
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 

 

 

 

POZVÁNKA 

NA SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU V NP ŠUMAVA 

 

Vážená paní, 

Vážený pane, 

zveme Vás na setkání poskytovatelů služeb v cestovním ruchu na území Národního parku Šumava 

a Chráněné krajinné oblasti Šumava, které se uskuteční dne 29. 11. 2022 od 10:00 hodin 

ve Vimperku (hotel Zlatá Hvězda, ul. 1. máje 103; GPS: 49.0545000N, 13.7780000E). 

 

Cílem semináře je společná příprava materiálů určených především pro návštěvníky ubytované 

v regionu Šumavy. Vytištěné sety materiálů budou poskytnuty zdarma ubytovatelům. Materiály 

by shrnovaly základní informace o Národním parku Šumava a celém regionu Šumavy, včetně tipů 

na výlety atd. Společná příprava materiálů zajistí praktický přínos pro všechny účastníky cestovního 

ruchu v Národním parku Šumava. Součástí workshopu bude i přednáška a následná diskuze k tématu 

„Elektronizace a budoucí trendy v cestovním ruchu v ČR“, kterou povede Ing. Jaromír Polášek. 

 

Budeme se těšit na setkání s Vámi. Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 18. 11. 2022.  

Účast na semináři je zdarma a je spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí v rámci projektu: „Vzdělávání a osvěta poskytovatelů služeb 

cestovního ruchu v Národním parku Šumava, reg.č. 1210600090“. 

 

PŘIHLÁŠKA: 
Přihlášky na seminář poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v Národním parku Šumava ZDE. 

 

KONTAKTY: Ing. Petra Střelečková,    Mgr. Josef Štemberk 

 tel.:  731 530 529,     731 530 287 

 e-mail:  petra.streleckova@npsumava.cz  josef.stemberk@npsumava.cz 

 

PROGRAM: 
9:30  Registrace účastníků semináře 

10:00  Úvodní slovo, představení projektu – Ing. Petra Střelečková, Jan Dvořák  

10:15  Socioekonomický monitoring návštěvníků v NP Šumava – Mgr. Josef Štemberk 

11:00  Coffee break 

11:15  Workshop /příprava materiálů pro návštěvníky – Projektový team 

12:00  Oběd 

13:00  Elektronizace a budoucí trendy v cestovním ruchu v ČR – Ing. Jaromír Polášek 

14:00  Diskuze, vyhodnocení 

Cca 15:00 Ukončení akce 

 

Ve Vimperku dne 17. 10. 2022 

     Mgr. Pavel Hubený, ředitel Správy Národního parku Šumava 

  

https://forms.gle/2gAh5DRy1PgaCUPM9


SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 

 

 

 

 

Přihláška na seminář poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v 

regionu Národního parku Šumava  
 

 

Přihláška na seminář poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v Národním parku Šumava, který se koná v 

úterý 29. 11. 2022 od 10.00 - 15.00 hodin v hotelu Zlatá Hvězda ve Vimperku (1. máje 103, Vimperk).  

 

Přihlášku na seminář zašlete elektronicky nejpozději do 18. 11. 2022 na e-mail: 

petra.streleckova@npsumava.cz 

 

Jméno, příjmení účastníka:  
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Název zařízení (název hotelu, penzionu, informačního centra, ...): 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Počet pokojů pro ubytování v zařízení: 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kontaktní e-mail: 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kontaktní telefon:  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Počet přihlašovaných osob: 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 
 

 

 

Tato akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí v rámci projektu: „Vzdělávání a osvěta poskytovatelů služeb cestovního ruchu 

v Národním parku Šumava, reg.č. 1210600090“. 
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