


Návštěvnické centrum

● Energeticky pasivní dům s rekuperací vzduchu a technolo-

giemi příznivými k životnímu prostředí. Energie je získávána

z obnovitelných zdrojů.

● Expozice věnovaná jelenovitým.

● Návštěvníci s pohybovým omezením mohou v expozici NC

pomocí ovládané kamery sledovat jeleny ve výběhu.

● Vedle budovy dětské hřiště.

Areál

● Výběh s jeleny o rozloze cca 9 ha.

● Výběhem prochází naučný okruh a jsou zde vyvýšené 

pozorovací přístřešky. Mimo výběh pokračuje naučný okruh,

který seznamuje se stopami jelenovitých, prasete divokého 

a některými místními stromy a rostlinami. Na okruhu jsou 

lavičky pro odpočinek.

● Ve výběhu jsou umístěny kamery s on-line přenosem na

internetové stránky: www.npsumava.cz.

● Osoby tělesně postižené mají s asistencí přístup na celý okruh.

Parkoviště

● Prostor na 50 osobních automobilů a 4 autobusy.

● Automat na parkovné - ceny dle aktuálních tarifů.

● Úhrada parkovného za bus u obsluhy NC.

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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Posláním národních parků je, mimo jiné, také ukázat

široké veřejnosti zde žijící a trvale se vyskytující faunu.

Přiblížit jí život jednotlivých druhů a jejich nároky a potře-

by v průběhu celého roku.

Návštěvnické centrum Kvilda seznamuje veřejnost 

s jelenem evropským, který je nedílnou součástí šumavské

přírody a je nositelem neoficiálního titulu „král lesa“. 

Na Šumavě však jelen evropský neměl vždy lehkou pozici.
Jeho výskyt a četnost procházela různými výkyvy. Nejvíce
jelenů zde dle historických pramenů žilo v sedmdesátých
letech 18. století. Vysoký počet jedinců jelena evropského 
s sebou přinášel i negativa v podobě stále se zvyšujících škod
v lesích a na polích. To vyvolalo tlak na výrazné snížení stavů.
Další výrazný pokles četnosti jelenů následoval na začátku
19. století vyvolaný jednak válečnými událostmi a dále roz-
máhajícím se pytláctvím, ze kterého pramenily neustále se
opakující střety českého lesního personálu a pytláků. Proto
kníže Schwarzenberg v roce 1817 nařídil úplnou likvidaci
jelena evropského na Šumavě. To se podařilo a v roce 1863
byl uloven poslední kus. Avšak již v roce 1874 založil kníže
Adolf Josef Schwarzenberg v revíru Zátoň, na úpatí Boubínu,
oborní chov. Základem nové populace se stal jelen Hanzl
(Hansel) z Hluboké nad Vltavou a šest laní z orlického a křivo-
klátského panství. Další laň byla dovezena později z panství
děčínského. V roce 1878 bylo z obory vypuštěno do volnosti
29 kusů. V následujících letech byla populace postupně 
posílena dovozem dalších kusů z různých míst Čech i Evropy.
Současní jeleni tedy nejsou původním čistým šumavským
typem. Četnost jelení populace se rychle zvyšovala a situace
se víceméně opakovala – nárůst škod a opětovný tlak na 
snížení stavů a uzavření jelenů do obor. Významné snížení
početnosti jelena evropského znamenala 2. světová válka,
kdy byli jeleni intenzivně loveni jako zdroj potravy. Po válce
nastal už potřetí postupný nárůst populace šumavských 
jelenů s maximem stavů v osmdesátých letech 20. století.

Cílem Národního parku Šumava není hospodařit se zvěří,
ale ukázat, že při udržování populace jelenů na ekologicky
únosné úrovni je možná existence jelena i dalších zvířecích
druhů bez toho, aby byly poškozovány lesní ekosystémy. 
K lepšímu pochopení těchto vzájemných vazeb a objasňování
této problematiky slouží i Návštěvnické centrum na Kvildě.
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