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Geologickou expozici nedaleko obce Kondrac doplnilo nově otevřené návštěvnické středisko 
Dům přírody Blaníku.

DŮM PŘÍRODY BLANÍKU OTEVŘEN
Se začátkem července 2015 se otevřel veřej-

nosti Dům přírody Blaníku u výchozího místa 
na bájnou horu Blaník nad obcí Kondrac. Dům 
přírody plní úlohu návštěvnického střediska 
CHKO Blaník a geoparku Kraj blanických rytí-
řů. Investorem a provozovatelem Domu přírody 
Blaníku je Český svaz ochránců přírody Vlašim 
(dále jen ČSOP).

Mezi hlavní priority státní i nestátní ochra-
ny přírody patří osvěta a informování veřejnosti. 
Bez podpory veřejnosti a komunikace a spoluprá-
ce s vlastníky, hospodáři a samosprávami nelze 
ochranu přírody a krajiny efektivně a dlouhodobě 
zajišťovat. Jedním s účinných nástrojů komunika-
ce a poskytování informací jsou terénní informač-
ní systémy. Investičně i provozně nejnáročnějším 
zařízením poskytujícím informace v konkrétních 
územích jsou návštěvnická střediska. Potřeba je-
jich budování v řadě atraktivních destinací neustá-
le narůstá v korelaci s rozvojem cestovního ruchu. 
Ochrana přírody musí zvládnout jednotlivé rekre-

ační aktivity usměrňovat a zároveň šetrné formy 
rekreace podporovat. 

O roku 2007 je realizován program Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR „Dům přírody“. Jeho 
vizí je pozitivní osvěta a výchova návštěvníků, oby-
vatel a uživatelů chráněných území. Cílem progra-
mu je vybudovat síť domů přírody ve vybraných 
chráněných krajinných oblastech. Co si můžeme 
představit pod názvem dům přírody?

Dům přírody je moderní návštěvnické středisko, 
které:

• vítá návštěvníky v místě vysoké návštěvnosti,
• informuje různými formami veřejnost o feno-

ménech konkrétní CHKO, nosným prvkem je 
interaktivní expozice o přírodě a krajině před-
stavovaného území v interiéru a exteriéru, 

• zvyšuje povědomí o základních principech 
a důvodech ochrany přírody a krajiny, vzbuzu-
je zájem a vytváří pozitivní vztah návštěvníků 
k navštívenému místu i obecně k ochraně příro-
dy a krajiny, napomáhá při osvětě návštěvníků 
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Slavnostního přestřižení pásky se ujali zleva: Ing. Pavel Pešout za ČSOP Vlašim, starosta Kondrace 
Miroslav Matuška, rytíř za vojsko blanických rytířů a prof. Lubomír Hanel za SCHKO Blaník.

a usměrnění jejich pohybu v chráněném území 
(vč. organizování terénních programů s certifi-
kovanými průvodci apod.),

• poskytuje naučné a výukové programy pro ná-
vštěvníky a školy,

• poskytuje základní informace v oblasti cestov-
ního ruchu (ubytování, doprava, kulturní akce 
v regionu ad.) ve spolupráci s místním destinač-
ním managementem,

• umožňuje setkávání místních obyvatel v příjem-
ném prostředí,

• zajišťuje prodej publikací, regionálních produk-
tů, kvalitních suvenýrů, propagačních předmětů, 
map a vzdělávacích materiálů vztahujících se 
k danému místu.

Dům přírody je živým projektem postaveným 
na regionálních partnerech a zdrojích. Není pou-
ze atraktivní expozicí oslovující návštěvníky, ale 
i místem a prostředkem k aktivnímu zapojení míst-
ní veřejnosti do ochrany a péče o místní přírodní 
a kulturní dědictví. 

Program Dům přírody je od počátku formulován 
jako projekt umožňující realizaci jednotlivých ná-
vštěvnických středisek formou veřejně – soukro-

mého partnerství (PPP, public private partnerships). 
Pouze v nejcitlivějších lokalitách (např. Skalní 
mlýn v Moravském krasu) realizuje návštěvnické 
centrum státní ochrana přírody, ve většině případů 
projekt s podporou finančních programů v gesci 
MŽP realizuje partner AOPK ČR. Má přitom po-
vinnost dodržet předepsané jednotící prvky, předně 
jednotný architektonický koncept a grafický ma-
nuál. Příkladem takového projektu je právě Dům 
přírody Blaníku. Kromě toho je již v provozu Dům 
přírody Třeboňska, Dům přírody Slavkovského 
lesa, Dům přírody Litovelského Pomoraví, Dům 
přírody Poodří a Dům přírody Moravského krasu. 
Aktuálně ve výstavbě s dokončením v r. 2015 jsou: 
Dům přírody Českého ráje a Dům přírody Českého 
lesa. Ve fázi projektové přípravy je Dům přírody 
Žďárských vrchů.

Dům přírody Blaníku je realizován na místě ge-
ologické expozice. Náklady na vybudování vlastní 
budovy vč. přípojek elektřiny, vody a čistírny od-
padních vod činí 6,9 mil. Kč. Zdejší staré parkovi-
ště bylo rekonstruováno a byla dořešena doprav-
ní situace v lokalitě vč. parkování pro autobusy, 
přechodu pro chodce, dopravního značení apod. 
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za 2,8 mil. Kč. V návštěvnickém centru najdeme 
trvalou expozici představující hlavní přírodní feno-
mény Chráněné krajinné oblasti Blaník a geoparku 
Kraj blanických rytířů, jsou zde také připomenuty 
legendy vážící se k hoře Blaník. Autoři expozice 
však neopakovali informace dostupné na naučné 
stezce „S rytířem na Blaník“, kterou ČSOP vy-
budovala již před pěti lety a Dům přírody je jejím 
výchozím místem. Hlavní exponátem je bezesporu 
model nejvýznamnějšího geologického fenoménu 
Podblanicka, Blanické brázdy. V podkroví návštěv-
nického centra je výstavní a přednáškový prostor 
(nyní využitý do posledního místa výstavou obrazů 
Mgr. Stanislava Příhody) a promítací část s filmy 
o živé i neživé přírodě Podblanicka. Celkové nákla-
dy na expozici činily 1,9 mil. Kč. V přízemí objektu 

nemůže chybět informační pult a sociální zázemí 
pro návštěvníky. Dokonce i zde najdeme exponáty 
s vazbou k hoře Blaník. 

V okolí Domu přírody si můžeme prohlédnout 
bohatou expozici hornin Podblanicka realizovanou 
ve spolupráci s Českou geologickou službou a mů-
žeme se těšit na interaktivní prvky pro rodiny s dět-
mi, které zde čekají na instalaci ještě v tomto roce. 

ČSOP vybudoval Dům přírody Blaníku ve spo-
lupráci s AOPK ČR – Správou CHKO Blaník, 
Muzeem Podblanicka, Středočeským krajem, obcí 
Kondrac a řadou dalších partnerů. Na akci obdržel 
dotaci ve výši 90 % z Operačního programu Život-
ního prostředí. 

Pavel Pešout
Foto: archiv ČSOP Vlašim

MASOVÝ VÝSKYT HNOJNÍKU OBECNÉHO 
U CHOTÝŠAN

Ještě po 2. světové válce vedla z Pařezí do Chotý-
šan úvozová cesta s prořídlou alejí ovocných stromů, 
hlavně švestek. Při socializaci zemědělství v pade-
sátých letech pak došlo k zásadní změně od obhos-

podařování polí soukromými zemědělci na malých 
plochách ke scelení jejich pozemků do Jednotného 
zemědělského družstva. Rozoráním mezí vznikla 
plocha o mnoha desítkách hektarů obdělávaná po-

Expozice přiblíží návštěvníkům například model nejvýznamnějšího geologického fenoménu 
Podblanicka – blanickou brázdu.




