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Program konference

středa 26. září
10.00 jednání výkonné rady Federace EUROPARC
od 14.00 příjezd účastníků konference, registrace v konferenčním
centru v zámecké jízdárně

16.00
doplňkový program pro časně příchozí delegáty. Prohlídka architek-
tonických památek Českého Krumlova
Instalace posterů a materiálů v rámci Boulevard of Experiences
v konferenčním centru

20.00
večerní přivítání účastníků v hotelu Růže
Erika Stanciu, prezidentka Federace EUROPARC
František Pojer, náměstek ministra životního prostředí České
republiky
Tomáš Rothröckl, prezident EUROPARC Česká republika

čtvrtek 27. září
8.00 – 9.00
registrace pozdně příchozích v konferenčním centru (zámecká jíz-
dárna)

9.00
zahájení konference EUROPARC 2007, zámecká jízdárna, moderu-
je Bedřich Moldan – Centrum životního prostředí Karlovy univerzi-
ty v Praze
úvodní projevy
Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí
České republiky
Erika Stanciu, prezidentka Federace Europarc
Luboš Jedlička, starosta města Český Krumlov

10.00
přestávka

10.30
hlavní referáty konference Nature – bridging borders:

Václav Havel (CZ) – Perception of borders and bridges in human
mind, spisovatel a politik
Jan Pokorný (CZ) – Phenomenon of boundaries in nature and
landscape, ENKI – Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
Lassi Karivalo (FIN) – EUROPARC contribution to bridging bor-
ders on the ground in European Protected Areas, Metsähallitus
Ladislav Miko (CZ) – bridging borders within the European
Union (EC, DG Environment)

12.00
panelová diskuse
moderátor Bedřich Moldan
účastníci: Václav Havel, Jan Pokorný, Lassi Karivalo, Ladislav
Miko, Erika Stanciu

13.15
oběd v zámecké jízdárně

14.15
jednání předsedů workshopů (EUROPARC Consulting)

15.00 – 18.00
tematické workshopy k jednotlivým problémovým okruhům
konference Nature – bridging borders
European natural bridges (bio-corridors)
předseda: Jan Plesník (CZ), Agency for Nature Conservation and
Landscape Protection of the Czech Republic
How to overcome fragmentation in European landscapes
předseda: José Vicente de Lucio (E), University of Madrid and
EUROPARC Spain; Carles Castell Puig (E), Council of the Province
of Barcelona, Department for Natural Areas
Overcoming political, social and cultural boundaries
předseda: Bernard Guihéneuf (F), Briere Regional Nature Park
Natura 2000 – managing shared habitats
předseda: Gábor Szilágyi (HU), Kiskunság National Park
Military training areas: importance and chances
předseda: Wolfgang Mattes (A), Federal Environment Agency Ltd
Transboundary co-operation as a chance to adapt the manage-
ment of protected areas to climate change
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předseda: Keith Buchanan (UK), Natural England
Rangers and their role in building bridges outside and inside
protected areas
předseda: Martin Šolar (SI), Triglav National Park
Transboundary protected areas – Following Natures Design
předseda: Zbigniew Newiadomski (PL), STEC
Sustainable tourism across boundaries
předseda: Patrizia Rossi (I), Alpi Marittime Regional Park
Coastal and marine protected areas
předseda: Edward Holdaway (UK), EUROPARC Atlantic Isles;
Fred van der Vegte, (NL), University of Amsterdam
Communicating and promoting benefits of Transboundary
protected areas
předseda: Bernhard Schön (A), Academy for Environment
and Nature of the Federal State Upper Austria
workshopy probíhají souběžně v jednacích místnostech konferenč-
ního centra, v prostorách mincovny a na dalších místech

20.00
večere v rezervovaných restauracích Českého Krumlova

pátek 28. září
8.30
celodenní exkurze (11 různých tras v chráněných územích jihočes-
kého regionu, viz informace o konferenčních a postkonferenčních
exkurzích)

19.00
večeře

sobota 29. září
9.00
jednání předsedů workshopů (EUROPARC Consulting)

9.00 – 12.30
Boulevard of Experiences, prezentace posterů a dalších informačních
materiálů z evropských chráněných území – projekt Federace EUROPARC
– Junior Ranger: Shaping the Future of the Junior Ranger Movement

9.00
tematické schůzky pracovních skupin Federace EUROPARC
Natura Networking Programme (NNP)
předseda: N.N.
Wetlands
předseda: Hans Schiphorst (NL)
Development of the European Charter for Sustainable Tourism
předseda: Richard Blackman (UK)
Education: current and future activities
předseda: Margriet Moerenhout (NL)
Higher education for management of protected areas
předseda: Michael Jungmeier (A), José Vicente de Lucio (E)
Legal aspects of transboundary co-operation
předseda: Gianfranco Tamburelli (I)
Values and benefits from protected areas
předseda: Olaf Ostermann (D)
Evaluation of management effectiveness of protected areas
předseda: Rauno Väisänen (FIN)

11.00
přestávka

11.30
prezentace hlavních závěrů a doporučení z tematických work-
shopů

12.30
oběd v zámecké jízdárně

13.30
výroční plenární zasedání Federace EUROPARC, zámecká jízdárna
předseda: Erika Stanciu (RO), prezidentka Federace EUROPARC
zpráva o financích Federace
pracovní aktivity EF v období září 2006 – září 2007
diskuse
nová strategie Federace EUROPARC a program na léta 2008–2012
udělení nových certifikací v projektech EF – (1) Charta udržitelného
turismu v evropských chráněných územích a (2) Přeshraniční spolu-
práce

17.00 – 17.30
závěr konference (předseda: Tomáš Rothröckl)
příspěvek a filmová prezentace projektu: Balkans Peace Park on
the borders of Albania, Kosovo and Montenegro, Ann Kennard,
Balkans Peace Park Project Committee (UK)

19.30
EUROPARC Junior Rangers: prezentace vize aktivit Junior Rangers

20.00
slavnostní večeře v zámecké jízdárně spojená s ceremoniálem ofici-
álního udělení medaile Alfreda Toepfera pro rok 2007 a cestovních
stipendií pro vítěze letošní soutěže projektů Alfred Toepfer Natural
Heritage Scholarships

neděle 30. září
individuální odjezd účastníků

10.00
postkonferenční exkurze A – „jih“ (30. 9. – 4. 10. 2007)

10.00
postkonferenční exkurze B – „sever“ (30. 9. – 3. 10.2007)

Jednodenní konferenční exkurze do nejvýznamnějších
velkoplošných chráněných území regionu jižních Čech
Pátek 28. 9. 2007

Nabídka 11 exkurzí umožňuje seznámení s rozmanitou krajinou
hostitelského regionu jižních Čech, chráněnou ve velkoplošných
chráněných územích (národní park, chráněná krajinná oblast) – od
rovinatých rybničních pánví Třeboňska až po nejvyšší polohy hranič-
ního pohoří Šumavy ve výškách do 1400 m. n. m.
Pro všechny exkurze je doporučováno vybavení turistickou obuví
a nepromokavým oděvem do terénu. Součástí jsou i terénní exkurze
aktivnějšího zaměření s odpovídající fyzickou náročností a sportov-
nějším zaměřením (cyklistika v NP Šumava, rafting na řece Vltavě).
Všechny exkurze jsou vedeny pracovníky příslušných správ chráně-
ných území. Dostupný jazyk: angličtina, případně němčina (bude
uvedeno u příslušné exkurze).
Stupeň obtížnosti exkurzí je klasifikován v rozmezí 1 až 3 od fyzicky
nenáročné (autobus a krátké vycházky), přes středně náročnou po
náročnou celodenní pěší túru v délce do 10 km.
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A NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA

A1 Hraničním hřebenem Národního parku Šumava k jeho nej-
vyššímu vrcholu
NP Šumava je plošně největším, spolu s NP Krkonoše jediným „hor-
ským“ národním parkem České republiky. Zahrnuje rozsáhlé oblas-
ti středohorských lesů jehličnatých i smíšených, kary ledovcových
jezer, rozsáhlá horská rašeliniště i údolní nivy i zbytky bývalé kultur-
ní krajiny v různém stadiu vývoje.
Výstup na nejvyšší vrchol NP Šumava (Plechý 1378 m n. m.) s ná-
vštěvou ledovcového Plešného jezera.
Téma: ochrana přírody v přeshraničním pásmu horských lesů na
styku území s různým posláním (národní park, lesní rezervace, sou-
kromé lesní majetky).
Zonace NP, horské smrčiny pod tlakem přírodních faktorů, Natura
2000, řízená péče o horské lesy, turismus, sport, rozvoj regionu
a ochrana přírody (lyžařský sjezdový areál Hochficht – Hraničník –
Smrčina).
Aktivita: turisticky náročný celodenní přechod v lesnatém až kame-
nitém terénu (800–1378 m n. m).
Náročnost: 3

A2 Národní parky Šumava a Bavorský les aneb Twin-Park v srdci
střední Evropy
NP Šumava sousedí s nejstarším národním parkem Německa – s NP
Bavorský les. Zejména horské smrčiny podél hraničního hřebene
a navazujících náhorních plošin a jejich současný vývoj dominují
krajinnému rázu obou národních parků.
Téma: přeshraniční spolupráce NP Šumava a NP Bavorský les, me-
morandum o spolupráci, společné projekty (autobusy, přeshraniční
turismus). Vývoj a management lesa v obou národních parků a bý-
valé kulturní nelesní krajiny v NP Šumava.
Aktivita: pěší turistika – okolím hraničního přechodu Bučina do NP
Bavorský les – Siebensteinkopf, Reschbachklause a do NP Šumava
– oblasti Bučina – Knížecí Pláně).
Náročnost: 2
Pozn: přechod na území Německa přes turistický hraniční přechod
jen s příslušným platným cestovním dokladem.

A3 Národní park Šumava letem světem
Centrální části pohoří Šumavy mezi prameny české národní řeky
Vltavy a nejznámější horské říčky Čech – Vydry jsou srdcem přírody
i historie Šumavy. Místa jako rašeliniště Jezerní a Chalupská slať,
rozlehlé šumavské pláně kolem Kvildy, Modravy či Zhůří, kaňon
Povydří, Rokyta u Srní s informačním střediskem NP Šumava
a Vchynicko-Tetovský plavební kanál patří k nejznámějším místům
Národního parku Šumava.
Téma: centrální Šumava – příroda národního parku pro návštěvníky
i obyvatele.
Hlavní návštěvnické atraktivity centrální části NP Šumava, přírodní
a kulturní pamětihodnosti, návštěvnický management v rámci NP,
nabídka turismu pro region.
Aktivita: nenáročné pěší vycházky k návštěvě vybraných lokalit.
Náročnost: 1

A4 Do Klostermannova srdce Šumavy (Březník, Modravsko)
Srdcem Šumavy je nazývána pramenná oblast říčky Vydry pod vr-
cholem Luzného (1370 m n. m.) jižně od Modravy. Odlehlá oblast
horských smrčin a rašelinišť v centru styku národních parků Šuma-
va a Bavorský les prochází přeměnou horských smrčin v duchu po-
slání NP –„ přírodu nechat přírodou“.
Téma: přírodní procesy v „lesních“ národních parcích Šumava a Ba-
vorský les.

Horské smrčiny a kůrovec, management lesa a bezzásahovost, vní-
mání „lesní divočiny“, přírodní procesy a jejich zpřístupnění veřej-
nosti. Hraniční přechody a turismus v citlivých oblastech Natura
2000.
Aktivita: pěší okruh horskými smrčinami okolím Březníku na Mod-
ravsku (informační objekt Správy NP Šumava).
Náročnost: 2

A5 Příroda a kulturní dědictví v jižní části Národního parku Šu-
mava ze sedla jízdního kola
Trojmezí na styku Čech, Německa a Rakouska je vyhledávanou tu-
ristickou oblastí jihovýchodní části NP Šumava (700–1378 m n. m.)
s rozsáhlými lesy hraničního hřebene Plechý – Třístoličník, historic-
kou technickou památkou Schwarzenberský plavební kanál i údolní
nivou Vltavského luhu.
Téma: přírodní a historické památky, význam a potenciál NP pro
přeshraniční trvale udržitelný turismus, možnosti rozvoje sociálně
slabě rozvinutého regionu.
Aktivita: cyklistická trasa střední náročnosti po zpevněných lesních
cestách s návštěvou informačního střediska NP Šumava ve Stožci.
Náročnost: 3

A6 Vodní nádrž Lipno a vojenský prostor Boletice – hledání sou-
ladu rozvoje a ochrany pro člověka i přírodu
Na dohled od historického klenotu Čech – Českého Krumlova leží
dva světy: největší vodní rekreační plocha v ČR – Lipenská přehrad-
ní nádrž a vojenský výcvikový prostor Boletice, jedna z nejzachova-
lejších lokalit Natura 2000 v České republice. Se zázemím v podobě
NP a CHKO Šumava patří k turisticky nejatraktivnějším oblastem
nejen jižních Čech.
Téma: vojenský výcvikový prostor Boletice, Natura 2000, přínos eko-
logii. Rekreační oblast Lipensko a rozvojové tendence v rámci BR,
CHKO, NP. Přírodní hodnoty uchované existencí vojenského výcvi-
kového prostoru Boletice a rozvojové trendy regionu.
Aktivity: kombinace autobusové exkurze do VVP Boletice (krátké
pěší vycházky) s okružní plavbou lodí po Lipenském jezeře.
Náročnost: 1

A7 Za přírodou i historií vojenského prostoru Boletice
Vojenský výcvikový prostor Boletice nedaleko Českého Krumlova za-
chovává ukázku velkoplošné, původně osídlené středohorské kraji-
ny Pošumaví. Vojenské využívání neznamenalo ohrožení jedineč-
ných přírodních hodnot. Zejména bývalá kulturní krajina v různém
stadiu sukcese a ojedinělá mozaika společenstev řadí oblast Boletic
k nejcennějším územím systému Natura 2000 v ČR.
Téma: hodnota a význam vojenských výcvikových území pro ochra-
nu přírody v Evropě na příkladu Boletic. Hledání možností – pro člo-
věka i pro dochovanou přírodu.
Aktivita: pěší vycházky k vybraným lokalitám
Náročnost: 2

B CHKO BLANSKÝ LES

B1 Po řece Vltavě na raftu za přírodou i historií Českokrumlovska
Okolí Českého Krumlova je jednou z nejatraktivnějších krajin jižních
Čech. Zejména hluboké údolí řeky Vltavy vtisklo Českému Krumlo-
vu i jeho okolí ráz členité a vzrušující krajiny, doplněné mnoha his-
torickými památkami.
Téma: Českokrumlovsko z hladiny řeky Vltavy. Vodáctví jako jedna
z hlavních atraktivit regionu jižních Čech.
Aktivity: plavba po řece Vltavě na raftech z Českého Krumlova na
Dívčí Kámen (24 km) s návštěvou historického kláštera Zlatá Koru-
na a naučnou přírodní stezkou Dívčí Kámen – Třísov (3 km).
Náročnost: 2 (podmínka – jen pro plavce). Obtížnost řeky WWW 1.



B2 Na vrchol Kletě – dominanty Českého Krumlova a CHKO
Blanský les
Lesnatý masiv Kletě (1084 m n. m.) je dominantou Českého Krum-
lova i nejvyšším vrcholem CHKO Blanský les. Vrchol nabízí lesní pří-
rodní rezervaci Kleť se skalnatými výchozy, jedinečné výhledy na
masiv Alp i turisticko-historické zajímavosti.
Téma: přírodní a kulturní hodnoty CHKO. Ochrana kulturní krajiny
formou CHKO a její problematika.
Aktivity: pěšky (cca 5 km) vrcholovými partiemi přírodní rezervace
Kleť (na vrchol lanovkou) s návštěvou dalších přírodních památek
v masivu Kletě.
Náročnost: 2

C CHKO TŘEBOŇSKO

CHKO a BR Třeboňsko – krajem českého rybníkářství
Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Třeboňsko je nej-
významnější oblastí rybníků v ČR. V kraji rybníků se dodnes unikát-
ně kloubí prvky přírodní a kulturní s využíváním místních přírodních
zdrojů. Leží zde i největší rybník České republiky Rožmberk, umělé
toky Zlatá stoka a Nová řeka i historické a lázeňské město Třeboň,
které je památkovou rezervací.
Téma: krajina CHKO a BR Třeboňsko – od historie k současnosti.
Problematika ochrany a využívání kulturní krajiny a managementu
mokřadních území.
Aktivity: autobusová exkurze s třemi krátkými pěšími vycházkami
(do 10 km).
Náročnost: 1–2

D NOVOHRADSKÉ HORY

Do Novohradských hor – Žofínským pralesem a Terčiným údolím
Novohradské hory jako lesnatý masiv při hranici s Rakouskem jsou
kolébkou české ochrany přírody. Dvě nejstarší chráněná území
Čech, pralesovité rezervace Žofín a Hojná Voda, leží právě zde.
Téma: problematika vysídlené kulturní krajiny při hranicích s Ra-
kouskem, Terčino údolí – krajinná památková zóna jako ukázka his-
torických romantizujících úprav krajiny Novohradska, ochrana prale-
sovitých rezervací.
Aktivity: pěší exkurze (do 10 km) do významných lokalit Novohradska.
Náročnost: 2

Postkonferenční exkurze

Pro účastníky konference EUROPARC 2007 jsou připraveny dvě trasy
vícedenních postkonferenčních exkurzí. Obě vedou do národních
parků a chráněných krajinných oblastí, do jejich nejcennějších částí.
Navštívené lokality představují typové ukázky českých chráněných
území.
Počet účastníků na každou exkurzi je maximálně 25. Při počtu při-
hlášených menším než 15 se exkurze neuskuteční.
Uváděné ceny za exkurzi (nejsou součástí registračního poplatku!)
zahrnují dopravu, ubytování, stravování a další potřebné poplatky.
Exkurze A: 563,- Euro
Exkurze B: 403,- Euro
Exkurze A: angličtina/francouzština
Exkurze B: angličtina
Organizátoři si vymiňují právo pozměnit program, zejména s ohle-
dem na počasí.
Podrobnější informace jsou uvedeny na www.europarc2007.org.

Exkurze A „jih“ (převážně jižní Morava) – NP Podyjí/Thayatal,
CHKO Pálava, CHKO Moravský kras
neděle 30. září
přesun autobusem na jižní Moravu. Při cestě prohlídka zámku Jind-
řichův Hradec včetně renesančních interiérů a Černé věže s hlado-
mornou.

pondělí 1. října
celodenní návštěva bilaterálních národních parků Podyjí/Thayatal –
kaňonovité údolí, nepřístupné v době železné opony. Spolupráce
správ NP, management území, návštěvnická centra.

úterý 2. října
CHKO Pálava, dopoledne zastávka na mokřadech Křivého jezera,
odpoledne pěší přechod vápencového vrchu Děvína.

středa 3. října
celodenní zastávková exkurze v CHKO Moravský kras – manage-
ment suchých trávníků, zpřístupněné jeskyně a jejich další využití.

čtvrtek 4. října
odjezd do Prahy na letiště Ruzyně, příjezd do 13 hodin.

Exkurze je fyzicky nenáročná až středně náročná. Někteří účastníci
musí mít do Rakouska vízum.

Exkurze B „sever“ (převážně severní Čechy) – CHKO Český kras,
CHKO České středohoří, NP České Švýcarsko/Saské Švýcarsko
neděle 30. září
přesun autobusem do CHKO Český kras. Pěší trasa do národní pří-
rodní rezervace Karlštejn. Revitalizace starých lomů, management
suchých trávníků a přirozeného listnatého lesa.

pondělí 1. října
CHKO České středohoří – dopoledne přechod stepního kopce Raná,
problematika managementu území a regulace návštěvnosti. Odpo-
ledne výstup na nejvyšší vrch Českého středohoří – zalesněnou ná-
rodní přírodní rezervaci Milešovku.

úterý 2. října
bilaterální národní parky České Švýcarsko/Sächsische Schweiz – je-
dinečný pískovcový reliéf se soutěskami a skalními stěnami. Delší
pěší vycházka a plavba na loďkách soutěskami, návštěva informač-
ního centra v Bad Schandau.

středa 3. října
odjezd do Prahy na letiště Ruzyně, příjezd do 11.30 hodin.

Exkurze je fyzicky středně náročná. Někteří účastníci musí mít pro
SRN vízum.
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