Objekty
Naučná stezka po vodních mlýnech
(lokalita Bezdružice)
V okolí obce se nachází naučná stezka po místních vodních mlýnech
opatřená informačními tabulemi i z jiných oblasti (historie, příroda,
apod.)..
IE:

Podle úrovně zachovalosti mlýnů možnost opatřit ji zážitkovými prvky z
oblasti mletí, mechaniky mlecích strojů a hydrodynamiky.
Zážitkové workshopy:

1) tradičního mletí - přírodním způsobem, odlišnosti ve kvalitě mouky.
Tradiční pečení - recepty ze 17.století (z doby kdy K. Harant z P. a B. žil)
Druhy příjmů:

vstupné v IE,
ubytování a stravování při absolvování tradičního mletí (program
workshopu)
suvenýry - pečené moučné výrobky s tématikou K. Haranta z P. a B.

obr. 1 Zámek Bezdružice – celkový pohled

Přemístěná kaple - NC statiky a přesunu nadměrných objektů
(V obci Benešovice) se nachází unikátní atraktivita - šestiboká kaple, která
se prý použila jako zkouška pro přesun kostela v Mostě.
(získat o tomto experimentu dokumentaci archivech fy Transfera
Praha, která přesun 82m kvůli dálnici prováděla). Pro autenticitu
vysvětlit nejasnost časové nesouslednosti přesunu s unikátním
přesunem v Mostě (který byl dřív). Spolupracovat s odborníky a
podle použité metody na kapli (případně rozšířit o jiné).
IE:

expozice zákonu statiky a rovnováhy, geometrie, historie viklanů, kde si
návštěvníci mohou zkoušet platnost fyzikálních zákonů (gravitace,
hybnosti, apod.) odhadnout rovnovážné body na nepravidelných tělesech
apod. (spolupráce s Pavlem Pavlem).
Zážitkové Workshopy: statiky, rovnováhy a pohybu nadměrných předmětů.

Pořádat akce se siláky, soutěže ve vynalézavosti, jak objekty přesouvat.
Druhy příjmů:

vstupné v IE,
ubytování, stravování program při absolvování workshopu statiky a
rovnováhy

obr. 2 Benešovice - Kaple přesunutá v roce 1974 o 82 metrů

Chovný rybník
(lokalita Kokašice)
Pan Petrovič provozuje v obci Penzion ve dvoře. Plánuje postavit řiště na
petang. Přes cestu je chovný rybník, kde chce jako předseda rybářského
svazu nabízet lov kaprů, půjčovnu rybářského náčiní, půjčovnu kol.
Zážitkový lov kaprů:

Pro udržitelnost produktu CR (lov ryb) je nutné eliminovat přírodní
variabilitu chuti ryb přijímat potravu (období, kdy neberou) buď mít v
rybníku klec do které ráno (nažene, přiláká několik ryb pro případ
neúspěchu). Službu rozšířit o uzení ryb (úlovků turistů i nabídka
provozovatele).
Druhy příjmů:

- ubytování, stravování turistům ubytovaným v penzionu a konzumace
ulovených kaprů
- prodej potravin z ryb
Produkt spojený s názvem - Stříbro
(lokalita - město Stříbro)
propojit všechny produkty CR/ZT ve městě se prvkem (Slovem) Stříbro,
podle sloganu „Máte rádi Stříbro? Chcete se o ně ledacos dozvědět?
Zavřete se do knihovny nebo u počítače nebo navštivte naše město!“
Nastudovat široké využití stříbra a koncetrovat informace o něm na jedno
místo: Jídlo servírované na stříbře, recepty se stříbrem, produkt v oblasti
fotografie a vyvolávání - vývojka, šperky, atd.

obr. 3. Stříbro – náměstí s renesanční radnicí a morovým sloupem

400letá lípa
(lokalita Mileč)

Ve vsi u staré brány statku čp.8 roste památná strom - lípa velkolistá,
zvaná "Milečská lípa", s obvodem kmene 502 cm a výškou 25 m. Její
stáří je odhadováno na 420 let.
IE:

- analýza příčin její dlouhověkosti (genetické predispozice, klid a prostor
pro růst, výjiměčné přírodní podmínky, apod.) - jejichž objasňování může
být určitou atraktivitou. Na expozici je třeba spolupracovat s dendrology,
fyziology rostlin, historiky.
Druhy příjmů:

- vstupné
- tradiční recepty s lipovými produkty (med, z květů, apod.)
- prodej suvenýrů spojených s „Milečskou lípou“ med, předměty se
symboly Lípy apod.
Vodopády na Černé Desné - technická památka
Jako technická památka by se dal použít systém náhonů vody do
továren:
Vodopády na Černé Desné - Množství malých vodopádů se nachází na
úseku od hotelu Sklář až k přehradě Souš
IE:

expozice vývoje transportu vody (pitné, technické, odpadní) od
starověkých zavlažovacích systémů až po projekty transportu ledovců do
zemí Středního Východu. Pro příklady spolupracovat s Národním
technickým muzeem na jeho expozici Rudolfově podzemní stoce v Praze.
Včetně výletu k technické památce s odborným výkladem průvodce.

Systém rozhleden - „Stezky ochrany a viditelnosti“
(lokality Jiřetín p. Bukovou, Kořenov)
IE:

Expozice by se zaměřily na vývoj signalizace (světlo, kouř, vlajky),
přenosu informace, strážení na viditelných místech (zejména středověké jak se vojska, předsunuté hlídky kryly, jak dlouho trvalo od prvního
zpozorování do vojenské akce na obranu). Expozice šifrování, vývoje
šifer.
Zážitkové workshopy:

kurzy signalizace (kouř, světlo, vlajky) včetně nejnovějších laserových
přenosů informací.
kurzy šifrování - účastník by si mohl vymyslet vlastní šifru
Adrenalinové soutěže týmů předat si informace na co nejdelší vzdálenost.
Každý tým dostane za úkol zvolit si vlastní šifru. Jednotliví signalizátoři se
pak přesunou na stanoviště. Týmy mají za úkol přenést zašifrovanou
informaci na cílové místo. Zprávy se mohou křížovat (týmy přenášejí cizí
zašifrované zprávy, které pak na závěr musí rozšifrovat). Obtížné bude
nejen zprávu během přenosu nezkreslit, ale zároveň nakonec odhalit šifru
soupeřícího týmu. Problémem bude nalezení vhodné cílové skupiny (např.
socializační pobyty firem).
Druhy příjmů:

- ubytování, stravování, program workshopu
- prodej signalizační a signalizačních předmětů (suvenýrů)

obr. 4 Rozhledna Černá Studnice

NC železničářství
(lokalita Kořenov)

Železniční muzeum Kořenov, kde provozovatelé deklarují, že chtějí být
alternativou pro nepřízen počasí, ale pro trávení času je prodej
upomínkových předmětů a stylového občerstvení dost málo.
IE:

Expozice se zaměřením na železniční tradice (princip využití páry, vývoj
technického zařízení parních strojů, signalizace a dalších zařízení na
drahch, postupy (odlišnosti) výstavby horských tratí (nejen u nás) apod.
Postupy budování žel. tratí (instalace pražců betonové vs. dřevěné
pražce).
Stravování:
Stylová železničářská strava nebo jídlo a'la „Orient expres“ v restauraci
stylu kupé.
Zážitkové workshopy:

mohly být zaměřeny na vlakové „kutily“, kde by si mohli sestavit funkční
miniaturní parní stroj apod. případně workshop pro železniční modeláře
(pokud je takto spolek zaměřen).
Druhy příjmů:

- vstupné
- stravování, ubytování, program workshopu
Viadukt Smržovka
(lokalita Smržovka)

Využití národní technické památky Viaduktu Smržovka Expozice:

ukázky statiky, představební terénní úpravy, eliminace dynamických rázů
vlivem vlaku (rozklad sil do podkladu) apod. Rázová odolnost různých
materiálů (kámen, dřevo)
Druhy příjmů:

- vstupné
Braniborský dvůr ze 14. stol.
(lokalita Dobšice)

O Braniborském dvoře není dostatek informací. Pokud chce stávající
majitel využít autentičnost pro CR, je možné vytvořit renesanční
atmosféru doby Karla IV (jinou než v Dětenicích) včetně pobytu.
Expozice:

Pokud na dvoře zůstaly nějaké artefakty ze 14.stol. (potvrzení autenticity)
ve spolupráci s historiky představit způssob života hospodářství v dobách
Karla IV. včetně tradičních renesančních jídel a vhodného interiéru.

Druhy příjmů:

- vstupné
- stravování, ubytování

Symbolika náboženských výzdob - kostel ze 13. stol.
(lokalita Dolní Bukovsko)

je nutné o této stavbě v dalším výzkumu něco více zjistit - málo dat.
IE:

Tématem expozice by mohlo být vývoj vyobrazení náboženských a
symbolických motivů - výrazně expresivní v náboženských objektech. Ve
spolupráci s historiky umění zpracovat symboliku středověku (systém
přípravy, výběr témat a symbolů byl na malíři, sponzorech či
schématický, či podle uměleckých škol). Vliv místních podmínek, událostí
apod.
Pracovní list: nalezněte co vyjadřuje ..., odhadněte proč bylo ztvárněno
tamto, apod.

Produkt CR - místa riziková pro život
(lokalita Temelín)
IE:

Presentovat (včetně zdrojů ze zahraničí), jak se žije v těsné
nebezpečí - život s bezpečnostními opatřeními (činná sopka,
svah, záplavové území, apod.). Sociologické studie chování
obyvatel. Jak reagují na vyhlášení I. stupňů nebezpečí (blížící se
probouzící se sopka).

blízkosti
lavinový
místních
záplavy,

Druhy příjmů:

- vstupné
- ubytování (pro milovníky adrenalinu?)
NC vývoje piva,
(lokalita Koloděje nad Lužnicí)
IE:

Presentace vývoje kvasných postupů, receptů se zaměřením na jejich
srovnání (jedním z měřítek je stupňovitost - vaření nejméně a nejvíce
stupňovitého piva), ochutnávka středověkých až po instatní piva dneška.
Zážitkový workshop:

Návštěvník by si mohl malé štěně (baterii) experimentálního piva uvařit
(a odvést domů k uležení.
Problém s výrobním tajemstvím konkrétní značky.
Rozšířit nabídku jídel o pivní recepty

Druhy příjmů:

- vstupné
- stravování, ubytování
Geopark - Český Západ
(lokalita Bezdružice, Černošín, Chodová Planá, Kladruby, Konstantinovy Lázně, chalovy
Hory, Planá u M. Lázní, Stříbro, Úterý)
IE:

- s mineralogy najít vhodné chemické (rychlé) analýzy určování rud,
hornin a minerálů.
- proces mineralizace (tvorba zkamenělin)
Zážitkový workshop:

-

od výroby dřevního uhlí (stavění milířů) až po vytavení si kovu z rud
kovolijectví (cín) - tvorba forem a odlévání suvenýrů
kovotepectví?
broušení kamene na brusu výroba šperků
litografie
vybroušení kamenných hmoždířů na čerstvé bylinky
výroba damacénské oceli a wootzů

Druhy příjmů:

- vstupné
- stravování, ubytování
- prodej kamenných, kovových suvenýrů
Symbolika květiny v umění
(lokalita Nebílovy)

květina v umění může být atraktivitou, kdy se do obce může soustředit
databáze všech zmínek o květině v umění.
IE:

exponáty různých symbolik květin, vysvětlení na co vše se v historii
symbol květin používal, květomluva,
Zážitkový workshop:

navrhnout témata podle toho, co se o symbolice květů pro IE najde.
Květ motiv pro suvenýry,
autenticita: květinová výzdoba obce, veřejných prostor
Stravování - nabídka menu z květin
Druhy příjmů:

- vstupné
- stravování, ubytování (v případě workshopů), program workshopu
- prodej „květinových“ suvenýrů

