PROGRAM
13:00 h: Úvodní slovo
(doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta)

KOMISE PRO ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AKADEMIE VĚD ČR
si Vás dovoluje pozvat na
odborný pracovní seminář

Rekreační vyuţití velkoplošných chráněných
území – soulad nebo konflikt?
čtvrtek 28. 4. 2011, 13:00–17:00 hod.
sál 206, II. patro
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Je ochrana přírody ve velkoplošných chráněných územích slučitelná
s jejich rekreačním vyuţitím a případně v jakém rozsahu? Omezuje
ochrana přírody místní obce a jejich rozvoj? Jsou místní lidé ochranou
přírody ekonomicky diskriminováni ve srovnání s nechráněnými
územími? Mají plány péče odrážet jen požadavky (politická zadání)
společnosti? Jak se k rekreačnímu využití chráněných území přistupuje
v zahraničí (např. Rakousko, SRN)? Lze nalézt dohodu a spolupráci
mezi ochranou přírody a místními klíčovými hráči v regionu?
Na semináři se účastníci seznámí se současným stavem a výhledy
ochrany biodiverzity v ČR a rekreačním využitím přírody. Bude se
diskutovat zejména o současném stavu rozvoje turistiky a ochrany
biodiverzity se zaměřením na NP a CHKO. Moderovat bude doc. RNDr.
Jaroslav Boháč, DrSc.

13:10 h: Strategie rozvoje národních parků v ČR
(Ing. Vladimír Dolejský, Ministerstvo životního prostředí
ČR, Praha)
13:35 h: Zkušenosti s ochranou přírody a rekreačním
vyuţitím velkoplošných chráněných území
(Ing. Rudolf Remeš, AOPK ČR, Správa CHKO Orlické
hory a KS Hradec Králové)
14:00 h: Participativní management chráněných území
(doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta)
14:25 h: Zkušenosti starostky malé obce v národním parku
(Ing. Zdeňka Lelková, Šumavský národní park, Vimperk)
14:50 h: Vnitřní a vnější hodnoty (chráněné) přírody
(prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., UK)
15:05 h: Diskuse
16:30 h: Závěr

Těšíme se na vaši účast
MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda
Komise pro ţivotní prostředí AV ČR
(tel.: 241 062 596)

Vyřizuje:
Irena Vítková, Odbor popularizace vědy a marketingu, SSČ AV ČR,
tel.: 221 403 289, 775 269 169, e-mail: vitkova@ssc.cas.cz

