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Abstrakt 

Chalupová Tereza: Využití historického kontextu Libické stezky pro edukační účely 

a podporu CR. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Katedra cestovního ruchu. Vedoucí 

práce RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář, 

Jihlava 2019. 

Bakalářská práce pojednává o využití potenciálu části historické Libické stezky na 

území MAS Podhůří Železných hor. Cílem práce je návrh trasy, zastavení a obsahu 

informačních panelů se zaměřením na děti školního věku a rodiny s dětmi. 

Klíčová slova 

naučná stezka; Železné hory; Libická stezka; cestovní ruch; příroda; historie 

 

Abstract 

Chalupová Tereza: Use of historical context of the Libice trail for educational purposes 

and support of the Czech Republic. College of Polytechnical Jihlava. Institute of 

tourism. Head of work is RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. Degree professional 

qualification: Bachelor. Jihlava 2019. 

The bachelor thesis deal with utilization potential part of the historical Libice trails on 

the area MAS Podhůří Železných hor.  The aim of work is developed trails, steps and 

content of information panels concentrate and school-age children and families with 

children. 
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Úvod, motivace a cíl práce 

Tématem bakalářské práce bude tvorba návrhu nové naučné stezky na území, které 

disponuje svou bohatou historií a není do současné doby využité. Jedná se o území 

bývalé obchodní Libické cesty, která procházela nedaleko obce Libice nad Doubravou. 

Toto území se nachází v blízkosti města Chotěboř v Kraji Vysočina.  

V rámci bakalářské práce budu spolupracovat s místní akční skupinou Podhůří 

Železných hor, která v nedávné době vytvořila naučnou cyklotrasu „Za vodou a geologií 

do Železných hor“. Bakalářská práce bude sloužit jako podklad pro MAS Podhůří 

Železných hor k realizaci nového naučného okruhu, který bude navazovat na stávající 

cyklotrasu v Libici nad Doubravou. 

Hlavním úkolem práce bude postupné analyzování dostupných informací, které přispějí 

k vytvoření návrhu nové naučné trasy. Návrh by měl splňovat nejen funkci vzdělávací, 

ale i ekonomickou s využitím již existujícího potenciálu daného území. Další 

myšlenkou pro kvalitní vybudování stezky by měla být i různá finanční náročnost pro 

její jednotlivá zastavení. 

Nově vytvořený návrh naučné stezky by měl sloužit v prvé řadě dětem školního věku, 

ale lze předpokládat, že bude stezka využívána školními kolektivy i rodinami s dětmi. 

Současně by měl návrh přispět také k zatraktivnění města Chotěboře a jeho okolí. 

Dalším důvodem k realizaci návrhu nového naučného okruhu je fakt, že v současné 

době hlavní turistickou atrakcí na území MAS je naučná stezka Údolím Doubravy, kam 

návštěvníci nejčastěji směřují za pěší turistikou. 

Bakalářská práce je klasicky rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

bude zaměřena na současných stav naučných stezek, na jejich charakteristiku, na jejich 

využití v regionu, samostatnou kapitolu bude tvořit historie Libické stezky a přeměnu 

historických cest na naučné stezky. V základních rysech budou v práci popsány 

informace o marketingu cestovního ruchu a tvorbě produktu cestovního ruchu. 

V praktické části bude vytvořen konkrétní návrh trasy, kudy by mohla naučná stezka 

vést. Dále budou vytvořeny návrhy pro jednotlivá zastavení naučné stezky. U každého 

zastavení budou také zmíněny zdroje, které mohou být využity k vytvoření obsahu 

interpretačních prostředků.  
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Motivace 

Téma práce jsem si zvolila proto, že žiji v Chotěboři a v jejím blízkém okolí nejčastěji 

navštěvuji Údolí Doubravy, které je jedinou naučnou stezkou na území MAS. Ráda 

bych proto vytvořila produkt, který by pomohl více zatraktivnit město a jeho blízké 

okolí a vytvořit tak bohatší nabídku pro potenciální návštěvníky. Motivací mi bylo 

poznat více krajinu, která byla dosud nevyužita, i když je z historického hlediska velice 

významná. Hlavním očekávaným přínosem bakalářské práce je budoucí spolupráce 

s MAS Podhůří Železných hor a využití tak mých návrhů v praxi.  
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Cíl práce 

Cílem práce je analýza dostupných informací o obchodní Libické stezce na území 

České republiky. Dalším cílem je návrh naučné stezky "Libická stezka" na území MAS 

Podhůří Železných hor, a to konkrétně návrh trasy, zastavení a obsahu informačních 

panelů se zaměřením na využití jejího edukačně-rekreačního potenciálu ve výuce 

základních škol v oblasti.  
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Teoretická část  

1  Charakteristika území Podhůří Železných hor 

1.1 Poloha a rozloha  

Území MAS Podhůří Železných hor se nachází v severní části Kraje Vysočina a hraničí 

s Pardubických krajem.  Jedná se především o zemědělskou krajinu s chráněnou 

hodnotou. V jihovýchodní části území spadá do chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

Na území se nachází Národní geopark Železné hory. Krajina je významná díky své 

obrovské zásobárně pitné vody. Myšlenka vytvoření MAS na tomto území vznikla 

z iniciativy starostů obcí, neziskových organizací a místních podnikatelů. Na relativně 

velkém území vznikla společnost MAS Podhůří Železných hor, která sdílí  

společensko-socioekonomické zájmy. MAS Podhůří Železných hor tvoří 13 obcí 

(Chotěboř, Maleč, Nová Ves u Chotěboře, Víska, Čečkovice, Jeřišno, Klokočov, 

Rušinov, Lány, Libice nad Doubravou, Dolní Sokolovec, Bezděkov, Sloupno),  

a zároveň spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř. 

Jednotlivé obce dále tvoří 48 částí obcí a nejvíce jich vlastní Chotěboř, Libice nad 

Doubravou a Maleč. Celková rozloha území se rozkládá na 13 887 ha. Územím protéká 

řeka Doubrava, která se postupně přetvořila v kaňonovité údolí díky prohlubování 

řečiště (Valehrachová, 2016). 

 

Obrázek 1 – Poloha MAS Podhůří Železných hor v rámci ČR a Kraje Vysočina 

(Valehrachová, 2016) 
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1.2 Přírodní podmínky a vodstvo 

Jak je již patrné z názvu „Železné hory“ tato oblast je bohatá na nerosty. Najdeme zde 

například křemence, diority, permské pískovce, opukové sedimenty, druhohorní 

pískovec. Z hlediska reliéfu dosahuje území nadmořské výšky kolem 600 m n. m.  

a podél toku řeky Doubravy se postupně snižuje pod 500 m n. m., ale v oblasti 

Železných hor nadmořská výška opět roste (Valehrachová, 2016). 

1.3 Přírodní památky na území MAS 

Chotěboř jako největší obec je významná i z historického hlediska, díky tomu se na 

území nachází 34 kulturních nemovitých památek. Za zmínku stojí zámek s parkem, 

který postaven v barokním stylu. V současné době se v zámku nachází Městské 

muzeum s historicko-vlastivědnou expozicí. Zámek je ve vlastnictví majitele Jana 

Josefa Dobrzenského. Na území MAS najdeme celkem 19 přírodních památek, z toho je 

9 památných stromů. Nejvýznamnější památkou je památný strom Klokočovská lípa, 

někdy také nazývána Tisíciletá lípa. První zmínky o ní byly již v roce 1883. Druhou 

nejstarší lípou je Lánská lípa, která se nachází v obci Lány. Zmínky o ní sahají do roku 

1908. Přírodních rezervací nacházející se na tomto území je celkem pět  

a k nejznámějším patří například Spálava nebo Údolí Doubravy (Valehrachová, 2016). 

1.4 Ubytovací zařízení 

Z údajů Českého statistického úřadu lze zjistit, že na území MAS se nachází celkem 

12 ubytovacích zařízení. (Český statistický úřad, 2019) Nejvíce jich najdeme v obci 

Chotěboř, kde je možné ubytování ve dvou hotelích, a to v hotelu Vysočina, který se 

nachází přímo na místním náměstí, a dále hotel Fantazie, který sídlí naproti místnímu 

zámku. Další ubytovací zařízení je možné využít v obci Libice nad Doubravou 

v restauraci a penzionu U Bambuchů (Valehrachová, 2016). 

1.5 Dopravní infrastruktura 

Na území MAS se nenachází žádná silnice I. třídy, ale především komunikace II. a III. 

třídy. Nejdůležitější komunikací je silnice II/345 ve směru Ždírec nad Doubravou – 

Chotěboř – Golčův Jeníkov.  Další důležitým tahem je silnice II/344 ve směru 

Havlíčkův Brod – Chotěboř – Libice nad Doubravou – Rušinov.  
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Tyto dvě trasy jsou díky své důležitosti zařazeny mezi páteřní silniční sítě Kraje 

Vysočina (Valehrachová, 2016). 

2 Analýza současného stavu naučných stezek 

Naučné stezky jsou důležitou součástí cestovního ruchu. Díky nim se lidé mohou 

pohybovat po přírodních či kulturních územích, objevovat nová místa nebo se v rámci 

naučné stezky mohou dozvědět informace o dané oblasti, kde se nacházejí. 

Na téma naučných stezek bylo zpracováno na VŠPJ již několik bakalářských prací, 

několik z nich bylo zaměřeno na žáky základní školy, ale žádná nebyla zpracovaná 

v okolí Chotěbořska. Za zmínku stojí například Honsová (2017), která napsala 

bakalářskou práci na téma „Naučná stezka v modelové oblasti pro žáky základní školy“ 

nebo Junková (2015) píše o naučné stezce ve městě Polička.  

Na jiných školách v ČR bylo napsáno mnoho prací souvisejících s tématem naučných  

a historických stezek. Jana Krabicová (2012) se ve své závěrečné práci zabývá návrhem 

projektu školní naučné stezky s možností zapojení ekologických her. Mgr. Klára 

Vondálová (2014) se v diplomové práci zaměřovala na využití naučné stezky jako 

součást výuky na 1. stupni Základní školy. Je dobré zmínit závěrečnou práci Terezy 

Čejkové (2018), která se ve své bakalářské práci věnovala návrhu historické stezky 

v regionu města Plzeň.  

V ČR bylo napsáno několik článků o historických stezkách. Martínek a kolektiv (2014) 

zmiňují vytvoření publikace s názvem „Poznáváme historické cesty“. V publikaci se 

zaměřují na význam a hodnoty zaniklých historických komunikací na severozápadní 

Moravě a ve východních Čechách. Votavová (2010) vytvořila v rámci své absolventské 

práce veřejné dotazníkové šetření na téma „Historické stezky v ČR“. Některé otázky se 

přímo týkají historických stezek. Z jejího šetření vyšlo, že 46 % respondentů nezná 

žádnou historickou stezku. Pouhých 6 % dotazovaných odpovědělo, že mají povědomí  

o historických stezkách. Dále se objevilo, že by respondenti měli zájem o zájezd po 

stopách historických stezek, ale potřebovali by získat více informací. Z dotazníkového 

šetření je patrné, že jsou návštěvníci na potenciální historické stezce ochotni strávit celý 

víkend. Nejčastěji preferovali vzdálenost trasy 5-15 km.  
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Motyčková a Šír (2010) se ve své knize věnují naučným stezkám v České republice. 

Zmiňují přes 500 naučných stezek, ale podrobněji popisují pouze sedmdesát.  

Od zahraničních autorů je vhodné uvést i literaturu v anglickém jazyce. Timothy (2015) 

jako jeden z mála vytvořil komplexní soubor, který se zabývá turistickými trasami 

z pohledu cestovního ruchu a rekreace.  

3 Marketing cestovního ruchu  

Je obecně známé, že hlavním cílem organizací cestovního ruchu je uspokojování potřeb 

zákazníků v době pobytu mimo místo trvalého bydliště. V rámci marketingových plánů 

cestovního ruchu na daném území je důležité zohledňovat veškeré potřeby účastníků  

a poskytnout jim tak dokonalý produkt. 

Marketing lze vymezit mnoha způsoby. Goeldner a Ritchie (2014) popisují marketing 

jako velmi širokou koncepci, z nichž prodej a reklama tvoří jen dva segmenty – je 

zaměřený na cíl, strategický a řízený. Podle Kotlera (2000) lze marketing chápat jako 

umění a vědu výběrových cílových trhů, získání a udržování rostoucího počtu 

zákazníků pomocí vytváření a dodávání vysoké spotřebitelské hodnoty. Jakubíková 

(2012) vymezuje pojem marketing ve třech rovinách: marketing jako kultura, marketing 

jako strategie, marketing jako taktika. Marketing jako kultura je podniková kultura, jejíž 

hlavním cílem je uspokojování potřeb a přání zákazníka co nejefektivnějším způsobem. 

Marketing jako strategie klade důraz na strategické podnikatelské jednotky, které se 

zabývají tržní segmentací a umisťování produktu do myslí zákazníka. Marketing jako 

taktika je tvořena marketingovými manažery, kteří volí různé taktiky tvorby 

marketingového mixu. 

“Marketing is about anticipating demand, recognising it and finally satisfying it, in 

short understanding consumers wants and needs, as to what can be sold, to whom, 

when, where and in what quantities” (Holloway, Ch., J, 2004, s. 7). 

Ryglová (2009) zmiňuje, že základní přístup marketingu cestovního ruchu je použití 

marketingového mixu „4P“ (produkt, cena, distribuce, propagace). Všechny tyto prvky 

jsou proměnné nástroje, které může managment ovlivňovat a přizpůsobovat změnám 

v okolí. Prostřednictvím marketingového mixu může firma realizovat své stanovené cíl, 

ale v praxi neexistuje žádný univerzální postup.  
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Firma využívající marketingového mixu a realizuje své cíle prostřednictvím 

spokojených recenzí od svých zákazníků, proto by měl marketingový mix respektovat 

požadavky cílového segmentu. Prvním prvkem je produkt, který je různými autory 

popisován odlišně. Dále podle Ryglové (2009) můžeme produkt cestovního ruchu 

charakterizovat jako soulad působení materiálních zdrojů a nemateriálních zdrojů. 

Z hlediska poptávky je nutné, aby produkt splňoval požadavky na atraktivnost, 

přístupnost a nutnost upoutat návštěvníka. Produktem je také to čímž se organizace 

nebo region cestovního ruchu prezentuje a na co láká své turisty. Charakter produktu je 

většinou utvářen spoluúčastí návštěvníků a podílejí se na vytváření atmosféry daného 

místa, proto při tvorbě produktu je důležité vnímat destinaci očima zákazníka. Když si 

zákazník vybírá destinaci, nejčastěji se rozhoduje podle image destinace a ta je velmi 

důležitým komponentem produktu destinace. Dalším prvkem marketingového mixu je 

cena. Cena hraje důležitou roli pro zákazníka při jeho výběru destinace. Na rozdíl od 

ostatních prvků marketingového mixu, které produkují náklady, cena je výnosná. 

V cestovním ruchu není cena za jednu službu, ale cena za soubor jednotlivých služeb  

a faktorů, které mohou ovlivňovat cenu je více. Jedná se o náklady, povahu konkurence, 

pružnost poptávky, objem prodeje, podnikové cíle a životní cyklus výrobku. Distribuce 

služeb má proměnlivé distribuční cesty na rozdíl od distribuce výrobku. Služby jsou 

distribuovány přímo, kdy služba vede přímo k zákazníkovi nebo zprostředkovaně mezi 

více zprostředkovatelů. Posledním prvkem je propagace s tím je spojený pojem 

marketingová komunikace a cílem komunikace je oslovit jednotlivé segmenty trhu tak, 

aby upoutala pozornost potenciálního klienta, seznámit ho s produktem a vytvořit mu 

podnět ke koupi. Marketingová komunikace se člení na přímé a nepřímé propagační 

nástroje. Přímé nástroje jsou: osobní prodej, přímý marketing a teleshopping. Do 

nepřímých nástrojů patří reklama, public relations a podpora prodeje. Základním 

prvkem marketingového mixu je reklama, v cestovním ruchu se, ale využívá všech 

nástrojů. Nejvíce pozornosti je věnováno kvalitně zpracovaným propagačním 

materiálům, jako jsou brožury, mapy, katalogy. 

 

 



Vysoká škola polytechnická Jihlava 

17 

4 Tvorba produktu cestovního ruchu 

Solomon, Marshall a Stuart (2006) uvádějí, že produktem je cokoliv hmotného či 

nehmotného, co uspokojí zákazníka či spotřebitele pomocí procesu směny. Pojetí pojmu 

produkt cestovního ruchu nebo produkt destinace lze vymezit mnoha způsoby. Obecně 

produkt je možné vymezit jako „Cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, 

co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit nějaké přání či potřebu“  

(Kotler, 1991, s. 461). Pásková a Zelenka (2012) vysvětlují produkt cestovního ruchu 

jako souhrn veškeré nabídky soukromého a veřejného subjektu, který podniká 

v cestovním ruchu nebo cestovní ruch koordinuje. 

Palatková (2011) pojem „produkt cestovního ruchu“ vymezuje ve dvou rovinách, a to  

o primární či sekundární nabídce destinace nebo o kombinaci služeb. V cestovním 

ruchu hovoříme o produktu destinace, který můžeme stanovit jako to co je nabízeno na 

trhu různými subjekty destinace a co poptávají návštěvníci destinace, co nakupují, 

spotřebovávají a co také uspokojuje jejich potřeby. Jde o tzv. mix ekonomického, 

marketingového a legislativního pohledu. Spolu s pojmem produkt destinace je nutné 

vymezit také nabídku a poptávku destinace.  Nabídkou destinace rozumíme nějaký 

souhrn statků a služeb, které se snaží destinace realizovat na trhu cestovního ruchu. 

Předmětem takové nabídky jsou veškeré služby a zboží, které poskytují veřejné  

i soukromé sektory nebo také v některých případech i neziskové sektory. Objektem 

nabídky jsou také volné statky, které slouží k uspokojování potřeb návštěvníků 

destinace v daném čase a na určitém místě. Poptávku destinace je možné stanovit jako 

projev potřeb účastníka cestovního ruchu směnit za určité množství peněz za služby  

a statky v destinaci, které jsou vykonávány během pobytu v dané destinaci, před cestou 

do ní nebo také po návratu z destinace.  

Světová organizace cestovního ruchu vytvořila příručku s názvem „Handbook on 

Tourism Product Development“, ve které popisuje vývoj produktu CR a nastiňuje 

základní prvnky procesu plánování.  V příručce vyzdvihuje principy prostřednictví 

několika úspěšných přístupů a případových studií z celého světa a uvádí osvědčené 

postupy, podle kterých mohou destinace posoudit svůj vlastní systém vývoje produktů 

(Handbook on Tourism Product Development, 2011). 
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Palatková (2011) vymezuje tvorbu produktu destinace jako proces orientovaný na 

návštěvníka destinace, založený na existenci vertikální a horizontální spolupráci s cílem 

zajištění potřebných kvalit a vlastností vytvářených produktů. Tvorba produktu 

představuje souvislý proces, na kterém se podílejí všechny subjekty destinace. Měla by 

být založena na marketingovém výzkumu soustředěný na zkoumání potřeb návštěvníků 

destinace a dále také na průzkumu konkurence. 

V případě tvorby produktu je využíváno tří analytických nástrojů:  

- SWOT analýza produktu 

- analýza nejdůležitějších charakteristik produktu a jejich přínosů pro návštěvníka 

- analýza životního cyklu produktu 

(Palatková, 2011) 

Zelenka (2007) naopak říká, že produkt cestovního ruchu je možné určit v různých 

úrovních komplexnosti. Od poskytnutí či zprostředkování jednotlivé služby dále přes 

soubor nabízených služeb až po destinaci jako celkovou nabídku atraktivit, služeb  

a potenciálních zážitků. 

5 Naučné stezky  

Vývoj naučných stezek  

Historie naučných stezek sahá do 20. století, konkrétně do roku 1965, kdy byla otevřena 

první naučná stezka na území Československa ke Dnům ochrany přírody ve státní 

přírodní rezervaci Medník ve Středočeském kraji (Čeřovský a Záveský, 1989). První 

naučnou stezkou na území České republiky je považována Köglerova stezka 

vybudovaná na Krásnolipsku rodákem Rudolfem Köglerem v roce 1941. Stezka 

prochází pestrou přírodou na pomezí chráněné krajinné oblasti Lužické hory, 

Labské pískovce a Národním parkem České Švýcarsko (Köglerova naučná stezka, 

2016). Významný rozvoj naučných stezek pokračoval od 60. let 20. století. 

Vymezení naučných stezek 

Naučné stezky jsou značené vzdělávací trasy, které vedou významnými oblastmi, jak 

z přírodního, tak z kulturního hlediska.  
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Na těchto stezkách jsou vymezeny významné objekty a jevy, které jsou postupně na 

jednotlivých zastavení rozpracovány (Čeřovský a Záveský, 1989). 

Kategorie naučných stezek: 

• krátké trasy – do 5 km, obsahově bohaté, zpravidla okružní  

• středně dlouhé trasy – 5-15 km, s dostatečně bohatým obsahem, někdy můžou 

být i okružní, někdy také rozdílným výchozím a cílovým místem 

• dlouhé trasy – přes 20 km, vlastivědně turistického charakteru, rozděleny  

do etap  

(Čeřovský a Záveský, 1989) 

Kocián (2016) vymezuje naučnou stezku jako pěší turistickou značenou trasu, jejímž 

cílem je návštěvníkovi podat zajímavé informace o přírodovědných, vlastivědných nebo 

historických souvislostech v dané oblasti, kudy prochází. Zelenka a Pásková (2012) 

definují naučnou stezku jako trasu, která je založená na přírodně nebo kulturně 

zajímavých místech s vyznačením zajímavých míst pomocí tabulí s popisem místní 

fauny a flóry i kulturních památek. 

Počáteční naučné stezky byly vytvářeny jako organizované prohlídky památkových 

objektů, proto údajně jedním z jejich typů jsou naučné stezky s průvodcovskou službou. 

Jedná se osobu, která je předem seznámena s danou problematikou a doprovází tak 

návštěvníky a podává jim vhodný výklad. V ČR jsou takové prohlídky s výkladem 

prováděny v krasových jeskyních či skalních městech. Zásadním problémem je však 

nedostatečná úroveň výkladu. Výhodou tohoto typu je kontakt průvodce 

s návštěvníkem, který může ihned reagovat na jejich podněty. Nejčastějším typem jsou 

tzv. samoobslužné naučné stezky, kdy si návštěvník trasu prochází sám a výklad mu 

poskytují různé podklady jako jsou průvodcovské brožury, či informační panely přímo 

v terénu. Výhodou tohoto typu naučných stezek je, že si návštěvník sám určí tempo 

prohlídky a množství informací, které chce přijmout. Dalším typem jsou stezky 

s kombinovaným výkladem, a to je kombinace předchozích typů (Čeřovský a Záveský, 

1989). 
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Vedle naučných stezek, které jsou zaměřeny na přírodní či kulturní bohatství daného 

území stojí také stezky s tematickým obsahem. Nejčastějším tématem jsou historické 

stezky, lesnické, geologické, vlastivědné, přírodně ochranářské, městské nebo sportovní  

(Stezky info, 2019). 

Počet naučných stezek v současné době není nikde vymezen, jelikož stezkou může být 

jakákoliv stezka s několika zastaveními, a výklad je podávám prostřednictvím 

interpretačních prostředků (informační tabule). Motyčková a Šíř (2010) v průvodci 

naučnými stezkami České republiky uvádí, že je v současnosti u nás více než 500 

naučných stezek. Růžička (2012) naopak uvádí, že nyní se na území České republiky 

nachází přes 400 naučných stezek. Server www.naucnoustezkou.cz udává nejvyšší 

počet, a to až 700 naučných stezek. 

Pauknerová a Woitsch (2017) vytvořili případovou studii, ve které se zabývají 

porovnáním dvou naučných stezek na území Českého Brodu a Tachova. Naučné stezky 

zkoumali z hlediska obsahové stránky, která byla zaměřena na textové a obrazové 

informace a na celkovou faktografii vymezených naučných stezek. Zkoumají také 

stezky z hlediska zábavného pojetí a provázaností trasy s jinou turistickou trasou. Ve 

své studii se především zaměřují na to, že je v současné době v ČR existuje mnoho 

naučných stezek. Zmiňují se, že v roce 2017 mohou dosahovat až 1000 a nejsou do nich 

započítány jednotlivé bodové informační panely, kterých je v ČR nespočet, a jejich 

počet stále roste.  Zároveň vymezují, že specializované práce zaměřené na naučné 

stezky, jejichž podobou je většinou turistický průvodce nebo soupis stezek, postrádají 

kritické zhodnocení, a proto se ve své studii zabývají také kritickým přístupem. 

Zabývají se otázkou odhalování a rozborem záměru tvůrců naučných stezek, kteří se 

někdy snaží záměrně manipulovat s návštěvníky.  Z výzkumu dospěli k názoru, že obě 

naučné stezky jsou faktograficky správně a nedochází tak k zmatení návštěvníka, což je 

výjimkou, protože nově vznikající naučné stezky obsahují často informace nevztahující 

se k dané problematice. 

Vybavení naučných stezek 

Vybavení naučných stezek je různé, ale pro lepší orientaci v terénu je důležité, aby 

stezka byla značená. Pokud naučná stezka vede v celé délce již po existující turistické 

cestě je zachováno značení pro turistické cesty. V opačném případě,  
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pokud naučná stezka vede mimo turistickou cestu je nutné ji označit smluvenou 

turistickou značkou pro naučné stezky. Jedná se o bílý čtverec o rozměru 100 x 100 mm 

se zeleným pruhem o šířce 30 mm, vedoucí úhlopříčně z levého horního rohu do 

pravého dolního rohu značky. Číslo jednotlivých zastavení je umístěno uprostřed 

značky oranžovou nebo červenou barvou.  Některé stezky mohou být odlišně značení, 

jedná se například o značku s tzv. místním psaníčkem nebo specifické značení, jako je 

třeba značka s logem.  Pro umístění v terénu platí stejná pravidla jako pro značení 

turistických cest a to, že značky se umisťují na dohled ve směru prohlídky. Nejčastěji se 

jedná o značky malované na stromech či skalních útvarech nebo jsou značky vytvořené 

z plechu či papíru připevněné na dřevěném sloupku nebo kovové tyči  

(Čeřovský a Záveský, 1989). 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - značení naučných stezek (Turistické značky, 2019) 

 

Na první obrázku se nachází klasická turistická značka naučných stezek, vedle je značka 

s číslem zastavení na naučné stezce a poslední obrázek znázorňuje jiný typ značení 

naučných stezek. 

Základní výklad naučné stezky a orientace v terénu jsou dány směrovkami nebo 

informačními tabulemi. Zastávky naučné stezky jsou většinou rovnoměrně ve stejných 

intervalech rozmístěny po celé délce trasy. Každá zastávka je očíslována vzestupně od 

výchozího bodu ke koncovému. Jednotlivá zastavení jsou prezentována jako konkrétní 

tematický okruh na trase a měla by popisovat přímo konkrétní místo, kde návštěvník 

stojí a co vidí. Na informačním panelu daného zastavení nalezneme vysvětlující text na 

konkrétní téma, které turisty provádí po celou dobu stezky. Častokrát najdeme na 

informačních panelech kromě obsahu také související obrázky či mapy (Stezky info, 

2019). 

Podoba informačních tabulí může být různá. Panely jsou umístěny přímo v terénu  

a musí být zvolené takové provedení, které dokonale zapadá do daného přírodního 

prostředí a nesmí působit rušivě.  
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Růžička (2012) ve svém příspěvku uvádí, že není nutné vždy využívat informační 

tabule. Upozorňuje na to, že je možné podat informace návštěvníkům o daném území  

i jiným způsobem než vytvořením informačních panelů. V článku dále popisuje další 

možnosti technických způsobů, jak interpretaci umístit.  

Využití naučných stezek pro výchovně vzdělávací účely 

Naučné stezky jsou využívány různými typy lidí, skupinami i věkovými generacemi. 

Účel stezek je především cesta za poznáním nových míst a krás přírody. Pokud jde  

o vzdělávání dětí a mládeže k ochraně přírody a péči k životnímu prostředí je možné 

naučné stezky využit i pro tyto účely (Čeřovský a Záveský, 1989). 

Speciální využití mají ty naučné stezky, které byly zřízeny přímo pro výchovu dětí  

a mládeže v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí. Žáci se aktivně podílejí 

na budování a využití naučné stezky. Jedná se například o Školní naučné stezky, 

tzn. naučné stezky v blízkosti škol (Čeřovský a Záveský, 1989). 

Příkladem takové školní naučné stezky může být „Školní naučná přírodopisná stezka 

Krivoklát“. Jedná se o stezku, která vznikla z iniciativy základní školy v Křivoklátě 

ve spolupráci s CHKO a BR Křivoklátsko. Na jednotlivých zastaveních jsou tištěné 

tabule, který mají charakter přírodopisné učebnic a jejím obsah jsou 4 různá témata-

geologie, péče o ptactvo, péče o zvěř, ostatní témata botanika, zoologie, lesnictví 

(Čeřovský a Záveský, 1989). 

Další taková přírodní naučná stezka se nachází v areálu gymnázia Chotěboř. Expozice 

s názvem U Platanu byla vytvořena ve spolupráci s Geoparkem Železné hory a její 

slavnostní otevření proběhlo v roce 2012. Jejím tématem je minulost Země  

a návštěvníci lze mohou spatřit různé druhy hornin z okolí Železných hor. Expozici 

mohou navštívit nejen studenti v rámci své výuky, ale také široká veřejnost. Součástí 

expozice byly vytvořeny i pracovní listy, které jsou dostupné v informačním centru 

v Chotěboři (Geopark Železné hory, 2019). 

V blízkém okolí Chotěboře se nachází jedna klasická naučná stezka, která byla 

vytvořena organizací Geopark Železné hory. Tato naučná stezka nese název Údolí 

Doubravy.  
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Její výchozí bod se nachází v obci Bílek a následuje tok řeky Doubravy, která 

meandruje zalesněným údolím patřící do chráněné krajinné oblasti Železné hory 

a trasa končí v Chotěboři. (Geopark Železné hory, 2019) 

6 Naučné stezky v regionu a jejich využití 

Údolím Doubravy 

V blízkém okolí Chotěboře se nachází středně náročná naučná stezka, která byla 

vytvořena organizací Geopark Železné hory. Tato naučná stezka nese název Údolí 

Doubravy. Její výchozí bod se nachází v obci Bílek a následuje tok řeky Doubravy, 

která meandruje zalesněným údolím patřící do chráněné krajinné oblasti Železné hory 

a trasa končí Horního mlýna u Chotěboře nedaleko naší Libické stezky. Nejvyšším 

vrcholem této stezky je skalnatá věž zvaná Čertův stolek a na protější straně se tyčí 

skalní útvar Sokolohrady, který se pyšní svou vyhlídkou na část údolí. Naučná stezka 

seznámí návštěvníky se zajímavými geomorfologickými jevy, typickými rostlinami  

a živočichy pro tuto oblast (Železné hory, 2019). 

Stezka poznání 

Místní akční skupina Podhůří Železných hor ve spolupráci ještě s dalšími dvěma MAS 

v okolí vytvořili naučnou stezku s názvem „Stezka poznání“. Hlavní myšlenkou bylo 

vytvořit naučnou stezku ve větším rozsahu, a to konkrétně dosahující až 130 km  

a propojující území těchto tří MAS. Stezka začíná v Chotěboři a končí ve městě 

Humpolec. Je určená spíše pro cyklisty i motoristy (Podhůří Železných hor, 2019). 

Za vodou a geologií do Železných hor – geocyklotrasa  

Další naučnou stezkou na našem území je geocyklotrasa „Za vodou a geologií do 

Železných hor,“ která byla vytvořena také MAS Podhůří Železných hor a navazuje na 

myšlenku již existujících naučných cyklotras MAGMA a MAGEO vybudovaných 

Geoparkem Železné hory. Jedná se o nízkonákladový projekt, neboť interaktivní mapu  

a brožuru geocyklotrasy vytvořili studenti Gymnázia Chotěboř v rámci svých projektů. 

Naučná geocyklotrasa vytvořená MAS Podhůří Železných hor zahrnuje čtyři trasy  

a každá měří v průměru 30 km. Nejvhodnější je absolvovat trasu na kole, ale je možné ji 
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v určitých úsecích zdolat i jako pěší turista.  Jak již název napovídá, stezka poukazuje 

na podzemní přírodní bohatství, které se v Železných horách ukrývá, a to především 

zásoby pitné vody. Podrobná brožura naučné cyklotrasy viz. Příloha 1 (Podhůří Železné 

hory, 2019). 

Marketing a propagace Geocyklotrasy „Za vodou a geologií“ 

Z důvodu nedostatečné propagace a podpory ze strany města není o ni mezi návštěvníky 

velký zájem. Místní obyvatele jsou nedostatečně informování o existenci této stezky.  

Na webových stránkách MAS Podhůří Železných hor je v kapitole „akce a projekty“ 

zmíněna geocyklotrasa. Pod článkem jsou přiloženy soubory ke stažení, jako je brožura 

geocyklotrasy a také pozvánka na slavnostní otevření. Ukázka brožury viz. Příloha 6. 

Geopark Železné hory 

Geopark Železné hory se rozprostírá na území o velikosti 777 km2    

a jeho převážnou část tvoří Pardubický kraj. Okrajové části geoparku se nacházejí 

v okolí města Ždírec nad Doubravou a Chotěboře, čímž zasahuje také do kraje Vysočina 

a z jedné třetiny je geopark tvořen Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory.  

Mimo jiné se na území nachází přes 70 dalších chráněných území. V lokalitách 

Geoparku Železné hory se rozkládá 22 naučných stezek, a to nejen s geologickou 

tématikou a tři geologické cyklostezky (Geopark Železné hory, 2019). 

Naučná geologická stezka MAGEO 

Naučná stezka s názvem MAGEO neboli Malý GEologický Okruh je dlouhá 29 km  

a začíná ve městě Přelouč končí ve městě Chvaletice. Počáteční a koncové zastavení je 

situováno z technických důvodů na místních nádražích. Stezka je vhodná pro všechny 

věkové kategorie i návštěvníky v oboru geologie či přírodovědy. K naučné stezce 

MAGEO je vytvořen podrobný popis trasy s mapou a označenými informačními 

tabulemi a je možné si ho veřejně stáhnout na internetových stránkách geoparku. 

Jednotlivé informační tabule jsou jednoduché. Obsahují poutavý obrázek se stručným 

popisem, čím je místo významné a ve spodní části je znázorněna mapa s výškovým 

profilem cyklostezky (Geopark Železné hory, 2019). 
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Naučná geologická stezka MAGMA 

Naučná stezka MAGMA, jejíž zkratka je MAlebný Geologický Maglajz, je první 

geologickou stezkou na území ČR. Na této naučné stezce se návštěvník dozví  

o geologické minulosti Železných hor na území Hlinecka až k městu Chrudim. Celková 

délka trasy činí 56 kilometrů a je vhodná pro všechny věkové kategorie.  

Vzhled jednotlivých zastaveních opět tvoří poutavý obrázek a stručně popsané zajímavé 

území. Ve spodní části je též mapa s výškovým profilem. (Geopark Železné hory, 

2019). Ukázka informační tabule viz. Příloha 7. 

Marketing Geoparku Železné hory 

Nejenom koncept celého geoparku, ale také kvalitní zpracování webových stránek je 

známkou kvalitního marketingu organizace. Webové stránky jsou tvořeny několika 

podkapitolami. V podkapitole Geoturistika je možné si vybrat z několika dalších 

menších kapitol, ve kterých se objevují například informace o informačních centrech, 

kde je nalézt a jaké služby nabízejí. Můžeme získat například informace i o stálých 

expozicích nejen v přírodě. Dále se v podkapitole „Geoturistika“ objevují tipy na 

výlety, informace o naučných stezkách na území geoparku nebo o školení geoprůvodců. 

Geoprůvodcem se může stát jak student střední či vysoké školy, ale i senior. Kurz je 

ukončen certifikační ústní zkouškou. V poslední podkapitole „Kde se to tu vzalo?“ se 

nacházejí veškeré informace o tom, kde se objevily minerály a zkameněliny a proč je 

nacházíme na různých místech. Geopark Železné hory nabízí různé formy vzdělávání 

pro základní a střední školy, pořádá školní výlety na Chrudimsku a Hlinecku a nabízí 

různé kurzy a exkurze i pro studenty vysokých škol. Produktů, které nabízí geopark je 

nespočet, ale zajímavostí, kterou geopark v roce 2017 představil, je vlastní výroba piva 

s názvem SMOKED IRON – svrchně kvašené pivo vyrobeno z ječného sladu a je přímo 

z nitra Železných hor (Geopark Železné hory, 2019). 

Naučné stezky v okrese Havlíčkův Brod 

Na území Havlíčkobrodska se nachází šest naučných stezek a každá je něčím 

výjimečná. První naučná stezka se nazývá „Park Budoucnost – Vlkovsko.“ Tato naučná 

stezka se nachází přímo ve městě Havlíčkův Brod, a to konkrétně v jeho příměstských 

lesích. Je dlouhá 3 km a vede skrz městský park Budoucnost až do příměstských lesů 
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zvaných Vlkovsko. Celá stezka upozorňuje a seznamuje turisty s místní kaskádou 

krásných rybníků, rybníčků s okolními lesy. Další stezka nacházející se na 

Havlíčkobrodsku se nazývá po obci „Sobíňov“, která leží nad řekou Doubravou mezi 

CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o okružní naučnou stezku měřící 

6,5 km, která popisuje přírodní zajímavosti v okolí obce a její historii (KČT-Havlíčkův 

Brod, 2019). 

7 Využití historických cest pro tvorbu naučných stezek 

Díky své geografické poloze byla Česká republika již za dávných věků tranzitní zemí  

a byla pokryta hustou sítí obchodních stezek. Některé z nich zanikaly, ale některé zde 

zůstaly po staletí. Existují některé publikace, které se stezkami zabývají. Jednou z nich 

je kniha „Duše krajiny“ od Radana Květa (Květ, 2003), který ve své knize popisuje  

vznik a vývoj stezek a jejich podobu. Kniha také obsahuje mnoho map souvisejících 

s historickými stezkami. Některé z těchto stezek byly znovu „vyzdviženy na povrch“  

a použity jako produkt cestovního ruchu. Příkladem těchto stezek je  

Jantarová stezka a Zlatá stezka.  

7.1 Jantarová stezka 

Jantarová stezka byla hlavní obchodní cestou spojující sever Evropy, konkrétně pobřeží 

Baltského moře se zbytkem Evropy a zeměmi ve Středozemním moři. Své jméno 

získala po jantaru, vzácné surovině, se kterou se nejvíce obchodovalo. Od této hlavní 

Jantarové stezky, která se linula východní částí Moravy, se dále vyvíjely ostatní stezky 

na území Čech a Moravy. Po stezkách se převážely různé suroviny, zboží a otroci. 

(Jantarová stezka, 2019) 

V současné době byla na její trase vytvořena Moravská jantarová stezka, která je 

společným projektem Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Oficiálním 

partnerem projektu je státní agentura Czech Tourism. Pro vytváření nových zajímavých 

zážitků, včetně kompletace služeb a vytváření nabídek pro domácí  

i zahraniční návštěvníky byla zřízena cestovní kancelář Amber Travel se sídlem 

v Mikulově, která má jako jediná výhradní právo prodávat produkt Moravská jantarová 

stezka. Jedná se o produkt, který přináší jedinečné zážitky pro domácí i zahraniční 

turisty, a to pomocí pěti hlavních témat: Hrady a zámky jako z pohádky, Stezka 
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neobyčejných chutí a vůní, Bohatství jantarové stezky, Putování za zdravím a Stezka 

pro celou rodinu. Každé z těchto témat nabízí zajímavá místa či aktivity v daném území. 

V rámci tématu „Bohatství jantarové stezky“ má návštěvník možnost zamířit na 

neobyčejná místa, poutní místa, krásy Moravy, ale také na pečlivě upravené cyklostezky 

vytvořené v rámci projektu dálkové cyklistické trasy o délce cca 300 km. Cyklotrasy tu 

původní Jantarovou stezku přímo nekopírují, ale spojují zajímavá místa na Moravě od 

severovýchodu po jihozápad. Trasa je rozdělena do dvou cyklotras. Z nichž první je 

„Jantarová stezka“ vedoucí z Vídně přes Moravu až do Krakova a druhá trasa zvaná 

„Amber Trail Greenways“, která začíná v Budapešti, dále vede ke slovenským 

hranicím, podél Dunaje a také končí v Krakově (Jantarová stezka, 2019). 

 

Obrázek 3 – cyklotrasa na Jantarové stezce (Top bicycle, 2019) 

 

Zlínský kraj jako autor tohoto projektu vytvořil unikátní produkt cestovního ruchu, 

který je jedinečný v České republice a výjimečnost Moravské jantarové stezky vychází 

nejen z vysoké a atraktivní turistické nabídky Moravy a Slezska, které jsou 

prezentovány pod jednou značkou, ale také z výjimečné spolupráce Zlínského kraje 

s dalšími moravským kraji a dalšími turistickými organizacemi, které se na tomto 

celomoravském produktu podílejí (Amber Trail, 2019). Jelikož turistické oblasti na 

tomto území mají málo společných nadregionálních produktů, díky tomuto společnému 

projektu dojde k cílenému marketingu a k vytvoření nadregionálního produktu, ke 

zlepšení cestovního ruchu a ke zvýšení návštěvnosti v regionu Moravy a Slezska 

(Zlínský kraj: Moravská Jantarová stezka, 2019). 
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7.2 Zlatá stezka  

Stejně tak jako předchozí stezka i tato má svou dávnou historii. Po zlaté stezce se ve 

středověku do českých zemí z východoalpských ložisek dovážela sůl. Byla 

přepravována po řece do Pasova a odtud pak na zádech soumarských koní po Zlaté 

stezce přes území Šumavy až do Čech. Po této obchodní cestě se také dovážely také 

drahé látky, jižní plody, koření a víno (Prachatice: Zlatá stezka, 2019). 

 

V oblasti Prachatic a Šumavy byl vytvořen produkt cestovního ruchu, kterým je nese 

název „Zlatá stezka“. V rámci projektu Interreg, navazuje Zlatá stezka na 

stejnojmennou síť ve východním Bavorsku. Na české straně zaujímá 203 km 

v Plzeňském kraji a 86 km v jižních Čechách v celkové délce stezka měří 289 km. 

Jednotlivé spojovací přeshraniční trasy propojují úseky na české straně s německou 

Zlatou stezku, a tak lze překročit hranice celkem na 13 místech. Zlatá stezka prochází 

v celé své délce (od Hornofalckého lesa a Českého lesa přes Bavorský les a Šumavu) 

„Zelenou střechou Evropy,“ což je označení největšího souvislého lesního území střední 

Evropy (Zlatou stezkou, 2019). 

Zlatá stezka začíná v jižních Čechách na hraničním přechodu Mlaka na české straně  

a postupně se ubírá po staré obchodní cestě Národním parkem Šumava. 

Dominantou této stezky je renesanční město Prachatice. V městském muzeum lze najít 

interaktivní expozici Zlaté stezky, kde se návštěvníci mohou dozvědět o historii celé 

stezky (Prachatice: Zlatá stezka, 2019). 

Jihočeská centrála cestovního ruchu vytvořila projekt s názvem Zlatá stezka – síť 

turistických cest na „Zelené střeše Evropy.“ Cílem projektu je vytvoření paralelní pěší 

Zlaté stezky na českém území k té již fungující v Bavorsku. Jde jim především  

o spolupráci se sousedním Německem s tím, že společné přírodní a kulturní dědictví tak 

zvýší atraktivitu našeho území. Zlatá stezka je poměrně novinkou na tomto území,  

a proto je dokončení projektu plánované na konec června tohoto roku (Jihočeská 

centrála CR, 2019). 
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Obrázek 4 – Zlatá stezka na české straně (Zlatou stezkou, 2019) 

8 Libická cesta 

Historie 

Horák a Chramosta (2018) vymezují první dochované zmínky o „Cestě Liběcké“, které 

se dochovaly v listině z roku 1144-1146. V této listině kníže Vladislav II. potvrzuje 

darování tehdy Liběckého újezdu biskupství v Olomouci knížeti Soběslavovi I. Z listiny 

vychází, že v tomto újezdu přebývala stráž, která měla na starostí hlídat cestu a bez 

nařízení knížetem nikomu nepovolit vstup či výstup ze země české. Hlavním sídlem této 

stráže bylo „Hradiště“, které leží v těsné blízkosti cesty Libické. V olomoucké listině 

byly dále stanoveny hranice újezdu, kde z jedné strany teče řeka Kamenice a z druhé 

strany cesta Ljubětina.  

Stehno (2014) vysvětluje ve svém díle vznik názvu. Název „cesta Libětina“ pochází 

z osobního jména Ljubjata, který kdysi se svou čeledí prosekal pralesm cestu z Čech do 

Moravy a naopak, jako v dávných dobách učinil Vintíř přes hvozd šumavský. Jméno 

Ljubjat prošlo několika změnami, až od Ljubjetina cesta, přes Liběckou cestu až po 

Libickou cestu jako nynější osada Libice. Na Moravě se tato cesta může označovat jako 

cesta Žďárská od města Žďáru kudy cesta procházela. 

Horák a Chramosta (2018) vysvětlují dvojí účel stráže: vojenský a finanční. Vojenský 

byl výhradně k hlídání pomezí, bran zemských a pomezných hradů, protože se těmto 

strážím nazývalo „stráž pomezná“. Jejich stanovištěm byl nejčastěji pomezný hrad, tvrz 

či hradiště. Místa tohoto typu byla na vyvýšených místech, aby měli dostatečný rozhled 
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na okolní krajinu. Pro větší bezpečnost byly okolí stanoviště zřízeny zákopy nebo valy. 

Z takového vyvýšeného místa stráž bedlivě hlídala a pozorovala, jestli se neblíží nějaké 

nebezpečí či nepřátelé. Pokud tomu tak bylo strážci signalizovali vpád nepřítele 

ostatním strážným věžím. Strážnice nestáli daleko od sebe, a proto bylo pohodlně 

možné upozornit ostatní strážné na hrozící nebezpečí. Nejčastěji signalizovali kouřem 

ve dne a ohněm v noci. Další úlohou pomezných strážců bylo dbát na schůdný stav 

stezky, udržovat ji v dobrém stavu. Finanční účel stráží byla zaměřen na vybírání cla 

a mýta. Zmínky o vybírání cla a mýta nejsou dostatečně podložené, ale je známo, že clo 

se vybíralo od pěších, co cestou procházeli či obchodníků, kteří mířili cestou Libickou 

z Moravy do Čáslavy. V dobách 11.-12. století byla cesta zakázána, taktéž i dovoz  

a vývoz zboží ze země, ale zda bylo vybíráno v těchto dobách nelze doložit.  

 

Díky některým nálezům je zřejmé, že se touto cestou zboží přepravoval a jedná se tedy 

 o cestu obchodní, která byla velmi živá a důležitá ve své době. 

„Projít zemským hvozdem do Čech bylo povoleno od doby českého knížete Mojmíra II., 

(r.895), až do doby krále Přemysla Otakara II. (1253) pouze třemi tzv zemskými 

branami-stezkami: Trstenickou, Žďársko-Libickou a Haberskou“ (Pospíšil, 2001, s. 13). 

Popsíšil (2001) ve své knize tvrdí, že na Trstenickou stezku se vycházelo z Brna proti 

směru řeky Svitavy. Na stezku Haberskou se z Brna vycházelo proti proudu řeky 

Jihlavy a nejkratší a nejrychlejší propojení Brna a Prahy byla stezka Žďársko-Libická 

(Pospíšil, 2001). 

Průběh stezky  

Cesta začínala na Moravě tam se dále táhla k Břeclavi a poté vedla podél Dyje 

k Ivančicím. V těchto místech se cesta rozdělovala na Třebíč a na Velké Meziříčí. Trasa 

z Velkého Meziříčí vedla do Žďáru nad Sázavou a od této chvíli se cesta nazývá 

Liběcká. Cesta dále pokračovala podél kostela na Zelené hoře, přes Polničku, minula 

Velké Dářko a směřovala hlubokým lesem k obci Radostín. Od této části lemovala tok 

řeky Doubravy až do Ždírce. Poté vedla silnicí pod Chotěboří směrem na Libici nad 

doubravou (Libice nad Doubravou, 2019). 
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Obrázek 5 – Trasa Libické stezky (Libice nad Doubravou, 2019) 

Nálezy na cestě  

Horák a Chramosta (2018) Cesta Libická či Liběcká byla převážně obchodní cesta. Po 

jejich bedrech prošli tisíce kupců se svým zbožím, kteří cestovali z Moravy do Čechy  

a dál a chtěli prodat své zboží na trzích. V pozdějších dobách po cestě také chodili 

vojska, která se přesouvala z jednoho útočiště na druhé. To, že cestou dříve někdo 

procházel potvrzuje Neudoerfl (1892) v knize Politický okres Chotěbořský, ve které se 

píše, že u bývalé obce Zástraň, ležící mezi Hradištěm a obcí Chotěboř, bývalo nejspíše 

tábořiště římských obchodníků se svými karavany. To potvrzují nálezy hojně se 

vyskytujících římských mincí roztroušené v okolí. Jednalo se o mince stříbrné  

i bronzové, pocházející z různých dob. Tábořiště byly mírně ohrazena a díky nim 

vznikali také i osady. Z knihy Horáka a Chramosty (2018) je zřejmé, že podél říčky 

vedoucí k Sopotům (u Nové Vsi) byly nalezeny kamenné mlaty a sekery, aniž by zde 

dříve existovala nějaká sídla. 
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Praktická část 

V praktické části se budu věnovat specifikaci cílové skupiny, návrhu naučné stezky 

v terénu a návrhu jednotlivých zastaveních. Trasa naučné stezky je pouze orientační. 

Pokud by stezka byla v budoucnu realizována je třeba dbát na rozmístění informačních 

bodů v závislosti na vzdálenosti, aby nebyly příliš daleko, ale ani příliš blízko od sebe. 

Provedení jednotlivých zastavení závisí na výši finančních prostředků, které je možné 

použít. Z finančního hlediska mohou mít zastavení následující podobu: 

Finančně náročné 

• informační panel 

• jednoduchá dřevěná deska s obsahem zastavení v hlavičce a ve spodní částí 

vzdělávací prvek  

• vzdělávací prvky v přírodě, dřevěné panely s interaktivními objekty  

Finančně méně náročné 

• dřevěný kůl s kulatým označením a logem stezky v podobě povozu s koňmi 

• dřevěná šipka připevněná na stromě s označením stezky, podklady k obsahu 

stezky v brožuře (k dodání v infocentru Chotěboř) 

Finančně nejméně náročné 

• zastavení formou geocachingu, podle souřadnic určená místa s menší nádobou 

v zemi (materiál vlastní + obsah v brožuře) 

Jednotlivá zastavení tvoří název, mapu s vyznačeným bodem stanoviště a krátký popis 

místa.  

9 Specifikace cílové skupiny  

Pro účely bakalářské práce jsme si za cílovou skupinu stanovili děti školního věku  

a rodiny s dětmi. Je samozřejmé, že využití Libické stezky je mnohostranné a je určena 

také široké veřejnosti. V této kapitole krátce probereme charakteristické rysy cílových 

skupin z hlediska jejich významu pro tvorbu produktů cestovního ruchu. 
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V mnoha pracích odborné literatury se můžeme setkat s charakteristikou typologie 

účastníků cestovního ruchu. V své knize Drobná a Morávková (Drobná a Morávková, 

2004) v kapitole „Cestovní ruch dětí a mládeže“ popisují, že se jedná o dynamický  

a rychle se rozvíjející segment trhu, který má své zvláštnosti a odchylky. Na evropském 

trhu je mnoho budoucích zákazníků, kteří se v dospělosti do destinací vrací. Dále 

zmiňují, že pokud se jedná o skupinovou turistiku, děti preferují dostatek zábavy  

a animačních služeb.  

Podobně popisuje Hesková (Hesková, 2006) obecnou charakteristiku typologie 

účastníků. V kapitole „Trh cestovního ruchu“ představuje jednotlivé typy účastníku. 

Naše cílová skupina, tedy především rodiny s dětmi, spadá do kategorie individuálních 

turistů. Jedná se o skupiny, které cestují individuálně nebo v malých skupinách. Počet 

tohoto druhu turistů stále roste a využívají všech výhod civilizace. Specifikem cílové 

skupiny rodiny s dětmi je, že vyžadují vysoký standard služeb, ale jejich finanční 

možnosti jsou limitované. Často se ukazuje, že například vstupy do různých zábavných 

center pro děti jsou pro tuto cílovou skupinu vysoké a často i nedosažitelné.  

 

V dokumentu „Strategie rozvoje cestovního ruchu na Vysočině v období 2017-2025“ 

jsou vyhotoveny data týkající se detailního profilu návštěvníka Kraje Vysočina. Tyto 

data byly získána z dotazníkového šetření návštěvníků Kraje Vysočina v roce  

2014-2015. Výsledky dat získané z dotazníků viz. Obrázek 6. Tento obrázek věnuje 

pozornost demografické struktuře návštěvníka. V otázce struktury návštěvníků dle věku 

ze získaných dat vychází, že region Havlíčkobrodska je nejvíce navštěvován lidmi ve 

věku 35-49 let. Lidé ve věku do 25 let se objevují na druhém místě  

(Kolektiv autorů, 2018). 
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Obrázek 6 – Struktura návštěvníků dle věku (Kolektiv autorů, 2018) 

 

Další otázkou, která byla řešena v rámci dotazování byla otázka vztahující se  

k doprovodu návštěvníků při cestování. Je zřejmé, že region Havlíčkobrodska rodiny 

s dětmi vyhledávají jako druhý hned po Žďárském regionu viz. Obrázek 7. 

 

Obrázek 7 – Struktura návštěvníků dle doprovodu při cestování (Kolektiv autorů, 2018) 

 

 

Předmětem dalšího šetření byl důvod návštěvy jednotlivých oblastí. Při dotazování, 

které druhy aktivity cestovního ruchu preferují návštěvníci vyšlo, že do Kraje Vysočina 

přijíždějí nejčastěji za poznáním. Návštěvníci Havlíčkobrodska mají nejvíce zájem  

o pěší turistiku, cykloturistiku a společenské využití a zábavu.  
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Obrázek 8 – Preferované druhy aktivit cestovního ruchu (Kolektiv autorů, 2018) 

Logo naučné stezky 

Každá naučná stezka by měla být nějakým způsobem označena, mít své logo či nějaký 

symbol, aby byla pro návštěvníky více zapamatovatelná a atraktivnější. V případě 

Libické stezky bych navrhovala jako jednotný symbol siluetu povozu s koňmi. Toto 

logo by bylo umístěno na každém zastavení, aby návštěvník poznal, že jde správně. 

Návrh trasy v terénu  

Trasu naučné stezky jsem vybrala přímo v těsné blízkosti historické stezky. Celou trasu 

jsem osobně prošla a nastudovala její terén.  Naučný okruh povede kolem hradiště, které 

je hlavním záchytným bodem pro potenciální turisty. Jedná se o vyvýšeninu s hustým 

lesním porostem v nadmořské výšce 480 m n. m. a je vzdálené cca 700 metrů od centra 

Libice nad Doubravou. Centrum a zároveň první zastavení se nachází u restaurace 

„U Bambuchů.“ Stezka vede různými druhy terénu, proto je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti. Stezka v úseku cca 300 m vede podél obhospodařované zemědělské půdy. 
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10 Infrastruktura trasy 

Celkový okruh je dlouhý 6 km. Výchozí bod jsem zvolila restauraci  

„U Bambuchů“ a naučná stezka má 5 zastavení, viz. Obrázek 9. Stezka končí opět ve 

výchozím bodě.  Čas potřebný k projití naučné stezky je cca 1 hodinu a 30 minut. 

Celková doba strávená na stezce závisí na čase, který návštěvník věnuje jednotlivým 

zastavením. Stezka je tedy ideálním výletem pro návštěvníky, kteří putují po okolí nebo 

pro cyklisty, kteří se vydají na již zmiňovanou geocyklotrasu – červený okruh, viz. 

Obrázek 10. Věková hranice návštěvníků není omezená, ale jednotlivá zastavení byla 

volena z hlediska vhodnosti pro cílovou skupinu (skupiny dětí, rodiny s dětmi).  

První zastavení se nachází v centru obce Libice nad Doubravou na malém náměstí  

sv. Jiljí. Libice leží v nadmořské výšce 421 m n. m. a převýšení k hradišti činí 

59 m. n. m. V čele náměstí najdeme gotický kostel sv. Jiljí, viz. Příloha 4. Naproti 

kostelu se nachází restaurace „U Bambuchů“. Restaurace je vhodným výchozím 

i cílovým bodem pro turisty, jelikož je zde možnost občerstvení a využití i místního 

nově vybudovaného workoutového hřiště (viz. Příloha 3), dopravního hřiště (viz. 

Příloha 1) a dětského hřiště (viz. Příloha 2) nacházející se hned za náměstím vpravo od 

kostela. Součástí restaurace je penzion, kde je možné se ubytovat za relativně nízké 

ceny. Cena za pokoj se pohybuje mezi 300-350 Kč (Penzion U Bambuchů, 2019). Před 

restaurací je umístěn informační panel o Libici nad Doubravou a její historii, kde je také 

zmínka o historické Libické stezce. Zastavení a základní informace o naučné stezce by 

bylo proto vhodné umístit na již stávající informační panel, aby se zamezilo tvorbě 

dalšího panelu a snížila se tak finanční náročnost naučné stezky. Vedle informačních 

panelů se nachází dřevěný soubor atrakcí (viz. Příloha 5), který tvoří přístřešek 

s posezením, houpačka a kolotoč se zvířátky určený pro děti. V blízkosti kostela je 

možnost parkování pro turisty přijíždějící autem.  

Trasu naučné stezky není vhodné absolvovat s koly a také není vhodná pro kočárky. Je 

tedy nutné, aby cyklisti ponechali svá kola bezpečně uzamknuta před restaurací 

a rodiče, aby vzali své ratolesti pěšky nebo do nosiček. Poslední zastavení vede kolem 

krmelce, a proto je, zde možnost v rámci tématu tohoto zastavení (Zboží a suroviny) 

vzít s sebou starý chléb pro zvířata. 
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Obrázek 9 – Trasa naučné stezky (vlastní zpracování, 2019) 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Geocyklotrasa – červený okruh (Valehrachová, 2011) 
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11 Návrh zastavení naučné stezky 

11.1 Zastavení č. 1 – Start „U Bambucha“ 

Výchozí bod naučné stezky bude restaurace „U Bambuchů.“ Jak již bylo zmíněno 

v úvodu praktické části, technické informace o stezce, seznámení s trasou a mapa budou 

přidruženy na již stávající informační panel před restaurací. V obsahu této zastávky se 

bude nacházet krátké seznámení s naučnou stezkou, její trasa vyznačená na mapě, délka 

a náročnost trasy. Historii Libické cesty není třeba znovu popisovat, je popsána na již 

vybudovaném panelu. Aby se návštěvník zorientoval, proč právě po této cestě bude 

putovat je třeba si o Libické cestě přečíst, alespoň z tohoto panelu. U panelů bude také 

vytvořena malá přihrádka, kde si návštěvník bude moci vzít, speciálně pro naučnou 

stezku, vytvořenou mapu s popisem jednotlivých zastavení. Pro zvolenou cílovou 

skupinu je důležité, aby získali o stezce maximum informací nejenom vzdělávacího 

charakteru, ale také technického tzn. je nutné popsat terén stezky, převýšení, možnosti 

úkrytu apod. 

 

 

Obrázek 11 – Zastavení č. 1 (vlastní zpracování, 2019) 
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Obrázek 12 – Hostinec „U Bambuchů“ (vlastní foto, 2019) 

11.2 Zastavení č. 2 – Krajina  

Druhý informační bod je umístěn na rozcestí vedoucí po hlavní silnice z Libice na 

Doubravou do obce Hranice. Za autobusovou zastávkou je odbočka vpravo na 

vyasfaltovanou polní cestu vedoucí směrem k hradišti. Na rozcestí se nachází malý most 

přes řeku Barovku, která se dále vlévá do řeky Doubravy. 

 

Návrh materiálů pro tvorbu obsahu informačních prostředků 

Jako téma tohoto zastavení byla zvolena krajina. V obsahu informačního panelu či 

jiného informačního prostředku by bylo vhodné využít literatury Radana Květa v knize 

Duše krajiny (Květ,2003). V knize popisuje, jakým způsobem lidé cestovali a jak dříve 

vypadala krajina. Další materiál vhodný pro obsah zastavení by mohl být také 

internetový zdroj Vývoj historických cest (2019) nebo kniha Cesta Liběcká  

(Horák a Chramosta, 2018). 

Zhodnocení pro cílovou skupinu 

Z pohledu cílové skupiny (skupiny dětí, rodiny s dětmi) je toto místo bezpečné a první 

část trasy by případně byla vhodná pro kočárky, jelikož trasa vede po asfaltové silnici. 
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Hned z kraje trasu přehrazuje malý most přes řeku Barovku. Zatímco dospělí mohou 

studovat informační panel, děti mohou využít tuto zastávku k prozkoumání okolí. 

Zejména potok Barovku, která je v tomto místě mělká a čistá.  

 

 

Obrázek 13 – Zastavení č. 1 (vlastní zpracování, 2019) 

 

 

 

Obrázek 14 – Zastavení č. 2 – malý most přes řeku Barovku (vlastní foto, 2019) 
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11.3 Zastavení č. 3 – Libice nad Doubravou  

Když vystoupáte na vršek kopce z asfaltové cesty můžete spatřit výhled na Libici. Na 

okraji kopce stojí posed a jeho pohled směřuje na obec. Zde bude umístěn další 

zastávkový bod. Za posedem začíná vstup do stromořadí podél kamenité cesty vedoucí 

směrem k obci Hranice. V blízkosti této zastávky je rozlehlá louka, kde je možnost 

pohybu dětí. Cesta dále vede kamenitým korytem se stromovou alejí. Poté pokračujete 

přes travnatou louku směrem do aleje stromů a po levé straně míjíte hradiště.  Na půli 

této cesty je možné spatřit pomník, který zde stojí k upomínce havárie vrtulníků při 

leteckém cvičení československých vojáků (Pomníky letců, 2011). 

Návrh materiálů pro tvorbu obsahu informačních prostředků 

V obsahu zastavení č. 3 se bude objevovat především historie o Libici a její význam na 

Libické stezce. Pro toto zastavení doporučuji použít například přímo webové stránky 

obce (www.libicend.cz) a dále je kvalitně zpracovaný web www.libice.vladas.cz, 

Saidlová (1995), Stehno (2014), Horák a Chramosta (2018).  

Zhodnocení pro cílovou skupinu 

Toto zastavení je jednoznačně vhodné a vybízí k volnému pohybu dětí. Pokud by to 

bylo v souladu se souhlasem vlastníků pozemku, navrhovala bych zde vytvořit 

interaktivní produkt pro děti, jako například prolézačku ve tvaru povozu. V případě, že 

po naučné stezce bude putovat skupina školáků jako školní výlet, tento prostor je 

vhodný na vypracování jejich úkolů v rámci metodických listů. I rodiče si zde najdou 

své, vypustí své děti do přírody a sami si mohou užívat krásné přírody a výhledů. 

 

http://www.libicend.cz/
http://www.libice.vladas.cz/
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Obrázek 15 – Zastavení č. 3 (vlastní zpracování, 2019) 

 

 

 

Obrázek 16 – Zastavení č. 3 – výhled na Libici nad Doubravou (vlastní foto, 2019) 
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11.4 Zastavení č. 4 – Kupecké karavany 

Čtvrté zastávka se nachází na menší louce s výhledem na hradiště. Na této zastávce se 

v současné době nachází dřevěný přístřešek nejspíše využívaný myslivci. Za dřevěným 

přístřeškem se svažuje nízký lesní porost ve strmém svahu. Mezi lesním porostem vede 

cesta přímo k silnici, která směřuje opět na obec Hranice. Od přístřešku zády k hradišti 

se rozprostírá výhled na obec Maleč a Hranice v údolí Železných hor. Přímo pod 

hradištěm se nachází orné pole, podél kterého vede úzká cesta směřující k tomuto 

zastavení a další cesta podél pole vede směrem do lesa směrem k poslednímu zastavení.  

Trasa podél orných polí je dlouhá cca 300 metrů, tudíž je relativně snadno překonatelná. 

Návrh materiálů pro tvorbu obsahu informačních prostředků 

Kontext této zastávky bude v duchu kupeckých karavan, které po Libické cestě jezdili. 

Tato zastávka může být koncipovaná jako odpočívadlo kupeckých karavan s povozy. 

Při návrhu materiálů, které by mohli být použity pro přípravu informačních prostředků 

bych doporučovala informace o hradišti a jejich strážcích, které jsou popisovány v knize 

Horáka a Chramosty (2018) Cesta Liběcká nebo opět webovou stránku www.historicke-

cesty.cz kde je v kapitole „zemské stezky“ popisována doprava po stezkách a také 

odpočinkové stanice, které vznikali na dlouhých cestách. Dalším možným zdroj 

informací by mohla být literatura od Ohlera (2003). 

Zhodnocení pro cílovou skupinu 

V našem konceptu naučné stezky by mohl být využit dřevěný přístřešek jako imaginární 

historická odpočinková stanice. Přístřešek by mohl být využit v případě deště nebo 

prostor před ním je možné využít k dětským hrám. Opět je toto místo vhodné pro naši 

cílovou skupinu. Díky travnatému porostu a poloze zhruba uprostřed trasy je možné 

uskutečnit i piknik. 

http://www.historicke-cesty.cz/
http://www.historicke-cesty.cz/
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Obrázek 17 – Zastavení č. 4 (vlastní zpracování, 2019) 

 

 

 

Obrázek 18 – Dřevěný přístřešek s výhledem (vlastní foto, 2019) 

11.5 Zastávení č. 5 – Zboží a suroviny na Libické cestě 

Poslední zastavení se rozprostírá přímo na hradišti v zalesněném území. Trasa od 

čtvrtého zastavení vede po vyšlapané lesní cestě mezi stromy. Vyskytují se tu 

především vysoké listnaté stromy na pravé straně a na levé se vypínají převážně 

jehličnany. Po pravé straně této lesní cesty je možné mezi stromy vidět silnici vedoucí 

do obce Hranic nebo také rybník Stavenov. 
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Návrh materiálů pro tvorbu obsahu informačních prostředků 

Poslední informační bod bude věnován tomu s čím kupci obchodovali a co převáželi. 

Vhodné by bylo popsat i jiné stezky jaké zboží a suroviny převáželi viz. Jantarová  

a Zlatá stezka. V této oblasti se v minulosti nalezli i římské mince. Detailně o mincích 

nalezených na tomto území se můžeme opět dozvědět z literatury Cesta Liběcká (Horák, 

Chramosta, 2018), Dalším informačním zdrojem by mohla být literatura od Salače 

(2006), kde se věnuje obchodu v pravěku a době laténské. 

Zhodnocení pro cílovou skupinu 

Jedná se o tmavý úsek trasy, kde se předpokládá, že návštěvník stráví kratší čas. 

Vhodné by bylo například využít motivu římských mincí pro tvorbu interaktivního 

prvku nebo námětu pro hru (hledání ztraceného pokladu), případně pro „převoz zboží“– 

například přenášení šišek z místa A do bodu B. Umístění tohoto bodu v lese vybízí 

k vedlejším aktivitám jako například: děti mohou stavět lesní domečky nebo poznávat 

zdejší stromy, rostliny či zvířata, které zde žijí. Jako interaktivní prvek bych zvolila tzv. 

motanici inspirovanou z přílohy 8 nebo interaktivní prvek jako pexeso vyobrazen 

v příloze 9. Při vstupu do lesa od čtvrtého zastavení stojí po pár metrech krmelec pro 

zvířata, pokud návštěvník nejde trasu poprvé může přinést zvířatům nějakou potravu 

tímto se děti i naučí starat o jiné. 

 

 

Obrázek 19 – Zastavení č. 5 (vlastní zpracování, 2019) 
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Obrázek 20 – Lesní cesta (vlastní foto, 2019) 

 

 

Obrázek 21 – Krmelec (vlastní foto, 2019) 
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Diskuze 

V bakalářské práci jsem se pokusila zanalyzovat různé názory a porovnat je se svými 

stanovenými cíli. 

Jak vychází z dotazníkového šetření Votavové, většina respondentů považuje za 

optimální délku trasy 5-15 km, jako ideální vidí, strávení celého víkendu na historické 

trase. Z toho vyplývá, že historická stezka může být hlavní atrakcí, za kterou se 

návštěvník vydá a předpokládá, že si v oblasti nalezne další aktivity. Navrhovaná trasa 

svojí délkou, která měří 6 km, spadá do této nejpreferovanější skupiny a má dispozice 

k tomu, aby se takovou atrakcí pro návštěvníky stala.   

V dokumentu „Strategie rozvoje cestovního ruchu na Vysočině“ Havlíčkobrodsko 

nejčastěji navštěvuje věková skupina návštěvníků 35-49 let, z hlediska doprovodu jsou 

rodiny s dětmi uváděny na druhém místě. Z těchto dat si můžeme vyvodit, že rodiny 

s dětmi jsou cílovou skupinou, která si v regionu již našla své místo, a proto má smysl 

aktivity pro tuto cílovou skupinu neustále posilovat. Vzhledem k tomu, že finanční 

náročnost navrhovaného produktu je minimální, což zahrnuje volný vstup na trasu, 

volný vstup na atrakce v blízkosti výchozího bodu a levné ubytování v obci, proto se 

domnívám, že nabízené služby jsou dostačující.  

Tento produkt splňuje i specifikum cílové skupiny tak, jak ho popsala ve své knize 

Hesková, tj. vysoký standard za limitované finanční prostředky. Z pohledu Drobné  

a Morávkové děti vyžadují animační hry, a proto jsem u jednotlivých zastaveních 

navrhla využití interaktivních prvků v přírodě.  

Podobně jako projekt naučné geocyklotrasy „Za vodou a geologií do Železných hor“ je 

možné realizovat i návrh na vytvoření naučné Libické stezky za použití nízkých 

finančních prostředků. Na druhé straně finančně náročné projekty často trpí prodlevami 

v realizaci, nebo také dochází k přerušení či úplnému zastavení. Konkrétním příkladem 

této situace může být i projekt Jantarové stezky, u kterého došlo po pěti letech k jeho 

pozastavení. Tyto informace byly získány po předchozí emailové komunikaci 

s koordinátorem projektu Mgr. Radkem Galouskem. Ve své práci Pauknerová  

a Woitsch kladou důraz, aby téma naučné stezky korespondovalo s historií a krajinou na 

daném území, a proto se domnívám, že návrh Libické stezky by mohl splňovat 

obsahovou část z důvodu návaznosti na historii tohoto místa.   
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Návrh řešení a doporučení pro praxi 

Ve své práci jsem navrhla trasu naučné stezky a koncept jednotlivých zastavení. 

Uvádím i možné zdroje informací z kterých lze pro tvorbu zastavení čerpat. Forma 

zastavení závisí na záměru a možnostech zpracovatele naučné stezky. V úvahu připadá 

tvorba informačních panelů, geocachingových zastávek, interaktivních prvků, brožur, 

map. Pro školní kolektiv pak tvorba metodických listů. Koncept trasy je navržen tak aby 

umožnil realizaci s různou finanční náročností.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navržení naučné stezky využívající potenciálu historické 

cesty, konkrétně Libické stezky na území MAS Podhůří Železných hor. Dalším cílem 

bylo vytvořit takový produkt cestovního ruchu, který bude vhodný především pro školní 

kolektivy a rodiny s dětmi. Všechny tyto stanovené cíle byly splněny. Bakalářská práce 

byla vytvořena pro MAS Podhůří Železných hor s možností budoucí realizace navržené 

trasy.  

V teoretické části je charakterizováno území Podhůří Železných hor. Dále byla 

provedena analýza současného stavu naučných stezek. V následujících kapitolách jsem 

se věnovala stručné charakteristice tvorbě produktu cestovního ruchu a marketingu 

cestovního ruchu, který je důležitý při vytváření jakéhokoliv produktu. Poté jsem 

rozpracovala kapitoly o naučných stezek a jejich značení. Postupně jsem přešla na 

konkrétní naučné stezky v regionu. Další část práce směřovala k využití historických 

cest pro tvorbu naučných stezek, kde jsem věnovala pozornost především dvěma již 

vytvořeným produktům cestovního ruchu inspirovaných historickými cestami na území 

České republiky. Jednalo se o Zlatou stezku na jihozápadě Čech a Jantarovou stezku na 

východě. V neposlední řadě jsem popsala historii a trasu Libické stezky.  

V praktické části jsem zmínila, jak je nutné rozlišovat návrhy jednotlivých zastavení 

podle finanční náročnosti. Dále jsem popsala a zdůvodnila výběr cílové skupiny. Poté 

jsem vytvořila návrh trasy potenciální Libické stezky, kterou jsem osobně prošla. Trasu 

jsem vyznačila na mapě a charakterizovala technické informace o stezce, jako jsou 

délka trasy, náročnost a komu je stezka určena. V další podkapitole praktické části jsem 

popsala infrastrukturu území Libice nad Doubravou a vhodnost výchozího bodu pro 

cílovou skupinu. Následoval návrh jednotlivých zastavení. Nejprve jsem nastínila popis 

trasy v terénu, poté jsem navrhla zdroje, ze kterých by bylo možné čerpat při vytváření 

informačních materiálů či informačních panelů. Součástí každého zastavení je krátký 

popis, který je věnován vhodnosti vytipovaného zastavení pro cílovou skupinu (skupiny 

děti, rodiny s dětmi). Každé zastavení obsahuje návrh na mapě a reálnou fotografii 

v terénu. Budoucí realizace naučné stezky by přispěla k vyšší atraktivnosti území 

Chotěbořska a okolí a podpoře podnikatelů v obci Libice nad Doubravou.  
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