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PRO KOHO JE MEZINÁRODNÍ PŘÍRODOVĚDECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ URČENO ?  
 
Přírodovědecké soustředění je určeno studentům vysokých škol s přírodovědeckým, 
lesnickým nebo pedagogickým zaměřením. U pedagogického zaměření mají 
přednost studenti studující především učitelství přírodovědných a zeměpisných 
oborů. Přihlásit se můžou také žáci gymnázií nebo středních odborných škol plánující 
studium na vysoké škole se zaměřením uvedeném výše. Podmínkou účasti je věk 
nad 18 let. Účastníci by měli pocházet z regionů Národních parků Šumava, Bavorský 
les, České Švýcarsko, Saské Švýcarsko, Podyjí a Thayatal. 
 

TERMÍN KONÁNÍ 
 
Začátek: neděle 24. července 2022 – příjezd v 16.00 až 17.00 hod. 
 
Konec: sobota 30. července 2022 – odjezd cca do 13.00 hod. 
 
Pro zájemce bude umožněno ubytování do neděle 31. července. Budovu je potřeba 
uvolnit v neděli do 12.00 hod.  
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MÍSTO KONÁNÍ 
 

Přírodovědecké soustředění se uskuteční v Horské Kvildě, která leží uprostřed lesů a 
slatí v centrální Šumavě, na takzvaných „Šumavských pláních“. V blízkosti se  
nachází celá řada přírodovědně atraktivních a cenných míst, např. horské louky, 
slatě, řeka Vydra a další. 
 

 
 
UBYTOVÁNÍ 
 
Zázemí ubytovny SEV Horská Kvilda nabízí pokoje pro účastníky i jejich vedoucí, 
v záloze máme připravenou místnost pro osoby s pohybovým omezením, která bude 
v případě potřeby vyčleněna jako pokoj pro nemocné. Ubytovna je vybavena 
dostatkem sprch a toalet, společenskou místností, učebnou, jídelnou a kuchyní. Ve 
venkovních prostorách se nachází hřiště a ohniště. V případě zájmu účastníků 
mohou být na zahradě za domem postaveny jurty. 
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STRAVOVÁNÍ 
 
Stravovat se budeme 6x denně (snídaně, oběd, večeře + mezi tím svačiny a druhá 
večeře). Po celý den bude zajištěn pitný režim. 
Během celodenních výletů bude strava zajištěna formou balíčku na cestu a po 
návratu bude teplá večeře. Na večeře budeme ve zvolené časy docházet do hotelu 
Rankl, který je těsně vedle budovy SEV Horská Kvilda. 
 
 
V Horské Kvildě není možnost zakoupit si něco na zub či občerstvení nad rámec 
táborového jídelníčku. 

 
ORGANIZÁTOŘI 
 
Hlavním organizátorem jsou Střediska environmentální výchovy Správy 
Národního parku Šumava. Odborné exkurze a přednášky povedou odborní 
pracovníci správy NP Šumava i externí přednášející z významných českých univerzit. 
 
Hlavní vedoucí: 
 
Mgr. Martina Kučerová, vedoucí oddělení IS a SEV 
tel. 731 530 447, email: martina.kucerova@npsumava.cz 
 
Ing. Pavel Nagy, Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda 
tel. 731 530 407, email: pavel.nagy@npsumava.cz 
 

CENA ZA ÚČASTNÍKA 
 
Účastnický poplatek pro české a německé účastníky: 2 000,- Kč (80,- EUR) 
Účastnický poplatek pro účastníky z Rakouska: 100,- EUR 
 
V účastnickém poplatku je zahrnuta cena za ubytování, stravování a pomůcky. 
Dopravu na tábor a zpět si hradí účastníci sami.  
 
 
KDO VÁS BUDE PROVÁZET? 
 
Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. 
 

 děkanka přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity 

 půdní bioložka a profesorka ekologie 

 na přírodovědeckém soustředění povede exkurzi k Prášilskému jezeru a na 
vrchol Poledník 

 
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. 
 

 na Šumavě se věnuje zotavování jezer z acidifikace 

mailto:pavel.nagy@npsumava.cz
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 jeho odborným zaměřením je hydrobiologie, mikrobiální ekologie, ekologická 
stechiometrie 

 na přírodovědeckém soustředění povede s prof. Šantrůčkovou exkurzi na 
Prášilské jezero a Poledník a dále také přednášku na téma život 
v ledovcových jezerech 

 
 
 
 
 
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, Ph.D. 
 

 přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 zabývá se především geotechnologiemi v podmínkách globálních změn, 
hospodařením s vodními zdroji, hydrogeologií a hydrologií 

 na přírodovědeckém soustředění bude mít přednášku o globální změně a o 
hospodaření s vodními zdroji 

 
Mgr. Pavel Hubený 
 

 ředitel Správy Národního parku Šumava 

 odborník na lesní ekosystémy Šumavy 

 povede přednášku „kam spěje Národní park Šumava“, na kterou naváže 
diskuse s ředitelem Správy Národního parku Bavorský les Dr. Franzem 
Leiblem 

 
Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D 
 

 patří mezi největší specialisty na motýly v České republice, jeho 
dlouhodobým působištěm je mimo jiné Šumava 

 povede program zaměřený na noční druhy šumavských motýlů, součástí 
programu bude i odchyt hmyzu 

 
RNDr. Iva Bufková, Ph.D. 
 

 na Správě Národního parku Šumava pracuje v oddělení vod a mokřadů 
jako geobotanička a odborná garantka projektu LIFE for MIRES 

 v rámci uvedeného projektu řeší revitalizace rašelinišť v Národním parku 
Šumava 

 na přírodovědném soustředění povede přednášku na téma revitalizace 
rašelinišť a představí projekt LIFE for MIRES 

 
Ing. Miroslav Černý 
 

 na Správě Národního parku Šumava pracuje jako vedoucí oddělení 
krajinné ekologie 

 odborník na šumavské lesní ekosystémy, zejména na horské smrčiny 
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 povede exkurzi zaměřenou na horské smrčiny v oblasti Trojmezné a 
Plechého 

 
Ing. Jan Mokrý 
 

 na Správě Národního parku Šumava pracuje jako vedoucí oddělení 
zoologie 

 v současnosti zabývá výskytem a ochranou vlka obecného a jeho 
monitoringem 

 
 
 
Dr. Elisa Belotti, Ph.D. 
 

 na Správě Národního parku Šumava pracuje na oddělení zoologie 

 zabývá se výskytem a ochranou rysa ostrovida a jeho monitoringem 
 
PROGRAM: 
 
Neděle 24. 7. 2022 
 
Odpoledne: Příjezd na Horskou Kvildu a ubytování. 
 
Večer: Uvítání a krátký výlet na Zhůří za západem slunce. 
 
Pondělí 25. 7. 2022 
 

   
 
Ráno: Výprava na vrchol Antýgl u Horské Kvildy. Po cestě hledání běžného lesního 
hmyzu a místopis okolí Horské Kvildy. 
 
Dopoledne: Pro zájemce se uskuteční botanická výprava po loukách v okolí Horské 
Kvildy. Exkurzi povede Mgr. Dana Zývalová, vedoucí informačního střediska Kvilda. 
 
Odpoledne: Přednáška doc. RNDr. Zbyňka Hrkala, Ph.D. na téma klimatická změna 
a hospodaření s vodou v krajině. 
 
Večer: Přednáška ředitele Správy NP Šumava Mgr. Pavla Hubeného na téma „Kam 
spěje národní park“ a následná diskuse společně s ředitelem Správy NP Bavorský 
les Dr. Franzem Leiblem. 



                 Národní park Šumava                                    

Národní park Šumava je tou nejlepší učebnou pod širým nebem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úterý 26. 7. 2022 
 

 
 
Celodenní exkurze na Třístoličník, Plechý a Plešné jezero. Exkurze bude zaměřena 
na přirozenou obnovu horských smrčin. Cestou se pokusíme nalézt jednoho 
z nejvzácnějších brouků Šumavy – kornatce velkého. Exkurzi a výklad povede Ing. 
Miroslav Černý. 
 
Noc: Odchyt nočních druhů motýlů. Do tajů těchto živočichů Vás zavede zkušený 
odborník na motýly Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D. 
 
Středa 27. 7. 2022 
 

   
 
Pěší výlet z Horské Kvildy do návštěvnického centra Srní a zpět. Účastníci půjdou na 
místo sami, bez doprovodu lektorů. Po cestě budou plnit úkoly zaměřené na orientaci 
v terénu a práci s GPS. V návštěvnickém centru Srní budou účastníky čekat dvě 
přednášky. Součástí bude také exkurze do výběhů s vlky po vlčí stezce. 
 
Návrat a život vlka obecného na Šumavě 
 

- Seznámení s vlkem obecným a jeho životem. 
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- Přednášku povede Ing. Jan Mokrý. 
 
Rys ostrovid a projekt Lynx 
 

- Přednáška zaměřena na šumavskou populaci rysa ostrovida a způsoby jeho 
monitoringu na Šumavě. 

- Přednášku povede expertka na monitoring rysa ostrovida Dr. Elisa Belotti, 
Ph.D. 

 
Večer: Přednáška o mokřadech. Na této přednášce se dozvíte o důležitosti 
revitalizací rašelinišť a udržování vody v krajině. Důraz bude kladen také na  
 
pochopení technologických postupů při revitalizaci rašelinišť. Přednášku povede 
odbornice na revitalizaci rašelinišť RNDr. Iva Bufková, Ph.D. 
 
Čtvrtek 28. 7. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celodenní pomoc s revitalizací rašeliniště spojená s odbornou exkurzí do těchto 
cenných biotopů. Účastníci soustředění si v praxi vyzkouší postupy a teoretické 
poznatky získané ve středeční večerní přednášce. Práce spojené s revitalizací 
rašelinišť se uskuteční na Jezerní slati a na lokalitě U Tremlů poblíž Horské Kvildy. 
    

Večer: Přednáška o ledovcových jezerech a životě v nich s prof. RNDr. Jaroslavem 
Vrbou, CSc. 
 
Pátek 29. 7. 2022 
 

     
 
Exkurze k Prášilskému jezeru a na Poledník. Exkurze bude zaměřena na chemismus 
lesních půd a život v nich. Vše se dozvíte od specialistky na půdní biologii prof. Ing. 
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Hany Šantrůčkové, CSc. U Prášilského jezera doplní prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. 
nejnovější poznatky z výzkumu ledovcových jezer na Šumavě. 
 
Večer: Závěrečný táborák a diskuse nad problematikou vody, lesů a vztahů 
v přírodě. Promítání srovnávacích fotografií z vývoje lesa v místech, která jsou 
ponechána samovolnému vývoji. 
 
Sobota 29. 7. 2022 
 
Dopoledne: Návrhy možností na tvorbu nových didaktických materiálů Správy NP 
Šumava. Rozdělení do skupin a tvorba návrhů. Druhá část bude zaměřena 
především na komunikaci s veřejností přes sociální sítě a prezentaci možností 
propagace národního parku Šumava. 
 
Po programu proběhne slavnostní zakončení přírodovědeckého soustředění a odjezd 
domů. V případě zájmu můžeme zájemcům pobyt prodloužit pobyt až do neděle 31. 
7. 2022 do 12:00. 
 
SLOVO ZÁVĚREM: 
 
Zaujal Vás program chystaného přírodovědeckého soustředění? Chcete se brodit 
bahnem s pocitem, že pomáháte přírodě? Chcete se osobně setkat s odborníky na 
přírodní vědy a dozvídat se zajímavosti o přírodě přímo na území národního parku? 
Chcete se setkat s vrstevníky s podobnými zájmy a mít spoustu netradičních zážitků? 
 

Pokud jste na otázky výše odpověděli ano, jste přesně ti, které 
hledáme pro přírodovědné soustředění!!! 

 
 

Těšíme se na Vás v Národním parku Šumava! 
 
 

 
Pokud máte zájem o účast na tomto odborném soustředění, přihlaste se do 30. 3. 2022 
na této emailové adrese:  Ing. Pavel Nagy, pavel.nagy@npsumava.cz.  
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