
Kroužkovací stanice Národní muzeum Praha, Jihočeský ornitologický klub                     

Správa Národního parku Šumava 

Vás zve na akci  

Termín:  sobota 3. 10. 2020 - neděle 4. 10. 2020 

Místo konání:   Horská Kvilda – Středisko environmentální výchovy (SEV) Správy Národního 

parku Šumava (ubytování), okolí Horské Kvildy – odborné exkurze, večerní posezení 

s odborníky. 

Počet účastníku: je omezen na 40 osob, přednost mají ubytovaní účastníci. 

Cena za program: exkurze za ptáky, bobry, večerní beseda a posezení s odborníky Zdarma 

Ubytování: Středisko environmentální výchovy Správy NP Šumava Horská Kvilda, pokoje i 

vícelůžkové.  

Cena ubytování: 300 Kč/osoba/noc + 15 Kč poplatek obci, 200 Kč děti/noc 

Odborný garanti a kontakty:  

• Jaroslav Závora za JOK – tel. 724 610 191 

• Aleš Vondrka za Správu NP Šumava – tel. 731 530 485, 388 328 188 

Kontakt ubytování:  Pavel Nagy - 388 328 188, pavel.nagy@npsumava.cz, SEV Horská Kvilda, 

Horská Kvilda 2, 385 01 Vimperk 

Stravování: každý účastník si řeší samostatně, v obci je hotel Rankl, v budově SEV je 

vybavená kuchyňka pro „malé“ vaření.  

PROGRAM:  

Sobota 3. 10. 2020 

8.30 – 9.45  Ubytování ve Středisku environmentální výchovy Správy NPŠ Horská Kvilda 

10.00 – 14.00 Odborná exkurze   

Trasa: Horská Kvilda (ubytovna), přejezd auty na Zhůří, vycházka s poslechem a poznáváním 

ptáků s výkladem ornitologů. Vazby ptactva na luční horská společenstva a poznávání rostlin 

s botanikem JčU. 

14.00 – 15.00 Přestávka na oběd (restaurace a vlastní zásoby) 

tel:+420388%20328%20188
tel:+420388%20328%20188


15.30 – 17.30 Populace bobra evropského (Castor fiber) v NP Šumava 

Exkurze za bobrem do údolí Hamerského potoka, ukázka pobytových stop a odborný výklad 

významu ochrany bobra v NPŠ. 

18.30 – 20.30 Ptáci Národního parku Šumava  

Beseda: Mgr. Jaroslav Cepák Ph.D., vedoucí Kroužkovací stanice Národního muzea Praha 

(KSNM), ukázky komentovaných videí, diskuse a odpovědi na dotazy účastníků, neformální 

seznámení s odborníky správy NPŠ, PřFUK. Přestávky podle potřeby a probíhající diskuse. Na 

konci besedy čeká na účastníky překvapení. 

Téma: Význam a práce kroužkovací stanice Národního muzea, v českém i evropském 

kontextu. 

Ptačí druhy na Šumavě – tetřev, tetřívek, jeřábek, chřástal polní, sokol, puštík bělavý a další 

sovy, sluka, bekasina, jeřáb popelavý, datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý aj.– způsob 

života, vývoj populace, reakce na změny prostředí, možnosti ochrany. 

Ptejte se nás, na co chcete v souvislosti s tématy. Jsme tady pro Vás. 

21.00 – 23.00 Noční vycházka za ptáky Národního parku Šumava, sovy v NPŠ a zvuky 

nočního lesa. 

 

Neděle: 4. 10. 2020 

7.00 – 9.00 Odborná exkurze: Způsob práce Kroužkovací stanice, význam kroužkování ptáků 

v terénu a ukázky kroužkování ptačích společenstev u sítí KSNM. Čas bude upřesněn v sobotu 

večer. 

Trasa: podle místa s nataženými sítěmi pro odchyty.  

 

9.30 – 10.00 Ukončení akce podle doby, strávené u sítí. Tipy k návštěvě míst v NPŠ po cestě 

k domovu. 

  

Pokud budete mít zájem o účast, prosím rezervujte si co nejdříve volná místa. 

Těšíme se na Vás. 

V případě zájmu vyplňte a zašlete „Návratku/přihlášku“ a „Souhlas se zpracováním osobních 

údajů“ (postačí v elektronické podobě – oskenované) na Středisko environmentální výchovy 

Horská Kvilda e-mail: pavel.nagy@npsumava.cz 

Návratku/přihlášku naleznete v samostatném dokumentu. 

Ohledně rezervací míst vás budeme kontaktovat na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 


