchodců. 

Počet návštěvníků IC v jednotlivých měsících:
Srpen – 940 osob
Září – 280 osob
Říjen – 90 osob

Podoba a rozsah akcí pořádaných IS:

Den pro přírodu Českého ráje se konal ve spolupráci s Autokempem Sedmihorky v neděli 

17.8. 2014  od 10:00 do 17:00 hodin v areálu kempu. Jedná se o světovou a naučnou akci, 

která je zaměřena na návštěvníky Českého ráje pocházející převážně z jiných regionů České 

republiky. Akce je tvořena 8 zastaveními, kde veřejnost (převážně rodiny s dětmi) plní různé 

úkoly a kvízy s přírodní a místně popisnou tématikou (poznávačka bylin a ochutnávka čajů 

z bylin, poznávačka polodrahokamů s výkladem, za jak dlouho se rozloží odpad v přírodě, 

stromy a keltský stromový kalendář, život v rybníce – poznávačka, barvy písku z Českého ráje 

a tvoření z něho, hmatová poznávačka lesních plodů, čichová poznávačka přírodnin). Akce 

měla velký úspěch a zúčastnilo se jí 176 účastníků (podle vydaných razítkovníků- každé 

zastavení má své razítko) 

352 člověkohodin

Seminář pro pedagogy a lektory SEV -  Výchova o zemi,  vedený jedním ze zakladatelů tohoto 

směru v ekovýchově Bruce Johnsonem (University of Arizona, The Institute for Earth 

Education), se konal 16.9. 2015 od 10:00 do 20:00 hodin. Semináře s mezinárodním 

zastoupením se zúčastnilo 25 lidí (omezení dané lektorem) z toho 3 Slovinky a 2 Francouzi. 

Část semináře se odehrávala přímo v terénech Hruboskalska a část v klubovnách autokempu 

Sedmihorky. Akce byla náročná na přípravu, zejména časově. Seminář byl velmi povedený a 

intenzivní, ale bohužel krátký z důvodů lektorova nabitého programu při návštěvě Evropy. 

250 člověkohodin

Den stromů v Arboretu  se konal v sobotu 11. 10. 2014  od  10:00  do 17:00 hodin v Arboretu 

Bukovina (v okolí IS). Tato akce pro veřejnost byla již předem prezentována plakáty. 

V arboretu bylo rozmístěno 5 zastavení s kvízy se stromovou tématikou (poznávání plodů, 

poznávání druhů stromů podle listů a jehličí, ochutnávka plodů, frotáž listů, frotáž kůry, 



stromové pexeso, vyrábění medailonků ze dřeva). Na akci dorazily převážně rodiny s dětmi, 

kterým Den stromů zpestřil výlet do Českého ráje. Celkem se akce zúčastnilo cca 60 lidí.

120 člověkohodin

Exkurze pravidelně pořádané IS probíhaly v době prázdnin a měly dva tematické okruhy. 

První byla Výprava po vyhlídkách Českého ráje, která se konala každé pondělí. Její trasa byla 

vedena přes Hruboskalské vyhlídky a komentovaná průvodcem. Měřila celkem 7 km. Druhá 

byla Výprava za historií Českého ráje, která se konala každou středu a procházela kolem 

historicky zajímavých míst Hruboskalska. Ta měla délku 9 km.

Počty návštěvníků exkurzí:  

Výprava po vyhlídkách Českého ráje           Výprava za historií Českého ráje

     4.8.    58 lidí                                                    6.8.    36 lidí

   11.8.    32 lidí                                                   13.8.    13 lidí

   18.8.    37 lidí                                                   20.8.    23 lidí

   25.8.    24 lidí                                                   27.8.    12 lidí

906 člověkohodin                                           84 člověkohodin

Exkurze pro pedagogy pořádaná pro setkání pedagogů organizované SEV Divizna z Liberce 

proběhla v sobotu 11. 10. Exkurse byla půldenní a byla zaměřena na ochranu přírody a 

historii v Přírodní rezervaci Hruboskalsko. Exkurse se zúčastnilo 22pedagogů z celého 

Libereckého kraje.

110 člověkohodin

Výukové programy pro školy probíhaly po prázdninách v novém školním roce 2014/2015. 

Některé využívaly areálu arboreta na Bukovině a byly věnovány převážně aktivitám, které 

měly za cíl seznámit žáky s různými druhy stromů a historií arboreta. Při realizaci výukových 

programů jsme využívali především badatelské, smyslové a tvořivé metody práce s dětmi. 

Zázemí programů bylo v budově IS a programy samotné probíhaly venku, v areálu arboreta.

Jednotlivé programy probíhaly na základě zpracované metodiky a v časové dotaci cca 3 

hodiny na 1 výukový program.

Další programy se odehrávaly přímo v Hruboskalském skalním městě a žáky hravou formou 

seznamovaly s geologickou historií vývoje skalního města.



Školy zúčastněné na programech konaných v arboretu:

9. 9. 2014   ZŠ Sobotka                    5. tř.  ( 22 žáků) …66 člověkohodin

                                                              4. tř.  (20 žáků) …60 člověkohodin

24.9. 2014  ZŠ Alešova Turnov         3. tř. (23 žáků)  …69 člověkohodin

2.10. 2014  ZŠ Pelechovská  Železný Brod

                                   speciální třída - 1. stupeň (14 žáků) …42 člověkohodin

21.10. 2014  ZŠ Mnichovo Hradiště   6.tř.  (28 žáků) …84 člověkohodin

                                                                  6. tř. (27 žáků) ...81 člověkohodin

Školy zůčastněné na programech konaných v Hruboskalském skalním městě:

10.9. 2014 Gymnázium Jablonec n. N.  kvinta (25 žáků) se zúčastnilo komentované výpravy 

po NS Hruboskalsko, která trvá 4 hodiny. …………………100 člověkohodin

24.9. 2014  ZŠ Rýnovice (Jablonec n.N.)  5.třída  (15 žáků) se vydalo na Výpravu na dno moře 

(terénní program o vzniku pískovcových skalních měst), trvající 3 

hodiny…..………………………………………………………………………..45 člověkohodin

24.9. 2014  ZŠ Rýnovice (Jablonec n.N.)  6. třída (16 žáků) vyrazila na Cestu k vodě (terénní 

program o pramenech na Hruboskalsku) trvající 2,5 

hodiny………………………………………………………………………………40 člověkohodin

16.10. 2014 OU Hradec Králové  směs tříd (51 žáků) se vydalo na komentovanou výpravu po 

NS Hruboskalsko………………………………………………………….…200 člověkohodin

16.10. 2014 ZŠ Alšova Turnov  3. třída  (20 žáků) vyzkoušela nový program Příběh písku 

(terénní program o skalách s výtvarným zaměřením) trvajícím 3 

hodiny………………………………………………………………………….60 člověkohodin

847 člověkohodin

Dohromady bylo na akcích relizováno 2669 člověkohodin.

Náklady na provoz IS:

Materiálové náklady



Nákup map, pohlednic a turistických vizitek…………….12. 210 Kč
Drobné zboží na prodej……………………………………………   4. 876 Kč
Drobný materiál na zajištění akcí a EVP………………………2. 500 Kč

Provozní náklady

Propagace ……………………………….   900 Kč
Cestovné………………………………….1 200 Kč
Tisk, kopírování ……………………….   400 Kč
Telefon……………………………………… 500 Kč
Drobné opravy…………………….……1400 Kč
Prozatimní označení IS –stojany….500 Kč
Náklady na úklid……………………….1300 Kč
Oficielní označení IS, mapa…….22 500 Kč

(provozní náklady neobsahují spotřebu el. energie a vody, nemáme k disposici vyúčtování)

Zpracovali: Vít Preisler, Simona Jašová 

V Sedmihorkách, dne 12.1.2014




