VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU
za odborné spolupráce
s FAKULTOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY PRAHA
pořádá seminář na téma:

„KOMPLEXNÍ PŘÍSTUPY K ADAPTACI KRAJINY NA KLIMATICKOU ZMĚNU“
který se koná v pondělí 27. listopadu 2017 od 10.00 hod.,
v Jednacím sále Valdštejnského paláce
(vchod přes recepci A z Valdštejnské ulice).
Cílem semináře je seznámení s aktuálními přístupy k adaptaci na očekávané dopady změny klimatu
a současně prezentovat návrhy odborných přístupů společně se základními opatřeními vedoucí k
nezbytné změně v krajině na území ČR.
Globální změna klimatu představuje závažné riziko pro celý systém hospodaření na zemědělské a
lesní půdě a stejně tak i pro odvětví vodního hospodářství.

Účast na semináři je možná na základě potvrzené účasti do 24. listopadu 2017
na tel.: +420 731 124 386 nebo na e-mail: novakovar@senat.cz
P ŘI VSTUPU DO BUDOVY BUDETE VYZVÁNI K PŘEDLOŽENÍ PRŮKAZU TOTOŽNOSTI.

P R O G R A M (aktuálně k 22. 11. 2017)
9.30 hod.

Prezence hostů

10.00 hod.

Zahájení a úvodní informace
 senátor Petr ŠILAR, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Senátu PČR;

I. BLOK
 Strategie a programy Ministerstva životního prostředí v oblasti klimatické změny
Ing. Vladimír Mana, LL.M., náměstek ministra životního prostředí ČR
 Strategie Ministerstva zemědělství v systémech adaptace a prevence na klimatickou
změnu
Ing. Jan Gallas, ředitel odboru environmentální a ekologického zemědělství,
Ministerstvo zemědělství ČR
 Role Státního pozemkového úřadu v systému plánování, projekce a realizace
adaptačních opatření na klimatickou změnu
Mgr. Silvie Hawerlandová, ředitelka Sekce odborných činnosti Státního
pozemkového úřadu
 Dopady sucha a dalších projevů klimatické změny na stav lesa a možnosti
preventivních opatření
Ing. Daniel Szórád, Ph.D. generální ředitel, Lesy ČR, s. p.
12.00 – 12.30 hod.

PŘESTÁVKA

II. BLOK
 Scénáře klimatické změny pro území ČR
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., klimatolog, Český hydrometeorologický ústav Praha
 Od zranitelnosti k rezilienci vůči rizikům změny klimatu ve venkovské krajině
Prof. Ing. Pavel Danihelka, CSc., Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola
báňská – Technická universita Ostrava
 Chytrá krajina jako odpověď na působení klimatické změny?
Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská
univerzita Praha
 Komplexní soustava opatření adaptace v zemědělské krajině
Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., Fakulta stavební, Vysoké učení technické
Brno
 Komplexní opatření pro adaptaci lesního hospodářství, plánovací nástroje a datová
základna
Ing. Jaromír Vašíček, ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad
Labem
14.30 hod.

Panelová diskuse

15.30 hod.

Vyhodnocení semináře, závěr

Seminář moderuje:
senátor Petr ŠILAR, člen Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu Senátu PČR

