
PREZENTACE GEOLOGIE V NP ŠUMAVA
v projektech a programech pro veřejnost

• Po roce 1990 byla na Šumavě 
upřednostněna orientace 
k ochraně přírody a šetrnému 
turistickému využívání; 
při tom se měla změnit 
Šumava nepřístupná v 
Šumavu     přístupnou

• Chybějící infrastruktura pro 
turistický ruch 

• Potřeba zprostředkování 
informací o území široké 
veřejnosti prostřednictvím 
IS, NS, venkovních expozicí, 
tiskových produktů, programů 
pro veřejnost

Josef Jiřička 2007



Naučná stezka Povydří - rekonstrukce 1998

PREZENTACE GEOLOGIE V NP ŠUMAVA
v projektech a programech pro veřejnost

Medvědí stezka - rekonstrukce 2001

Josef Jiřička 2007



Venkovní geologická expozice hornin Šumavy
Rokyta u Srní  1999

PREZENTACE GEOLOGIE V NP ŠUMAVA
v projektech a programech pro veřejnost

• Sbírka vzorků hornin na venkovní  ploše 

• Informační pavilon s panely

Josef Jiřička 2007



Geologická expozice Stožec    2005

PREZENTACE GEOLOGIE V NP ŠUMAVA
v projektech a programech pro veřejnost

• Sbírka vzorků hornin 

na venkovní  ploše 

• Stojany s infopanely

Josef Jiřička 2007



Tiskové formy skládačky, brožury - průvodce s mapou

PREZENTACE GEOLOGIE V NP ŠUMAVA
v projektech a programech pro veřejnost

• Skládačky 
- Venkovní geologická expozice      

hornin Šumavy Rokyta  
/1999; CZ, AJ, NJ/

- Geologická expozice Stožec  
/2005/

• Brožury – průvodce s mapou
- Medvědí stezka 

/2001 CZ,NJ; 2007CZ/
- Šumavou po stopách   

zlatokopů /2001/

Josef Jiřička 2007



Tiskové formy      Publikace            Průvodce geologií Šumavy    2006
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Programy pro veřejnost

PREZENTACE GEOLOGIE V NP ŠUMAVA
v projektech a programech pro veřejnost

Naučné vycházky
s průvodcem

Příležitostně zařazována  

vybraná geologická témata jako:
- relikty pleistoceního zalednění v   
krajině Šumavy

- rýžování a dolování zlata na Šumavě

Z programu pro veřejnost  2007
- po stopách zlatokopů       3 termíny
- rýžování zlata                   2 termíny

Josef Jiřička 2007



Publikování výsledků vědeckého geologického výzkumu
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v projektech a programech pro veřejnost

Příležitostné publikování      
- ve sborníku Sylva Gabreta
- v časopise Šumava
- na konferencích Aktuality  

šumavského  výzkumu 
Srní – /1x za 2 roky/

Řešení domácích i zahraničních  
diplomových prací

Josef Jiřička 2007



Geologie v šumavské krajině, šumavská krajina v geologii

Nezapomenutelný, osobitý charakter vtiskla Šumavě neživá 
příroda a ovlivnila rozmanitost a bohatství druhů přírody živé.
Geologické pochody stanovily nadmořskou výšku krajiny, 
členitost reliéfu, strmost svahů a spolu s podnebními 
podmínkami vodní poměry a druhy půd. 

RNDr. Zdeněk Kukal DrSc
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Šumava v originálech

PREZENTACE GEOLOGIE V NP ŠUMAVA
v projektech a programech pro veřejnost

Dekuji Vám za 
pozornost
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