Co jsou domy přírody:
• přitažlivou formou seznamují veřejnost s přírodními zajímavostmi
daného území
• jejich nosným prvkem je trvalá interaktivní expozice v interiéru a exteriéru
• snaží se u návštěvníků vytvořit pozitivní vztah k okolní přírodě
• poukazují na to, jak o ni nejlépe pečovat, a tím ji zachovat i pro další
generace
• napomáhají v usměrnění pohybu návštěvníků v chráněných krajinných
oblastech (CHKO)
• zajišťují distribuci regionálních produktů, publikací, kvalitních suvenýrů,
propagačních předmětů, map, vzdělávacích materiálů, populárně
naučných filmů vztahujících se k danému místu apod.
Postupně jsou budovány při všech CHKO v rámci snahy státní ochrany
přírody o vybudování sítě moderních návštěvnických center.
Mapa již vybudovaných návštěvnických center

Doposud domy přírody navštívilo více než 250 tisíc zájemců.
Průměrná návštěvnost za rok se v jednotlivých domech přírody
pohybuje dle atraktivity území od 10 tisíc do 40 tisíc.

Co uvidíte v expozici
Kromě celosvětově proslulých luk s pestrou škálou orchidejí a motýlů
zavítá návštěvník do lesů a do podzemí, kde mu bude představen život
v půdě a oběh vody v krajině s návody, jak ji v ní zadržet.
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Základní typy prvků:
• plastické sochařské objekty – panely z dubového dřeva, které budou obsahovat jednotivé prezentační prostory – kukátka, podsvícené plochy apod.
• komunikační stěny – tmavě šedé plochy s uměleckou graﬁkou,
které budou poskytovat první úrověň informací, tedy základní
pocitové vjemy
• gobo projektory – jednoduché reﬂektorové projektory na principu
promítání diapozitivů
LOUKY A PASTVINY

• interaktivní hry – např. stylizovaný strom spojující nadzemí
a podzemí

Život v půdě bude
představen interaktivní hrou. Návštěvníci
si uvědomí propojení
obou světů a to, jak
zásahy v nadzemí
ovlivňují podzemí.

Co můžeme nabídnout partnerům:
• prezentace firmy jako partnera ZO ČSOP Bílé Karpaty, partnera Domu
přírody Bílých Karpat, partnera konkrétního prvku expozice nebo patrona environmentálního vzdělávání a výchovy
• umístění loga a oznámení o partnerství v Domě přírody Bílých Karpat
a také na jeho webu
• partner má možnost si zvolit konkrétní aktivitu či projekt ZO ČSOP Bílé
Karpaty a spojit s ním své jméno
• prezentace výrobků a služeb partnera v Domě přírody Bílých Karpat
• po dohodě zajištění akce pro zaměstnance či rodiny, s ohledem na
konkrétní potřeby a možnosti, například přednášky o přírodě Bílých Karpat a Pomoraví, exkurze, teambuilding, aj.
• využití přednáškového sálu se zázemím pro firemní akce
• možnost prezentace partnera při dalších aktivitách naší organizace
včetně vydávaných tiskovin (časopis Bílé-Biele Karpaty, Výroční zpráva)
Pro každé partnerství bude vypracována a podepsána dohoda o partnerství, kde budou specifikovány konkrétní výstupy.

stávající vzhled

návrh přestavby

Kolik to bude stát?
Celkový rozpočet na Dům přírody činí přibližně 50 mil. Kč. Projekt
bude podán v rámci výzvy Operačního programu životního
prostředí, kde lze obdržet dotaci ve výši 85% z celkové částky.

Investor a realizátor:
ZO ČSOP Bílé Karpaty
nám. Bartolomějské 47, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 47895497, DIČ: CZ47895497
http://www.bilekarpaty.cz/csop/
Naše číslo účtu: 19 – 144 278 53 99 / 0800
E-mail: csop@bilekarpaty.cz
Telefonní kontakt: 518 326 470
Návrh projektu stavební části: GG ARCHICO a. s.
Návrh projektu expozice: Ateliér Petr Korecký
Autoři fotografií: Bohumil Jagoš, Archiv VIS Bílé Karpaty, o.p.s.,
Archiv ZO ČSOP Bílé Karpaty
Texty a grafické zpracování: ZO ČSOP Bílé Karpaty
Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o.

Provozovatelem Domu přírody bude ZO ČSOP Bílé Karpaty v úzké
spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a se
Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s.

