
KdyÏ jsem se jel na tuto novinku po-
dívat, oãekával jsem bûÏné informaãní
stfiedisko, doplnûné o pár exponátÛ,
map a fotek; vyhradil jsem si na náv‰tû-
vu jednu hodinu. Nakonec jsem se zdr-
Ïel podstatnû déle a hlavnû si slíbil, Ïe
se záhy vrátím a cel˘ tento zajímav˘
objekt projdu pomalu a dÛkladnû.
Náv‰tûvníka upoutá zajímav˘ a moder-
ní vzhled budovy postavené ze dfieva
a kamene. Velk˘ zastfie‰en˘ prostor
pfied vchodem je ideálním místem pro
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DÛm pfiírody u Skalního ml˘na.  Foto: RNDr. ·tefka
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shromáÏdûní skupin a zájezdÛ; odtud se
vstoupí do dvorany s recepcí. Bohatá
a vkusná v˘zdoba je doplnûna velmi
praktickou sluÏbou – je zde fiada uza-
mykateln˘ch schránek, do kter˘ch si
mohou náv‰tûvníci odloÏit svá zavaza-
dla a pfiebyteãné svr‰ky. Dojem moder-
ního, vkusného a zároveÀ funkãního 
vybavení provází náv‰tûvníka ve v‰ech
ãástech budovy. Co je v‰ak nejvût‰ím
kladem, je skuteãná interaktivnost vel-
kého mnoÏství exponátÛ a informaãních
panelÛ. Náv‰tûvník si sám volí mnoÏ-
ství a druh informací, které ho zajímají,
aktivnû vyvolává rÛzné animace a na
mnoho exponátÛ si mÛÏe sáhnout, pfií-
padnû je „objevit” v „tajn˘ch” skuli-
nách, nebo ukryté pod dvífiky. Zfietelnû
jsem si pfiedstavoval nad‰ení v dûtsk˘ch
tváfiích, kdyÏ naleznou skryté pfiedmûty,
nebo kdyÏ prolézají úzkou jeskyní, kte-
rá není vÛbec tak prázdná, jak se zdá od
vchodu. Na závûr prohlídky si mohou
náv‰tûvníci odpoãinout na pohodln˘ch
sedadlech v kinosále, kde si sami zvolí
promítnutí toho filmu, kter˘ je zajímá.
Pfiekvapila mû velmi nízká cena vstu-
penky pro jednotlivce i celé rodiny a
také skuteãnost, Ïe DÛm pfiírody je 

otevfien po cel˘ rok. V sychrav˘ pod-
zimní den je toto místo ideálním cílem
rodinného v˘letu.

Pfii mé první náv‰tûvû mû provázel 
autor konceptu, duchovní otec Domu pfií-
rody Moravského krasu, RNDr. Leo‰
·tefka, vedoucí Správy CHKO Moravsk˘
kras, kterého jsem se zeptal:

Pane ·tefko, jak vznikl projekt toho
Domu pfiírody?

Program DÛm pfiírody vznikl na zá-
kladû potfieby roz‰ífiit a zkvalitnit sluÏby
a poskytování informací náv‰tûvníkÛm
jednotliv˘ch CHKO. Investorem je
Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR.
Bylo jiÏ vybudováno 6 tûchto DomÛ pfií-
rody, pfiitom ná‰ v Moravském krasu
patfií mezi nejvût‰í, pfiedev‰ím rozsa-
hem expozic. Realizace byla financo-
vána z 85 % z fondÛ EU (operaãní
program Îivotní prostfiedí). Celkové
náklady na zdej‰í stfiedisko ãinily 86

mil. Kã, z ãehoÏ pfiipadá 18 mil. na
exponáty a 16 mil. stálo vybudování
malého informaãního stfiediska u pro-
pasti Macocha, které je také souãástí
tohoto projektu. Autorkou projektu
na‰eho Domu pfiírody je paní Blanka
PoníÏilová.
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DÛm pfiírody Moravského krasu byl vybudován a na sklonku leto‰ního léta otevfien
v areálu Skalního ml˘na, za parkovi‰tûm, které tvofií v˘chozí bod pro náv‰tûvníky
nejatraktivnûj‰í ãásti Moravského krasu. 
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