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1.1. Mlýny - typy atraktivity:
At kti it  č é k  t f i d  d kt  CR l  Atraktivity určené ke transformaci do produktu CR lze 
rozdělit do cca 4 základních typů:

- objekt (budova, technické zařízení, expozice)

- událost (historická, kulturní, společenská)

- rodiště, působiště významné osobnosti (historické)

tradiční výroba (technologie)- tradiční výroba (technologie)



1.2. transformační přístupy :

a) existence historky (příběhu) spojené s objektem,
tradiční výrobou událostí osobností) vodníktradiční výrobou, událostí, osobností) – vodník,
selská rebélie, blesk
b) možnost spojení s propagátorem  autorem dané b) možnost spojení s propagátorem, autorem dané 
výroby (racionální výživa, cereální výrobky, 
rekonstruovaného objektu, s ukázkou alternativního j ,
vývoje události, presentací faktorů ovlivňujících 
danou osobnost (Harantové)
c) možnost presentace vývoje techniky (vývoj 
pohonu mlecích kamenů – lidská síla, voda, vítr, el. 
energie)  krajových (národních) odlišností mlýnů  energie), krajových (národních) odlišností mlýnů  
(německý, holandský).



1.2. transformační přístupy :
d) t dič í ý b i t ž ti ká kd) u tradiční výroby - existence možnosti ukázek
odlišných postupů při různých faktorech (pšenice,
žito jáhly)žito, jáhly).

e) kriterium u všechy typů atraktivit společné -e) kriterium u všechy typů atraktivit společné -
možnost vzájemné propojení s dalšími typy atraktivit
(např. Návštěvník, který vyhledává další atraktivity( p , ý y y
navštíví i vaši atraktivitu.
Příprava krajových typů chleba (pšeničný, kváskový).
viz např. Milovník zdravé výživy, se chce dozvědět,
jak způsob mletí, použitý druh obilí ovlivní recepturu
výroby pečiva či jídlavýroby pečiva, či jídla



1.3. Transformační přístupy (způsoby a přístupy, 
ř íž á ájak přiblížit technickou památku a exponáty 

návštěvníkům):

Říkáme, že by se technická památka měla
probudit a promluvit na návštěvníka. Začít

ůvyprávět svůj příběh.

- funkčnostfunkčnost
- účel, majitel, společenské postavení
- technologie (výroba)technologie (výroba)

- pomůcky a materiál

ý j ě k ji é dliš ti- vývoj, změny, krajinné odlišnosti



1.3.1. transformační přístupy - autenticita
) C j TP t ti kéh ? Pů d íh ? Hi t ia) Co je na TP autentického? Původního? Historie

rozvoje TP - příběh. Pokud byla rekonstrukce – lze
doložit příběh (co chybělo co šlo zachránit co jedoložit příběh (co chybělo, co šlo zachránit, co je
rekonstruováno, hledání odborníků?

b) rozdělení do balíčku podle autenticity
Spolupráce TP v rámci naučné stezky - „Historie vodníchp p y
mlýnů“.
Rozdělit si podle autenticity celý technologický proces,

ž á čákde každá TP prezentuje a interpretuje pouze část.
Pak doporučit svého kolegu na stezce.



1.3.2. Transformační přístupy - Funkčnost

Na začátku transformace památky
pro produkt CR je
třeba analyzovattřeba analyzovat
možnosti Atraktivity,
co může nabídnout.



1.3.2. Transformační přístupy - Funkčnost

Vybrat tu část technologie, která je funkční, autentická, či kterou
chceme prezentovat. Na tu se při sběru podkladů a tvorbě
produktu CR zaměřitproduktu CR zaměřit.



1.3.3. transformační přístupy - diverzifikace
) Di ifik ážitk l di b ic) Diverzifikace zážitku pro celou rodinu, aby se i

netechnicky zaměřená část rodiny bavila.



1.3.4. transformační přístupy – materiál,



1.3.5. transformační přístupy – technologie a zařízení



1.3.6. transformační přístupy – kulturní společenské



2. Prezentační a interpretační nástroje a zařízení:



2. Interpretační nástrojep j
Cíl představit zajímavým a ekonomicky realizovatelným
způsobem vybranou problematiku tak aby v ideálnímzpůsobem vybranou problematiku tak, aby v ideálním
případě vyvolala v Subjektu mentální proměnu.



3. Statická vs. Interaktivní expozice:
právo návštěvníka zvolit si, jakou formou informace 
získá (přijme, vstřebá).

t ti ká interakti nístatická interaktivní



3. Statická vs. Interaktivní expozice:
To, že se exponát pohybuje, neznamená, že není 
mentálně statický (bez interpretace, vysvětlení).

statická interaktivní



3.1.  Interaktivní expozice - exponáty:
- interaktivní exponáty
(suvenýry) 



3.2.  Interaktivní exponáty - návody:
ů d ( í l )- průvodce (pracovní listy)



3.3.  Interaktivní expozice – tvorba 
experimentůexperimentů
Postup práce:

- princip zrychlení

- princip názornosti a účinnosti

- princip finanční udržitelnosti



3.3.1. Interaktivní exponát – princip zrychlení



3.3.2. Interaktivní exponát – princip názornosti

- názornost a účinnost



3.3.3. Interaktivní exponát – princip finanční 
udržitelnostiudržitelnosti

- náhrada tvaru, materiálu



3.4. interaktivní exponáty - (bezpečnost) 

Bezpečnost při práci (VÚBP, pojištění produktu)p p p ( , p j p )



4. Interaktivní Elektronický průvodce -
alternativaalternativa



4. Elektronický průvodce - Digitální příběh (Digital 
Storytelling)Storytelling) 



4.1. Videoprůvodce  - tvorba digitálního příběhup g p



4.2. Elektronický průvodce - zařízení

MP3 přehrávače, PDA, dotykové obrazovky,
Smartphone, Tablety



4.3. Elektronický průvodce – způsob přenosu

O b d áj i i l d í ílPOI – body zájmu – princip poslední míle,
MP3
SMS – slevy,SMS slevy,
Wikitude (Google vyhledávání podle fotografie) 
QR kody,

ifi SD k t (IC)wifi, SD karty (IC)



4.3. Elektronický průvodce – způsob přenosuý p p p

QR kodyQR kody



5. Interaktivní expozice – příklady

NC dřevařství – Modrava, Šumava



5. Interaktivní expozice – příklady

NC textilu – Lažiště,okres. Prachatice
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