
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

& 

Mendelova univerzita v Brně  

si Vás spolu s 

Agrární komorou České republiky 

& 

Státním pozemkovým úřadem 

dovolují pozvat na diskusní konferenci s názvem 

JAK PŘIPRAVIT ČESKOU REPUBLIKU NA 
ZMĚNU KLIMATU? 

čtvrtek 10. listopadu 2016, 8:30-16:30 hod. 
Aula Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1 

Anotace 

Změna klimatu je jednou z největších výzev naší generace. Její zvládnutí je nejen nutností, 
ale i morální povinností vůči našim potomkům a to navzdory tomu, jak komplexní a složitý 
problém představuje. Česká republika již pozitivní i negativní důsledky změny klimatu zažívá 
a je konfrontována s potřebou se na změny adaptovat. Jaké změny klimatu nás čekají? Jaké 
budou důsledky pro krajinu, zemědělství, lesní a vodní hospodářství? Jaké příležitosti změna 
klimatu nabízí? Jak dopady změny klimatu v jiných částech světa ovlivní nás? Kdy se musí 
začít s adaptací? Jaká jsou možná okamžitá opatření či dlouhodobé strategie? Jakou roli má 
hrát veřejná správa, jakou samospráva a jakou soukromý sektor? To jsou otázky, které jsou 
výzvou nejen vědce, ale i příslušné zástupce veřejného a soukromého sektoru. Jasné 
odpovědi na tyto dotazy jsou cílem našeho setkání.
Pro komplexní adaptační strategii máme již mnoho informací a nástrojů (politických, 
legislativních, ekonomických a technických), které se však v reálném životě v mnoha 
případech míjí účinkem či se dokonce vzájemně eliminují. Cílem tohoto diskusního fóra bude 
přivést na jedno místo k formálním i neformálním diskusím nejen renomované vědce ze 
zahraničí a České republiky, ale především Ty z Vás, kteří jsou z povahy své funkce, role ve 
firmě nebo s vědomím vlastní odpovědnosti připraveni a ochotni hledat řešení, přemýšlet a 
diskutovat o nich. Jde o řešení, která budou účinná, reálná, udržitelná a přitom
přijatelná pro společnost i krajinu, o řešení na která se budou moci opřít Ti, kteří 
přijdou po nás. 

Žádáme Vás o laskavé potvrzení Vaší účasti na emailu: konference@czechglobe.cz  

do 27. 10. 2016.

mailto:konference@czechglobe.cz


Program: 
Prezence s občerstvením 
8:30 – 9:30 
Neformální diskuse nad sérií informačních materiálů prezentujících nejnovější informační 
zdroje o dopadech změny klimatu a adaptačních možnostech v zemědělském a lesnickém 
sektoru. 

Úvodní slova 
9:30 – 9:50 
Garanti konference a hosté 

Dopady a adaptace na změnu klimatu – klíčové přednášky: 
9:50-12:15 
9:50-10:05 – Co díky projektu CzechAdapt víme o změně klimatu a jejích dopadech? I –
prof. Zdeněk Žalud Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Mendelova univerzita v Brně
10:05-10:45 – Potravinová bezpečnost a adaptace na změnu klimatu z evropské 
perspektivy, prof. Joergen Eivind Olesen, University of Aarhaus, Dánsko – spoluautor 
4. zprávy IPCC a jeden z nejuznávanějších evropských odborníků v oblasti dopadů změny
klimatu 
10:50-11:30 – Očekávané důsledky změny klimatu a adaptačních opatření pro 
světovou agrární ekonomiku – Dr. Petr Havlík, IIASA Laxenburg, Rakousko – 
spoluautor řady studií pro Světovou banku, OSN a vlády klíčových producentů zemědělských 
komodit  
11:30-12:00 – CzechAdapt – bez správných informací není adaptací – prof. Miroslav 
Trnka, Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Mendelova univerzita v Brně
12:00-12:15 – Co díky projektu CzechAdapt víme o změně klimatu a jejích dopadech? II
– prof. Zdeněk Žalud
Obědová diskuse 
12:15-13:30 – diskuse pracovních skupin s autory u informačních panelů v rámci 
oběda 

Adaptace není jen téma pro vědce 
13:30-15:45 (vždy 50 minut vystoupení – 20 minut řízená diskuse s hlasováním) 
Moderátoři – Ing. Miroslav Toman, CSc. a prof. Zdeněk Žalud 
Adaptace pohledem státní sféry: o prezentaci postojů a stanovisek budou požádáni 
ředitelka SPÚ, zástupci vlády ČR, odborných úseků MZe a MŽP, podniků Povodí, Lesů ČR, 
PGRLF, ÚKZÚZ, SZIF dalších institucí 
Adaptace pohledem soukromého sektoru: o vyjádření postojů a stanovisek budou 
požádáni zástupci AK ČR, zemědělských podniků, zpracovatelů potravin a dřeva a další 
reprezentanti významných soukromých subjektů dotčených či podílejících se na adaptaci 
českého zemědělství 

Závěr 
15:45-16:30  
Příprava závěrů konference 
Závěrečná slova garantů konference a hostů 

Konference je realizována v rámci projektu CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech 
změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR (EHP-CZ02-OV-1-014-2014), 
který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 


	Stránka 1
	kolego.pdf
	Stránka 1




