


Návštěvnické centrum

● Energeticky pasivní dům s rekuperací vzduchu a technolo-
giemi příznivými k životnímu prostředí. Energie je získávána
z obnovitelných zdrojů.

● Expozice věnovaná šelmám.
● Návštěvníci s pohybovým omezením mohou v expozici NC

pomocí ovládané kamery sledovat vlky ve výběhu.
● U budovy dětské hřiště.

Areál

● Výběh s vlky o rozloze cca 3 ha.
● Uprostřed výběhu vede 300 m dlouhá lávka, vyvýšená 3–4 m

nad terénem, s pozorovacími přístřešky.
● Ve výběhu jsou umístěny kamery s on-line přenosem na

internetové stránky: www.npsumava.cz.
● Mimo výběh vede naučný okruh, který návštěvníky seznámí 

se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě a některými 
místními stromy a rostlinami. Na lávce ve výběhu jsou 
informace o komunikaci mezi vlky.

● Osoby tělesně postižené mohou přejet na určené parkoviště
a s asistencí se pak zvýhodněnou trasou přesunout až na 
vyvýšenou lávku.

Parkoviště

● Prostor na 50 osobních automobilů a 3 autobusy.
● Automat na parkovné – ceny dle aktuálních tarifů.

Provozní doba
leden – březen: 8.30–15.30 hod.

duben: zavřeno

květen – červen: 8.30–16.00 hod.

červenec –srpen: 8.30–16.30 hod.

září – říjen: 8.30–16.00 hod.

listopad –prosinec: 8.30–15.30 hod.
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Planeta Země realizuje nádherné, dlouhodobě prově-

řené projekty. Jmenují se formy života. Patří sem vše živé 

a na planetě má své místo a řád. Národní parky jsou

výkladní skříní těchto projektů, v nezměněné podobě 

a ve své přirozené nádheře.

Člověk je samozřejmě také přirozenou součástí a byl mu

dán „dar“ měnit tyto pořádky. Příkladem je vlk, divoká forma

psa, a pes. Pes je v citovém žebříčku u lidí ceněn velmi vysoko,

vlk je v předsudcích lidí zatracován, ve středověku se stal

dokonce symbolem zla. Dnes víme, že tomu tak není. Vlk 

je velice inteligentní zvíře s přesně vymezenou hierarchií

smečky. Vlkům vděčíme za naše čtyřnohé psí kamarády, kteří

jsou jejich dávnými potomky. Poznáme-li život vlků, budeme

lépe rozumět psům.

Vlk je nádherné, přizpůsobivé zvíře, i v dnešní přírodě má

své místo. Svědomitě plní funkci zdravotní policie krajiny. Umí

žít s člověkem, jak tomu bylo po tisíce let zpátky. Musíme ho

však dobře poznat a nemít z něho strach.

K tomu slouží expozice Návštěvnického centra v Srní, 

kde můžeme jít bez obav k vlkům na návštěvu a poznávat

jejich život.

Pokud na Šumavu přijde divoká populace vlků a stanou

se běžnou součástí šumavské fauny národního parku,

nechme jim zde životní prostor. Naučme se s nimi znovu žít.

Vlci si to plně zaslouží.

Ing. Jiří Kec

vedoucí Návštěvnického centra Srní

Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí


