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Tisková zpráva ze dne 21. dubna 2015
ENVIROSKOP – nové webové stránky a mobilní aplikace
pro vyznavače zelené turistiky v jižních Čechách
ČESKÉ BUDĚJOVICE – KRAjská Síť Environmentálních Center (Krasec) připravuje pro
jihočeskou veřejnost a návštěvníky Jihočeského kraje nové webové stránky a mobilní
aplikaci s názvem Enviroskop. Oba produkty nabídnou zájemcům o šetrné formy cestovního
ruchu a životní prostředí přehled několika set lokalit, které stojí za návštěvu. Jak název
napovídá, v hledáčku Enviroskopu budou cíle, které se týkají přírodního dědictví a
environmentálních témat.
Krasec se ve spolupráci se zapojenými členskými organizacemi od začátku tohoto roku věnuje
přípravě rozsáhlé databáze s nabídkou přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje.
Aktuálně se přibližně třicet mapovatelů pohybuje v terénu, mapuje zájmové lokality a sbírá
k nim potřebné údaje. Celkem budou do Enviroskopu zahrnuty téměř čtyři desítky typů
turistických cílů, mezi nimi jsou namátkou aleje a studánky; přírodní zahrady; geologické nebo
botanické lokality; místa pro birdwatching; možnosti přírodního koupání; různé typy stezek
včetně questingových či zážitkových; environmentální atrakce pro děti; nabídka místní
produkce či řemeslných dílen; příklady šetrných přístupů v zemědělství, stavitelství, obnově
krajiny i ve využívání zdrojů energie.
Data sebraná v terénu poslouží jako podklad pro zmíněné webové stránky a mobilní aplikaci.
Jak budou oba produkty fungovat? Hlavní funkce webu i aplikace bude spočívat ve
vyhledávání zájmových lokalit přímo na mapě nebo prostřednictvím nastavených filtrů a
zobrazování těchto míst včetně kompletního informačního servisu k nim tak, aby si kdokoliv
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snadno a rychle vybral preferovaný cíl pro návštěvu. Více dodává koordinátorka projektu
Simona Šafarčíková: „Chceme, aby zpracování webu i aplikace působilo svěžím dojmem a zároveň bylo
uživatelsky snadno přístupné, proto budeme dbát na jednoduchý design založený nejspíše na poutavých
snímcích a výstižných průvodních sloganech jednotlivých lokalit“. Prostřednictvím mobilní aplikace
bude uživatel mít databázi cílů stále po ruce, bude moci vyhledávat informace také v terénu a
využívat další praktické funkce, například navigaci ke zvolenému cíli. Veřejnost bude mít
možnost s aplikací a webem i s jejich uživateli komunikovat prostřednictvím zabudovaných
interaktivních prvků, zejména bude moci hodnotit a komentovat stávající lokality či přidávat
lokality nové.
Enviroskop myslí také ma návštěvníky jihočeského regionu ze zahraničí nebo na uživatele z
oblasti školního vzdělávání. Web a aplikace budou dostupné v anglické a německé verzi,
pedagogové zase získají pomocníka a metodickou podporu v environmentální vzdělávací
oblasti třeba při plánování terénní výuky a exkurzí. Součástí databáze totiž bude i kategorie
EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Ta bude obsahovat mimo jiné přehled
environmentálních akcí nebo soubor EVVO lokalit, tedy míst, na kterých probíhají výukové
programy nebo pro které jsou zpracovány výukové listy pro žáky a metodické podklady pro
učitele.
Testování zkušební verze Enviroskopu je plánováno na podzim letošního roku. Finální podoba
webových stránek a mobilní aplikace by měla být spuštěna a zpřístupněna uživatelům na
přelomu tohoto a následujícího roku. Spuštění Enviroskopu doprovodí různorodá propagační
kampaň, která počítá mimo jiné s tiskovou konferencí, vydáním brožur a plakátů, propagací na
sociálních sítích, webovou reklamou atd.
Realizace Enviroskopu je finančně podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Podpořený projekt se kromě přípravy webových stránek a mobilní aplikace věnuje posílení
odborné kapacity neziskové organizace Krasec a jejích členských organizací v oblasti využívání
moderních technologií a nových médií. Společnou přípravou Enviroskopu chceme podpořit
vzájemnou spolupráci Krajské sítě environmentálních center a jejích členů v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a ekoporadenství.

Kontakty pro další informace
Erika Hovorková, administrátor projektu, tel. 728 858 868, hovorkova@cegv-cassiopeia.cz
Simona Šafarčíková, koordinátor projektu a tajemnice spolku Krasec, tel. 725 048 160, e-mail:
safarcicka@email.cz
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