
 
                                                         
                        PROGRAM INTERDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE 

                   ŠUMAVA  -  Konflikt  člověka a přírody 
                      
                  pořádané Národním zemědělským muzeum Praha ve spolupráci s                       
                       Ústavem systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR 
                   pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka 
                                           (NZM Praha – 24. května 2007)   
 
  9.00   - registrace účastníků konference                                                                                                        
10.00   - zahájení konference - Mgr. Přemysl Reibl – generální ředitel NZM Praha 
                                                  - Ing. Petr Fencl – NZM Praha (odborný garant konference) 
10.15  - první blok přednášek  
             Téma: Konflikty  minulosti - 19. století a první polovina 20. století 
-  PhDr. Miloslav Lapka, CSc. - Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR     
   Šumava a evropské dědictví myšlenky harmonie 
-  Ing. Josef Ovesný - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR 
   Vliv hospodaření rodu Schwarzenbergů na přírodu a hospodářský vývoj Šumavy 
-  Mgr. Anna Kubíková  - Státní oblastní archiv Třeboň, pracoviště Český Krumlov 
   Problematika bádání v nezpracovaných archivních fondech na příkladu Velkostatku  
   Zvíkov 
-  Ing. Jan Andreska, PhD. – Universita Karlova Praha 
   Tetřev hlušec, ohrožený druh i zdroj konfliktů 
-  Ing. Hana Schejbalová (NZM Ohrada), PhDr. Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR)  
   Experimentální výpal milíře v kontextu historie výroby dřevěného uhlí na Šumavě a   
   současného evropského uhlířství 
-  DISKUSE 
12.00 – 13.00 – přestávka (oběd) 
13.00 – druhý blok přednášek 
             Téma: Konflikty  současnosti  
-   Vladimír Říha - Šumava 21, občanské sdružení  
    Šumava - konflikty současnosti 
-   Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. - Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR   
    Konflikty jako cesta k trvale udržitelnému rozvoji Šumavy ? 
-   Prof. Vilém Podrázský - děkan Fakulty lesnické a enviromentální, Česká zemědělská   
    univerzita Praha 
    Lesnictví a lesní hospodářství - současné problémy a možný přínos rozvoji krajiny a   
    společnosti 
-   Ing. Miroslav Svoboda, PhD. - Fakulta lesnické a enviromentální, Česká zemědělská   
    univerzita Praha 
    Dynamika horského lesa - jakou roli hraje vítr a lýkožrout smrkový ? 
-   Antonín Schubert - Obecní úřad Modrava, starosta 
    Veřejné využívání území NP Šumava - turismus 
-  Ing. Zdeňka Lelková - Obecní úřad Stožec, starostka 
   Současní hráči na Šumavě, radosti a strasti života na území národního parku 
-  Ing. Ivo Vicena, CSc. - člen expertní skupiny pro Šumavu krajských úřadů Plzeň a České  
   Budějovice 
   O lidech, lesích a  přírodě na Šumavě 
 



 
-  Mgr. Pavel Hubený - Národní park a CHKO Šumava, náměstek ředitele 
   Vodní díla na Šumavě – velké přehrady na Šumavě 
-  DISKUSE 
15.30 – přestávka 
16.00 – třetí blok přednášek 
          Téma: Přírodní pohromy na Šumavě 
-   Ing. Jiří Wolf  - lesnický důchodce 
    Poučíme se z pohrom Šumavy ? 
-   Ing. Josef Jelínek - lesnický historik 
    Hospodářský les v NP Šumava převažuje 
-   Ing. Jaroslav Mentberger - lesnický důchodce 
    Nebezpečí kůrovce pro park i okolí 
-   DISKUSE 
17.00 - komentovaná prohlídka výstavy „ Šumava – Tajemství Nostalgie, Příběhy“ 
            (Mgr. Martin Slaba – ředitel NZM Ohrada) 
18.00 - ukončení konference  (občerstvení)  
 
 
 
 
 
 
                       
 
 


