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Šumavský národní park jako prostor pro volnočasové aktivity 

žáků 1. stupně ZŠ 

Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou plnohodnotného programu na škole v přírodě, 

kde Šumavský národní park je prostorem pro volnočasové aktivity 1. stupně ZŠ. 

Zabývá se sestavením plánu exkursí doplněným o pozorování přírody, pracovně - 

výtvarné činnosti a pohybové aktivity tak, aby zprostředkovaly účastníkům emocionální 

zážitky z kontaktu se živou přírodou a krajinou, což by je v budoucnu mělo vést ke 

kladnému vztahu k přírodě a její ochraně.  

Klíčová slova: 

Environmentální výchova, Šumava, Národní park, exkurse, zážitková pedagogika 

The Šumava National Park as an area for leisure activities of 

pupils from lower elementary school 

Abstract: 

 

This thesis deals with the creation of a fully-fledged program at the school in the 

countryside, where the Šumava National Park is an area for leisure activities of 1st 

stage of elementary school. It deals with forming a plan of excursions complemented 

by observations of nature, labor - creative activities and movement, to bring 

the emotionalexperiences of the participants in contact with animate nature and 

landscape. This should lead the children to a positive relationship to nature and its 

protection in the future. 
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1.  Úvod do problematiky: 

Zpracování tématu přírodovědy či biologie na škole v přírodě je téma trvale 

aktuální. Na školy v přírodě (dále jen ŠvP) se jezdí s dětmi od mateřské školy až po 2. 

stupeň ZŠ. ŠvP jsou často prezentovány jako ozdravné pobyty žáků z měst s vysokým 

výskytem smogu, (tam byla nejhorší situace v 70. a 80. letech), a to i přesto, že situace 

se smogem a jím znečištěným životním prostředím se výrazně posunula směrem 

k lepšímu. Přesto některé ŠvP bývají nastaveny stále pouze jako ozdravné pobyty bez 

smysluplného výukového využití. 

 V případě účelné a vhodně naplánované ŠvP můžeme žákům předložit nepřeberné 

množství informací a podnětů v oblasti poznávání přírody a geografie naší vlasti, přitom 

s možností prožít vše přímo v srdci přírody, což je bezesporu výhodnější, nežli často 

stran kontaktu s konkrétním přírodním prostředím zcela sterilní výuka ve školní třídě. 

Předkládaný projekt je koncipován tak, aby se mohl účelně využít čas k poznávání 

horské oblasti centrální Šumavy, chráněné jako NP Šumava, k osvojení informací o této 

oblasti s ohledem na výuku zeměpisu, přírodopisu, ochrany přírody, ale také historie 

literatury a hudby, tedy toho, co bývalo kdysi nazýváno výukou vlastivědy. Projekt je 

doplněn o výtvarné aktivity a pohybové hry v přírodě. Bylo by jistě pošetilé se 

domnívat, že vše z předkládaných informací paměť žáků absorbuje, přesto je žádoucí se 

o to alespoň pokusit.  

Projekt je zaměřen především na region Kvildska a Modravska, Bučinu a Knížecí 

pláně. V této oblasti se přímo nabízí navštívit co nejvíce zajímavých lokalit, ať už 

z hlediska botanicky, turisticky, historicky či jinak významného. Aktivity jsou 

konstruovány v duchu zážitkové pedagogiky.  

1.1  Prameny informací: 

Jako zdroje materiálu jsem použila běžně dostupné zdroje v knihovnách a zdroje 

internetové. Využila jsem také informace získané na exkurzích, z informačních center 

v jednotlivých lokalitách a ústní sdělení.  

1.2  O projektu Alma Mater Studiorum : 

Rozhodnutí o tom, jaké téma bude mít má bakalářská práce, zcela náhodně ovlivnila 

nabídka vzdělávacích kursů pro pedagogy, která se mi dostala prostřednictvím 
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koordinátora EVVO na základní škole, kde pracuji jako vychovatelka ve školní 

družině. Jednalo se o nabídku pětidenní exkurze do NP Šumava. Protože se každoročně 

účastním mnoha akcí pořádaných naší školou – ať už škol v přírodě, turistických a 

lyžařských kursů, letních táborů – jako pedagog pro volný čas a zdravotník, podílím se 

na přípravě programů a navrhuji zajímavá místa k těmto akcím, tato nabídka mě 

doslova učarovala. 

Nabízená exkurze na Šumavu byla součástí projektu, který rozhodně stojí za to, abych 

se o něm v této práci zmínila, neboť ho považuji za velmi přínosný pro práci všech 

pedagogů, kteří jsou podobně založeni jako já, a těch je doufám, přinejmenším mnoho.   

Projekt Alma mater studiorum  

Dvouletý projekt určený učitelům různých aprobací se zájmem o environmentální 

vzdělávání byl spuštěn v únoru 2010. Dlouhodobé snažení Centra environmentální 

výchovy při Pedagogické fakultě UK v Praze vyústilo ve vznik projektu Alma Mater 

Studiorum spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky. Projekt v sobě sjednocuje potřebu připravit učitele na vlastní uchopení 

oblasti environmentální výchovy, výuku nejen přírodovědných předmětů v rámci 

interdisciplinárních vztahů a využití přirozeného prostředí, v němž se žáci pohybují. 

Toho chce docílit prostřednictvím bezplatné nabídky poutavých kursů (celkem 15) a 

terénních exkursí (celkem 7), na nichž se učitelé setkají se zajímavými lektory a 

odborníky z různých oborů (týká se pouze pedagogů ze středočeského kraje). Všechny 

kursy jsou akreditované MŠMT. Název projektu byl vybrán podle velkého množství 

aktivních učitelů, kteří na UK plnili své studijní povinnosti a je pro ně tedy rodnou 

školou. Nyní mají možnost se na svou alma mater vrátit a pokračovat ve svém 

vzdělávání, seznámit se s novými trendy a metodami. Cílem projektu je zlepšit 

připravenost učitelů k realizaci environmentální výchovy, vyučovat přírodovědné 

předměty interdisciplinárně a v terénu. 

Pro učitele jsou pod vedením PhDr. Kateřiny Jančaříkové, Ph.D. a Ing. Jana Andresky, 

Ph.D. připraveny zajímavé semináře a exkurze vedené zkušenými lektory.  

Exkurze jsou určeny všem zájemcům o pobyt v přírodě (nejsou specifikovány pro určitý 

stupeň), kursy jsou obvykle určeny podle aprobací a věku vzdělávaných dětí. Některé 

jsou určeny učitelkám z MŠ, další učitelkám a učitelům z prvního stupně ZŠ nebo 
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učitelům z druhého stupně a prvních čtyř let  víceletých gymnázií anebo učitelům z 

čtyřletých gymnázií a středních škol.
1
 

Zmíněná exkurze na Šumavu se realizovala koncem června 2011, organizačně byla 

velice dobře zajištěna a ve mně zanechala tak hluboké zážitky, na které se vzpomíná 

minimálně celý život. Seznámila jsem se zde se svým nynějším vedoucím práce a jeho 

manželkou, kteří nám dělali průvodce po těch nejkrásnějších koutech Šumavy. Směs 

příjemných pocitů z krásného ubytování na Kvildě, rodinného pojetí naší exkursní 

skupiny, z bohatého programu nabitého novými poznatky z oblasti botaniky, zoologie, 

vnímání nádherných přírodních scenérií doplněných pro Šumavu nezvykle teplým a 

slunečným počasím ve mě utvrdil myšlenku, že tento pocit si nemohu nechat jen pro 

sebe. Tady vznikl můj plán realizace školy v přírodě pro žáky naší školy a dostal se mi 

přesný návod, jak na to. Na vlastní kůži jsem si vyzkoušela, jak dokáže několikadenní 

pobyt v srdci přírody změnit vnímání člověka a přehodnotit naléhavost jeho 

dosavadních potřeb. V dnešní hektické a uspěchané době je uvědomění si této změny 

velice důležitý a příjemný moment a já za něj svému vedoucímu exkurze ještě jednou 

děkuji. 

                                                 
1
 Projekt Alma Mater Studiorum. [online http://www.almamater.cuni.cz/]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 

http://www.almamater.cuni.cz/ 
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1.3  Teoretická východiska - Šumava z mnoha pohledů 

V následujících kapitolách se snažím přiblížit Šumavu v mnoha směrech tak, aby 

pedagog – vedoucí exkurze získal alespoň stručný přehled o této oblasti. Aby pochopil 

souvislosti mezi jednotlivými oblastmi přírody, historickým vývojem a současným 

stavem Šumavy, a co je důležité, aby byl schopen zodpovědět případné dotazy svých 

žáků, nebo alespoň získal návod, kde specifické dotazy dohledat. 

 

mapa použita z http://www.kct-tabor.cz  
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1.3.1  Zeměpis: 

Informace, které jsou zde uvedeny, jsou důležité pro pedagoga, vychovatele, který se 

s dětmi zúčastní tohoto projektu. Jsou zestručněny a upraveny pro skupinu mladšího 

školního věku tak, aby byly pro ně pochopitelné. Tyto informace je vhodné použít při 

motivacích na jednotlivé exkurze, rozhodně by neměla chybět mapa, aby žáci získali 

lepší představivost a rozvíjeli prostorovou orientaci. 

Geografie: 

Národní park a CHKO Šumava leží při jihozápadní hranici ČR s Německem a 

Rakouskem, od Svaté Kateřiny na severozápadu po Přední Výtoň na jihovýchodu. Na 

jihu začíná vyšebrodským průsmykem, na severu pak nad Železnou Rudou. 

Rozloha: Národní park – 68 064 ha, CHKO 99 900 ha, na délce 111 km 

Nadmořská výška: V národním parku mezi 600 m n. m. (údolí Otavy u Rejštejna) a 

1378 m n.m. (Plechý), v CHKO mezi 465 m n. m. (Milence u Nýrska) a 1362 m n. m. 

(Boubín). Průměrná nadmořská výška celé Šumavy je 922 m n. m. 

Klima: V závislosti na nadmořských výškách od mírnějšího až po vlhké. Srážkově 

bohaté zejména na náhorních polohách 800-1600 mm srážek ročně (téměř polovina ve 

formě sněhu). Průměrná roční teplota 2°C. 

Geomorfologie: Šumava, jako součást Českého masivu, vznikla v důsledku variských 

horotvorných pochodů v době mezi 380 až 310 miliony let. Je tvořena zejména žulami, 

rulami a svory. Vlivem alpinského vrásnění došlo k vyzdvižení okrajové části Českého 

masivu, včetně dnešní Šumavy. Erozí a klimatickými změnami se její podoba stále 

měnila. Je to lesnaté pohoří s rozsáhlými náhorními plošinami (Pláně), s místy výrazněji 

vystupujícími vrcholy v centrální části a hlouběji vyerodovanými údolími vodních toků 

(Vydra, Křemelná). Atraktivní jsou pozůstatky činnosti ledovců v podobě 8 

ledovcových jezer (5 na české: Černé jezero, Čertovo jezero, Plešné jezero, Prášilské 

jezero a jezero Laka, 3 na německé straně: Roklanské jezero, Velké Javorské jezero a 

Malé Javorské jezero) uzavřených čelními morénami s přibližně stejnou nadmořskou 

výškou 1000- 1100 m n. m. (jediné úkazy tohoto typu v České republice). 

Horopis:  

Nejvyšší horou Šumavy je již zmiňovaný Plechý 1378 m n. m., nejvyšší bod Plešské 

hornatiny. Celkový a velmi přehledný horopis Šumavy lze nalézt v knize Šumava: příroda, 
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historie, život. 2003 na str. 103, my se však budeme soustředit na vrcholy, které během 

exkursí uvidíme na vlastní oči. Mezi nejkrásnější vrcholy bezesporu patří Luzný 1373 m 

n. m., Malý a Velký Roklan 1399 a 1453 m n. m. a Boubín 1362 m n. m., který jediný 

z výše jmenovaných leží na území ČR. Za zmínku rozhodně stojí nejznámější místo 

hřebene Plechý – Třístoličník, kde se stýkají hranice tří států – Česká republika, SRN a 

Rakouska. Toto místo však během projektu nenavštívíme, ba ani neuvidíme. 

Hydrografie:  

Šumava tvoří hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Nespočet 

pramenišť a rašelinišť, potůčků, bystřin, až po hlavní vodní toky Šumavy – Vltavu a 

Otavu – jí řadí mezi významné pramenné oblasti. Opět podrobný a velmi přehledný 

seznam pramenících řek lze nalézt v knize Šumava: příroda, historie, život. 2003 na str. 109, 

nebo v Atlase vodních toků a ploch ČR. Zde se však zmíním jen o těch tocích, které 

s dětmi při exkursích uvidíme, nebo o nich budeme blíže hovořit. 

Vltava  - řeka pramení 1,5 km VJV od Černé hory (1315 m n.m.) na území obce Bučina 

ve výšce 1172 m n.m. Po soutok se Studnou Vltavou nese jméno Teplá Vltava, v 

nejhořejším toku po soutok s Malou Vltavou bývá označována jako Černý potok. Ústí 

zleva do Labe u Mělníka ve výšce 155 m n. m. Délka toku 430,2 km, plocha povodí činí 

28 090 km2. 

Otava – řeka vzniká soutokem Vydry a Křemelné 1,2 km od obce Svojše ve výšce 627 

m n. m. Ústí zleva do Vltavy v nádrži Orlík u Zvíkova ve výšce 346 m n. m. Délka toku 

113 km, plocha povodí 3788,2 km2. 

Vydra – říčka jako taková nemá vlastní pramen, ten tvoří 3 potoky: na severním svahu 

Luzného ve výšce 1192 m n.m.od pramene nese název Luzenský potok, dále 

Modravský potok. Od soutoku s Mlýnským (Roklanským) potokem pod Modravou až 

po soutok s Křemelnou u Čeňkovy Pily nese jméno Vydra. Délka toku je 22.5 km, 

plocha povodí činí 146,2 km2. 

Umělé vodní toky:  

Schwarzenberský plavební kanál:  

vybudován šlechtickým rodem Schwarzenberků v letech 1789 – 1822 dle projektu 

lesního inženýra Josefa Rosenauera. Cílem bylo propojení povodí Vltavy a Dunaje a 
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zpřístupnit tak svoz dřeva z revírů Želnava a Stožec do Lince a Vídně. Kanál měl 

v konečné délce 51,5 km. Na svém začátku i na svém konci využívá říčku Světlou. 

Břehy kanálu byly zděné, dno a zákruty byly vyloženy žulovými deskami. 

Vchynicko-tetovský plavební kanál: 

Rovněž tento plavební kanál byl vyprojektován inženýrem Josefem Rosenauerem. Byl 

zřízen v povodích řek Vydry a Křemelné v letech 1799 –1801. Kanál umožnil dopravu 

dřeva do Prahy především z  okolí Modravy, která byla v té době bez pozemních 

komunikací. Samotná Vydra se svým balvanovitým korytem byla ke splavňování 

nevhodná. Kanál začíná nad Antýglem na levém břehu Vydry, překračuje silnici ze Srní 

do Prášil, ústí pak do Křemelné asi 2,5 km SZ od Srní. Celková délka plavebního 

kanálu byla upravena z původních 13 588 m na dnešní 14 413 m. Původně sloužila 

plavební stoka pro transport dřeva do Prahy, posléze zásobovala i jiná města, např. 

sirkáren v Sušici v letech 1836 – 1868. Zvláště intenzivně byla využita v době 

kůrovcové kalamity v r. 1868 – 1875. Dnes je význam Vchynicko-tetovského kanálu 

zcela jiný, plní funkci přivaděče vody do vodní nádrže do úbočí vrchu Sedlo u obce 

Srní.
2
  

Vodní nádrže:  

 kromě již zmiňovaných jezer glaciálního původu (5 na české: Černé jezero, Čertovo 

jezero, Plešné jezero, Prášilské jezero a jezero Laka, 3 na německé straně: Roklanské 

jezero, Velké Javorské jezero a Malé Javorské jezero) jsou na území Šumavy další 

drobná jezírka, často spojena s rašeliništi a těžbou rašeliny, např. jezírko v Chalupské 

slati u Borových Lad. 

Rybníky nejsou pro oblast Šumavy typickým prvkem, což je dáno zřejmě i 

klimatickými podmínkami pro chov ryb nevhodnými. Mezi takové patří Kozí 

(Pláničský) rybník u Černé v Pošumaví, Křišťanovický rybník u Křišťanovic na pravém 

břehu Blanice, dále pak rybník Olšina, ležící 5 km od Horní Plané.  

V minulém století bylo na Šumavě zřízeno mnoho menších retenčních nádrží, které 

byly využívány zejména pro zlepšení průtoků při plavení dřeva (tzv. klauzy nebo švele). 

Většina retenčních nádrží je již v současné době nefunkční. Z dochovalých nádrží se 

                                                 
2
 ANDĚRA, Miloš, in: Šumava: příroda, historie, život. 2003, na str. 149. 
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patrně jedno z nejznámějších – Boubínské jezírko – nachází na Kaplickém potoce 

v nad. výšce 920m. Bylo založeno v roce 1833, jeho rozloha je 0,37 ha a maximální 

hloubka 4m.  

Mnohem větší význam mají v současné době nově vybudované údolní nádrže, jenž byly 

vystavěny především pro účely vodárenství, hydroenergetiky, ochrany před 

povodňovými průtoky a dodávky vody pro závlahy. Mezi takové patří především nádrže 

Lipno I – horní stupeň vltavské kaskády, stavba od roku 1952- 1960, vznikla 

přehrazením Vltavy 9 km od Vyššího Brodu. Lipno II. slouží pro vyrovnání odtoků pod 

Lipnem I. Údolní nádrž Nýrsko vznikla přehrazením řeky Úhlavy, byla vybudována 

v letech 1965 –69. 

 Nádrž Hamry vznikla opět přehrazením řeky Úhlavy, je součástí přečerpávací 

elektrárny, přičemž horní retenční nádrž tvoří Černé jezero. S tím je spojena 2km 

dlouhým přívodním potrubím. Spuštěna do provozu byla v roce 1930. 

 Husinecká údolní nádrž nedaleko Prachatic vznikla v roce 1934 - 1939 přehrazením 

řeky Blanice.
3 

1.3.2  Příroda: 

Lesy na Šumavě - vliv člověka v historické době 

Šumava a lesy patří neodlučně k sobě. Před lidským osídlením byla celá Šumava, 

s výjimkou několika skalnatých vrcholů a stěn karů šumavských jezer pokryta lesy. Že 

tomu tak není až do současnosti, je výsledkem působení tří faktorů. Jsou to základní 

přírodní podmínky tohoto horstva, složení flóry a působení lidské činnosti. První dvě 

podmínky určují charakter přirozené vegetace, která však byla činností člověka 

v průběhu historie měněna. Rozsáhlé lesy byly po dlouhá staletí zdrojem obživy 

obyvatel Šumavy i jejího podhůří. Zpočátku sice bránily příchozím osadníkům toto 

pohoří osidlovat, les musel být namáhavě klučen, ale později se stalo dřevo 

vyhledávaným materiálem. Hluboké šumavské lesy byly součástí pomezního hvozdu 

Českého království. Ten od sebe odděloval dvě osídlené oblasti: Čechy a Bavorsko. 

Proto byly šumavské hvozdy brzy protkány četnými obchodními stezkami. Ty většinou 

vedly úbočím kopců a jsou dodnes v terénu dobře patrné. Byly také prvním a 

dlouhodobě trvajícím zásahem člověka do přirozené vegetace Šumavy. Postupné 

                                                 
3
 RUDA, Pavel, in: Šumava: příroda, historie, život, 2003. str. 109 
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osidlování a s tím spojené využívání přírodních zdrojů měla za následek jednak 

odlesňování, ale především změny v druhové skladbě původních lesů. Od 16. století se 

staly šumavské lesy zdrojem pro sklárny, železné hutě a hamry. Zvláště sklářství bylo 

svými velkými nároky na dřevo pro místní lesy pohromou. Potaš (uhličitan draselný), 

potřebná pro tavbu skla, byla popeláři vyráběna především z popela javorů, jasanů, 

jilmů, buků, jedle a později i ze smrku. 

Staré prameny uvádějí, že bylo třeba až dvou tun smrkového dřeva k výrobě jednoho kg 

potaše. 

Ve druhé polovině 18. století došlo k prudkému vzestupu dřevařské kolonizace Šumavy. 

Tou dobou začali Schwarzenbergové budovat plavební kanály, které umožnily poměrně 

rychle a levně dopravit dřevo do řek a dál na trhy. Takto intenzivní využívání lesa mělo 

samozřejmě negativní důsledky. Ve 40. letech 19. století vznikly obrovské souvislé 

plochy holin. Zaváděním holosečí byl urychlen úbytek jedle, ale i buku z porostů. Ve 2 

polovině 19. st. začal význam těžby dřeva klesat. Na přístupných místech byl les 

vytěžen a lesníci poukazovali na nedozírné škody, které živelná těžba způsobila. V této 

době se poprvé začínalo s obnovou lesa. Holosečné velkoplošné hospodářství spojené 

s pastvou v lesích, vysekáváním mlází a hrabáním hrabanky, znemožnilo přirozené 

zmlazování původních dřevin. Mizel dub a buk a začaly převládat souvislé smrkové 

porosty, v nižších polohách borové. Tak došlo k výrazné změně druhového složení 

porostů, ve kterých výrazně převládá smrk. Člověkem silně pozměněné porosty tvořené 

především mělce kořenujícím smrkem se staly snadnou obětí rozsáhlých větrných 

kalamit v letech 1868- 1890. V roce 1874 se k nim přidala i kalamita kůrovcová. 

Vzniklé velké holiny bylo zapotřebí co nejrychleji znovu zalesnit. Z počátku se 

používala semena z původních šumavských smrků, později byl nedostatek doplňován 

sběrem semen z panství Hluboká, Protivín a z rakouského Murau. Na špatné důsledky 

tohoto počinu doplácíme dodnes. Smrky cizího původu nejsou dlouhodobým vývojem 

přizpůsobeny k růstu v drsných podmínkách Šumavy, a proto jsou náchylnější než 

původní ekotyp šumavského smrku (dnes nalezneme výjimečně, např. v oblasti 

Modravských slatí). V roce 1929 postihla Šumavu další větrná kalamita a obrátila 

zlepšující se poměry znovu k horšímu. Na počátku 90. let 20. st. se postupně zvětšila 

populace kůrovce (lýkožrouta smrkového- Ips typographus), což vedlo k rozhodnutí 

těžit prostory jím napadené. V roce 1996 začala poměrně rozsáhlá těžba v oblasti 
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Modravy a Březníku. Toto rozhodnutí SNP Šumava se nesetkalo s podporou velké části 

veřejnosti. O vhodnosti či nevhodnosti tohoto zásahu s určitostí rozhodne až čas, stejně 

jako tomu bylo v případě dřívějších zásahů člověka do šumavských lesů. 

     

Stav lesů v blízkosti pramene Vltavy na jaře 2011 (vlastní fotografie)  

 

Současné složení lesů: 

Šumava spolu se sousedním Bavorským lesem tvoří nejrozsáhlejší lesnaté území ve 

střední Evropě nazývané „Zelená střecha Evropy“. 

Vlastní Šumavu pokrývají především smíšené horské lesy, zastoupené především 

květnatými bučinami. Jejich stromové patro vedle buku tvoří jedle Abies a smrk Picea, 

v menší míře javor klen Acer pseudoplatanus a jilm drsný Ulmus glabra. Květnaté 

bučiny jsou převládajícím lesním typem v nadmořských výškách 600 – 1100 m. Nejvíce 

byly rozšířeny v jihovýchodní části Šumavy, zatímco v severozápadní části převládá 

jedle. Přirozené horské smrčiny se vyskytují až v nadmořských výškách vyšších než 

1200m. Druhým, poměrně rozšířeným typem smrčin jsou rašelinné a podmáčené 

smrčiny, jejichž výskyt je podmíněn tvarem krajiny, plochými širokými údolími, 

pramennými pánvemi a vysoko položenými náhorními plošinami. Lemují hojně údolí 

potoků a vrchoviště. Od přirozených smrčin se liší především bohatě vytvořeným 
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mechovým patrem s hojným výskytem rašeliníků (Sphagnum), ploníků (Polytrichum) a 

játrovky rohozce trojlaločnatého (Bazzania trilobata).
4
 

Rašeliniště: 

Rašeliniště představují typ mokřadního ekosystému. Vznikla na přelomu poslední doby 

ledové a doby poledové (zhruba před 9.000 - 10.000 léty), kdy se velmi chladné a 

přitom suché podnebí poněkud oteplilo a bylo dostatečně vlhké. V zásadě lze na 

Šumavě rozlišit dva základní typy rašelinišť: náhorní vrchoviště – slatě - v Šumavských 

pláních a údolní nivy při Vltavě a jejích větších přítocích (např. Mrtvý luh u Volar) 

Základem tvorby šumavských rašelinišť byla vždy mělká pánevní jezírka zarůstající 

zpočátku především rákosem a různými ostřicemi. Odumřelé zbytky této vegetace, které 

nalézáme na všech šumavských rašeliništích, daly vzniknout nejspodnějším vrstvám 

rašeliny. Teprve později převládl ve vegetaci zarůstajících jezírek odolný a nenáročný 

mechorost rašeliník, který nejrychleji přirůstal při jejich volné hladině. Střed budoucího 

rašeliniště se tak zvedal rychleji nad okolí než jeho okraje: tato rašeliniště jsou proto 

uprostřed vyšší než na okrajích a pro jejich tvar jim říkáme vrchoviště. Spojením více 

jezírek rozrůstajícími se porosty rašeliníků vznikly velké, mnohdy několikasethektarové 

komplexy šumavských rašelinišť s mnoha jezírky uprostřed. Rašeliník má schopnost 

nasát neuvěřitelné množství vody. Komplex celého rašeliniště tvořeného především 

rašeliníky zadržuje velké množství vody a má tedy důležitou hydrologickou funkci. 

Spodní vrstvy rašeliníku odumírají a sesedají se, směrem nahoru však rašeliník neustále 

přirůstá. Pomalým zuhelňováním odumřelých částí rostlin za nepřístupu vzduchu, při 

nízké teplotě a v silně kyselém prostředí - tzv. rašeliněním - vzniká rašelina. Kromě 

rašeliníku se na tvorbě rašeliny podílel hlavně suchopýr pochvatý (Eriophorum 

vaginatum) a blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris). Za uplynulá tisíciletí zde 

vyrostla rašeliniště o mocnosti rašeliny přes 7 m. Jen díky tomu, že tvorba rašeliny 

probíhá za nepřístupu vzduchu, uchovala se v určitých vrstvách rašeliny pylová zrnka 

těch rostlin (především dřevin), které v odpovídajících obdobích rostly na rašeliništích 

nebo jejich okolí. Podle poměrného zastoupení pylu různých dřevin v jednotlivých 

vrstvách rašeliny je možno rekonstruovat lesní pokryv Šumavských plání od skončení 

dob ledových. Rašeliniště jsou proto jakousi přírodní "kronikou", ze které je možno 

                                                 
444

 CHOCHOLOUŠKOVÁ, GUTZEROVÁ, in: Šumava : příroda, historie, život, 2003. str.167 
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vyčíst i průběh podnebních změn uplynulých tisíciletí. 

V určitých stádiích vývoje nestačily vodní zdroje (spodní prameny, vodní srážky) sytit 

do výšky narůstající rašeliniště vodou. Vrchoviště začala odumírat, zmizela jezírka a 

objevily se zde porosty dřevin: kleče smrku, břízy. Těchto stagnací ve vývoji 

šumavských vrchovišť bylo několik - v profilech rašelinou nacházíme většinou dva 

zřetelné dřevové horizonty.   

V současné době šumavská vrchoviště víceméně opět stagnují. Přirozená jezírka na 

vrcholu vrchovišť, jsou-li vyvinuta, nazýváme odborně blänky. Silně zamokřený pás na 

obvodu vrchoviště, kudy odtéká přebytečná voda, kterou už nemůže rašeliník přes svoji 

obrovskou recepční schopnost zadržet, se nazývá lagg. Vlastní vrchoviště je poněkud 

sušší a střídají se na něm vyvýšená místa zvané bulty a vlhčí prohlubně mezi nimi, které 

nazýváme šlenky. Toto členění povrchu vrchoviště způsobuje nejdůležitější rostlina - 

mechorost rašeliník (rod Sphagnum), rostoucí zde asi ve 20 druzích. Jednotlivé jeho 

druhy mají rozdílné stanovištní nároky: některé vytvářejí bulty, jiné rostou submersně 

pod vodou v jezírkách a šlencích, jiné na nejsušších stanovištích vrchoviště. Když 

narůstající vrchol bultu odroste přímému vlivu spodní vody, zastaví se jeho růst a 

posléze ho přerostou rašeliníky dosavadního šlenku. Ten se tím přemění na nový bult a 

z původního bultu se stává šlenk. Tímto rytmickým střídáním bultů a šlenků narůstají 

živá rašeliniště. Nízký porost slatí zpravidla tvoří borovice blatka (Pinus rotundata), bříza 

trpasličí (Betula nana), v bylinném patře jsou charakteristické šicha oboupohlavná 

(Empetrum hermaphroditum), kýhanka bažinná (Andromeda polifolia), klikva žoravina 

(Oxycoccus palustris) a jedna z masožravých rostlin - rosnatka okrouhlolistá (Drosera). 

Přístupné slatě lze napočítat na prstech jedné ruky. Nejznámější jsou Tříjezerní slať, 

Jezerní slať, Cikánská slať a Chalupská slať. Další "přístupná" slať je Malý Polec. 

Ostatní jsou k vidění alespoň na dálku, většina - samozřejmě ty nejzajímavější jsou 

chráněny I. zónou NP Šumava.
5
 

                                                 
5
 VOPĚNKA, Jiří. Šumavské slatě.[online http://www.sumavanet.com/vopin/slate/slate.] [cit. 2012-04-

09]. Dostupné z: http://www.sumavanet.com/vopin/slate/slate.htm 
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Šumavská flora: 

Šumavská květena a rostlinstvo jsou charakteristickou ukázkou středohorské 

středoevropské flóry a vegetace, ale má i svá určitá specifika, daná zejména relativní 

blízkostí alpského vysokohorského masivu aj. Šumava, až na nevelké úseky podhůří, 

neoplývá přílišnou různorodostí přírodních podmínek. Také její květena má proto 

poněkud uniformní ráz, zpestřovaný spíše působením člověka, než přírodními vlivy. 

Přesto je Šumava pohořím osobité a nenápadné krásy a obdobný ráz má i šumavská 

květena. Můžeme zde nalézt pestrou škálu stanovišť s rozličnou vegetací s poměrně 

bohatou květenou, o čemž svědčí více než 1100 druhů cévnatých rostlin zjištěných na 

sledovaných územích. 

Z nedalekého alpského masivu se na Šumavu dostalo poměrně velké množství druhů. 

První druhy osídlily především drobná nelesní stanoviště, například ve stěnách 

ledovcových karů. Typickými představiteli této skupiny druhů je hořec šumavský a 

koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina). Tyto světlomilné druhy mají dnes těžiště 

svého výskytu na horských loukách a pastvinách, kam se druhotně rozšířily. 

V pozdějších vlnách migrace byla Šumava obohacena o mnohé nelesní i lesní druhy, 

např. pleška žláznatá (Willemetia apargioides), jež se objevuje na mokrých a 

zrašelinělých loukách, nebo modře kvetoucí dřípatka horská (Soldanella montana). 

Mezi hojněji vyskytující se patří třeba kamzičník rakouský (Doronicum austriacum) - 

velká žlutě kvetoucí rostlina lemující šumavské potůčky i toky, drobný šafrán bělokvětý 

(Crocus albiflorus), bíle kvetoucí pryskyřník bělokvětý (Crocus albiflorus) nebo lipnice 

širolistá (Poa chaixii), mléčivec horský (Cicerbita alpina) se zářivě modrými květy, 

z lučních druhů lze uvést orchidej běloprstku bělavou (Pseudorchis albida).  
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Šumavská květena se v současné době nemůže pochlubit výskytem úzce lokálních 

endemických druhů, přesto se zde některé velmi významné objevují. Patří mezi ně 

dnes již hodně vzácný hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. 

Bohemica), i poměrně hojný zvonečník černý (Phyteuma nigrum), jehož modročerné 

klásky jsou typickou ozdobou šumavských luk a pastvin. Dalším druhem je oměj 

šalamounek (Aconitum plicatum), silně jedovatá rostlina s modrými přilbovitými květy, 

která roste zejména na rašelinných loukách, lesních prameništích a často také provází 

vodní toky. Poměrně vzácně se vyskytuje prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza 

majalis subsp. Turfosa). 

       

1. Prstnatec pleťový – (Dactylorhiza incernata), orchidej zařazená mezi silně ohrožené druhy ČR 

2. Jestřábník oranžový -(Hieracium aurantiacum) 

  

Kriticky a silně ohrožené druhy: 

Do této skupiny rostlin řadíme druhy, kterých výskyt je ohrožen do té míry, že je zúžen 

na několik málo lokalit nebo jejich množství rychle ubývá. Jedná se o rostliny 

zasluhující nejvyšší ochranu. 

Floristické bohatství Šumavy nespočívá ve vysoké početnosti a rozmanitosti 

druhů, celá oblast je však pozoruhodná kombinací různorodých prvků a dochováním 

unikátních společenstev, zejména na extrémních stanovištích (rašeliniště, jezerní kary). 

Šumava je významnou lokalitou NATURA 2000.  

NATURA 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit 
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ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z 

evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem 

jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy NATURA 2000 ukládají dva 

nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: 

 směrnice 2009/147/ES O ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) 

 směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“) 

Šumavské fauna: 

Fauna Šumavy se dotvářela do dnešní podoby během doby poledové a měla původně 

téměř výhradně lesní charakter. Většina druhů živočichů vázaných na les se udržela do 

dnešní doby, s výjimkou lesních predátorů – medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid 

(Lynx lynx), vlk obecný (Canis lupus), kočka divoká (Felis silvestris). Z velkých 

predátorů žije dnes na Šumavě trvale pouze populace rysa ostrovida (Lynx lynx). 

Čisté vodní toky jsou v horních částech nejvýznamnější oblastí výskytu vydry říční 

(Lutra lutra) v ČR. Unikátní je i fauna bezobratlých, vázaná na rašeliništní 

společenstva, která zahrnuje řadu vzácných druhů severského původu. Jako velký lesní 

celek skýtá vhodné prostředí i pro větší druhy obratlovců (např. jelen lesní Cervus 

elaphus atd.).  Ptačí oblasti NATURA 2000 – přežívají zde populace tetřeva hlušce 

(Tetrao urogallus), tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), 

datlíka tříprstého (Picoides tridactylu), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos 

leucotos), datla černého (Dryocopus martius), kulíška nejmenšího (Glaucidium 

passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus) i čápa černého (Ciconia nigra).  

Pro snadné pozorování výše zmíněných zvířat se skupinou dětí je velmi vhodné 

navštívit areál zvířecích výběhů v Národním parku Bavorský les, jenž je s využitím 

„Zelených autobusů“ snadno dostupný i z Kvildy. V rozmanité lesní krajině na okraji 

Národního parku bylo zřízeno 16 velkých obor a voliér, které byly spojeny do areálu 

zvířecích výběhů v centru Národního parku Luzný. Aktuálně zde žije 36 různých 

domácích druhů ptáků a savců. Vstup je zdarma.
6
 

                                                 

6
 Areál zvířecích výběhů. In: [onlinehttp://www.baumwipfelpfad.by/bwp_cz/service/]. [cit. 2012-04-09]. 

Dostupné z: http://www.baumwipfelpfad.by/bwp_cz/service/tierfreigelaende.php 
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Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)   Zmije obecná (Vipera berus) 

Šumava a ochrana přírody: 

Mezníkem změny náhledu na úlohu chráněného území – již to není jen „památník věků 

dávno minulých“, ale i studijní objekt přírodovědeckých zájmů s cílem poznávat 

zákonitosti přirozeného vývoje lesa i přírody vůbec, se stala ochrana Boubínského 

pralesa navržená lesníkem J. Johnem a uskutečněná roku 1858 majitelem J.A. 

Schwarzenberkem. Po roce 1922 (potvrzení ochrany ledovcových jezer Černého a 

Čertova) se postupně přidávaly další lokální oblasti Šumavy, ale s velkoplošnou 

ochranou Šumavy se začalo až v roce1963 vyhlášením Chráněné krajinné oblasti 

Šumava (dále jen CHKO). V roce 1991 byl na její části vyhlášen Národní park Šumava 

(dále jen NP) jako největší NP České republiky (680 km2). Zbylá část CHKO (1000 

km
2
) dnes slouží jako ochranné pásmo. 

Poslání NP : 

Hlavním posláním NP je chránit a uchovávat jedinečná, rozsáhlejší, lidskou činností 

nedotčená nebo jen málo dotčená přírodní území, jako doklad mnohotvárnosti, krásy a 

síly přírody, ale i jako základ pro další trvale udržitelný život Země, i jejich obyvatel. 

NP chrání dle mezinárodních kritérií především nerušený přírodní vývoj a slouží jako: 

 Velkoplošné přírodní ostrovy a srovnávací území pro člověka jako protipól 

intenzivně využívaných krajin. 

 Území zprostředkující modernímu člověku krásu, sílu i slabost přírody a poznání 

jejích zákonitostí. 
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 Prostor pro vnitřní povznesení člověka, jeho fyzickou i duševní rekreaci. 

Národní park (NP) Šumava 

 

    Národní park Šumava vznikl v březnu 1991 vyjmutím nejcennějších lokalit z CHKO 

Šumava. Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní 

hranici s Německem a Rakouskem. Se svojí rozlohou 69 030 ha je největším národním 

parkem v ČR. Za svoji atraktivitu vděčí NP kromě jiného i dlouholeté existenci železné 

opony, která na několik desetiletí zmrazila působení člověka v hraničních oblastech a 

dala tak prostor přirozenému vývoji krajiny. Uprostřed Evropy vznikl unikátní přírodní 

celek, jehož hodnoty si bezesporu zaslouží ochranu. Oblast Šumavy a Bavorského lesa 

tvoří společně jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Území NP 

leží v nadmořské výšce od 600 m n. m. (údolí Otavy u Rejštejna) do 1378 m n. m. 

(Plechý) a trvale zde žije kolem 2000 obyvatel. Podle stupně ochrany přírody je NP 

rozdělen do tří zón:  

 

I. zóna - přísná přírodní - 13% z celkové plochy 

zahrnuje nejcennější části, území je ponecháno přirozenému vývoji bez vlivu člověka, 

platí zde zákaz vstupu mimo vyznačené trasy. V terénu je I. zóna NP označena na 

vhodných místech tabulkou s nápisem“ I. zóna národního parku“. Hranice I. zóny je 

dále vyznačena dvěma červenými pruhy namalovanými na hraničních sloupcích nebo 

hraničních stromech. Spodní pruh je otevřený směrem do I. zóny. 

II. zóna - řízená přírodní - 83% z celkové plochy 

člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy 

III. zóna - okrajová - 4% z celkové plochy 

území značně pozměněné člověkem, osídlené nebo hospodářsky kultivované oblasti 

zejména obce, jejich okolí a zemědělské plochy 

 

Vzácné lokality NP z hlediska ochrany rostlin a živočichů (15 000 ha) jsou navíc 

zahrnuty do šesti klidových území, ve kterých se lze pohybovat pouze po vyznačených 

turistických stezkách. 



20 

 

Klidová území: Modravské slatě 

  Plesná – Ždánidla 

  Kaňon Křemelné 

  Zhůřecká slať – Mezilesní slať 

  Vltavský luh 

  Trojmezná – Plechý – Smrčina 

 

Území s omezeným vstupem  

Zahrnuje nejcennější části území NP z hlediska ochrany živočichů, citlivých především 

na přítomnost člověka: Nejvýznamnějším druhem, citlivým na rušení v územích 

s omezeným vstupem, je tetřev hlušec Tetrao urogallus, dalšími jsou tetřívek obecný 

Tetrao tetrix, jeřábek lesní Bonasa bonasia, datlík tříprstý Picoides tridactylus, 

strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos, rys ostrovid Lynx lynx a vydra říční Lutra 

lutra. Území zajišťuje i ochranu přirozeného rostlinného pokryvu před nadměrným 

poškozováním. Jedná se zejména o oblasti cenných mokřadů a pralesních zbytků. Jsou 

to tyto části území NP : Smrčina, Vltavský luh, Horskokvildské slatě, Modravské slatě a 

okolí, Plesná a Poledník, Křemelná. Pohyb je zde důsledně omezen na turisticky 

značené trasy.
7
 

1.3.3  Historie osídlení, obyvatelé a způsob obživy 

Na formování krajiny Šumavy se lidé podíleli svou činností již od konce 12. století. V té 

době (až do poloviny 18. století) pokrývaly neporušené pralesy, které byly součástí 

pomezního hvozdu. Již v těchto dávných dobách zde existovaly velmi frekventované 

přechody – nejznámější je např. Zlatá stezka (obchodní stezky, kolem nichž se 

soustřeďovaly osady s dobrými tržními podmínkami a z nichž se později stala 

významná města). Přibližně od 12. století docházelo ke kolonizaci lesní půdy, 

největšími majiteli se stává církev a nejvýznamnější čeští feudálové. Zásadní význam 

pro utváření dnešních lesních a nelesních ekosystémů Šumavy však měla až novější 

kolonizace, spojená s rozvojem sklářství, dřevařství a pastevectví (17. - 18. stol.). 

                                                 
7
 informační leták „Vítejte v NP a CHKO Šumava“, vydala Správa NP a CHKO Šumava v r. 2010 
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Šumavské sklářství: 

Základem sklářské výroby na Šumavě byl dostatek vhodných surovin, zejména křemene 

a laciné topivo v rozsáhlých lesích. Šlechta ráda poskytovala ochranu sklářům, aby 

alespoň nějak bylo zužitkováno nesmírné bohatství lesa. První sklárny se zřizovaly v 

jednoduchých boudách postavených uprostřed lesa, aby palivo bylo co nejdostupnější. 

Po vykácení přilehlého hvozdu, se jednoduše sklárna přemístila jinam. Tím také rozvoj 

sklářské výroby podstatně ovlivnil osídlování dosud těžko přístupných a tím nijak 

hospodářsky nevyužívaných území. Za nejstarší známou sklárnu v Čechách je 

považována Sklenářova Lhota u Vimperka, zmiňovaná již roku 1359. Středověké 

šumavské sklo bylo výjimečné, říkalo se mu lesní, buď podle nazelenalé barvy, či spíše 

podle toho, že původní sklárny stávaly hluboko v lesích. Lesní sklo obsahuje bublinky a 

drobné nečistoty, dané nedokonalostí tehdejší technologie. Protože skláři neuměli sklo 

při tavbě čistit, způsobovaly příměsi železa a mědi v písku nazelenalou barvu.  Ve 

sklárnách se koncem 17. století vyráběly různé lahve, sklenice i broušené číše. Sklo 

bylo velmi drahé a nebylo běžným vybavením domácností. V 18. století jsou na 

Kašperskohorsku doloženy také sklárny ve Zhůří, Jelenově, Filipově Huti nebo Zlaté 

studni, kde se vyráběly různé druhy foukaného skla a také pateříky ( barevné korálky do 

růženců). Zásluhou dokonalosti a kvality svých výrobků se staly na Kašperskohorsku 

světoznámými sklárny v Anníně a zejména v Klášterském mlýně u Rejštejna. 

 Sklářství začalo upadat na Šumavě již v polovině 19. století. Důvodem byla změna 

vytápění pecí od drahého dřeva k uhlí a později plynu. V té době bylo uhlí mnohem 

levnější než dřevo, ale jeho naleziště byla značné vzdálená a doprava proto drahá. Tím 

se šumavské výrobky stávaly cenově nadhodnocené, nekonkurenční, těžko prodejné. 

Jako první zkrachovaly sklárny, vyrábějící tabulové sklo. Umělecké sklo, kde je možno 

počítat s větším podílem ruční práce v rámci ceny výrobku, vzdorovalo o něco déle. 

Zánik byl však neodvratný. Celé sklářské rody přesídlovaly do severních Čech, kde je 

dosud sklářská výroba důležitým průmyslovým odvětvím. Dalším aspektem zániku 

šumavského sklářství byly národnostní třenice v předválečných letech, nacistické  
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Německo, obsazení Sudet, okupace Československa, a posléze poválečné vysídlení 

německé menšiny ze Šumavy i jejím netradičním novým osídlením.
8
 

Těžba a zpracování dřeva  

Zpracování dřeva je neodmyslitelnou součástí života lidí, kteří žili v těžkých 

podmínkách Šumavy. Lesní velikáni zpočátku bránili kolonistům osidlovat půdu a les 

musel být namáhavě klučen, avšak později, kdy se dřevo stalo hledaným materiálem a 

prodávalo se na trzích, představovalo požehnání pro lidi, kteří v nepříliš vlídných 

podmínkách získávali svoji obživu. Málo výnosné zemědělství nedokázalo obyvatele 

horských samot a vesniček v podhůří uživit. Proto se lidé obraceli k lesům a v nich 

nacházeli to, co jim kamenitá políčka nemohla poskytnout. Hvozdy se pálily, klučily a 

mýtily, aby bylo možné na takto získané půdě zřídit políčka či pastviny pro dobytek, 

který se často pásl přímo v lese. Poražené stromy a nařezaná polena se svážely do údolí 

a po řekách, později po umělých plavebních kanálech, se splavovaly na vzdálené trhy, 

kde byla příležitost dobrého zpeněžení. Nezahálely ani založené šumavské pily. Ze 

dřeva se pálil popel a z něj se louhovala potaš k výrobě skla, pro hamry se opatřovalo 

dřevěné uhlí, pro mazání vozů se vyráběla kolomaz. Ze dřeva byly stavěny první 

chalupy i domy, lidé si sami vyráběli šindel na střechy i dřevěný nábytek, různé nádoby, 

obuv, hračky i nejrůznější součásti nástrojů, nářadí a řadu dalších věcí, z nichž mnohé 

prodávali do kraje. Dřevo se později stalo hlavní surovinou místních podniků, které ve 

své době zajišťovaly obživu celé řadě rodin. Byly to například šumavské sirkárny 

(Sušice) či výroba kartáčů v okolí Železné Rudy. Nemůžeme zapomenout ani na stavbu 

lodí na Vltavě. Neobešla se bez šumavských dřevařů, kteří v horských porostech 

vyhledávali, káceli a také dopravovali k horní Vltavě dlouhé kmeny, které po otesání 

sloužily jako loďáky k výrobě šífů (nákladních lodí). 

 Jinou cennou surovinou, kterou poskytoval les, byla pryskyřice neboli smůla. Ke své 

práci ji potřebovali nejen ševci, ale také jircháři, kteří činili kůže, a další řemeslníci. 

Protože bylo možné smůlu prodávat, stala se jedním ze zdrojů obživy šumavských 

obyvatel. Odčerpávání smůly z lesních stromů však poškozovalo les, proto někdy 

vrchnost tuto činnost ve svých lesích pod hrozbou přísných trestů zakazovala. Tento 

                                                 
8
 SEDLÁŘOVÁ, I. Skleněná minulost - šumavské sklářství. V [online]. [cit. 2012-04-03]. 

Dostupné na internetu: <http://www.renesance-gabreta.cz/historicke-umeni-sklarstvi>. 
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svérázný způsob obživy šumavských obyvatel rychle zanikl v průběhu 19.století 

v důsledku pronikání průmyslové výroby.
9
 

Plavení dřeva na Šumavě 

Nejstarším druhem dopravy dřeva v oblasti Šumavy byla volná plávka krátkého 

polenového dříví. Její začátky sahají až do konce 15. století, kde jsou o ní archivní 

záznamy z úseku Vltavy od Vyššího Brodu do Českého Krumlova. Důvodem byla 

potřeba dříví pro Rožmberky k vytápění zámku, ale i ke stavbám nových objektů, budov 

či k výstavbě štol pro těžbu rudy. Pozemní cesty v té době v lesích chyběly. K dopravě 

dřeva bylo možné využít splavitelné větší potoky a úseky horní Vltavy. Kamenité a 

křivolaké potoky však byly splavné pouze za jarních povodní a tak užitek z lesů nebyl 

příliš valný. Tento problém se povedlo vyřešit vodnímu technikovi ing. Josefu 

Rosenauerovi (1735-1804), který ve službách Schwarzenberků dokázal se svými 

dělníky převést vodu (pouze ruční prací) z jednoho povodí od bavorských hranic 

v nadmořské výšce 918 m přes rozvodnici na Růžovém vrchu ve výšce 790 m. Svými 

vodními díly Schwarzenberský plavební kanál a Vchynicko-tetovský plavební kanál 

(jsou blíže popsány v kapitole 1.3.1. Zeměpis – umělé vodní toky) mnohonásobně 

zvýšil export šumavského dřeva jak do Vídně, tak i do českých měst. 

Těžba a rýžování zlata na Šumavě 

Kdo a kdy objevil zlato na Šumavě, s přesností nevíme, ale jisté je, že v Otavě rýžovali 

zlatá zrnka a plíšky Keltové již před více než 2 tisíciletími. Téměř nikdo neví, že 

pojmenování toku Otavy, která opouští Šumavu právě v místech nejbohatších zlatých 

žil a rýžovišť, odvozují jazykovědci od slova „Atava“, což znamená v řeči Keltských 

kmenů „Bohatá řeka/voda!“ Ani král Karel IV. neměl jiné důvody k založení hradu 

Kašperku, pojmenovaného právě po něm, než ochranu zlatých dolů a stezky, která tudy 

směřovala z Čech do Bavorska. 

Asi čtvrtina Šumavy náleží k místům s výskytem buď primárních zdrojů „horského 

zlata“, nebo se tam vyskytují vodou transportované zlatinky, nepatrné částečky 

v uloženinách – „říční zlato“. Pod zemí se zlato nejčastěji vyskytuje v žilách křemene, 

které například v průzkumném dolu Naděje u Kašperských Hor dosahují až metrové 

mocnosti. 

                                                 
9
 LANDA,Miroslav,in: Šumava : příroda, historie, život, 2003. str. 573 
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Od sklonku 13.století stoupla cena zlata jako hnací síly hospodářského života po celé 

Evropě. Tehdy se na Šumavě začalo s hlubinnou těžbou zlatonosných rud doprovázenou 

intenzivní rýžovnickou aktivitou. Získání zlata v dolech bylo technicky náročné a 

vyžadovalo vyspělejší báňskou techniku, zkušenější horníky, ale také těžaře a hornické 

podnikatele. Tak zde vznikla první hornická města (Kašperské Hory, Hartmanice). 

Rozmach zlatodolů, který zde trval asi 150 let, přispěl k prestiži českého státu za vlády 

posledních Přemyslovců a Lucemburků. Výčet šumavských lokalit s prokázanými místy 

historické těžby zlata by byl velmi dlouhý, proto se omezíme jen na ty nejdůležitější: 

Kašperské Hory, Hartmanice, Sušice, Volšovy, Rejštejn, Červená Kašovice, Hrádek, 

Kvilda, Horská Kvilda, Anín, Bobík, Boubín, Čábuze, Čkyně, Dlouhá Ves u Sušice, 

Dobrá voda u Sušice, Heřmaň, Hydčice, Kunratice u Hartmanic, Křemelná, Malenice, 

Srní, Tuškov, Vimperk, Záblatí u Prachatic, Zátoň, Ždánov atd. Důležitou součástí pro 

zpracování zlaté rudy byly bezpochyby i úpravny, pece, zlatomlýny a stoupovny, kde se 

zlatonosný křemen mechanicky drtil a byl semílán na prášek. Kašperskohorské zlato 

pravděpodobně zdobí i stěny kaple sv. Kříže na Karlštejně (z archivu Muzea Šumavy 

v Kašperských Horách) 

Odpad z rýžovnického splavu, propraný štěrk nebo písek, byl ukládán na březích 

zlatonosných řek a potoků, pokud nebyl přímo unášen jejich proudem. V minulých 

desetiletích byl na Šumavě prováděn archeologický výzkum rýžovišť zlata u Horské 

Kvildy, Zátoně, Kašovic, které se skládají ze stovek hald, protáhlých i kupovitých 

kopečků prorýžovaného štěrku o délkách 2-8 metrů a o výškách až 3 metry. Tyto 

kopečky se nazývají sejpy nebo hrůbata. Byly navyšovány nejčastěji v ohybech potoků, 

kde vodní proud narážel na odpor, stával se slabším a vytvářel proto podmínky 

k usazování zlatých zrnek a plíšků. Mnohé sejpy byly především v nedávné minulosti 

nenávratně zničeny a tím byl ztracen pramen ke zkoumání historie těžby zlata. Proto se 

sejpy v současnosti považují za technické památky a vyhlašují se za archeologické 

rezervace. Dnes jsou Otavská rýžoviště opuštěna, ale ten, kdo má zájem, může zkusit 

své štěstí na řece, anebo raději na jejich přítocích, v jejichž náplavech se občas 

zalesknou malé šupinky zlata, tzv. zlatinky, odplavené sem kdysi z šumavských hor. 
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Mezi nová sportovní odvětví se také zařadilo závodní rýžování zlata, jehož první 

mistrovství světa se uskutečnilo roku 1977 ve Finsku. V Čechách bylo první mistrovství 

uspořádáno na řece Otavě u Slaníka v roce 1979.
10

 

1.3.4  Literatura a hudba spojena se Šumavou 

Poprvé se jméno Šumava ocitlo ve spisech římských letopisců a geografů. Do literatury 

však vstoupila až se jménem Vintířovým. Vintíř (německy Günther, latinsky Guntherus) 

se narodil kolem r. 955, byl bratrancem římského císaře Jindřicha II. Rozhodl se pro 

duchovní život a vstoupil do benediktinského kláštera.  Po četných misijních cestách 

Evropou se v roce 1040 usídlil v okolí Dobré Vody u Hartmanic. Jeho duchovní i 

politické působení v divoké oblasti tehdejších šumavských pralesů bylo natolik 

jedinečné, že přitáhlo kronikáře, básníky a hagiografy. (Wolfher, Pozdější život sv. 

Gotharda – psáno latinsky atd.) 

Po těchto latinských, poměrně věcných životopisech vstoupila Šumava spolu s Vintířem 

do legend, které žily svým vlastním životem. V době baroka byly oživeny mocným 

proudem tehdejší spirituality a poté se jako pověsti usadily v lidových vyprávěních a 

tím se staly látkou pro etnografy a spisovatele. Z doby gotiky připomínám především 

myslitelské a teologické individuality, jakým byli například husinecký rodák Mistr Jan 

Hus (1371 – 1415), či otec jednoty bratrské Petr Chelčický (1390-1460). 

V návaznosti na RVP ŠVP v oblasti literatury a hudby se zmíním  především o českých 

autorech  krásné literatury, jenž jsou svými díly se Šumavou spjati v době od 19.století. 

Ze známějších literátů se Šumavou zabývala Božena Němcová (1820-1862) v románu 

z česko-bavorského pomezí Pohorská vesnice (1856). Básník Adolf Heyduk (1835-

1923) žil dlouhá léta v Písku, odkud často Šumavu navštěvoval. Svou lyrikou se dotýkal 

přírodních detailů i scenérií. Šumavské reflexe najdeme ve sbírkách Ptačí motivy, Hořec 

a srdečník, či v básnických povídkách Dřevorubec a Pod Vítkovým kamenem. Nadaný 

básník Rudolf Mayer (1837-1865) splínem ve sbírce Básně (1873) zvěčnil Klatovsko. 

Také Eliška Krásnohorská (1846 – 1926) se inspirovala zdejším krajem. Básnická 

sbírka Ze Šumavy je plna konvenčního romantismu, známé je její libreto ke Smetanově 

opeře Čertova stěna. Další operní inspirace se týká Chudenic, kde básník Jaroslav 
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Kvapil (1868-1947) napsal svou Rusalku. Jan Neruda (1834-1891) napsal Romanci o 

Černém jezeře (1882) a inspiroval se Šumavou i ve sbírce Prosté motivy (1883). 

Z krajiny náhodné inspirace se dostáváme k dalšímu velikánovi šumavské literatury. 

Pro Karla Klostermanna (1848-1923) nebyla Šumava pouhou inspirací. Byla mu 

dětstvím, láskou i osudem. Narodil se v rakouském Haagu, otec byl lékařem, často se 

tedy stěhovali za prací. Jejich působení na Šumavě bylo v oblasti Kašperských Hor, 

Sušice. Vystudoval písecké gymnázium, medicínu ve Vídni však nedokončil. Do 

literatury vstoupil německy psanými črtami Böhmerwaldskizzen (1890). Po úspěšném 

románu Ze světa lesních samot (1892) dosáhlo jeho dílo u nakladatele J. Vilímka 40 

svazků. Mezi nejznámější šumavské patří: V ráji šumavském (1893), Hostinný dům 

(1898), Kam spějí děti (1901), Světák z podlesí (1905), Žichovičtí pulpáni (1914), Mrtví 

se nevracejí (1915), Ecce homo (1915), Zmizelá osada (1921). Vedle těchto románů 

vyšly i knihy povídek: V srdci šumavských hvozdů (1896), Bílý samum (1903), Ze 

šumavského Podlesí (1908), Pošumavské rapsodie (1908), Na horské půdě (1925), Ze 

Šumavy (1925), Šumavské povídky (1925), Prázdniny na Šumavě (1926), Z mého revíru 

(1928) a další.  

S šumavskýmni pláněmi kolem Kvildy je spojeno spousta zajímavých a smutných 

příběhů. V bývalém Polaufově hostinci (dnes ubytovací zařízení) na Horské Kvildě 

začíná děj Klostermannova románu V ráji šumavském. V povídce Bílý samum pak 

můžeme číst o skutečné události – na cestě mezi Kvildou a Horskou Kvildou zahynulo 

ve sněhové vánici 26 dětí. Povídka Zmizela pak vypráví o staré léčitelce Apoleně, 

kterou pohltila Jezerní slať. 

Mezi nejvýznamnější české hudební skladatele, kteří se nechali Šumavou 

inspirovat, patří zakladatel české moderní národní hudby Bedřich Smetana (1824-1884). 

Zážitky ze svých výletů po Šumavě promítal do svých hudebních skladeb, např. 

spisovatel R.J.Kronbauer popsal podle Angerova vyprávění v článku Z nejšťastnějších 

chvil mistra Bedřicha Smetany tuto chvíli takto: „Veliký a nezapomenutelný dojem 

učinil na Smetanu náš výlet na Čeňkovu pilu, tam, kde Křemelná s Vydrou se spojuje. 

Tam vznikla první myšlenka, tam se zrodila jeho velebná symfonická báseň Vltava.“ 

Tato Smetanova skladba se stala a je dodnes jednou ze světově nejproslulejších a 

nejpopulárnějších skladeb tzv. programní hudby. Skladatel tu totiž dokázal originálně 

podat hudební obraz jedinečné přírodní skutečnosti, vytvořit v bystrém pohybu melodie 
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fléten půvabný akustický ekvivalent tekoucího potůčku a v nepravidelných vstupech 

krátkých tónů harfy, houslí a později trianglu iluzi blyštivých odrazů slunečních 

paprsků v něm, polyfonií fléten a klarinetů naznačit stékání dvou praménků a míšení 

jejich vod. Přitom to není jen hříčka, když pak tklivá a široce rozpínavá hlavní melodie 

skladby zobrazuje tok skutečné řeky, bystrý pohyb oněch praménků pokračuje 

v doprovodných hlasech orchestru téměř po celou skladbu. Naznačuje tak, že ony 

šumavské začátky a podněty jsou přítomny v celém proudu řeky, která je ústřední 

tepnou a páteří české země. 

K jiné zvláštnosti šumavské přírody se Smetana vrátil na sklonku svého života ve své 

poslední dokončené opeře Čertova stěna. Libretistka Eliška Krásnohorská pro něj 

zpracovala fantastický příběh ze života šlechtice z rodu Rožmberků Voka. Temné síly 

pekla, zosobněné Rarachem, v něm usilují o získání moci nad vyšebrodským klášterem. 

Když jí nedosáhnou, rozhodnou se postavit skalní stěnu, jíž chtějí zadržet vody Vltavy a 

pak klášter jejich přívalem smést. Krásnohorská vyšla z motivů místních pověstí, 

snažících se fantaziemi o čárech nadpřirozených sil vysvětlit vznik neobvyklých 

přírodních útvarů Čertovy stěny a Čertových proudů, jimiž se Vltava prodírá. 

Také Antonín Dvořák (1841-1904) rád navštěvoval Šumavu, obdivoval se její přírodě a 

oslavil ji svým dílem. Výlet na Špičák ho inspiroval k orchestraci symfonického znění 

Slovanského tance č. 7 e moll. Po návštěvě Husince vzniká dramatická euvertura 

Husitská (1883) pro velký orchestr, dále pak cyklus skladeb Ze Šumavy na klavír pro 4 

ruce, které vznikly ve spolupráci s M. Červinkovou – Riegrovou, opět navazují na 

zdejší zážitky, které se jmenují: 1. Na přástkách, 2. U Černého jezera, 3. Noc 

filipojakubská, 4. Na čekání, 5. Klid (německy případněji Klid lesa), 6. Z bouřlivých 

dob. 

Z významných českých tvůrců dnešní doby navštívil Šumavu téměř každý. Nadchla 

kdekoho, ale dílo té magické síly specifického šumavského přírodního zážitku, jako je 

začátek Smetanovy Vltavy nebo Dvořákův Klid, už nevytvořil nikdo.
11
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2.  Praktická část 

2.1  Cíl praktické části: 

Cílem praktické části je připravit kolekce ucelených programů pro volnočasové aktivity 

žáků 1. stupně ZŠ vedené pedagogem (vychovatelem) v prostředí NP Šumava tak, aby 

obsahovala co nejvíce námětů k činnostem v oblasti prvouky (přírodovědy), vlastivědy, 

tělesné výchovy, pracovní a výtvarné výchovy. Tuto kolekci by pak bylo možné využít 

především jako program na škole v přírodě, ale také na letním dětském táboře, či na 

krátkodobé jednodenní exkurze zaměřené na poznání NP Šumava. 

2.2  Cíle a výstupy projektu: 

Hlavním cílem je přímý kontakt s živou horskou krajinou. Při exkursích podobného 

typu mají žáci příležitost se setkat s horským lesem, rašeliništi či loukami, se vším, co 

takové prostředí představuje po stránce zoologické a botanické. V metodické oblasti 

žáci získají nové dovednosti při zacházení s dalekohledem, při určování živočichů i 

rostlin podle určovacích příruček a klíčů, osvojí si orientaci na mapě. Jedinci zkušení 

v oblasti fotografování a patřičně vybavení se zdokonalí ve fotografování krajiny i 

jednotlivých biologických zajímavostí. Aktivity, které navazují na jednotlivé exkurze, 

jsou součástí zážitkové pedagogiky. 

 V oblasti poznávací mají žáci příležitost seznámit se s lokalitami, které obvykle 

neznají, a jejichž znalost je pak bude dlouhodobě provázet. 

V oblasti pracovní a výtvarné výchovy budou mít žáci možnost své prožitky vyjádřit 

různými technikami, náměty budou vždy reflektovat zážitky z exkursního dne. 

Mezi druhotné, ale rozhodně nikoli méně významné cíle lze zařadit prohlubování 

vztahu žáků k přírodě obecně, včetně poznání, že řada emocionálních zážitků spojených 

s děním v přírodě je i při pečlivé přípravě věcí náhody i štěstí a je třeba takto k nim 

přistupovat a nepromarnit je. Prostředí NP Šumava se navíc jednoznačně nabízí jako 

výukový prostor pro diskuse o ochraně přírody obecně. 

2.2  Teoretická příprava projektu: 

Zásadní věcí k realizaci tohoto projektu je včasné zajištění ubytování se stravováním 

v lokalitě, která svou výhodnou polohou bude výchozím bodem ke všem připraveným 
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exkursím. Po zkušenostech z mé předešlé ukázkové exkurze volím jako výchozí bod 

Kvildu.  

Kvilda je především horské zimní centrum a také centrum turistiky během prázdnin, 

poskytuje hlavně v době mezi těmito sezonami dostatek ubytovacích kapacit. Zároveň 

je vhodné jako přirozené výchozí místo k exkursím do okolí, dobře vybavené 

informační centrum nabízí kromě získávání informací a prodeje publikací, informačních 

materiálů také možnost strávit přiměřené množství času vzdělávacími aktivitami i 

v době deště, na Šumavě jevu poměrně častého. Je zde zastávka „ekobusů“, také je 

v obci provozován obchod s potravinami a dobře se zde tudíž obstarávají základní 

potřeby, což v regionu není ani zdaleka samozřejmé. 

Dalším krokem v přípravě zdárné realizace projektu je sestavení exkursních dní, 

respektovat přitom náročnost zvolených tras, brát v potaz možnosti a schopnosti dětí, 

pro které projekt připravujeme. Optimální věkovou kategorií pro můj projekt jsou žáci  

4 – 5 tříd ZŠ, tedy děti staré kolem 10 let. Protože z vlastní zkušenosti vím, že fyzické 

schopnosti žáků, jakou je výkonnost a vytrvalost se v posledních letech rapidně snižují, 

budu se snažit maximálně využít přepravy zmíněnými ekobusy.  

Pět celodenních terénních programů: 

 Kvilda a její bezprostřední okolí, Horská Kvilda, Jezerní slať, Kvilda 

 Kvilda, Bučina, prameny Vltavy, Kvilda 

 Kvilda, Geologické muzeum Rechle, Antýgl, Vydra, Čeňkova Pila, Kvilda 

 Kvilda, Bučina, NP Bavorské les, Kvilda 

 Kvilda, Borová Lada - pstruhová líheň, Chalupská slať, Idina pila, Boubín, 

Kvilda 

Náročnost: pohyb horským terénem, všechny cesty jsou však velmi dobře upravené a 

schůdné, většina z nich slouží i jako cyklostezky. Náročnější se může zdát délka tras, ta 

však lze vhodně upravit. Všechny trasy naplánovaných výletů lze krátit využitím 

„Zelených autobusů“, které zajišťují v letním období ekologickou hromadnou dopravu 

po území NP Šumava s možným propojením na obdobný systém v sousedním NP 

Bavorský les. Výhodně přibližují turisticky nejatraktivnější místa, která by byla jinak 
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jen obtížně dostupná, vzhledem k ubytování na jednom místě. Je však třeba brát 

v úvahu, že tyto autobusy začínají turisty přepravovat až od druhé poloviny května, po 

dobu prázdnin až do září. Je vhodné plánovat termíny exkurze na toto období. Také je 

obezřetné zajistit si předem jízdní řády těchto autobusů, což výrazně ulehčí plánování 

jednotlivých exkursí. Informace o spojích ekobusů poskytne Infocentrum, nebo jsou 

zveřejněny na webových stránkách. 

Tyto terénní programy lze realizovat buď jednotlivě v rámci školních výletů, nebo je 

možné využít je jako celek v rámci realizace školy v přírodě či jiných typů pobytů 

(turistický kurs atd.)  

Výchovně – vzdělávací činnost se žáky:  

Terénní exkurze v oblasti NP Šumava představují po tematické stránce široký záběr 

zasahující v rámci RVP do oblasti Biologie živočichů (přírodopis) po Základy 

ekologie s přesahem do oblasti zabývající se historií českého území, tedy Vlastivědou a 

Dějepisem. Patří sem základní informace o botanických a zoologických druzích, 

související oblast základy ekologie je dnes zahrnuta spolu s přírodopisem a dalšími 

přírodovědnými obory do souhrnné oblasti Člověk a příroda. Do něj neodmyslitelně 

patří i otázky ohrožení a druhové ochrany. Otevírání a diskuze možných řešení otázek a 

problémů, které s druhovou ochranou souvisí, nabízí jednak rozvoj klíčových 

kompetencí žáků, jednak ovlivňuje vytváření jejich hodnotového systému, čímž 

naplňuje průřezové téma Environmentální výchova.
12

 

Jak už jsem zmínila, cíl tohoto projektu je shodný s cílem projektu Alma Mater 

Studiorum: nabídnout učitelům zpracované a osvědčené terénní vycházky 

s environmentálním zaměřením a obohacené historickým pohledem. Výběr a použití je 

pak zcela v rukou učitelů podle situace a možností. 

Aktivity uvedené v tomto projektu jsou konstruovány v duchu zážitkové 

pedagogiky.  

Zážitková pedagogika je přístup ke vzdělání založený na vyšší schopnosti lidské paměti 

vstřebávat informace, jejichž vnímání je provázeno intenzivní emocí. Zážitková 

pedagogika pracuje s prožitkem jako prostředkem k ovlivňování klienta. Směr tohoto 
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ovlivňování je určen pedagogickým cílem. Práce zážitkového pedagoga spočívá v 

záměrném vytváření situací, v nichž předpokládá intenzivní prožívání, a následné 

pedagogické práci s těmito prožitky (zpětnou vazbou). Učení zážitkem je založeno na 

aplikaci cyklů učení zážitkem – posloupnosti jednotlivých kroků, z nichž první je obvykle 

akce, zážitek, prožitek. Nejznámější a nejcitovanější z těchto cyklů je Kolbův cyklus: 

Konkrétní zkušenost (1.) generalizovaná a uvědomovaná díky reflexi (2.) se stává 

součástí abstraktní představy (3.) využitelné v dalším životě a projevující se novou, 

kvalitnější zkušeností, odzkoušením poznaného (4.). 

Stěžejními kroky v aplikaci zážitkové pedagogiky jsou tedy zejména exponovat edukanta 

dostatečně silnému zážitku a ve zpětnovazebné fázi mu umožnit pochopení a uchopení, 

generalizaci pro další využití v reálných situacích.
13

 

Pro smysluplnou realizaci každé exkurze je vhodná motivace. Součástí na 

přípravy by proto měla být i úvodní přednáška, která žáky seznámí s plánovaným 

programem, přírodovědným a historickým záběrem, který bude exkurze mít. Motivace 

je vhodné zařadit večer před plánovanou exkursí a bude-li podána takovým způsobem, 

které pro dané téma žáky opravdu zaujme, významně to zesílí emocionální účinek 

celého pobytu. 

Aby bylo docíleno maximální pozornosti a spolupráce žáků s pedagogem i s ostatními 

spolužáky, rozdělíme žáky do menších 4-5 členných skupin, které ve stejném složení 

budou plnit předem zadané úkoly (pracovní listy). Jejich výsledky můžeme formou 

bodového hodnocení prezentovat např. na speciálně upravené nástěnce. Místo bodů 

můžeme (zvláště u mladších žáků) používat zvláštní měnu, pro svůj projekt jsem zvolila 

„Šumáky“ – speciálně upravená dřevěná kolečka s květinovým či zvířecím motivem. 

Úkoly zadané dětem předem ohodnotím počtem bodů – šumáků, pokud splní, šumáky 

získají ve slíbeném počtu. Na závěr pobytu budou šumáky směňovat za odměny, které 

pro žáky připravíme. 

                                                 
13

 Zážitková pedagogika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEi]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1_pedagogika 
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2.4  Praktická příprava projektu – fáze přípravy: 

Pro žáka:  

 vybavení pro pobyt v přírodě (přiměřená obuv a nenápadný teplý oděv, je třeba 

být připraven na rychlé změny počasí) 

 binokulární dalekohled (alespoň jeden na skupinu) 

 Vhodné je mít příručku na určování rostlin 

 Fotoaparát 

 Zápisník a tužka, kapesní nožík 

 Epruvety – kelímky s lupou (alespoň jedna na skupinu) 

 Podrobné mapy s turistickým značením (alespoň jedna na skupinu) 

Pro pedagoga: 

 Určovací příručky (atlasy botanické a zoologické) 

 Dataprojektor připojený na PC / notebook, flashdisk 

 Monokulární dalekohled se stativem 

 Mapy ke všem exkursním trasám 

 Cedníky s delší násadou pro každou skupinu 

 Výtvarný materiál pro jednotlivé činnosti (čtvrtky, štětce, houbičky, barvy 

akrylátové, vodové a temperové, keramická hlína, rýtka a tvořítka, alufolie 

silnější, nůžky, hrubozrnná posypová sůl – sáček, modelína, podložky, lepidla z. 

Herkules, brambory na výrobu razítek, velké archy papíru, víka z krabic od bot, 

cvrnkací kuličky 15ks, černé tenké fixy, klovatiny, vzorek rašeliny – sáček, 

 Pomůcky pro hry: šátky, sada karet s květinami; rybí, motýlí či květinová 

pexesa, kartičky s názvy zvířat, stolní hra Tajemství přírody 

2.5  Obsah projektu: 

Obsahem projektu je vypracovaná kolekce pěti celodenních exkursí doplněna 

programem pro volnočasové aktivity žáků 1. stupně ZŠ vedené pedagogem 

(vychovatelem) v prostředí NP Šumava tak, aby obsahovala co nejvíce námětů 
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k činnostem v oblasti prvouky (přírodovědy), vlastivědy, tělesné výchovy, pracovní a 

výtvarné výchovy. 

2.5.1 Kvilda a její okolí, Horská Kvilda, Jezerní slať, Kvilda 

   

Motivace: Kvilda  

je staré osídlení na obchodní stezce spojující Pasov a české země. Existence obce je 

doložena roku 1345 listinou Jana Lucemburského. Obchodní komoditou zde byla 

zejména sůl. Kvilda dlouhodobě patřila k panství Zdíkov. Zdrojem obživy obyvatelstva 

byla zpočátku těžba zlata rýžováním a posléze lesnictví a zemědělství, včetně ubytování 

cestujících na této větvi Zlaté stezky. Po uvalení vysokého cla na bavorskou sůl (po roce 

1650), které se rovnalo zákazu jejího dovozu, frekvence využívání komunikace velmi 

zeslábla. Koncem 18.století se zde začal prosazovat nový výrobní obor – sklářství, které 

využívalo dřevní hmotu z okolních lesů, dovážený písek a potaš. V blízkém okolí 

Kvildy tehdy pracovaly tři sklářské hutě. Podstatou tehdejšího sklářského podnikání 

bylo zhodnocení z dopravních důvodů neprodejného, často již tlejícího dřeva. 

Aktivity na Kvildě: 

Návštěva místního Infocentra: Zaměřeno na historii osídlení a horský les  

Místo: Informační středisko Kvilda 

Adresa: Kvilda 14, 384 93 Kvilda 

Telefon: +420 388 435 544 

Email: iskvilda@npsumava.cz 
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Nabízí: 

 interaktivní mapu Šumavy vymezující území NP Šumava, CHKO Šumava, NP 

Bavorský les a Biosférická rezervace Šumava 

 stálou expozici zaměřenou na historii osídlení území (rýžování zlata, obchodní 

stezky, hamernictví, sklářství, výrobu ze dřeva), vegetaci rašelinišť, 

problematiku horského lesa atd. 

 multimediální stánky (dotykové obrazovky) s místopisnými i přírodovědně nebo 

historicky zaměřenými programy http://www.av-pro.cz/ 

 promítací sál s kapacitou 25 míst (možno rozšíření na 40 míst) s bohatou 

nabídkou audiovizuálních pořadů pro všechny věkové kategorie návštěvníků 

 dětský koutek s překvapením pro děti do 10 let s možností zapojení se do 

soutěže v malování 

 širokou nabídku prodejních i neprodejních materiálů (brožury, mapy, průvodce, 

knihy, turistické známky, pohledy atd.) 

Poskytuje informace: 

 NP a CHKO Šumava, o možnostech turistiky a dopravy, o naučných stezkách, 

kulturních a historických památkách 

 historii obce i regionu apod. Přednášky nebo tematicky zaměřené vycházky do 

okolí obce Kvilda- příležitostně 

Otevírací doba: květen, červen, říjen: denně 8.30 - 16.00 

červenec, srpen, září: denně 8.30 - 17.00 

Případné návštěvy IS v zavíracích dnech možné, po telefonickém 

objednání, min. 3 dny předem.
14

 

Procházka po obci Kvilda: za obcí směrem na Horskou Kvildu jsou rašelinné louky, 

vhodné je tedy zařadit pozorování květeny typické pro rašelinné podloží. Kolem potoka 

protékajícího loukami je obklopen haldami, vytvořenými v době rýžování zlata. Požární 

nádrž tamtéž skýtá v tomto období skvělou možnost k pozorování „vodního života“. 

                                                 
14

 Informační středisko Kvilda. [online http://www.npsumava.cz/cz/1095/sekce/nabidk]. [cit. 2012-04-

09]. Dostupné z: http://www.npsumava.cz/cz/1095/sekce/nabidka/ 
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Kromě uměle vysazených ryb (lipani Thymallus staří maximálně do 2 let- tento údaj se 

bude pravděpodobně měnit) se nabízí možnost, pokud budeme mít štěstí, blíže se 

seznámit s čolkem Triturus a dále pak s larvami vážky Odonata, s pulci skokanů Rana. 

Proto je dobré vzít na toto pozorování menší nádobky, ve kterých si vylovené živočichy 

detailněji prohlédneme (ještě lépe využít epruvety). Není od věci přibalit menší cedník 

s delší násadou na lovení.  

   

Pozornost budeme věnovat především čolkům : 

Na naší planetě žije poměrně velké množství druhů čolků. U nás České republice 

najdeme pouhé čtyři. Patří mezi ně: čolek velký Triturus cristatus, čolek obecný 

Triturus vulgaris, čolek karpatský Triturus montandoni a čolek horský Triturus 

alpestris) 

Třída Obojžívelníci - Amphibia 

Řád mloci - Salamandroidea 

Čeleď mlokovití - Salamandridae 

Rod čolek - Triturus 

Druh Čolek horský - Triturus alpestris 
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Obecně: Čolek horský - Triturus alpestris 

Všichni dospělí obojživelníci jsou masožravci. Mají mimořádně velkou tlamu, která jim 

dovoluje pozřít kořist bez kousání. Často se stane, že je ještě živá. Mnohé druhy čolků a 

mloků mají silné čelisti opatřené drobnými zoubky. Mezi každodenní jídelníček 

obojživelníku lze považovat hmyz, pavouky, červy aj.  

Charakteristika: 

Čolek horský má maximálně jedenáct centimetrů, ale pokud se jedná o samečka, ten 

měří pouhých osm centimetrů. Když se nerozmnožují, je hřbetní strana samečka šedá, 

někdy až černavá a velmi matně skvrnitá. Bříško má čolek horský značně výrazné, 

žlutooranžové, sytě oranžové až načervenalé. Po bocích se táhne od předních končetin 

po zadní úzký, blankytně modrý pruh, nad kterým ještě často bývá světlý, bílý nebo 

žlutavý pás probíhající od zadních končetin až po čenich, na kterém jsou malé černé 

skvrny. Zbarvení hřbetu samečka je v době rozmnožování (zbarvení se říká svatební šat) 

šedé, šedomodré až světle modré, které připomíná nádhernou mramorovou kresbu. 

Sameček má na hřbetě žlutočerný lem, který se táhne od zátylku po špičku ocasu. 

Ocasní lem je trošičku širší s tmavými skvrnami a ve středu ocasu můžeme vidět světle 

modrý pruh. Samičky mají hřbet naopak zelený, mramorově světlý nebo tmavě šedý až 

černý. Zbarvení doplňují tmavé skvrny. Bříško má žlutooranžové až oranžové, ale ne 

tak syté jako samečci. Velmi nízký ocasní lem samičky má spodní hranu 

žlutooranžovou. Živí se plži, pavouky, červy, hmyzem. Ve vodě se živí převážně 

vodními larvami hmyzu. A je také velice zajímavé, že si dokáží ulovit i žabí pulce.  

Způsob života: 

Po zimním spánku (v České republice v březnu až dubnu) vcházejí čolci opatrně do 

vody, kde se samečkům začíná tvořit pestrobarevný "obleček" a v době 14 dnů se 

pokouší rozmnožovat svůj druh. Časně po páření se jim začínají ztrácet lemy a barvy 

začínají blednout. Po tomto jevu opouštějí vodu a začínají žít na souši. V 

suchozemském stádiu se čolci ve dne schovávají pod různými pařezy, spadlými kmeny 

stromů a v jiných úkrytech. Přes den nejsou vůbec vidět jen tehdy, když prší. Jinak jsou 

to aktivní noční obyvatelé naší přírody. Zimují už od října ve svých úkrytech v zemi.  
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Rozmnožování: 

Na rozmnožování jsou tito tvorečkové nenároční. Vystačí si klidně s malou kaluží, 

tůňkou či jinými umělými nádržemi. Samička klade po jednom 150-300 vajíček na 

jednotlivé listy vodních rostlin. Larvy se líhnou přibližně za 14-21 dní. Záleží také na 

tom, jaká je teplota vody. Živí se prvoky, později nitěnkami a jinými drobnými 

živočichy. K přeměně (metamorfóze) dochází přibližně za 3 měsíce. Ale v chladných 

vodách, kde nemají dostatek potravy, mohou larvy přezimovat a metamorfózu prodělat 

až další rok. Pak se malí čolci loučí s vodou a žijí až do dospělosti na souši. Do vody se 

opět vracejí asi až po třech letech, aby se mohli poprvé rozmnožovat.  

Rozšíření: 

Typickým stanovištěm pro čolka horského, už podle názvu jsou horské oblasti. Nachází 

se po celém našem území, převážně v lesech, na vlhkých místech v blízkosti vody. 

Nejvíce je nacházen ve středních a vyšších polohách. Stane se, že může sestupovat i do 

nižších poloh (max. do 194 m n. m.), a to zejména v oblastech s rozsáhlými lesními 

celky.  

Ochrana: 

Čolek horský patří k silně ohroženým druhům a to také podle vyhlášky č. 395/1992 

Sb.
15

 

 

                                                 
15

 Čolek horský. Příroda.cz [online http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=73]. [cit. 2012-04-09]. 

Dostupné z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=737 
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Pohybové hry: hra „Evoluce“ 

Využijeme toho, že zde mají děti možnost pozorovat stádia vývoje skokana (vajíčka, 

pulci, žáby) Společně si zahrajeme také na vývojová stádia, ale evoluční. I člověk se 

postupně vyvíjel (zjednodušeně): 

1. stupeň - život ve vodě bude prezentovat ryba (dlaně k tváři – kapřík) 

2. stupeň – přesun na souš bude prezentovat plaz (spojené dlaně- vlnící se had) 

3. stupeň - život na souši - savec (z dlaní vytvoříme trubičku -brčko –sání) 

4. stupeň -  neandrtálec- poloopice (bušení do hrudi) 

5. stupeň – člověk- nejvyšší stupeň evoluce, po dosažení tohoto stupně pro hráče 

hra končí 

Pravidla: skupina hráčů začíná na prvním evolučním stupni, tedy všichni znázorňují 

rybu. Každý hráč k sobě vyhledá soupeře na stejném evolučním stupni jako je on sám a 

bojuje s ním o postup v evoluci tak, že si s ním „stříhá“ kámen- nůžky-papír. Vítěz se 

posouvá o další stupeň a hledá sobě rovného soupeře k dalšímu boji (pozná ho podle 

předem domluvené gestikulace). Poražený se vrací zpět na první evoluční stupeň a 

začíná znovu. Vítězem je ten, kdo první dosáhne stupně nejvyššího – člověka. Hra může 

mít obměny, můžeme nechat hrát děti tak dlouho, až nám zbude od každého evolučního 

stupně 1 hráč, ze všech ostatních se stává člověk. 

Terén: jakákoliv rovná větší plocha podle velikosti skupiny hráčů  

Ekobusem na Horskou Kvildu: 

Motivace: Horská Kvilda  

je původně dřevařská obec s roztroušenou zástavbou domů na březích Hamerského 

potoka. Rozkládá se na rozlehlé náhorní planině pod horou Antýgl ve střední části 

centrální Šumavy. Přídomek Horská získala podle Kašperských Hor, pod které její 

území historicky spadalo. Založena byla v roce 1577, první zmínky o osídlení pochází 

už ze 14. století v souvislosti s rýžováním zlata  a kašperskohorskou větví Zlaté stezky 

z Pasova do Kašperských Hor (okolo Luzného, přes Březník, Filipovu Huť, Horskou 

Kvildu a Zhůří ). Některé úseky její  trasy, většinou úvozy, kterým starousedlíci říkali 

soumarský stoky či kolébkové cesty, jsou stále znatelné v lesích nad obcí směrem ke 
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Zhůří. Dodnes znatelné zarostlé kopečky jalového písku na březích Hamerského potoka 

zvané sejpy či hrubata, připomínají středověká rýžoviště. Po vytěžení zlatých nalezišť 

bylo na potoce postaveno několik vodou poháněných hamrů na zpracování železa, které 

mu daly jméno. Později obec osídlili dřevaři a také takzvaní borkaři. Ti dobývali 

z okolních slatí rašelinu, která se používala jako otop a podestýlka pod dobytek. V 17. a 

18. století byly zdrojem obživy okolní sklárny. V nedalekém statku Danielhof  žil od 

roku 1670 do poloviny 19. století po několik generací rod Klostermannů, předků a 

příbuzných slavného spisovatele Karla Klostermanna. 

Nejznámějším stavením na Horské Kvildě je budova hotelu Rankl, někdejší 

Polaufův hostinec. V 80. letech 19. století sem chodíval proslulý obr a silák 

z nedalekého zaniklého dvorce Ranklov, zvaný Rankl Sepp, jedna z postav 

Klostermannova románu V ráji šumavském. Jeho dřevěná socha v životní velikosti je ke 

spatření na zahradě místního řezbáře Ladislava Pavla. Je vysoká 2,13 cm a váží 200 kg, 

byla zhotovena ze 4 dubových polen. Šumavský silák, vlastním jménem Josef 

Klostermann, se narodil 16. ledna 1819 jako prvorozený syn králováckého svobodného 

sedláka na nedaleké samotě Ranklov u Zlaté Sudny. Pro svoji srdečnou povahu a 

obrovskou sílu byl známou postavou v širokém okolí.  Dnešní obec patří ke klidným 

rekreačním střediskům, prochází jí mnoho cest turistických, cyklistických a v zimě pak 

běžeckých. Je to typická horská osada s ukázkou šumavských usedlostí.  Mezi 

zajímavosti též patří krávy skotského náhorního plemene, které žijí celoročně na 

okolních pastvinách.
16

 

 

                                                 
16

informační leták : Horská Kvilda a okolí, Informační středisko Horská Kvilda 
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Aktivity na Horské Kvildě: 

Prohlídka obce Horská Kvilda, její architektury. Nalézt hotel Rankl a sochu Rankla 

Seppa, fotograficky zdokumentovat. U Hamerského potoka – na dobře přístupném 

místě, si vyzkoušíme se sítky rýžování zlata. Budeme-li mít štěstí, určitě při rýžování 

narazíme na chrostíky a další drobné vodní živočichy, které se s pomocí atlasu vodního 

hmyzu pokusíme identifikovat. 

Chrostíci  (Trichoptera) 

       

Chrostík horský (Philopotamus montanus)  

 (trich znamená chlup a ptera jsou křídla, lidově živá dřívka) jsou řád křídlatého.hmyzu 

dokonalou proměnou. Dospělci mají ochlupená křídla a žijí v blízkosti čistých vod. 

Mohou sloužit jako indikátory její čistoty. Vajíčka kladou do vody nebo její těsné 

blízkosti. Larvy jsou vodní a staví si schránky z nejrůznějšího materiálu, který je 

charakteristický pro daný druh. Tímto materiálem může být písek, jehličí i schránky 

jiných živočichů. Larvy jsou dokonale přizpůsobené pobytu ve vodě. Válcovité larvy si 

vytvářejí schránky, kterými si chrání měkký zadeček a v případě potřeby se do nich 

schovají celé. Obvykle si spřádají hedvábné "sítě", do kterých chytají drobné živočichy. 

Larvy mají malé oči, krátká tykadla a kousací ústní ústrojí. Hruď nese krátké kráčivé 

nohy. Zadeček je měkký, na bocích má žábry. Na prvním článku jsou výrůstky, které 

larvu přidržují ve schránce. Obvykle se šestkrát svlékají, poté se zakuklí. Po dvou dnech 

je kukla pohyblivá. Toto stádium trvá zhruba dva týdny. Pak kukla vyplave na břeh, kde 

oschne a vylíhne se imago. Den dospělí chrostíci obvykle tráví schovaní ve vegetaci, 

ačkoliv některé druhy můžeme vidět aktivní i přes den. Nejčastěji však úkryty opouští 

až večer, někdy i ve větších skupinách. Často také létají za světlem. Hojný výskyt 
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zejména na horních tocích potoků a řek zajišťuje potravu rybám, hlavně pstruhům, 

výraznějšího hospodářského využití však nemají.
17

 

 Při procházce obcí k ohradám skotského náhorního plemene krav si budeme 

všímat fauny na místních loukách. Děti budou mít za úkol vyhledat podle atlasu 

šumavských rostlin předem určené květiny, fotograficky je zdokumentovat. Rovněž 

budou pracovat na vlastním atlase květin, budou tedy na louce vyhledávat zajímavé 

květiny, fotit je a při večerní reflexi zakládat do PC, doplňovat názvy a charakteristiky 

rostlin získané ze zmíněného atlasu. V době od května do července je možné na loukách 

pozorovat tyto květiny: 

Zvonečník černý (Phyteuma nigrum) 

Pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius) 

Pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius)  

Jirnice modrá (Polemonium caeruleum) včetně albinické formy 

Jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum) 

Kamzičník rakouský  (Doronicum austriacum) 

Prha arnika (Arnica montana) 

Kostival lékařský (Symphytum officinale) 

Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) 

Silenka dvoudomá (Silene dioica) 

Vítod obecný (Polygala vulgaris) 

Mléčivec alpský (Cicerbita alpina) 

Vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllu) 

orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) 

Šťavel kyselý (Oxalis acetosella) 

Rozrazil lékařský (Veronica officinalis) 

Kručinka německá (Genista germanica) 

                                                 

17
 Chrostíci. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online Čolek horský. <i>Příroda.cz</i> [online htt]. 

San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: Čolek horský. 

<i>Příroda.cz</i> [online http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=73]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 

http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=737 
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Sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) 

Vrbina hajní  (Lysimachia nemorum) 

Violka trojbarevná (Viola tricolor) 

Žebrovice různolistá (Blechnum spicant) 

Plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) 

Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) 

Podbělice alpská (Homogyne alpina) 

Kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum) 

Kozí brada luční  (Tragopogon pratensis) 

Pcháč obecný (Cirsium vulgare) 

Starček potoční (Tephroseris crispa) 

Starček Fuchsův (Senecio ovatus) 

Černýš hajní (Melamphyrum nemorosum) 

Černýš luční (žlutý) (Melampyrum pratense) 

Náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) 

Krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) 

Všechny uvedené květiny jsou fotograficky zobrazeny v Atlase Šumavských rostlin – 

Vojtěch Žíla 2005. 

  

Dřípatka horská:  Soldanella montana – zařazená mezi ohrožené druhy ČR, chráněná 



43 

 

Pohybová hra: „Anička v říši květin“ 

Terén: louka s nízkým travnatým porostem 

Pomůcky: 20 –30 karet formátu A4 s vyobrazením vybraných šumavských květin a 

jejich názvem (též zda je rostlina chráněná či ohrožená), nejlépe upravených plastovým 

povrchem. Dále pak kartičky se stejnými názvy květin, bez obrázku. 

Cíl hry: docílit hrou  zapamatování si názvů květin, jejich identifikace, rozpoznat je ve 

volné přírodě, rozeznat vzácné druhy od běžně rostoucích 

Pravidla: Karty s květinami ukážeme postupně dětem, upřesníme si názvy rostlin. Pak 

karty rozmístíme po přiměřeně velkém území tak, aby byly viditelné obrázkem nahoru. 

Děti opět soutěží ve skupinách, vylosují si do skupinky tolik kartiček, kolik jich ve 

skupině je (může být víc). Poté mají za úkol po odstartování jednotlivě vybíhat do 

terénu a hledat mezi kartami s obrázkem tu, jejíž název mají na své kartičce. Pokud ji 

naleznou, mohou se vrátit ke své skupině, poté může vybíhat a hledat další člen 

skupiny, dokud nenaleznou všechny karty s určenými květinami. Vítězí skupina 

s nejkratším časovým limitem (za předpokladu, že přinesli správné karty). 

Další varianty hry:  

 Obrazovým kartám zakryjeme názvy rostlin, žáci ve skupině spolupracují a 

přiřazují malé kartičky s názvy, za každý správně přiřazený název získávají bod, 

vítězí skupina s nejvyšším počtem bodů. 

 Obrazové karty se zakrytou informací o tom, zda je rostlina chráněná či běžně 

rostoucí žáci po skupinách třídí, opět bodově ohodnotíme správnost jejich 

skupinového rozhodování. 

 Žáci se snaží ve volné přírodě vyhledat a vyfotit co nejvíce květin, které byly 

zobrazeny na kartě. Za každou správně identifikovanou květinu opět bodují 

(pracovat mohou ve svých skupinkách) 

   



44 

 

Motivace: Jezerní slať  

Mezi Kvildou a Horskou Kvildou leží další přírodovědná zajímavost a turisticky 

vyhledávaná lokalita, kterou je Jezerní slať. Slať o rozloze 103,5 ha (celé rašeliniště 

vzniklo pravděpodobně spojením několika samostatných ložisek), v nadmořské výšce 

1058 - 1075 m, s průměrnou mocností vrstev rašeliny 2,5 m a největší mocností 7,6 m  

je situovaná mezi Kvildou a Horskou Kvildou na rozvodí Vltavy a Otavy. Její větší, 

jižní část, je odvodňována Kvidským potokem protékajícím téměř středem slatě od 

severu k jihu do Teplé Vltavy. Menší severní část je odvodňována jedním z přítoků 

Hamerského potoka do Vydry a dále Otavy. V minulosti byla Jezerní slať částečně 

těžena a odvodňována umělými příkopy, lidská činnost na této slati je dodnes patrná. 

Jezerní slať je chráněna od roku 1933 vyhlášením státní přírodní rezervace. Slať s 

povalovým chodníčkem, vyhlídkovou věží a naučnou ministezkou je přístupná z 

parkoviště u silnice Kvilda - Horská Kvilda. Vyskytují se zde typické druhy rostlin 

charakteristické pro šumavská rašeliniště, především zajímavé jsou zde porosty břízy 

zakrslé (Betula nana), břízy karpatské (Betula carpatica), borovice blatky  (Pinus 

rotundata) a další.
18

 

Vzdálenost: 2,2 km od Horské Kvildy, 2,3 km do Kvildy 

  

Aktivity na Jezerní slati: 

Na vyhlídkové věži nad Jezerní slatí, stejně tak jako při vstupu do areálu krátké naučné 

stezky po povalových chodníčcích jsou rozmístěny informační tabule, z nichž budou 

žáci hledat odpovědi na otázky a plnit úkoly, které budou mít na pracovním listě. Ten 

                                                 
18

 Jezerní slať. [online http://www.sumavanet.cz/vopin/jezerni/jezer]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 

http://www.sumavanet.cz/vopin/jezerni/jezerni.htm 
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jim rozdáme před vstupem do areálu (je nutné být vybaven propiskami). Pracovní list 

by mohl mít následující podobu (pro žáky bez uvedených odpovědí): 

Otázka: Odpověď: Počet získaných bodů: 

Jak hluboké je rašeliniště na 

Jezerní slati? 

2,5 – 7,6 m 1 bod 

Jaká je průměrná roční 

teplota na Jezerní slati?  

2°C 1 bod 

Jaká zde byla naměřena 

nejnižší teplota? 

-41,6°C (30. 1. 1987) 1 bod 

Jezerní slať dělí rozvodí 

dvou řek, které řeky to jsou? 

Vltava a Otava 2 body 

Kolikrát dokáže rostlina 

rašeliník díky schopnosti 

nasávání vody zvětšit svou 

váhu? 

25x 1 bod 

K čemu se rašelina dříve 

využívala? (proč se těžila) 

Otop a stelivo 2 body 

Jakou nadmořskou výšku na 

Jezerní slať? 

1075 m n. m. 1 bod 

Název vaší skupiny:  

(jména žáků, kteří 

vypracovali tento list) 

  

 

Procházka po povalových chodnících, upozornění na další druhy zde rostoucí vegetace 

(zmíněné druhy vegetace je dobré mít na kartách vyobrazené a popsané), jako jsou:  

Obvod rašeliniště (zvodněno): ostřice (Carex), metlice trsnatá (Deschampsia 

caespitosa), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), všivec mokřadní (Pedicularis 

sylvatica), rašeliník (Sphagnum) 
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Vlastní vrchoviště (vlhko): suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní 

(Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kyhanka sivolistá 

(Andromeda polifolia) 

Vlastní vrchoviště (sucho): kleč kosodřevina (Pinus mugo), vlochyně bahenní (borůvka 

bažinná) (Vaccinium uliginosum), vřes obecný (Calluna vulgaris) 

Zvířena žijící v území rašeliniště (některé druhy) : 

Hmyz: žluťásek borůvkový (Colias palaeno), perleťovec severní (Boloria aquilonaris), 

bejlomorka borová (cecidomyia pini) 

Obratlovci: Tetřívek obecný (Tetrao tetrix), zmije obecná (Vipera berus), ještěrka 

obecná (Lacerta agilis), rejsek horský (Sorex alpinus), myšice horská (Sicista betulina) 

Do epruvety vložíme část rostlinky rašeliníku, necháme děti pozorovat. Do druhé 

epruvety vložíme předem připravenou část hotové rašeliny, kterou je možné zakoupit 

v sáčcích v zahradnictví. Vyzkoušíme, jak se změní suchá rašelina po zalití vodou, na 

bezpečném místě můžeme vyzkoušet, zda rašelina hoří. Vysvětlíme si význam rašeliny, 

k čemu se využívá dnes, k čemu sloužila v minulosti (otop, stelivo) 

 

Suchý a mokrý rašeliník 

 

Výstup z exkurze: 

Při večerní reflexi se znovu vrátíme k pozorování čolků ve vodárenské nádrži na 

Kvildě. Tentokrát se budeme zabývat aktivitou s výtvarně – pracovním zaměřením. 

Čolčí nádrž:  

Pomůcky: větší syrové brambory (na 1 žáka jedna brambora), kapesní nožíky, tužky 

s ostrým hrotem, akrylátové barvy, štětce, větší papírové archy 

http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/cesko-latinsky/cecidomyia%20pini.html
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Postup: necháme pracovat skupinky žáků v takovém složení, ve kterém spolu 

spolupracovali celý den. Z překrojené brambory vytvoří „razítko čolka“ a to tak, že si 

ostrým hrotem tužky předkreslí na plochu překrojené brambory dostatečně velký motiv 

čolka. Ten zůstane vystouplý, okolí čolka se nožíkem opatrně odkrojí. Na arch papíru 

žáci znázorní tvar nádrže, kraje mohou barvami vyzdobit květinami a rostlinami, které 

dnes v okolí nádrže pozorovali. Dovnitř nádrže pak budou otiskovat čolky razítky, které 

zhotovili, dokud nebude nádrž plná. Stejným způsobem mohou ze zbylých půlek 

brambor zhotovit razítka pulců, žab, či rybiček a vodní nádrž otisky doplnit. 

  

Čolek z čolků: 

Z vyrobených razítek čolků můžeme námět upravit, na arch papíru necháme žáky 

předkreslit tvar velikého čolka, a jeho vnitřek zaplnit otisky razítek malých čolků těsně 

vedle sebe. Kraje archu lze opět libovolně vyzdobit rostlinami a květinami. Hotovými 

pracemi vyzdobíme místnost, ve které reflexi provádíme.  

Práce s fotografií: 

Žáci měli na Horské Kvildě za úkol nalézt hotel Rankl a sochu Rankla Seppa, 

fotograficky zdokumentovat. Pokud tak splnili, bodově je ohodnotíme. Dále měli během 

dne fotit zajímavé rostliny a květiny. Nafocený materiál si mohou uložit do školního 

notebooku (pouze kvalitní materiál), fotografie s pomocí pedagoga otitulkovat a podle 

Atlasu Šumavských rostlin – Vojtěch Žíla, 2005 je identifikovat. Každá skupina tak 

může během pobytu na Šumavě vytvořit svůj poměrně obsáhlý atlas šumavských 

květin, který si přes flashdisk může uložit do svého PC. 

Vyhodnocení pracovního listu z Jezerní slati, přidělení bodů skupinám. 
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2.5.2   Kvilda, Bučina, prameny Vltavy, Kvilda 

Pro tento výlet je se skupinou mladších dětí výhodnější využít ekologické dopravy 

ekobusem  Kvilda - Bučina, neboť nám ušetří 6,6 km pěší cesty. Přestože je tato cesta 

velmi dobře upravena, vede vytrvale do kopce, což by mohlo nepříznivě ovlivnit stav 

dobré nálady kolektivu a jejich poklesu fyzických sil v místech, kde je budou 

potřebovat (přechod z Bučiny k pramenům Vltavy). Také je vhodné naplánovat na tento 

den balíček s vydatnější svačinou, neboť se jedná o exkursi časově náročnější a během 

cesty není příležitost navštívit jakékoliv zařízení za účelem obědu. 

  Bučina (informační tabule) - Bučina rozc. - Pod Stráží - U Pramene Vltavy   3 km  

  U Pramene Vltavy - Pramen Vltavy - Kvilda (Hraběcí huť) - Kvilda   6,4 km  

Okruh z Kvildy přes Bučinu: 

  Kvilda - Hraběcí huť - Bučina rozc. - Bučina (informační tabule)  6,6 km  

  Bučina (informační tabule) - Bučina rozc. - Pod Stráží - U Pramene Vltavy   3 km  

  U Pramene Vltavy - Pramen Vltavy - Hraběcí huť - Kvilda   6,4 km  

- celková délka   16 km, okruh je vhodný i pro cyklisty   

Motivace: Bučina  

    Zaniklá, nejvýše položená osada na Šumavě (1162 m) při silnici vedoucí z Kvildy do 

německého Finsterau. Bučina (Buchwald) byla založena v druhé polovině 18. století. V 

roce 1910 tady stálo 37 domů a žilo zde 347 obyvatel převážně německé národnosti. Po 

odsunu Němců po 2. světové válce osada zanikla. Dnes zde kromě kapličky z roku 1992 

najdeme turistické odpočívadlo s řadou informačních tabulí a překrásným výhledem 

přes Knížecí Pláně na jižní část Šumavy. Při dobré viditelnosti lze odtud spatřit Alpy. V 

blízkosti byl zřízen česko-německý hraniční přechod pro pěší a cyklisty. V sezóně jezdí 

na Bučinu autobus z Kvildy, jinak je sem vjezd autem zakázán. Na německé straně je v 

provozu elektrobus do Finsterau. Bučina je nejdeštivějším místem na Šumavě. Ročně 

tady spadne 1600 mm srážek. 
19

 

                                                 
19

 Bučina [http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=98]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 

http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=98 
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Motivace: Prameny Vltavy 

Pramen Teplé Vltavy (také Černého potoka), jež tvoří hlavní pramennou větev naší 

nejdelší řeky Vltavy, najdeme na východním úpatí Černé hory (1315 m), 5 km 

jihozápadně od Kvildy a 600 m od státní hranice s Německem, na území Národního 

parku Šumava. Nad studánkou stojí dřevěná socha dívky s klíčem na prsou, 

symbolizující Vltavu. 

Do jímky pod cestou, vyskládané kameny a obehnané dřevěným chodníkem se 

zábradlím, je skutečný pramen přiveden dřevěným potrubím uloženým pod zemí. Pod 

jímkou se k prameni přidává voda z vrchovištního rašeliniště (I. zóna NP Šumava 

"Pramen Vltavy"), jímž prochází rozvodí Severního a Černého moře. Teplá Vltava 

pokračuje dále do Kvildy, Borových Lad, Lenory až k rašeliništi Mrtvý luh (nepřístupná 

I. zóna NP - 5 km jižně od Volar). Pod Mrtvým luhem, soutokem se Studenou Vltavou 

(pramení u Haidmühle v Bavorsku), vzniká Vltava.  

V roce 1923 byla u pramene Vltavy postavena chata Klubu českých turistů. Za 2. 

světové války sloužila chata jako zajatecký pracovní tábor pro sovětské a francouzské 

vojáky. Ke zboření již zpustošeného objektu došlo v 60. letech 20. století. V minulém 

režimu patřila oblast pramene Vltavy k hraničnímu pásmu, kam byl 40 let vstup 

zakázán.  

Dnes je toto místo opět turisty hojně navštěvováno. 
20

 

Další z pramenů byl návštěvníkům Šumavy zpřístupněn v roce 2010. Turisté se k němu 

                                                 
20

 Prameny Vltavy. ŠumavaRegion.cz [online http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=53]. [cit. 2012-

04-09]. Dostupné z: http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=53 
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dostanou po 120metrové dřevěné lávce. Vytéká ze staré štoly, kde se dříve těžilo stříbro, 

z nitra jedné z nejvyšších šumavských hor – Černé hory. Lidé, kteří k pramenu dojdou, 

se napijí vody, která obsahuje až 50násobně víc stříbra než běžná pitná voda. K 

samotnému prameni vede naučná stezka s názvem Fenomény horské přírody. Naučná 

stezka vede po celé délce cesty. Dozvíme se zde více o zdejší přírodě - jak se vyvíjela, 

jak vypadá dnes a jak se bude vyvíjet v letech budoucích. Nedílnou součástí naučné 

stezky jsou informační tabule o zdejší flóře – rostliny pak můžeme vidět i podél cesty. 

V horní části stezky jsou informace také o tom, jakým způsobem ovlivňují lidé, vítr i 

kůrovec šumavské lesy.
21

 

  

Aktivity u pramene Vltavy: 

Celá oblast kolem prameniště Vltavy byla v posledních letech zasažena kůrovcovou 

kalamitou. Torza suchých smrků ční nad nově bující vegetací a budí v nás velmi 

nepříjemný dojem. V kombinaci s krásami šumavské přírody, její bohatosti, působí 

pohled na zdevastované lesy přinejmenším žalostně. Padlé stromy se v současné době 

neodklízejí, a proto není problém pozorovat pozůstatky po řádění kůrovců pod kůrou 

                                                 
21

 Nejvzácnější pramen Vltavy. In: [online http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/nejvzac]. [cit. 2012-04-09]. 

Dostupné z: http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/nejvzacnejsi-pramen-vltavy-je-po-letech-pristupny-

verejnosti.html 
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smrků. Vykousané cestičky, jež byly příčinou uhynutí stromu, vytváří zajímavý reliéf 

hodný bližšího zkoumání. 

Otázka / úkol:  Aktivity během cesty k pramenům Vltavy 

Během celé cesty průběžně doplňovat vlastní fotoatlas rostlin o další zajímavé druhy 

Ve své skupině nalézt menší, leč zajímavý vzorek napadené kůry s cestičkami škůdců, 

uložit, další případné nafotit. Tyto vzorky budou využity ve večerních pracovně-

výtvarných aktivitách. 

Udělat důkladnou fotodokumentaci dřevěné sochy Vltavy u starého pramene 

Vypsat všechny rostliny označené na dřevěných tabulích během cesty po naučné stezce 

„Fenomény horské přírody“  

Na vhodných místech nalézt ve vodě larvy chrostíků a provést fotodokumentaci. Co 

všechno využili ti vaši ke stavbě schránky: 

Při zpáteční cestě na Kvildu nasbírejte do sáčku podobný materiál, jaký chrostíci 

používají při stavbě. 

Během cesty sledujte výskyt mravenců lesních. Pokud se vám povede objevit 

mraveniště, důkladně fotograficky zdokumentujte. 

Název vaší skupiny: 

 

Nad pozůstatky kůrovcové kalamity je mimořádně vhodná diskuse s žáky o největším 

škůdci, kterým je bezesporu  

Lýkožrout smrkový - Ips typographus 

Náš nejznámější a nejrozšířenější škůdce dospívajících horských dřevin, kde díky 

svému velmi rychlému vývoji každým rokem nadělá nemalé škody. 

třída hmyz - Insecta 

řád brouci - Coleoptera 

čeleď kůrovcovití - Scolytidaerod 

rod lýkožrout - Ips (De Geer, 1775) 
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druh lýkožrout smrkový - Ips typographus (Linnaeus, 1758) 

 

 

                           

lýkožrout smrkový - Ips typographuss   mateční a larvové chodby   

 

Vzhled: 

Tento malý nenápadný brouček, který dělá starosti nejednomu lesníkovi je černohnědý, 

lesklý, se světle žlutými chloupky. Tykadla má paličkovitá s lomeným švem. Dosahuje 

velikosti 4 - 5,5 mm. Štít má v přední části hrbolkatý, v zadní části jemně tečkovaný. 

Mezery mezi řádkami teček má hladké. Prohlubeň sklonu na krovkách je vroubená na 

každé straně čtyřmi zuby, z nichž třetí odshora je největší. 

Dospělá larva je dlouhá 4-5 mm, bílá, se žlutohnědou hlavou. Kukla je bílá a měří asi 4 

mm. Vyskytuje se v polohách nad 600 m n. m. Tam napadá především smrčiny.  

Způsob života a potrava: 

Od konce dubna do začátku května se brouci začínají probouzet na svém zimovišti ve 

stromně, kde se vyvinuli a rojit. Dospělí brouci vyletí ze svých zimovišť a napadají 

chřadnoucí či poražené stromy. Po většinu svého života žijí zavrtaní pod kůrou stromů a 

živí se lýkem, čili transportním pletivem stromu a tím poškodí celý strom. Ten začne 

usychat a nakonec uhyne. Toto je mínění většiny lidí. Smrk má ale několik možností 

obrany proti tomuto škůdci. Ve chvíli, kdy se lýkožrout zavrtá do kůry a naruší 

pryskyřičné kanálky, začne se na něj valit míza, která ho doslova přilepí a vetřelec tak 
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zahyne. Zdravé stromy takto dokáží odolat i náletu mnoha kůrovců. Pokud však nastane 

kalamita a na strom útočí několik tisíc jedinců, neubrání se ani ten nejstatnější strom.  

Rozmnožování: 

Sameček se nejprve začne zavrtávat do stromu a vyhlodá snubní komůrku. Potom začne 

vydávat feromon, sexuální antraktant, což je výměšek trávicího ústrojí. Na tento 

antraktant přiletí samička, většinou dvě, a ty začnou vyhlodávat pod kůrou rovnou 

mateční chodbu, v které střídavě, vodorovně s lýkovými vlákny vyhloubávají jamky, do 

nichž nakladou po 1 vajíčku, které obkládá drtí. Jedna samička může naklást až 60 

vajíček. Po skončení kladení vajíček samička prodlužuje matečnou chodbu. Za 2 - 3 

týdny zakládají samičky sesterské pokolení, kde je již méně vajíček. Vylíhlé larvy 

vyhlodávají kolmo na mateční chodbu larvovou. Na konci této chodby se nachází 

kukelná kolébka, v které se zakuklí. 

Celý vývoj za normálních podmínek trvá asi 10 týdnů (stadium vajíčka 12 dní, larvy 24 

dní, kukly 12 dní, dospívání 24 dní). Živí se především lýkem, pak jehličím, kůrou nebo 

listím napadených stromů.
22  

Pohybová hra: Zvířecí řady 

10-ti žákům rozdáme kartičky velikosti A5 s názvem zvířete. V co nejkratším časovém 

limitu se mají za úkol seřadit od nejmenšího po největší, od nejlehčího po nejtěžší. 

Během řazení nesmí mluvit, povoleno je vzájemné nahlížení do kartiček. Vyhrává 

družstvo s nejlepším časem. (Příklady zvířat: chrostík, čolek, ještěrka, sýkora, veverka, 

tetřev, zajíc, liška, vlk, kanec) Do hry postupně zapojíme všechny žáky rozdělené do 

skupin. 

Výstup z exkurze: 

Při večerní reflexi se budeme opět zabývat aktivitou s výtvarně – pracovním 

zaměřením. Dnešní den měli žáci se svou skupinou nafotit tyto objekty : 

1. dřevěnou sochu dívky Vltavy 

2. smrkovou kůru s cestičkami lýkožrouta 

3. mraveniště 

                                                 
22

 Lýkožrout smrkový. In: Příroda.cz [online http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=72]. [cit. 2012-

04-09]. Dostupné z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=72 
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4. larvičky chrostíků, jejich ulitky 

5. další fotografie zajímavých květin a rostlin 

Nyní se žáci společně domluví, jaké téma bude ve své skupině ztvárňovat nabízenými 

technikami. Za každou skupinu pak odevzdají od každého tématu jednu ztvárněnou 

práci. 

ad 1) Socha dívky Vltavy:  

Z modelíny budou mít žáci za úkol podle pořízeného fotomateriálu zhotovit plastiku co 

nejvíce podobnou dívce Vltavě (anebo obráceně, dát plastice vlastní podobu, jakou 

dívku si představují sami jako Vltavu) 

Pomůcky: podložky, modelína, tvořítka s různými hroty 

      

ad 2)  Lýkožroutí chodbičky 

Ze samotvrdnoucí hlíny hnědé barvy (např. keraplast) nebo hrnčířské hlíny vytvarujeme 

placku podobné kůře. Různými tvořítky mají žáci za úkol podle předlohy – kůra či 

fotografie- udělat identické chodbičky, jaké vytvořili kůrovci.  

Pomůcky: podložky, hlína, tvořítka 
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ad 3)  Mravenčí cestičky: 

Na čtvrtky velikosti A4 nakapeme štětcem vodové, či naředěné temperové barvy – 

použijeme 2-4 odstíny různých barev. Poté čtvrtku rychle (aby nám barva nezaschla) 

vložíme do víka od krabice ( např.od bot) a vložíme asi 4 kuličky. Kývavými pohyby 

rozpohybujeme kuličky, ty z barevných skvrn vytvoří svými otisky imaginární cestičky. 

Po zaschnutí do cestiček přimalujeme mravence, tuší, nebo tenkou černou fixou. 

Pomůcky: temperové či vodové barvy, štětce, kuličky, víka od krabic, čtvrtky A4, tenké 

černé fixy (černé tuše a pera) 

 

ad 4)  Ulity chrostíků: 
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Z materiálu, který děti nasbíraly během zpáteční cesty (jehličky, kamínky, písek, 

dřívka) se pokusíme vytvořit obdobné ulitky s chrostíky, avšak ve větším formátu. Na 

připravené kartičky velikosti cca 15x20cm tužkou předkreslíme larvu chrostíka, štětcem 

ji vyplníme lepidlem, poté nasypeme materiál na stavbu ulitky. Kývavými pohyby se 

snažíme o co nejhustší zaplnění olepené plochy. Po zaschnutí přikreslíme černým 

centropenem tělo chrostíka (s využitím vlastních fotografií či atlasu). 

Pomůcky: Přírodní materiál - jehličky, kamínky, písek, dřívka; kartičky velikosti cca 

15x20cm, lepidlo Herkules, štětce, černé tenké fixy. 

  

ad 5)  Pokračování v zakládání fotografií do vlastního atlasu rostlin do PC. 

Hotovými pracemi opět vyzdobíme společenskou místnost. 

2.5.3. Kvilda, Geologické muzeum Rokyta, Antýgl, Vydra, Čeňkova 

Pila, Kvilda 

 

Geologická expozice Rokyta, autor fotografie P. Cihlář 
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Motivace: Geologické expozice v přírodě 

Geologické expozice v přírodě jsou na jednom místě pod širým nebem vytvořenou 

ukázkovou sbírkou hornin z širšího regionu. Jako první u nás vznikla geologická 

expozice v Karlově Studánce v roce 1991 zásluhou firmy Bureš-Ekoservis s.r.o. 

Přírodní expozice umožňují zájemcům seznámit se na jednom místě s typickými 

horninami regionu. Často na vzorcích hornin bývají naleštěné plochy, které umožňují 

lépe vidět strukturu hornin a ukazují, jaký bude případně vzhled výrobků z dané horniny 

při ušlechtilé kamenické výrobě. Expozice bývají doprovázeny výkladovými tabulemi o 

geologickém vývoji území, výskytu a vzniku hornin, jejich výskytu. 

Rokyta - expozice v sousedství Informačního střediska Správy NP a CHKO Šumava
23

 

Aktivity v geologickém muzeu: 

Každý žák si vybere jeden exponát (popřípadě sami určíme), zapíše si název a další 

informace o minerálu, nafotí vyleštěnou část kamene. Večer použijeme při výstupu 

z exkurze. 

  

Motivace: Antýgl 

Bývalý královácký dvorec na řece Vydře pod vrchem Antýgl (Sokol - 1253 m) leží 

mezi obcemi Srní a Modrava, na území Národního parku Šumava. V 15. století tady 

bývala malá osada, ve které později vznikla sklářská huť. Sklárna byla v provozu od 

roku 1523 až do roku 1815 a vyráběla především duté sklo a pateříky (korálky na 

růžence). Název Antýgl vznikl od toho, že huť měla v počátku jen jednu pánev - ein 

                                                 
23

 Geologické expozice v přírodě. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [online 

http://old.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=]. [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: 

http://old.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3572 

http://www.npsumava.cz/stranky.php?idc=892
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Tiegel. Později zde byl i zájezdní hostinec. Dnes tu najdeme vedle několika typických 

šumavských stavení se zvoničkou a kapličkou také autokemp a parkoviště. Antýgl je 

významnou turistickou křižovatkou s možností občerstvení. 

Aktivity na Atýglu :  

Jelikož se nacházíme na místě s velkým výskytem kamenných valounů a oblázků 

různých velikostí, můžeme dětem s horninou lehce zprostředkovat příjemný kontakt. 

Vhodné jsou stavby „komínů“ na čas, nebo hry na odhad velikosti kamene, kdy žáci 

velikost nevidí, pouze hmatem určují délku / šíři horniny s tolerancí např.2cm. 

Také mají možnost uvědomit si různorodost tvarů a barev hornin. Za úkol je také dobré 

nalézt jeden malý, tvarem zajímavý kámen, který při večerní reflexi pomalují 

akrylátovými barvami dle vlastní fantazie. 

 

Motivace: Naučná stezka Povydří  

7 km dlouhá naučná stezka pozvolna klesá podél kamenitého koryta řeky Vydry až k 

Čeňkově Pile. Stezka má 12 zastavení a je vhodná i pro vozíčkáře. Opačným směrem, 

asi 2 km proti proudu Vydry směrem na Modravu, najdeme hradlový most Rechle – 

začátek Vchynicko - Tetovského plavebního kanálu. U mostu je možnost parkování. 

Řeka Vydra vzniká na Modravě soutokem Roklanského, Modravského (Březnického) a 

Filipo-huťského potoka, které sbírají vody z rozsáhlých slatí v okolí Modravy a při 

hranici s Bavorskem. Po krátké cestě mělkým lesnatým údolím odvádí část vody 

Vchynicko-tetovský plavební kanál. Řeka pokračuje dále k Antýglu. Odtud se zařezává 

do hlubokého kaňonu s velkým převýšením a balvanitým řečištěm. Povydří uzavírá 

Čeňkova Pila, kde soutokem Vydry a Křemelné vzniká Otava. Pro svou unikátnost bylo 

Povydří vyhlášeno přírodní rezervací. V r.1975 zde byla zřízena naučná stezka a dnes je 

nejnavštěvovanější oblastí Šumavy.
24

 

                                                 

24
 Naučné stezky v NP: Povydří. NPŠumava [onlinehttp://www.npsumava.cz/cz/1129/974/clanek/p]. [cit. 

2012-04-12]. Dostupné z: http://www.npsumava.cz/cz/1129/974/clanek/povydri/ 
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Hradlový most Rechle a začátek Vchynicko -Tetovského plavebního kanálu 

Aktivity na naučné stezce Povydří: 

Pozorování toku vody, pohybu proudů, barvy vody, odrazů na hladině, poslech zvuků, 

které voda vydává v různých úsecích řeky. 

Procházka po břehu říčky Vydry, zastavení u tabulí naučné stezky, společné diskuze.  

 

1. Antýgl rozcestník, soutok Hamerského potoka a Vydry. 

2. Hálkova chata. 

3. Viklany - skalní žulové útvary na levém břehu vzniklé zvětráním a odplavením 

okolního materiálu. 

4. Obří hrnce - různě hluboké mísy vznikají vířivým vymíláním pískem a 

kamením za vyšších stavů vody. 

5. Turnerova chata - postavena německým turistickým spolkem TURNER 

koncem 18. stol., r. 1932 vyhořela. Po obnovení poskytuje turistům a 

návštěvníkům Povydří občerstvení a ubytování. 
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6. Kamenné moře - rozsáhlé suťoviště vzniklé mrazovým zvětráváním skal a 

následným sesouváním bloků do údolí. 

7. Dřevěná vyhlídka do koryta řeky na obrovské kamenné prahy. 

8. Kámen s křížkem. 

9. "Síla vody" - vodní eroze a její výsledky. 

10. Čeňkova Pila - nástupní místo do Povydří. 

11. Elektrárna Vydra - expozice "Vodní energie" k využití vodní síly. 

12. Elektrárna Čeňkova Pila 

  

Motivace: Čeňkova pila  

Původně vodní pila se skladem dřeva vybudovaná v 19. století pražským podnikatelem 

Čeňkem Bubeníčkem na soutoku Vydry a Křemelné (vzniká Otava), mezi obcemi 

Rejštejn a Srní. Vodní elektrárna Čeňkova Pila - v roce 1912 byla pila přestavěna na 

vodní elektrárnu, která pomocí 8 km dlouhého vedení na dřevěných sloupech 

zásobovala elektřinou celé město Kašperské Hory. Elektrárna, vybavena Francisovou 

horizontální turbínou firmy J. M. Voith se spádem 9,3 m, je národní technickou 

památkou (možnost prohlídky). Zařízení je dodnes v provozu s tím rozdílem, že 

vyrobená energie je dnes předávána vodní elektrárně Vydra. Průměrná roční výroba je 

500 MWh.  

 

Smetanův smrk - nedaleko elektrárny Čeňkova Pila - smrk zasazený Bedřichem 

Smetanou při návštěvě majitele pily v roce 1867.  

Vodní elektrárna Vydra - v blízkosti mostu přes Vydru - byla vybudována v letech 

1937 - 1942 za účelem využití vodního potenciálu Vchynicko-Tetovského plavebního 
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kanálu, jehož význam spolu s omezením těžby dřeva klesal. Autorem technického 

řešení byl, stejně jako u elektrárny pod Černým jezerem, Ing. Karel Kosek. Voda z 

kanálu poblíž Mechova (Mosau) je přivedena podzemní štolou do akumulační nádrže u 

bývalé osady Sedlo a odtud putuje přes vyrovnávací komoru (tzv. vodní zámek) až k 

elektrárně na břehu Vydry. Tím je dosaženo celkového spádu 240 m a výkonu 

elektrárny 6,4 MW. Dnes je elektrárna Vydra stejně jako elektrárna Čeňkova Pila 

funkční technickou památkou. Akumulační nádrž o objemu 67000 kubických metrů je 

spolu s železobetonovou vyrovnávací komorou zvanou vodní zámek součástí "Srnského 

okruhu" - 9 km dlouhé vycházkové trasy vedoucí ze Srní. Stálá expozice "Šumavská 

energie" - v areálu elektrárny Vydra - výstava byla otevřena 15. ledna 1997. Součástí 

expozice je krajinný model 3,5×2,5 m, znázorňující území od obce Modrava až po 

soutok řek Vydry a Křemelné v Čeňkově Pile. Dále jsou k vidění modely vodních 

elektráren Černé jezero, Čeňkova pila a Vydra. Část výstavy je věnována Vchynicko-

Tetovskému plavebnímu kanálu a práci inženýrů Rosenauera, Koseka a Křižíka. V 

malém kinosále je možno zhlédnout související videokazety. Součástí prohlídky je i 

návštěva nedaleké vodní elektrárny Čeňkova Pila.
25

 

  

Elektrárna Čeňkova pila                                            „Obří hrnce“ na Vydře 

                                                 
25

 Čeňkova Pila. ŠPERL, Josef. Šumava Region [online http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=48]. 

[cit. 2012-04-12]. Dostupné z: http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=48 
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Výstup z exkurze: 

„Voda“ – její zvuk, barva, pohyb… 

 Hudební činnost: B. Smetana – „Vltava“- poslech skladby v originální verzi 
26

 i 

upravené pro elektronické housle (Michael Hejc ), možnost prezentace 

videoklipu ke skladbě Vltava.
27

 Cílem je seznámit děti s tímto klasickým dílem 

našeho hudebního velikána, rozvíjet hudební představivost, hudební fantazii. 

 Výtvarná činnost: pocitová práce „voda“ – pomocí akvarelových barev mnoha 

odstínů modré, šedé a zelené ztvárnit tok vody, pohyb pramínků, ať už tahy 

štětců, houbičkami namočenými v barvě, nebo technikou zapouštění barev do 

vodou přetřené čtvrtky. Lze také využít hrubozrnné posypové soli, kterou lehce 

nasypeme na obarvenou mokrou plochu. Sůl v místech kontaktu se čtvrtkou 

barvu „vysaje“ a vznikají nám tak velmi zajímavé ornamenty, které mohou 

znázornit bublající vodu. 

„Kámen“- kouzlo minerálů… (barva, tvar) 

 Barva kamene  - na čtvrtku rozetřeme klovatinu do tvaru kruhu.  Do této skvrny 

budeme zapouštět temperové barvy v odstínech minerálu, které měli žáci nafotit 

v geologickém muzeu na Rokytě. Pracovat se musí rychle, po zaschnutí 

klovatiny nebude výsledek práce efektní. Z hotových prací po uschnutí můžeme 

vytvořit vlastní geologické muzeum, zajímavé je k práci přiložit původní 

fotografii řezu minerálem. 

 Tvar kamene - žáci měli za úkol nalézt na Antýglu malý, zajímavý valoun. 

Každý dle vlastní fantazie tento kámen pomocí akrylátových barev a tenkých 

štětců promění v těžítko či dekorační doplněk. Kameny se před barvením zbaví 

nečistot, téma si žáci volí sami: zvířecí říše, rostlinné malby, či pouze barevné 

kombinace a tvary…. 

Pomůcky: čtvrtky, klovatina, temperové barvy, hrubozrnná posypová sůl, kameny, 

štětce, akrylátové barvy, houdičky, bezbarvý lak ve spreji, podložky 

                                                 
26

 Bedřich Smetana: Vltava. In: You Tube [online http://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU&]. 

[cit. 2012-04-12]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU&feature=related 
27

 Michael Hejc: Vltava. In: You Tube [online http://www.youtube.com/watch?v=X9iDdjs6S5s&]. [cit. 

2012-04-12]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=X9iDdjs6S5s&feature=related 
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2.5.4.  Kvilda, Bučina, NP Bavorský les, Kvilda 

Tato exkurze opět začíná cestou ekobusem z Kvildy na Bučinu, odkud se pěšky 

přesuneme 0,7 km po   k česko-německému hraničnímu přechodu Bučina - Finsterau 

(pro pěší a cyklisty). Cestou budeme míjet další zajímavost, a tou je Železná opona 

Bučina. Dále budeme pokračovat k hraničnímu přechodu, kde navazují německé 

elektrobusové spoje až k našemu cíli, jímž je Národní park Bayerischer Wald /Bavorský 

les/. Tam lze využít vícero možností aktivit:  

 prohlídka „Areálu zvířecích výběhů“ (volný vstup) 

 naučná stezka „Cesta v korunách stromů“ (zpoplatněný vstup)
28

 

Motivace: Replika železné opony v zaniklé obci Bučina na Šumavě 

Signální stěna zhotovená v roce 2008 na místě zaniklé obce Bučina v národním 

parku Šumava, jako připomínka toho, jak vypadala skutečná železná opona na 

československé západní hranici, kterou od roku 1951 začal budovat totalitní 

komunistický režim. Oponu tvoří zrekonstruované hraniční zátarasy s ostnatými 

dráty, strážní věž a informační tabule, pojednávající o historii zaniklé obce Bučina a 

systému hraničních zátarasů na západní hranici.
29

 

   

                                                 
28

 Cesta v korunách stromů: Bavorský NP. In: [online http://www.baumwipfelpfad.by/bwp_cz/preise-]. 

[cit. 2012-04-12]. Dostupné z: http://www.baumwipfelpfad.by/bwp_cz/preise-oeffnungszeiten/preise.php 
29

 Železná opona, Bučina. In: ITRAS: průvodce na cestách [online tras.cz/zelezna-opona-bucina/]. [cit. 

2012-04-12]. Dostupné z: tras.cz/zelezna-opona-bucina/ 
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Motivace: Národní park Bayerischer Wald /Bavorský les/ 

Turistické stezky v Areálu zvířecích výběhů: 

Pod hustou korunou středoevropských listnatých a jehličnatých lesů roste při 

nedostatku světla jen málo výživné potravy - příliš málo pro nápadnou faunu velkých 

savců. Krom toho se dají divoká zvířata ve změti přírodních lesů jen velmi těžko 

pozorovat. Proto byl na ploše 250 ha v přirozeném prostředí založen “Areál zvířecích 

výběhů” s velkorysými výběhy a voliérami. Je zde představeno 45 domácích druhů 

zvířat, jejich způsob života a jejich význam pro celý ekosystém horského lesa. Pro celý 

7 km dlouhý okruh byste si měli vyhradit asi 3 - 4 hodiny, protože musíte počítat s 

dobou pozorování zvířat. Je možné využít i dvou zkratek, které celkovou trasu zkrátí až 

na 3km a dobu chůze na ca. 1 hodinu. V zimě jsou všechny cesty prohrnované a sypané. 

 Na začátku trasy jsou ukázány ekologické podmínky na kraji lesa, které jsou 

využity především teplomilným ptactvem. Význam velkých přežvýkavců pro vývoj lesů 

v "pradávných" dobách je vysvětlen na příkladu zubrů, kteří dnes žijí ve volné přírodě 

jen ve východním Polsku, Národním parku Bělowěžský prales. Zajímavý je rys - před 

asi 150 lety na česko-bavorské hranici vyhuben, se zde tato největší evropská kočkovitá 

šelma znovu vyskytuje - díky reintrodukci 
30

a rozšíření z Čech. Člověk díky ní téměř 

nemusí lovem snižovat stavy srnčí zvěře. Výr velký je považován za "následovníka" 

člověka a jeho kultury, protože profituje z bohaté nabídky kořisti na lesních pasekách, 

holosečích, skládkách a v bezlesí. Velké šelmy jako vlk určují v přirozených lesních 

ekosystémech rovnováhu mezi býložravci a masožravci a ovlivňují tak i různorodost a 

růst horského lesa. Tlupa divokých prasat zajistí důkladným rozrytím půdního pokryvu 

důležitou přípravnou práci pro zmlazení lesa. Dále jsou návštěvníkům představena 

                                                 
30

 Reintrodukce je úmyslné vypuštění v zajetí odchovaných jedinců určitého druhu zpět do volné 

přírody, případně vypuštění jedinců odchycených v přírodě na místo, kde vymizeli. Cílem bývá posílit či 

zcela obnovit populaci druhu (na určitém místě nebo obecně v přírodě). 

Často se tak stává u jedinců nějakého kriticky ohroženého nebo již ve volné přírodě zcela vyhubeného 

druhu odchovaných v zoologických zahradách nebo v přírodních rezervacích. Dnes již víme, jak tomu 

však před několika lety ještě nebylo, že u některých druhů živočichů je nutné brát na vědomí, že mláďata 

jsou zde životně závislá na předávání zkušeností od svých rodičů nebo od zkušených zástupců vlastního 

druhu, mezi které patří například získávání potravy a její správná identifikace, ale i určení predátorů  a 

obrana před nimi.  

Reinrodukce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online http://cs.wikipedia.org/wiki/Reintrodukce]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Reintrodukce 
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opatření, která pomáhají zajistit přežití poslední populace vydry v jižním Německu. Tři 

druhy sýčků obývají lesy Národního parku a protože sídlí v dutinách stromů, ukazují 

význam trouchnivých, suchých nebo přestárlých stromů. Mohutný medvěd hnědý byl v 

oblasti dnešního Národního parku vyhuben před 140 lety. Tento všežravec (tráva, 

pupeny, plody, hmyz, mršiny) je ve své podstatě docela skromný obyvatel lesa.  

Když přírodní katastrofy vytvoří v lese polomy a světlejší místa, osídlí je myši, hmyz a 

zpěvní ptáci. Káně myšilov nebo včelojed lesní následují tuto nabídku potravy. Jen ti, 

kteří umí šplhat jako veverka nebo kuna jsou jediní - vedle ptáků - kdo dosáhne na 

potravu v korunách stromů. V přírodním koloběhu živin jsou využity i mršiny a kosti 

takovými mrchožrouty jako např. krkavec. Tetřevi jsou velmi náchylní na rušení a silně 

ohrožení. Vyskytují se v horských a dříve i v podhorských oblastech, v prostředí 

rašelinišť, vřesovišť, luk a pastvin. Vývoj populace tetřívka obecného na Šumavě má 

dlouhodobý negativní trend
31

. 

 

     

Informační plán prohlídky po areálu zvířecích výběhů, medvěd hnědý (Ursus arctos)  

                                                 
31

 Turistické stezky v Areálu zvířecích výběhů :. NP Bavorský les [online http://www.nationalpark-

bayerischer-wald.de]. [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: http://www.nationalpark-bayerischer-

wald.de/tschechisch/index.htm 
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Aktivity v lesním prostoru: 

Hra na rozvoj vnímání a poznávání přírody „Hmatový průzkum“ 

Do krabice s otvorem vložíme různé druhy přírodnin (oblázky, brambory, žaludy, 

kaštany, oříšky, malé kamínky křemene, pískovce a žuly, mech, kůra z borovice, z 

břízy, šišky smrku, borovice, plody javoru, bukvice, plody lípy, hrách, čočka, šípky….) 

Žáci postupně v časovém limitu zanoří do krabice ruce a hmatem poznávají, jaké 

předměty jsou uvnitř. Po uplynutí limitu na papír napíší, co všechno poznali. Vítězí 

nejvyšší počet poznaných přírodnin. 

Pomůcky: krabice (taška), přírodniny, tužky, papíry, stopky 

Motivace: Stezka v korunách stromů, Národní park v Bavorském lese  

V horském smíšeném lese Národního parku – Bavorský les, se ve výšce 8 až 25 m 

skrze koruny buků, jedlí a smrků vine 1300 m dlouhá stezka korunami stromů. Stezka je 

vzdálená pouhých 25 min. od přechodu Strážný. Na 6 didaktických stanicích Vám 

budou názorně a živě prezentovány životní formy lesní fauny a flóry. Masivní dřevěné 

postranní podpěry a transparentní postranní sít zajišťují za prvé naprostou bezpečnost, 

za druhé se dřevěné konstrukční prvky harmonicky prolínají s přírodou.  

Nejen pro mladé návštěvníky, ale i pro ty, co zůstali stále mladí s chutí po 

dobrodružství, se nachází 8 zážitkových stanic, s lanovými prvky, kymácející se lávkou, 

hrazdou a kladinou. Vrcholem stezky je v pravém slova smyslu 44 m vysoká stromová 

věž. Jedinečná a jediná svého druhu – nejen svojí vzdušnou architektonickou formou, 

ale také svým druhem a metodou výstavby. Tato věž se tyčí nad 3 pravěkými 38 m 

vysokými jedlemi a bukem. Od kmenu až nad vrcholky stromů zaregistrujete nesčetné 

životní formy. Mechovitý porost, hmyz, malé živočichy a ptactvo, to vše můžete 

pozorovat z jedinečné perspektivy. Po výstupu na plošinu budete odměněni 

nezapomenutelným výhledem. Za obcí Lusen a Rachel se rozprostírá přes sto kilometrů 

jako zelené moře Bavorský a Český les. Za jasného a příznivého počasí lze dohlédnout 

až na severní hřebeny Alp, které se tyčí od východu na západ před zraky návštěvníků.
32

 

                                                 
32

 Stezka v korunách stromů v NP Bavorském lese. In: Pro školy.cz [online http://pro-skoly.cz/stezka-v-

korunach-strom]. [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: http://pro-skoly.cz/stezka-v-korunach-stromu/ 
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Výstup z exkurze: 

„Poznáváme zvířata“ (aktivita patří do zážitkové pedagogiky) 

Pomůcky: kartičky se jmény zvířat, pracovní listy  

Skupina žáků (žák) si vylosuje obrázek zvířete,vžije se do kůže tohoto zvířete a plní 

úkoly: 

Co všechno potřebuješ k životu? Nakresli se: 

Čeho se bojíš, kdo by ti mohl ublížit? Co máš nejraději? 

Jak si představuješ ideální místo pro svůj 

život? 

Vymysli krátké veršování: 

Příběh, pohádka:  
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2.5.5.  Kvilda, Chalupská slať, Borová Lada - pstruhová líheň, Idina 

pila, Boubín, Kvilda 

Na tuto exkursi je opět vhodné využít linky Zelených autobusů Kvilda – Kaplice pod 

Boubínem se zastávkou v Borové ladě. Je však třeba brát v úvahu, že tyto linky jezdí 

pouze v letním období a včas se na odjezdy ekobusů informovat. Opět celodenní 

exkurse, je vhodné dětem zajistit obědové balíčky. 

Trasa:  

1) Kvilda aut. St. – Svinná Lada (Chalupská slať) 

2) Pěší přesun ze Svinné Lady do Borové lady – pstruhová líheň (cca 1,8 km) 

3) Borová Lada aut. st. – Kaplice pod Boubínem  

4) Pěšky 1,9 km k naučné stezce „Boubínským pralesem“, jejíž okruh má délku 

4km 

5) Kaplice pod Boubínem aut. st. – Kvilda aut. St. 

Motivace: Chalupská slať  

Nachází se asi 1 km od obce Borová Lada. Slať je přístupná z parkoviště a zastávky 

ekobusu Svinná Lada, dále po asfaltové cestě a po poválkovém chodníku. Na jeho 

konci je plošinka při okraji největšího rašelinného jezírka v ČR. Chalupská slať 

představuje přechodný typ mezi údolními vrchovišti vytvořenými podél Vltavy a 

Křemelné a horskými vrchovišti z náhorní plošiny Šumavských plání. Lokalita 

zahrnuje dvě rozsáhlá samostatná vrchoviště. Ta jsou spojena mělkou vrstvou rašeliny 

v jeden rašelištní komplex, ležící v širokém údolí. Větší jižní rašeliniště se nazývá 

Chalupská slať, menší severní Novosvětská slať. Průměrná hloubka rašeliny je 1,9 m, 

zatímco největší mocnost v blízkosti jezírka v neporušené části slatě dosahuje 7 m. Na 

ploše 137 ha je uloženo asi 2 340 000 m
3 rašeliny. Na plovoucích rašelinných 

ostrůvcích se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin (např. blatnice bahenní, ostřice 
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chudá a rosnatka okrouhlolistá). Na vlastním rašeliništi lze nalézt klikvu bahenní, 

kyhanku sivolistou, šichu černou a další.
33

 

  

Aktivity na Chalupské slati: 

 Pozorování rostlin monokulárním dalekohledem se stativem 

 Návštěva informačního centra Svinná lada za účelem získání nových poznatků 

o rašelině, shlédnutí  a diskuzí nad expozicí 

Informační středisko Svinná Lada 

Svinná Lada 21 

pošta Kvilda 

384 93 

Tel: 388 434 180 

Malé a klidné informační středisko Svinná Lada najdete v těsné blízkosti rašeliniště 

Chalupská slať u obce Borová Lada. Stálá expozice informačního střediska je věnována 

tématu hlavních typů rašelinišť na Šumavě a jejich významu v přírodě. 

IS Svinná Lada nabízí všem návštěvníkům: 

 menší stálou expozici věnovanou šumavským rašeliništím a jejich jednotlivým 

typům 

 dotykovou obrazovku s programy o přírodě a historii území 

 podrobnou nástěnnou turistickou mapu NP a CHKO Šumava 

                                                 
33

 Naučné stezky v NP: Chalupská slať. In: NP Šumava [online 

http://www.npsumava.cz/cz/1129/1002/clanek/]. [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: 

http://www.npsumava.cz/cz/1129/1002/clanek/chalupska-slat/ 
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 možnost zhlédnutí audiovizuálních pořadů (16 míst lze rozšířit na 45 míst) 

 širokou nabídku prodejních i neprodejních materiálů 

IS provozují pracovníci strážní služby ze strážního obvodu Borovoladsko.  

Vzhledem k dokonalé znalosti terénu vám dokáží poradit při plánování vašich 

turistických aktivit. Pro skupiny zajišťují strážci po předchozí domluvě i doprovod s 

výkladem do Chalupské slatě.
34

 

Motivace: Unikátní rybí líheň v Borových Ladech 

Pstruha potočního a další původní druhy lososovitých ryb odchovává líheň v Borových 

Ladech na Šumavě od roku 1997. Je unikátní nejen proto, že ji od roku 2006 mohou 

navštívit turisté, ale také svou polohou 900 metrů nad mořem. To je o dost výš, než by 

se pstruhové líhně měly budovat. Rybám se tady ale daří, ukázalo se, že tak čistou vodu, 

jako je tady na Borových Ladech, mají málokde. Nad líhní, jejímž náhonem je voda 

z Teplé Vltavy, totiž nejsou znečišťovatelé a navíc je voda chemickým složením i 

teplotou totožná s vodou, do které se odchovaný plůdek vysazuje. Rybky tak nemají 

velkou námahu se zvykáním si na prostředí. 

 Programy pro veřejnost i odborné exkurze každý rok přilákají více turistů a školních 

výprav. Nejvíce akcí je vždy připraveno na léto. Větší skupinky zájemců si ale mohou 

sjednat prohlídku kdykoliv. 
35

 

   

Pstruhová líheň v Borové Ladě 

                                                 

34
 IS Svinná Lada. [online http://www.npsumava.cz/cz/1463/sekce/nabidk]. [cit. 2012-04-12]. Dostupné 

z: http://www.npsumava.cz/cz/1463/sekce/nabidka/ 
35

 ĎURÍČKOVÁ, Monika. Lipani tu žerou granule: Unikátní rybí líheň v Borových 

Ladech.Ihned.cz [online]. 2011[cit. 2012-04-04]. Dostupné z: http://m.ihned.cz/c1-54147650-lipani-tu-

zerou-granule-unikatni-rybi-lihen-v-borovych-ladech 
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Motivace: Boubínský prales 

Přístup: Z parkoviště pod Boubínem (3 km za osadou Zátoň)  

  Tábořiště pod Boubínem (parkoviště) - Idina Pila informační středisko - Amortovka 

- Boubínské jezírko - 1,9 km. U Boubínského jezírka začíná 4 km dlouhý okruh naučné 

stezky  

Boubínský prales: třetí nejstarší přírodní rezervace v ČR a nejstarší na Šumavě byla 

vyhlášena v roce 1858 knížetem Janem Adolfem Schwarzenbergem na podnět lesního 

hospodáře vimperského panství Josefa Johna. Původní rezervace o rozloze 150 ha byla 

značně poškozena ničivou vichřicí v roce 1870. Zbývajících 46 ha pralesního porostu 

bylo v roce 1933 vyhlášeno státní přírodní rezervací. V roce 1958, rovných 100 let po 

založení rezervace, bylo její území rozšířeno na 666 ha. Národní přírodní rezervace 

Boubínský prales se rozprostírá na svazích Boubína (1368 m) a Pažení (1281 m). Stáří 

některých stromů dosahuje 300 - 400 let. Samotné jádro pralesa (46 ha) je dnes již 

turistům nepřístupné a je odděleno dřevěným plotem. Po jeho obvodu vede od roku 

1979 naučná stezka "Boubínský prales".  

Součástí 4 km dlouhého okruhu je 9 zastavení (informačních panelů):  

1/ U jezírka - 920 m n. m. - umělá vodní nádrž na Kaplickém potoce z roku 1836 byla 

zbudována za účelem plavení dříví do skláren v Lenoře. Rozloha jezírka je 0,37 ha a 

jeho největší hloubka je 4 m.  

2/ Chůdové kořeny - typický jev pralesních porostů vzniká tehdy, pokud se mladý 

stromek uchytne na tlejícím dřevě ležícího stromu. Kořeny mladého stromku obrůstají 

ležící kmen tak dlouho až se jim podaří zakořenit v zemi. Poté co strom vyroste a ležící 

kmen se rozpadne, vznikne pod větvícími se kořeny volný prostor.  

3/ Král smrků - 440 let starý strom rostoucí v nadmořské výšce 1000 m padl v roce 

1970. Smrk byl 57 m vysoký, obvod kmene měřil 508 cm a dřevní hmota měla objem 

29 kubických metrů. Strom není díky vzrostlému porostu vidět.  

4/ Lovecký chodník - připomíná hony na vysokou zvěř. Chodník sloužil lovcům  

k uzavírání zvěře do lečí.  

5/ Lukenská cesta - zbudovaná v letech 1857 - 1859 spojovala Zátoň a Včelnou.  

6/ Jedle - dříve zde hojně rozšířený strom. Dnes se daří spíše bukovému porostu.  

7/ Zvířena - rejsek horský, hrabošík podzemní, kos horský, datlík tříprstý  
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8/ Rostlinstvo - buk, javor, jedle, smrk  

9/ Ochrana lesa - v místech, kde proniká oslabená smrková monokultura, jsou v 

případě výskytu škůdců prováděny opatrné zásahy předcházející poškození lesa.
36

 

  

Aktivity v pralese Boubín: 

 Před návštěvou Boubína doporučuji zastávku v IS Idina Pila, která je tématicky 

zaměřena na problematiku pralesa. Je zde připraveno mnoho kvalitních 

informací v lákavém interaktivním podání, upozorňuje na důležité postřehy, na 

které by se žáci měli během exkurze soustředit. 

 Pohybová hra: Najdi svůj strom: tato hra nám umožní mobilizovat smyslové 

vnímání (hmat, čich). Žáky rozdělíme do dvojic, kde se budou střídat funkce 

„průvodce“, který vidí a vodí „hledače“, který má zavázané oči. Dvojce si volí 

samostatně výchozí stanoviště. Průvodce vede hledače terénem cca do 30 m 

k nějakému stromu, pak řekne „Tady je tvůj strom, seznam se s ním“. Hledač 

hmatem zkoumá tvar stromu, umístění větví, sílu kmene, vůni stromu… Pak je 

průvodcem odveden zpět na start, kde sejme šátek z očí. Nyní má za úkol nalézt 

svůj strom. Role se vymění, hrát mohou všechny dvojice najednou. Pomůcky: 

dostatek šátků přes oči 

                                                 
36

 Boubínský prales. ŠPERL, Josef. Šumava Region [online 

http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=54]. [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: 

http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=54 
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IS Idina Pila 

Nově zrekonstruované sezonní informační středisko je situované v Chráněné krajinné 

oblasti Šumava nedaleko od Kaplice u Zátoně. 

Tel.: 388 436 216  

E-mail: isidinapila@npsumava.cz  

 Témata expozice: 

Boubínská hornatina, historie Boubínska, Boubínský prales a další chráněná 

území v okolí, historie zpracování dřeva v okolí Boubína, fauna a flóra 

Boubínska a další zajímavé informace.  

 Expozice zahrnuje také řadu interaktivních prvků, včetně využití moderních AV 

technologií - je zde např. možnost zhlédnutí vybraných videopořadů nebo 

poslechu pověstí s vazbou k oblasti Boubína. 

 Na děti čeká překvapení v podobě postaviček skřítků. 

 V rámci zprovoznění informačního střediska bude spuštěna exteriérová projekce 

krátké videosmyčky, jejímž účelem je upozornit návštěvníky na riziko pádu 

stromů; tato videosmyčka nabádá návštěvníky ke zvýšené pozornosti, aby 

dokázali včas rozpoznat hrozící nebezpečí a vyhnout se mu.
37
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 IS Idina Pila. [online http://www.npsumava.cz/cz/1107/sekce/is-idi]. [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: 

http://www.npsumava.cz/cz/1107/sekce/is-idina-pila/ 
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Výstup z exkurze: 

Při večerním výstupu a hodnocení dne se znovu vrátíme k zážitkům z rybí líhně: 

 Výtvarná aktivita „Rybky, rybičky“ – ze silnější alufolie nastříháme čtverečky 

a obdelníky různých velikostí. Každý žák má za úkol dle vlastní fantazie 

vystřihnout rybu, kterou pak na podložce dozdobí vrytými detaily (oči, šupiny, 

ploutve, ocasní ploutev…) ryby. Předlohou může být pexeso s druhy ryb běžně 

se vyskytujících na území ČR. Po dokončení můžeme hotové ryby vlepit do 

předešlé práce „Voda“ a stylizovat tak život v horských bystřinách. Pomůcky: 

Alufolie, nůžky, rýtky s tupým hrotem, tavná pistole na přilepení hotových 

rybek 

   

 „Rybí král“ – Při větším počtu rybích pexes můžeme sehrát turnaj v této stolní 

hře, docílíme tak lepšího zapamatování si rybích názvů druhů, mezidruhových 

rozdílů, žáci se je naučí lépe identifikovat, procvičíme tedy paměť a pozornost 

žáků. Hrajeme podle systému „pavouk“- dvojce proti sobě, kdo vyhraje, 

postupuje s dalším vyhrávajícím až do konečného vítěze. Ten se stává Rybím 

králem. 
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Prales Boubín: 

o Žáci během exkurze měli možnost prohlédnout si chůdové kořeny, na sebe 

napadané stromy a větve v různých stupních rozkladu…Pokusíme se tedy 

ztvárnit tento lesní výjev hnědým uhlem na velký arch papíru. Pracovat bude 

celá skupinka žáků na jeden arch, jako předlohu mohou využít vlastních 

fotografií z exkurze. Hotové výtvory na arších papíru lze spojit izolepou v jeden 

velký prales. Pomůcky: archy papíru, hnědé kreslící uhle, průhledná široká 

izolepa 
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3. Závěr: 

V předložené bakalářské práci „Šumavský národní park jako prostor pro 

volnočasové aktivity žáků 1. stupně ZŠ“ jsem se snažila sestavit kolekci ucelených 

programů vedené pedagogem (vychovatelem) v prostředí NP Šumava tak, aby 

obsahovala co nejvíce námětů k činnostem v oblasti prvouky (přírodovědy), vlastivědy, 

tělesné výchovy, pracovní a výtvarné výchovy. Tuto kolekci je podle mého mínění 

možné využít především jako program na škole v přírodě, ale také na letním dětském 

táboře, či na krátkodobé jednodenní exkurze zaměřené na poznání NP Šumava. Svou 

práci jsem rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou.  

V teoretické části jsem se zabývala bližším seznámením s NP Šumava z mnoha 

pohledů. K této části práce jsem maximálně využívala obsáhlou publikaci Šumava: 

příroda, historie, život od M. Anděry a kolektivu autorů, ve které je možné získat 

kompletní přehled o Šumavě. Předkládám zde informace o geografii, horstvu, vodních 

poměrech, pramenících řekách, jezerech a vodních nádržích, umělých vodních tocích. 

 V části Příroda předkládám informace o ekosystémech šumavských lesů – vlivu 

člověka na utváření lesů, současném stavu a složení lesů, rašeliništích, floře a fauně, 

kriticky ohrožených druzích a jejích ochraně (Natura 2000), dále pak o ochraně a 

ochranných územích NP Šumava. 

V oblasti Historie jsem se zaměřila na možné způsoby obživy šumavských obyvatel, 

zmiňuji se zde o šumavském sklářství, těžbě a zpracování dřeva, plavení dřeva, těžbě a 

rýžování zlata. 

Poslední kapitolou z mnoha pohledů na Šumavu jsou literární a hudební díla úzce 

spojena s Šumavou. Zde předkládám výčet nejznámějších děl nejvýznamnějších autorů 

( K. Klostermann, B. Smetana, A. Dvořák). 

Všechna zvolená témata jsou využitelná v rámci RVP –ŠVP. 

V praktické části jsem si stanovila cíle, jakých bych chtěla svým projektem 

dosáhnout. K dosažení těchto cílů jsem sestavila pět celodenních exkursí, které jsem 

doplnila prvky zážitkové pedagogiky, aktivity z výtvarné a pracovní výchovy, 

pohybové hry, poslechovou činnost. Součástí každé exkurze je motivace formou 
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seznámení s lokalitou, kterou společně navštívíme. Pro některá exkursní místa 

předkládám návrhy pracovních listů. Ve večerním výstupu je vhodné zabývat se zážitky 

z prožitého dne, získané informace se pokusit zpracovat v oblasti výtvarné výchovy. 

Hotové výtvarné práce a vypracované pracovní listy, stejně jako vlastní fotoatlas rostlin 

bude reflexí na společně získané prožitky. 

Domnívám se, že takto zpracovaná kolekce exkurzí a dalších doplňujících aktivit 

může být praktickým návodem na smysluplně vyžitý čas s žáky prvního stupně na škole 

v přírodě v oblasti NP Šumava, neboť jsem měla možnost v květnu r. 2012 být 

organizátorem ŠvP pro žáky 5.ročníků ZŠ TGM v Kutné Hoře.Využila jsem téměř 

všechny aktivity uvedené v této práci a ověřila si tak jejich smysluplnost, výchovný 

efekt a edukační přínos pro žáky. Jako určitou zpětnou vazbu přikládám v příloze reakce 

dětí na podle této bakalářské práce realizovanou školu v přírodě. Reakce jsou vesměs 

velmi pozitivní,což pokládám za potvrzení předpokladu, že mimoškolní výuka má 

významný dopad nejen jako zdroj informací, ale zejména zdroj kladně podbarvených 

emocí a kladného vztahu k přírodě. 
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Přílohy : 

V příloze jsou ofocené reflexe žáků na podle této BP realizovanou ŠvP na Kvildě 

v termínu od 14.5. – 18.5.2012 


