
 

Kurz je podpořen projektem „Prožijte a poznejte Podyjí“, akceptační číslo 02871832, který je 

spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního 

prostředí 

 

Kurz pro průvodce v Národním parku Podyjí 
 

 

Pořádá: Správa Národního parku Podyjí 

 

Účel: Zajistit pro návštěvníky národního parku kvalitní průvodcovské služby, které budou 

vycházet ze znalosti místa, potřeb ochrany přírody a krajiny, ze zásad forem udržitelného 

turismu a principu výchovy k ochraně životního prostředí 

 

Organizace kurzu: 2 tříapůldenní školení (vždy čtvrtek – neděle, celkem 56 hodin, z toho 28 

hodin terénních exkurzí)  

 

Termín a místo jednotlivých částí kurzu: 

 

11. – 14.4. 2019 Havraníky (čp. 13 – terénní stanice Správy NP Podyjí – vedle kostela) 

10. – 13.10. 2019 Čížov (Návštěvnické středisko Správy NP Podyjí) 

 

K udělení certifikátu je potřeba absolvovat 75 % vyučovacích hodin (školení včetně exkurzí)  

 

Cena kurzu: 1500,- Kč – prosím, zaplaťte bankovním převodem na účet:  35734741/0710 do 

31.3.2019, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno. 

 

Podmínky pro přihlášené: 

 

- věk od 18 let 

- bydliště nebo výkon povolání na okrese Znojmo 

- ukončené minimální středoškolské vzdělání 

- dobrý zdravotní stav 

 

Maximální počet účastníků 20. 

 

Závazné přihlášky: 

 

Na kurz se přihlásíte vyplněním tohoto formuláře 

(https://goo.gl/forms/1KrjYETmKdBt8eRs1) do 31. 3. 2019. O zařazení do kurzu v případě 

vyššího zájmu rozhoduje pořadí došlých přihlášek. Při nedostatečném počtu přihlášených 

naopak kurz nebude uspořádán a účastnický poplatek vrácen. 
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Školení certifikovaných průvodců 2019 - návrh programu jaro  
(Havraníky 11. - 14.4.2019) 

  

 
Čtvrtek 11.4.2019 

  8.30 - 9.15 Přivítání, koncepce kurzu 

9.25 - 10.10 Ochrana přírody a krajiny (obor, historie, ČR, zahraničí) 

10.20 - 11.05 Zvláště chráněná území a jejich poslání 

11.15 - 12.00 Národní park Podyjí (obecné informace, statut, místo v síti evropských ZCHÚ) 

  13.30 - 14.15 Neživá příroda NP Podyjí 

14.25 - 15.10 Houby NP Podyjí 

15.20 - 16.05 Vyšší rostliny NP Podyjí 

16.15 - 17.00 Dřeviny NP Podyjí 

  

 
Pátek 12.4.2019 

  8.30 - 9.15 Ptáci NP Podyjí 

9.25 - 10.10 Savci a ryby NP Podyjí 

10.20 - 11.05 Plazi a obojživelníci NP Podyjí 

11.15 - 12.00 Bezobratlí NP Podyjí 

  13.30 - 17.00 Terénní exkurze - Fauna (Devět mlýnů) 

  

 
Sobota 13.4.2019 

  8.30 - 9.15 Kulturní krajina NP a jeho ochranného pásma 

9.25 - 10.10 Sídla OP NP, jejich hodnoty a rozvoj 

10.20 - 11.05 Památky východní části NP Podyjí 

11.15 - 12.00 Zemědělství, vinařství 

  13.30 - 17.00 Terénní exkurze - Sídla, krajinný ráz, zemědělství (Havranicko, Hnanicko, Popicko) 

  

 
Neděle 14.4.2019 

  8.30 - 12.00 Terénní exkurze - Turistika Znojemsko, péče o pozemky (Hradiště, Králův stolec) 
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Školení certifikovaných průvodců 2019 - návrh programu podzim  
(Čížov 10. - 13.10.2019) 

  

 
Čtvrtek 10.10.2019 

  8.30 - 9.15 Památky západní části NP Podyjí 

9.25 - 10.10 Tekoucí i stojaté vody v NP Podyjí 

10.20 - 11.05 Péče o lesní plochy NP Podyjí 

11.15 - 12.00 Péče o nelesní plochy NP Podyjí 

  13.30 - 17.00 Terénní exkurze - péče o lesy i nelesy NP Podyjí (Čížovsko)  

  

 
Pátek 11.10.2019 

  8.30 - 9.15 Historie turistiky na Znojemsku 

9.25 - 10.10 Turistické trasy, současný stav, turistické mapy, průvodce 

10.20 - 11.05 Strážní služba, terénní informační systém, Pomoc v nouzi 

11.15 - 12.00 Překračování státní hranice, klidová oblast, návštěvní řád 

  13.30 - 17.00 Terénní exkurze - Turistika střední část NP Podyjí, tekoucí i stojaté vody (Podmolsko) 

  

 
Sobota 12.10.2019 

  8.30 - 9.15 Efektivní práce se skupinou v terénu 

9.25 - 10.10 Využití krajiny NP pro potřeby škol i různých zájmových skupin 

10.20 - 11.05 Informační zdroje vč. Sociálních sítí 

11.15 - 12.00 Spolupráce s NP Thayatal 

  13.30 - 17.00 Terénní exkurze - Turistika Vranovsko, využití území pro osvětové účely (Vranovsko) 

  

 
Neděle 13.10.2019 

  8.30 - 12.00 Terénní exkurze - Národní park Thayatal, mezinárodní spolupráce (Hardegg a okolí)    
 


