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Šumava vyhlášena nejekologičtějším
turistickým regionem v ČR
Ceny udělovala agentura Czech Tourism v rámci Gala Awards Česká republika – to letí!
Šumava si odnesla ocenění za NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ TURISTICKÝ REGION ČR, na tuto cenu jí
nominovala „rosnička“ Alena Zárybnická.
Ředitel Regionální rozvojové
agentury Šumava, o.p.s. Miloš
Picek, který cenu pro nejekolo‐
gičtější region převzal, komen‐
toval získání ceny pro Šumavu
slovy: „Jako představitel institu‐
ce, která má na starosti desti‐
nační management cestovního
ruchu na Šumavě, vnímám toto
ocenění, jako pozitivní nálepku
pro celý náš region včetně pod‐
hůří a nejbližšího okolí. Ocenění
dle mého názoru bylo uděleno nejenom za čistotu ovzduší, ale i za celkovou a systémovou
práci v oblasti rozvoje cestovního ruchu v závislosti na ochraně přírody. Do budoucna nás
čeká hledání cest k rozvoji území a cestovního ruchu jako nosné činnosti obživy šumavského
obyvatelstva právě v závislosti na ochraně přírody. Že tyto aktivity lze reálně uskutečňovat
dokládají již dohodnuté a živé aktivity v území – Bílá stopa, eko značka ŠUMAVA – originální
produkt®, Síť environmentálních poradenských center či již zpracovaný dokument Rozvojový
koncept udržitelného cestovního ruchu na Šumavě.“
To, že Šumava nabízí krásnou přírodu, čisté životní prostředí , možnost zotavit se, načer‐
pat nových sil a duševní pohody, je hlavním důvodem k návštěvě tohoto regionu pro mnoho
turistů, kteří každý rok na Šumavu zavítají.

Šumava má nové logo
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
vytvořila novou vizuální identitu regionu Šuma‐
va. Základem nové vizuální identity je grafický
manuál, který obsahuje nové logo Šumavy, gra‐
fický vzhled tiskovin, claimy, bannery a další
prvky.

Na tvorbě loga se podílela 20‐členná pracovní
skupina ve spolupráci s grafickým studiem, kte‐
ré vyhrálo soutěž o grafický návrh. Hlavním
požadavkem byl motiv vyjadřující „ducha Šu‐
mavy“, tj. jedinečnou šumavskou přírodu a kra‐
jinu s hlubokými lesy, zelené hvozdy, slatě, šu‐
mavské kopce, vodní plochy. Mělo být jedno‐
duché, moderní, výstižné, originální a snadno
zapamatovatelné. Vítězné logo je ve tvaru srd‐
ce, které symbolizuje kromě vřelého vztahu
obyvatel k Šumavě i její podobu. Tu tvoří silue‐
ty Boubína a Bobíka a pod nimi linie lesů, poto‐
ků a řek.
Pokračování na straně 2
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Šumava vyhlášena nejoblíbenějším
turistickým regionem ČR

Šumava má nové logo

O letních prázdninách proběhl výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch v jednotlivých
turistických regionech České republiky. Šumava se umístila na prvním místě v oblibě mezi
turisty.

Nové logo doplňují claimy, např. „Šumava –
pohodová zábava“, které se mění podle využití
a potřeb prezentace.

Výzkum realizoval Czech Tou‐
rism metodou osobního dotazo‐
vání po celé České republice v
termínu 1. 7. 2010 – 31. 8. 2010.
Náhodným výběrem bylo oslove‐
no 26 473 respondentů, z toho
na Šumavě 954. Výzkum mapoval
návštěvnost jednotlivých turistic‐
kých oblastí a regionů České re‐
publiky a zjišťoval skladbu ná‐
vštěvníků, způsob trávení volné‐
ho času, jejich spokojenost s na‐
bídkou cestovního ruchu, vyba‐
vením regionu, kvalitou poskytovaných služeb a zájem region v budoucnu opět navštívit.
Šumava dosáhla nadprůměrných výsledků téměř ve všech sledovaných oblastech oproti
průměru celé České republiky. Respondenti velmi příznivě hodnotili spokojenost s pobytem,
přátelskost místních lidí, rozsah a dostupnost ubytovacích a. stravovacích zařízení, orientač‐
ní značení a péči o turistické atraktivity a životní prostředí. Mezi slabší stránky se může zařa‐
dit cenová úroveň služeb, nedostatečné nákupní možnosti a dopravní infrastruktura.
„Neváhejte a přijeďte se na vlastní kůži přesvědčit, že Šumava má turistům opravdu co
nabídnout“, láká za Regionální rozvojovou agenturu Šumava do nejoblíbenějšího turistické‐
ho regionu České republiky Dana Novotná.

NP Šumava opět získal ocenění od veřejnosti
Dalším oceněním, jež Správa NP a CHKO Šumava obdržela od veřejnosti, je umístění v
soutěži Kudy z nudy 2010. Výborné třetí místo obsadil za turistický region Šumava projekt
zoologického programu ‐ tzv. pozorovací místa jelenů, srnců a další zvěře ve volné přírodě.
Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism
zařadila v květnu letošního roku všechny aktivity
zaregistrované na portálu www.kudyznudy.cz do
prvního neveřejného kola soutěže o nejlepší tu‐
ristickou nabídku v České republice. Z každého ze
17 turistických regionů vybrali odborníci z oblasti
cestovního ruchu deset aktivit, které byly poté
nominovány do druhého – veřejného kola. Veřej‐
nost pak během letních měsíců mohla hlasovat a
vybrat ty nejlepší turistické nabídky. Hlasovací
formulář vyplnilo téměř 11 tisíc osob a odevzdáno bylo přes 62 tisíc hlasů.
Za turistický region Šumava obsadila nabídka NP Šumava „Pozorování jelenů v přirozeném
prostředí“ výborné třetí místo. V rámci projektu zoologického programu otevřela Správa NP
a CHKO Šumava první zimní pozorovací sruby v létě roku 2008, a to na Jeleních Vrších a v
lokalitě Beranky. Pro letní pozorování je pak určen další srub ve Velkém Boru.
Že jsou pozorovatelny zvěře pro návštěvníky zajímavé a atraktivní dokládá návštěvnost,
která se každým rokem zvyšuje ‐ od roku 2008 je navštívilo téměř 3 tisíce osob.

Pokračování ze strany 1

V novém vizuálním stylu bude vydána celá
řada tiskovin, jako první byly vytištěny „Cyk‐
lotrasy na Šumavě a v Bavorském lese“ a „Když
nepřeje počasí na Šumavě a v Bavorském lese“.

Pro propagaci Šumavy byla vyrobena také
sada bannerů a velkoplošných fotografií, které
jsou využívány zejména na veletrzích cestovní‐
ho ruchu, ale i na dalších prezentačních akcích.
„Bannery a fotografie v novém kabátě byly po‐
prvé použity na veletrhu cestovního ruchu ITEP
Plzeň 2010, kde zaznamenaly velký úspěch“,
sdělila za Regionální rozvojovou agenturu Šu‐
mava Michaela Švarcová.
Některé kvalitní fotografie poskytl Martin La‐
zarovič (více o autorovi na stránkách www.
martinlazarovic.webnode.cz) a Václav Hřebek.
Nově vytvořené logo a bannery mohou vyu‐
žívat zdejší obce nebo města a také podnikate‐
lé a další subjekty, kteří jsou zapojeni do ces‐
tovního ruchu. Získají ho na vyžádání.
Novou vizuální identitu považujeme za důle‐
žitý prvek prezentace nejoblíbenějšího turistic‐
kého regionu České republiky.
Vznik nového vizuálního stylu Šumavy bylo
spolufinancováno Evropskou unií z evropského
fondu pro regionální rozvoj, Státním rozpočtem
ČR a KÚ Jihočeského kraje. „Investice do vaší
budoucnosti“.
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IV. úsek nové šumavské cyklostezky je otevřen
Cyklostezka Gerlova Huť ‐ Nová Hůrka ‐ Prášily – Srní se může pochlubit dalším otevře‐
ným úsekem – jím je v pořadí již čtvrtý úsek, který vede z Velkého Boru do Srní. Cyklos‐
tezka zajistí cyklistům i lyžařům bezpečnou a kvalitní jízdu.
Přípravy na postavení první stezky pro
cyklisty v NP Šumava mezi Gerlovou Hutí
(Železnou Rudou) a Srním započaly již v
roce 2005. Název cyklostezky vzešel z pů‐
vodní studie a byl daný místy, kterými by
měla vést. Její délka je téměř 25 km a je
rozdělena na čtyři úseky.
Stavba prvního pětikilometrového úseku
z Gerlovy Huti do Nové Hůrky začala v roce
2006. Po tříleté přestávce byl loni postaven třetí úsek, který je dlouhý 6,9 km a vede od Vy‐
sokých Lávek do Velkého Boru – napůl cesty mezi Prášily a Srním. Letos otevíraný čtvrtý
úsek ve Velkém Boru navazuje a končí v Srní, Mechově. Přibylo tak dalších 4,2 km a oba
úseky vytvořily mezi těmito obcemi nové kvalitní spojení pro cyklisty a lyžaře. Nově otevře‐
ná část cyklostezky vede většinou po staré historické cestě. Zcela nově však musel být vybu‐
dován půl kilometru dlouhý úsek – jedná se o opěrnou stěnu podél novodobé silnice. Zde je
vozovka vedena 3,5 metru nad silnicí a kvůli bezpečnosti je opatřena zábradlím.

Přechodové body
v NP Šumava
Na společných hranicích s Bavorskem a Ra‐
kouskem se nachází celkem 18 přechodových
bodů. Turisté je však využívají velmi málo.
Po vstupu České republiky do Schengenského
prostoru v roce 2008 navrhovali zástupci Klubu
českých turistů společně se zástupci obcí z
Čech, Bavorska a Horního Rakouska na společ‐
ných hranicích s Bavorskem a Rakouskem v NP
a CHKO Šumava otevření 25 nových přechodo‐
vých bodů. Ke stávajícím 9 přechodům (Alž‐
bětín, Ferdinandovo údolí, Gsenget, Bučina,
Strážný, Nové údolí, Třístoličník, I/10, Zadní
Zvonková) tak po mnoha jednáních a po‐
chůzkách v terénu přibylo 18 přechodových
bodů (Pod Plesnou, Pod Poledníkem, Modrý
sloup, Siebensteinkopf, Teufelsbachstrasse,
Pod Žďárkem, Hinterfirmiansreut, Vorderfirmi‐
ansreut, Schnellenzipf, Krásná Hora‐Horní ces‐
ta, Krásná Hora‐Dolní cesta, U Tokaniště, Kyse‐
lov, Zoubek, Sankt Oswald, Pasečná, Pod Pa‐
sečnou, Guglnwald). Přechodové body Pod Po‐
ledníkem a Modrý sloup byly otevřeny pouze
na dvouleté období (2009 ‐ 2010).

„Při stavbě opěrné stěny byla použita na Šumavě ojedinělá technologie Tensartech Green
Slope. Ta mimo jiné dovolí, aby v čele stěny mohla růst tráva a jak název říká, svah byl poz‐
ději zelený,“ řekl manažer projektu Josef Jiřička. Čtvrtý úsek končí u plavební kanálu v Srní
Mechově, kde také vzniklo nové parkoviště pro 2 automobily zdravotně postižených a pro
dalších 15 automobilů. Investorem stavby je od začátku Správa NP a CHKO Šumava za při‐
spění fondů Evropské unie, konkrétně Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká repub‐
lika ‐ Bavorsko. Letošní stavba přišla celkem na 23,1 milionu korun, z toho stavební práce na
22,3 mil. korun. Podpora z fondů EU byla ve výši 60 %. Bavorským partnerem projektu je
Okresní úřad v Regenu.
Stále ještě zbývá postavit druhý, 10 km dlouhý, úsek této cyklostezky. Ten byl při přípravě
rozdělen na část A a B, přičemž část B navazuje na konci třetího úseku u Vysokých Lávek a
končí na Skelné. Do konce letošního roku má Správa obdržet stavební povolení.
„Poslední část ze Sklené do Nové Hůrky na projektování teprve čeká. Dochází zároveň i ke
změně v kofinancování stavby. Žádosti o podporu budou nově směřovat na adresu Operač‐
ního programu životního prostředí,“ upřesnil Josef Jiřička.
Stavbou cyklostezky chce Správa NP a CHKO Šumava vybudovat na majetku státu infra‐
strukturu potřebnou pro šetrný cestovní ruch, která bude sloužit oběma obcím i návštěvní‐
kům tohoto koutu Šumavy.
Autorem fotografie je Jiří Kadoch.

Nové vyhlášení Národní přírodní rezervace
Černé a Čertovo jezero
Přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero byla vyhlášena v roce 1911 – v podvečer 100.
výročí je ochrana tohoto skvostu šumavské krajiny opět potvrzena.
Po několikaletém projednávání vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR (Vyhláška
326/2010) tuto přírodní rezervaci znovu, a to v mírně rozšířené podobě. Ministerstvo ji za‐
řadilo do kategorie „národní přírodní rezervace“, jde tedy o území s hodnotami, které je ne‐
zbytné v národním i evropském měřítku považovat za jedinečné. Národní přírodní rezervace

„O možnosti otevření těchto dvou přechodo‐
vých bodů v následujících letech se bude jednat
po vyhodnocení monitoringu vlivu návštěvnosti
na předměty ochrany přírody NP Šumava, které
se v dotčeném území vyskytují,“ řekl Josef Zoll‐
priester, vedoucí oddělení ochrany ekosystémů
sekce Správy Národního parku Šumava.
Strážci Informační a strážní služby (ISS) zjistili
při monitoringu využití přechodových bodů
nízkou návštěvnost ‐ většina turistů je z České
republiky. Německých turistů je velmi málo a
většinou přechodové body využívají senioři. V
loňském roce navštívilo přechodový bod Modrý
sloup 4 600 turistů (zde počítáno pomocí turni‐
ketu), letošní návštěvnost je poloviční.
„I když tyto přechody turisté málo využívají,
je dobře, že na Šumavě jsou, a že lidé mají
možnost jimi procházet,“ řekl referent Infor‐
mační a strážní služby Petr Šrail.
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Černé a Čertovo jezero je ve správě Lesů ČR, s.p., Lesní správy Železná Ruda, státní správu
ochrany přírody zde vykonává Správa NP a CHKO Šumava.

Kalendář akcí / ledenúnor

„Předmětem ochrany jsou přiro‐
zená lesní společenstva horských
smrčin, kyselých bučin, ledovco‐
vých karů, sutí, balvanitých polí a
stojatých vod ledovcových jezer,
dále vzácné druhy rostlin a živoči‐
chů, zejména jedinečné vodní rost‐
liny šídlatky jezerní, nebo oblasti s
trvalým výskytem tetřeva hlušce, či
sokola stěhovavého. Rozšíření re‐
zervace bylo motivováno zejména
zajištěním ochrany celých ledovco‐
vých karů a jejich ekosystémů,“
řekl náměstek ředitele a vedoucí sekce Správy CHKO Šumava Pavel Hubený.

Za devatero ... Pohádkové postavičky
očima dětí a dospělých

Rozloha Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero se zvýšila z původních 186 ha
na 208 ha, z toho lesní půda pokrývá téměř 179 ha. Zbytek jsou vodní plochy obou ledovco‐
vých jezer.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo dne
16. prosince 2010 od 16:00 ve výstavním
sále muzea.
Místo konání: Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše, Klatovy
Výstava potrvá do 25. 2. 2011
Více informací na www.klatovy.cz

Komentované prohlídky
kostela sv. Mikuláše
Kostel je možné navštívit ve všední dny i o
víkendu na základě včasné domluvy a tele‐
fonické objednávky. Součástí prohlídky je
návštěva kaple sv. Anny a historické části
hřbitova.
Místo konání: Kašperské Hory, Kostel sv.
Mikuláše
Začátek akce: 1. 1. 2011
Konec akce: 30. 4. 2011
Bližší informace na tel.: +420 376 582 324

Výstava

Akce
Národní parky ČR – zelené mosty Evropy
100. výročí založení prvních národních parků si Evropa připomněla v roce 2009 – u této
příležitosti vznikla Putovní výstava fotografií všech českých národních parků, jejichž chrá‐
něná území přesahují hranice. Nyní výstava zamířila do sousedního Rakouska.
Rakouské město Haslach an der Mühl je od 8.
prosince hostitelem výstavy fotografií Národní
parky ČR – zelené mosty Evropy, jejímž prostřed‐
nictvím jsou prezentovány snímky přírody a krajiny
těchto příhraničních chráněných oblastí. Správám
národních parků se podařilo získat 12 renomova‐
ných fotografů, kteří na svých snímcích umělecky
prezentují krajinu od nejmenších detailů, až po
charakteristické krajinné prvky těchto území. Mezi
vystavující autory patří: Kamila Antošová, Jaroslav Červený, Karel Hník, Vladislav Hošek, Cti‐
bor Košťál, Zdeněk Patzelt, Bohumír Prokůpek, Tomáš Rothröckl, Markéta Rudlová, Václav
Sojka a Petr Toman.
Zájemci mohou výstavu shlédnout zdarma vždy v pátek (od 17.00 do 19.00 hodin) a o ví‐
kendech (od 10.00 do 12.00 hod.), a to do 13. 2. 2011 ve výstavním sále TuK – Vonwiller
(adresa: Stelzen 15, Haslach an der Mühl). Více informací naleznete na internetové adrese
gruenesherz.boehmerwaldnatur.at/aktuell.htm.

Prohlídky rybí líhně Borová Lada
Činnost Správy NP a CHKO Šumava v oblasti rybářského hospodaření není zaměřena jen
na zarybňování rybářského revíru NP Šumava a další činnosti, ale zahrnuje také program
vzdělávání a propagace rybářské problematiky pro odborníky i laickou veřejnost.
Pro hosty NP Šumava, kteří se chtějí dozvědět více informací o chovu pstruha obecného a
dalších původních druhů ryb, kterými jsou lipan podhorní, mník jednovousý, vranka obecná
a střevle potoční, pořádáme již třetím rokem prohlídky rybí líhně v Borových Ladech. Naši
pracovníci doplní prohlídky a exkurze odborným výkladem ‐ například o tom, že Správa NP a

Autorka výstavy je Ludmila Kristová. Výstavy
je zaměřena na dřevořezby, kresby, grafiku a
ilustrace.
Místo konání: Muzeum Dr. Šimona Adlera,
Dobrá Voda
Začátek akce: 1. 1. 2011
Konec akce: 30. 3. 2011

Prohlídky Muzea Šumavy
Prohlídky se konají od úterý do soboty vždy
v 10, 11, 14, 15 a 16:00 hod. V neděli a pon‐
dělí je muzeum zavřeno.
Místo konání: Sušice, Muzeum Sušice
Uvedené časy platí do konce března 2011.

Prohlídka Horské synagogy
Synagoga je otevřena pro veřejnost pouze o
víkendech od 9:00 do 17:00 hod. Od úterý
do pátku po předběžné telefonické do‐
mluvě, v pondělí zavřeno.
Místo konání: Hartmanice, Horská synagoga
Tato otevírací doba bude do konce března
2011.

Dívej se nejen očima
Výstava fotografií Romana Kobáska ve spo‐
jení s básněmi Lenky Kobáskové Mochnáčo‐
vé.
Místo konání: Městské kulturní a informační
středisko, Kašperské Hory
Začátek akce: 10. 1. 2011
Konec akce: 15. 4. 2011
Bližší informace na tel.: +420 603 863 704

Drobné sakrální stavby
a sochařská díla v Klatovech
Ukázky mezi 1. a 2. nadzemním podlažím
muzea (Schodiště)
Místo konání: Vlastivědné muzeum Dr.
Hostaše, Klatovy
Začátek akce: 11. 1. 2011
Konec akce: 31. 12. 2011
Více informací na tel.: +420 376 316 011
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CHKO Šumava je od roku 2009 zařazena do Ná‐
rodního programu jako vlastník genetického zdroje
zvířat – chov původní „šumavské“ populace pstru‐
ha obecného – forma potoční (Salmo trutta).
„V roce 2009 realizovala rybí líheň 15 odborných
exkurzí, kterých se zúčastnilo 350 osob, a 14 pro‐
hlídek pro veřejnost za účasti 598 osob. Velký zá‐
jem o tyto prohlídky potvrzují také čísla z loňského
roku, kdy se uskutečnilo 25 prohlídek pro veřej‐
nost, kterých se zúčastnilo rekordních 1023 osob a
13 odborných exkurzí, na nichž bylo přítomno 227
osob,“ sdělil vedoucí rybí líhně Josef Šperl.

Šumava i letos na zahraničním
veletrhu cestovního ruchu
v Utrechtu
Ve dnech 11. ‐ 16. ledna 2011 se bude konat
veletrh cestovního ruchu Vakantie Utrecht.
Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s.
zde bude prezentovat region Šumava a Bavor‐
ský les. Návštěvníci si budou moci vybrat z bo‐
haté škály propagačních materiálů, ať už se
jedná o cyklotrasy, běžecké lyžování, noviny
Doma na Šumavě, tipy za nepřízně počasí nebo
dílčí materiály o zajímavých místech Šumavy.

První prohlídka v tomto roce se uskuteční v úterý
11.1., a to od 10.00 do 11.00 hodin. Další termíny
prohlídek jsou pak každé druhé úterý v měsíci.
Bližší informace na: www.npsumava.cz/cz/1189/
/sekce/prehled‐akci v již uvedený čas.
Zájemci o prohlídky pro veřejnost se schází v daný termín v 10.00 hodin na parkovišti u
konzumu v Borových Ladech. Odborné exkurze je však nutné předem objednat na tel. č.:
+420 731 530 238.

Fotosoutěž NaturVision 2011 vyhlášena!
Zveme Vás k účasti na fotografické soutěži „Poklady evropské přírody“ a těšíme se na
Vaše snímky. Hledáme nejkrásnější fotografie evropských zvířat, rostlin nebo krajiny. Nej‐
lepší snímky budou prezentovány letos na podzim v návštěvnickém centrum Lusen Ná‐
rodního parku Bavorský les a také v Městském kulturním středisku ve Vimperku a budou
odměněny hodnotnými cenami.
Vítězné fotografie budou zveřejněny mimo jiné v časopise „natur+kosmos“, v magazínu
EuroNatur, na webových stránkách pořadatele a v nástěnném kalendáři „EuroNatur 2012“.
Organizátory soutěže jsou EuroNatur, „natur + kosmos“, Deutsche Lufthansa AG, EuroNa‐
turService GmbH a NaturVision.
Účast je bezplatná a máte možnost získat atraktivní ceny:







1. cena – Sedmidenní pobyt pro 2 osoby v Chorvatsku
2. cena – Zeiss Spektiv 20 x 60 S Mono
3. cena – Třídenní pobyt pro 2 osoby v oblasti Senne ve východním Vestfálsku
4. cena – Třídenní pobyt pro 2 osoby v Neuschönau, Národní park Bavorský les
5. cena – Dalekohled Zeiss Classic 8 x 30 B/GA
6.–12. cena a cena poroty jsou ze sortimentu společnosti EuroNatur Service.
Každý vítěz obdrží nástěnný kalendář „EuroNatur 2012“. Ceny nebudou vypláce‐
ny v hotovosti. Právní postup není možný.

Účast na veletrhu je spolufinancována Evrop‐
skou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci projektu „Turistický destinační
management Bavorský les – Šumava“.

Šumava na veletrhu cestovního
ruchu ve Vídni
Ve dnech 13.‐ 16. 1. 2011 se uskuteční mezi‐
národní veletrh cestovního ruchu Ferienmesse
Wien, kde Regionální rozvojová agentura Šu‐
mava, o.p.s. bude prezentovat region Šumava a
Bavorský les ve společné expozici České repub‐
liky. Účast na veletrhu je spolufinancována Ev‐
ropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci projektu „Turistický destinační
management Bavorský les – Šumava“.

Termín pro zaslání snímků: do 31. března 2011. Fotografie zasílejte na adresu:
EuroNatur Service GmbH
Naturschätze Europas 2011
Konstanzer Strasse 22
D‐78315 Radolfzell

Podmínky účasti pro rok 2011
1. Účast a organizátoři: Účast je bezplatná. Náklady na organizaci soutěže a vrácení dia‐
pozitivů hradí organizátoři. Organizátory jsou nadace Europäisches Naturerbe (EuroNatur),

Věříme, že rozdané propagační materiály po‐
slouží návštěvníkům při jejich dovolené na Šu‐
mavě a v Bavorském lese a přilákají do našeho
regionu i zahraniční turisty.
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společnost EuroNatur‐Service, časopis „natur+kosmos“, společnost Deutsche Lufthansa a
NaturVision. Zúčastnit se mohou všichni fotografové, kteří mají trvalé bydliště v Evropě.
Termín pro zaslání je do 31.3.2011 (zásilka musí nejpozději v tento den dorazit). Zaslání mai‐
lem nebude akceptováno!
2. Motivy a hodnocení: Povoleny jsou motivy z evropské přírody. Porota udělí 1. až 12.
cenu a „zvláštní cenu poroty“. Prvních 12 oceněných snímků bude otištěno v kalendáři Eu‐
roNatur 2012. Na výstavu bude vybráno celkem 30 fotografií. Rozhodnutí poroty je koneč‐
né. Pořadatelé mají právo vyřadit fotografie, které porušují následující pravidla
www.euronatur.org/fotowettbewerb. Přípustné nejsou digitálně upravené snímky, fotogra‐
fie domácích zvířat, záběry ukazující formy pěstování divokých rostlin a snímky, které nebyly
pořízeny v Evropě.

Šumava a Bavorský les poprvé
na veletrhu v Bratislavě
Společnou turistickou destinaci Šumava a Ba‐
vorský les bude prezentovat Regionální rozvo‐
jová agentura Šumava ve dnech 20. 1. ‐ 23. 1.
2011 na 17. ročníku veletrhu cestovního ruchu
Slovakia Tour v Bratislavě.

Stánek bude vyzdoben novými bannery s vel‐
koplošnými fotografiemi. Účast na veletrhu je
spolufinancována Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu
„Turistický destinační management Bavorský
les – Šumava“.

Nenuďme se doma –
zpracování ovčí vlny

Autorem fotografie s názvem „Tokající krkavci“ je fotograf Willi Rolfes a tato fotografie zís‐
kala v loňském ročníku 1. místo.

3. Fotografie: Je možné zaslat maximálně 5 snímků. Povolené jsou digitální barevné foto‐
grafie na CD a nezasklené diapozitivy všech formátů (žádné kopie, žádné černobílé snímky a
žádné panoramatické fotky!). Pošlete prosím pouze originální diapozitivy nebo velmi dobré
kopie! Scanny diapozitivů jsou povoleny, ale pozor na to, že předpokladem pro ocenění je
vynikající technická kvalita fotografie (ostrost, osvětlení). Minimální rozlišení fotoaparátu
pro digitální snímky je 6 megapixelů. Digitální snímky musí být zaslány ve 2 samostatných
souborech na CD: 1. soubor „Náhled“ – soubor JPEG s rozlišením 1200 x 800 pixelů 2. sou‐
bor „Jemně strukturovaná data“ – soubor JPEG v plné velikosti a nejvyšším stupni kvality
(např. v Adobe Photoshopu ve stupni kvality 12).
Titulek digitálních snímků musí obsahovat jméno autora, název snímku a číslo snímku (1 –
5) – např. MaxMueller_Braunbaer_C_BayrWald_1.jpg. Snímky zvířat a rostlin ze zoologic‐
kých zahrad, ohrad, obor, botanických zahrad, atd., musí být na rámečku diapozitivu a v
názvu označeny písmenem „C“ a v seznamu snímků musí obsahovat příslušné informace.
4. Digitální zpracování: Klademe důraz na neupravovanou dokumentaci přírody, proto
nejsou povoleny dodatečné změny obrazu a obrazové výpovědi. Povoleny jsou pouze ob‐
vyklé postupy celoplošného zpracování obrazu (jako je odstín světlosti a kontrast), výřezy
pouze pokud nezmění výpověď snímku. Kompozice (spojení více obrázků nebo částí obráz‐
ků) a vícenásobné nasvícení nejsou povoleny. Odstranění zvířat, částí zvířat nebo rostlin,
rušivých prvků nebo lidí rovněž není povoleno. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyžádat si u
digitálních snímků u fotografa originální raw‐soubor (z důvodu dokázání autenticity).

Návštěvníci NP Šumava se prostřednictvím
této akce pro veřejnost přenesou do minulosti.
Dozví se mnoho zajímavého o našich předcích,
ale také si mohou sami vyzkoušet činnosti, kte‐
ré lidé v zimních měsících v minulosti dělali.

Informační středisko Správy NP a CHKO Šu‐
mava ve Stožci zve na příjemné posezení s po‐
vídáním o tom, jak lidé na Šumavě trávili čas
během chladných zimních dnů. Přednášející
Veronika Hričovská bude vyprávět o zpracování
ovčí vlny v minulosti a životě na staré Šumavě.
Přítomní se mohou přesvědčit o tom, že to naši
předci neměli jednoduché. Mohou si totiž vy‐
zkoušet tkaní na jednolistových tkalcovských
stávkách a tkacích rámečcích, ale také předení
čisté ovčí vlny na kolovrátku.
Akce se bude konat ve středu 19.1. 2011 od
17.00 hodin. Cena programu je 20,‐ Kč.
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5. Seznam fotografií: Při zaslání fotografií musí být součástí zásilky německý nebo anglický
seznam fotografií, u digitálních snímků jako samostatný soubor na CD (v pdf nebo Excelu).
Seznam musí kromě jména, mailu a adresy fotografa obsahovat název a čísla snímků (1 – 5)
a také podrobný popis motivů s následujícími údaji: datum pořízení snímku, fotoaparát, ob‐
jektiv, druh – pokud možno s vědeckým označením, místo (země, region, biotop, chráněné
území, zoo,…), další informace jako osvětlení, denní doba, okolnosti pořízení snímku, nála‐
da, apod.
6. Označení diapozitivů: Pro rozlišení musejí být diapozitivy označeny na přední straně v
levém dolním rohu číslem (1 – 5). Kromě toho musí být na přední straně rámečku zřetelně a
čitelně uveden název snímku, jméno a adresa fotografa.

Nejstarší informační
středisko v NP Bavorský les
v novém hábitu
Návštěvnické centrum Hans‐Eisenmann‐
Haus, které bylo založeno roku 1982, uvítá
návštěvníky ve zcela rekonstruovaných vý‐
stavních prostorách. Nová expozice bude ote‐
vřena 14.1. 2011 představením nové stálé vý‐
stavy.

7. Práva k fotografiím, ručení a zaslání: Fotograf musí vlastnit všechna práva na fotogra‐
fie. Fotografové předají autorská práva k fotografiím; při zveřejnění budou uvedeni jakou
autoři u své fotografie. Účastí v soutěži předávají autoři pořadatelům právo k bezplatnému
použití snímků pro tyto účely:
• výroba kalendáře
• výstava vybraných snímků v rámci soutěže
• zveřejnění v publikacích a na webových stránkách pořadatele
• použití pro účely reklamy a propagace
• nadaci EuroNatur a společnosti EuroNatur Service ke zveřejnění ve svých vlastních pub‐
likacích k propagaci ochrany přírody v Evropě. Použití nevýherních snímků bude nejdříve
konzultováno s fotografem a bude uzavřena smlouva.
Snímky nesmějí být blokovány agenturami nebo nakladatelstvími. Za nároky třetích osob,
poškození nebo ztrátu zásilky (i poštou) pořadatelé neručí. Zásilku je nutné zabalit tak, aby
během doručení nebyla poškozena. Snímky zaslané elektronicky nejsou zasílány zpět; CD
budu po ukončení soutěže zničena.

Výstava ochrana přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravila putovní výstavu, kterou nyní mohou
hosté NP Šumava vidět v Městské knihovně v Prachaticích.
Putovní výstava Ochrana
přírody a krajiny v České
republice
představuje
principy a činnosti v oblasti
ochrany přírody. Návštěv‐
níci se dozví mnoho zají‐
mavých informací o ná‐
rodních parcích, vodě, le‐
sích, památných stromech,
ale například i o druhové
ochraně.
Výstava, která byla zahá‐
jena 4.1. slavnostní verni‐
sáží, bude trvat do 16.1.
2011. V Městské knihovně v Prachaticích pak mohou zájemci vidět od 18. – 20.2. 2011 další
výstavu s názvem Putování přírodou, jejímž autorem je Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D.

Správa NP Bavorský les připravila návštěvníkům
ke 40. výročí svého založení kompletně přebu‐
dované informační centrum Hans‐Eisenmann‐
Haus. Centrum bude slavnostně otevřeno 14.1.
2011 ‐ na návštěvníky zde čeká zcela nová ex‐
pozice, která je seznamuje s historií v NP Ba‐
vorský les. Tato trvalá expozice zachovává tra‐
dici, ale zároveň otevírá nové perspektivy. Vý‐
stava zve hosty na cestu přírodou – zde se po‐
tkají s historií lesa a života místních lidí. Pro‐
střednictvím počítačové projekce mohou ná‐
vštěvníci vyslechnout rozhovory s místními
obyvateli na téma vývoj lesa v NP Bavorský les.
Expozice seznamuje hosty s celým regionem,
lidmi a metodami ochrany přírody a vývoji lesa
k nové divočině, a to v rozmezí 4 desetiletí. Ce‐
lá expozice je v německém jazyce, na požádání
bude českým návštěvníkům poskytnut český
překlad v tištěné podobě.
Informační centrum Hans‐Eisenmann‐Haus je
otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hodin, a to
celoročně (zavřeno je pouze od 5.11.‐ 25.12.).
Vstup je zdarma.
Autorem fotografie je Josef Štemberk.
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Ekologická výchova hravě a v pohybu
Pohybový a zábavný program je určen malým i velkým návštěvníkům a především učite‐
lům. Naši lektoři předvedou prvky ekologické výuky, které lze využít ve volném čase doma,
ale i v hodinách tělesné výchovy.
Středisko environmentální výchovy v Kašperských Horách a ve Vimperku připravuje pro
malé i velké zájemce odpoledne plné her a pohybu, při kterém budou seznámeni s pohybo‐
vými aktivitami do vnitřních i venkovních prostor.
„Jak název napovídá, program bude zaměřen na propojení environmentální výchovy a po‐
hybu. Účastníci si vše vyzkouší sami na sobě ‐ pro odpoledne se i dospělí stanou dětmi, kte‐
ré se chtějí něco naučit, zacvičit si a pohrát si. Vyzkouší si řadu zajímavých her a cvičebních
bloků, které budou motivovány jednoduchými příběhy. Motivované cvičení je pro děti zají‐
mavé a lépe pochopitelné,“ řekla lektorka Martina Volfová.
Celá akce by měla být inspirací, jak lze ekologii a nauku o přírodě použít do pohybových
aktivit, či hodin tělesné výchovy. Získané dovednosti a poznatky jsou také využitelné při vol‐
nočasovém vyžití dětí.

Doprovázený výlet na
sněžnicích
Zajímavý sportovní zážitek čeká návštěvníky
NP Šumava, pokud se zúčastní výpravy na
sněžnicích do okolí Černého a Čertova jezera.
Akce, na kterou musí účastníci nahlásit účast,
se uskuteční v sobotu 29.1. 2011. Program po‐
řádá NP Bavorský les – a pokud bude potřeba,
je zajištěn dvojjazyčný komentář.
Sraz všech účastníků bude v 10.15 hodin na
nádraží Alžbětín/ Bayerisch Eisenstein, nebo v
10.45 hodin na parkovišti Špičák‐Sedlo. Upo‐
zorňujeme, že již zmíněné nahlášení účasti je
nutné provést nejpozději do pátku 28.1. 2011
na telefonní číslo IS Kvilda: 388 435 544.
Program není zpoplatněn, pouze za půjčení
sněžnic činí poplatek 5 Euro (zapůjčení předem
nahlásit!).

První seminář se uskuteční v úterý 18.1. 2011 v 15.00 hodin v IS a SEV Kašperské Hory.
Druhý pak ve čtvrtek 20.1. v 15.00 hodin v učebně SEV ve Vimperku.
Na akci je nutné předem se objednat ‐ Kašperské Hory na tel. č.: 376 582 734, 731 530
284, Vimperk na tel. č.: 388 450 210, 731 530 508.
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