
        
 

 
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Projekt: HUSINEC: KOMUNITNÍ ŠKOLA– SYMBOL ŽIVÉ OBCE, fáze I. 

 

P  R  O  J  E  K T  O  V  Ý 
„K o m u n i t n í   š k o l a  –  s y m b o l  ž i v é  o b c e“ 

Z  P  R  A  V O  D  A  J 
 Červen 2010                                                                             ELEKTRONICKÁ A TIŠTĚNÁ FAKTA O PROJEKTU 

Aktivity projektu 
 Projekt „Komunitní škola – symbol živé obce“, který v naší škole reali-

zujeme, je zaměřený na řadu mechanismů, počínaje aktivitami, které povzbudí a 

podpoří kvalitu vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků,  autoevaluaci 
školy – vlastní hodnocení školy, aktivizuje  komunikaci uvnitř školy i s jinými 

školami a především přinese nové inovativní formy výuky v návaznosti na kom-

plexní přístup k pochopení stávajícího stavu a vývoji životního prostředí.  Toto 
je pak umocněno získáním  vztahu, informací  a řady dovedností k životnímu 

prostředí jako k místu, které se nás bezprostředně dotýká a ovlivňuje náš život. 

A tím místem je pochopitelně především region Husince a významného přírod-
ního celku Šumava.  

Vzhledem k tomu, že končí školní rok 2009/2010 a prázdniny jsou na 

dosah,   chceme vás pozvat do míst, která jsme poznali a věříme, že pokud tato 

místa navštívíte, odnesete si jen ty nejkrásnější zážitky. 

 

Navštivte zajímavá místa Šumavy 
 V průběhu plnění projektových úkolů jsme si uvědomili řadu 

skutečností, které se přímo dotýkají  i nás žáků Základní školy M.J.Husa a 

Mateřské školy v Husinci, nebo obecně řečeno mladé generace. Zásluhou 
počítačové a další digitální techniky především ztrácíme přímý kontakt 

s přírodou a nechápeme, jak je pro nás zdravé a funkční životní prostředí 

bytostně důležité.  

 Projektové vzdělávací akce, činnosti a dovednosti nám však do 

ekologického povědomí vepsali řadu postřehů, se kterými jsme se při 

toulání lesy a krajinou Šumavy setkali.  Uchvátila nás řada naučných 

stezek, údržba exponovaných cest, chodníčků a turistických odpočinko-

vých míst, obnova studánek, opravené drobné stavby, pomníčky, pamětní 

desky, péče o památné stromy, vodní plochy, vybavení zajímavých míst 

informačními tabulemi a mapami. Vlastní zážitky s fotodokumentací vám 

přineseme v červencovém zpravodaji. 
Co byste určitě měli vědět 
 Než přijmete naše pozvání, určitě je potřeba si připomenout velice 

důležitý fakt, týkající se ochrany přírody.  Není to totiž pouze otázka současnos-

ti, ale tzv. „udržitelného rozvoje“, který naplňuje sice potřeby současné genera-

ce, ale nepřekračuje únosné meze dalšího zhoršování kvality přírodního prostře-

dí v celém světě. Pro ilustraci si připomeňme „hlavní ekologické problémy 

světa“, se kterými se lidstvo úspěšně i neúspěšně snaží vyrovnávat. Možná, že 

výčet není úplný, ale je určitě varující:   

● Znečištění ovzduší ● Znečištění vod ● Vymírání rostlinných a živočišných 

druhů ● Kyselé deště ● Půdní eroze ● Kyselé deště ● Nadměrné využívání zvířat 

● Rozšiřování pouštní plochy ● Globální oteplování ● Přelidnění ● Chudoba ● 

Hladomor a nemoci ● Lov a pytláctví ● Doprava ● Průmysl ● Války ( politická, 

ekonomická a náboženská nadvláda ● Exploatace - využívání i zneužívání příro-

dy ( ekonomická, kulturní a koloniální ). 

Inspirace pro prázdninové  toulání 
 
Schwarzenberský plavební kanál - vybudován v Trojmezenské části 

Šumavy v roce 1789 – 1822 pro plavení dřeva z Čech do rakouska, celko-
vá délka kanálu je 45 km, stavitelem byl ing.J.Rosenauer. 

Schwarzenberský plavební tunel – najdete jej v osadě Jelení u Nové 

Pece, délka tunelu je 429 m, v blízkosti jsou další technické a kulturní 
památky – Jelení jezírko, Rosenauerova kaple, smyk na Jezerním a Jele-

ním potoce. 

Medvědí kámen –  naučná Medvědí stezka v blízkosti plavebního tunelu, 

pomník zástřelu posledního šumavského medvěda v roce 1856. 

Soumarský most – starý dřevěný most za Volary, po kterém vedla jedna 

z odboček známé Zlaté stezky ( 2010  - výročí ) do Bavor. 



 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Kvilda – Vilémov – řada přírodních, technických a kulturních památek , 
původní dřevěné domy, kostel pokrytý šindeli, u Kvildského potoka tzv. 

sejpy, památka na rýžování zlata, slatě-rašeliniště ( naučné stezky). 

Prameny Vltavy – prameniště české národní řeky, 7 km od Kvildy. 

Čeňkova Pila – soutok šumavských řek Křemelné a Vydry ( naučná stezka 

Vydry), pokračující  jako Otava, dříve vaziště vorů ( plavení dřeva), ale i 

inspirace B.Smetany pro symfonickou báseň Vltava, součást cyklu „Má 
vlast“.  

Hrádky – žulové skály a viklany ( Bába, Mnich, Poslední zub …) na řece 

Vydře ( naučná stezka Antýgl-Čeňkova Pila)  u Turnerovy chaty. 

Vchynicko-Tetovský kanál – vybudován v letech 1799 – 1800 pro plavení 

dřeva z vysokých horských poloh do řeky Otavy,  stavitelem  byl opět ing. 

J.Rosenauer. Délka kanálu je 14,4 km. V informačním středisku NPŠ je 

geologická expozice Šumavy. 

Dominik Vaněk – 9. třída  

Vydra je jedno z nejkrásnějších míst na 

Šumavě. Jako přírodní útvar je velmi fasci-

nující a obdivuhodný. Za svůj (krátký J) 
život jsem ji navštívil už několikrát. 

S rodinou, s kamarády, se školou. Pokaždé 

mě ta túra nadchla. Je to opravdu kouzelné 

místo a na každého působí, ať je sebevíc 

zatvrzený proti pochodům, blahodárně. Při 

své poslední návštěvě tohoto místa jsem se 
vyzbrojil fotoaparátem a dal jsem se do 

akce. Člověk by nevěřil, co dokáže vytvořit, 

když se bude jen dobře koukat. Kolik skry-
tých možností má jeden kamen z mnoha 

úhlů. A víte, kolik je na Vydře kamenů? A 

dřeva? A malých kvetoucích rostlinek? 
Zkrátka a dobře jsem se vžil do role fotogra-

fa a zaznamenal spoustu rysů šumavské krásy. Byla to obohacující zkuše-

Informaci o rozhlednách včetně vlastních kreseb jsme si 

vypůjčili  od autora pana  Jiřího  Štekla  z  jeho knihy „ Rájem roz-

hlednovým  na kole, pěšky, lanovkou a tramvají“, kterou  vám  dopo-

ručujeme použít při všech výletech. Autor v ní  popisuje  266 rozhle-

Rozhlednový ráj Šumavy 
Součástí našich poznávacích akcí byla i návštěva významných rozhle-
den Šumavy.  Přestože jsme  všechny  navštívit  nestihli,  zpracovali 
jsme si   tento přehled  a zkusíme  je navštívit třeba o prázdninách. 
Přijměte i vy naše pozvání. 
Boubín – 1362 m.n.m., výška dřevěné rozhledny z roku 2005 je 21 
metrů 
Čerchov – 1041 m.n.m., kamenná rozhledna z roku 1905, vysoká 20 
metrů 
Helfenburk – 683 m.n.m., mohutná hradní věž ze 14. století, 
zpřístupněná v roce 1977 
Chlum Svaté Máří (Drsný vrch) – 567 m.n.m., 20 metrová cihlová 
věž z roku 1924 
Javorník – 1065 m.n.m., Klostermannova rozhledna z roku  1938, 
výška 39 metrů 
Jezerní slať – 1060 m.n.m., dřevěná 9 metrová vyhlídka u Kvildy z 
roku 1997 
Kleť – 1083 m.n.m., kamenná věž z roku 1825, výška 18 metrů 
Libín – 1095 m.n.m., kamenná věž z roku 1883 vysoká 27 metrů 
Mařský vrch (Lysá skála) – 906 m.n.m., zděná věž s kaplí, rok 1936, 
výška12 metrů 
Poledník – 1315 m.n.m., betonová věž ze 70.let 20 století, výška 39 
metrů 
Svatobor – 845 m.n.m., 31 metrů vysoká kamenná věž z roku 1934 
Vítkův Kámen – 1035 m.n.m., hranolová věž ze 13.století, výška 19 
metrů 
Vyhlídka Borová Lada – 1000 m.n.m., dřevěná stavba z roku 1997, 
výška 10 metrů 


