KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
Český národní komitét SCOPE
Národní 3, 117 20 Praha

Ve dnech 29.–30. 3. 2014 se v Praze v Hotelu Park Inn, Svobodova 1961/1, Praha 2
uskuteční odborná mezinárodní akce, která je součástí zasedání Valného shromáždění
Vědeckého výboru pro životní prostředí (SCOPE). Sobotní program se zaměří na zelenou
ekonomiku (Greening the economy); v neděli Komise životního prostředí Akademie věd ČR
a Centrum pro otázky životního prostředí UK zorganizují sympozium Kvalita ovzduší – stav,
trendy a dopady na zdraví obyvatel (Air quality – State, trends and health impacts). Akce
se zúčastní národní delegáti SCOPE a pozvaní čeští odborníci. Zelená ekonomika je
ústředním tématem strategie udržitelného rozvoje v globálním měřítku, podobně jako kvalita
ovzduší a jeho dopady na lidské zdraví jsou prioritou environmentální politiky většiny států
světa. Obě tato témata mají přímou relevanci pro udržitelný rozvoj českých měst, krajů i celé
země.
SCOPE
Vědecký výbor pro životního prostředí (Scientific Committee on Problems of the
Environment; http://www.scopenvironment.org) byl založen v roce 1969 jako výzkumná
organizace pod Mezinárodním výborem pro vědu (International Council for Science – ICSU)
sdružující nezávislé odborníky přírodovědných a společenskovědních oborů, kteří se zabývají
mezioborovým výzkumem široké škály témat souvisejících s životním prostředím. Za více
než čtyři dekády vypracovala tato mezioborová síť vědců na 70 publikací (vědeckých zpráv,
studií, knih) zabývajících se aktuálními a závažnými environmentálními tématy. Publikace
a další výsledky projektů SCOPE kromě vědeckého přínosu slouží také jako významná
podpora politických rozhodovacích procesů na všech úrovních. SCOPE spolupracuje s řadou
organizací, např. UNEP, UNESCO, IAI, FAO, EEA ad.; od r. 2010 umožňuje členství
i nevědeckým organizacím, zejména pak odborníkům z oblasti průmyslu a výroby
a zástupcům vládních organizací. To umožňuje SCOPE rozšířit tematický záběr svého
výzkumu do dalších oblastí. Současným předsedou Výkonného výboru je prof. Lu Yonglong
z Čínské akademie věd; tajemnicí je prof. Mary C. Scholes z univerzity Witwatersrand v Jižní
Africe.
Komise životního prostředí AV ČR vykonává funkci Národního komitétu SCOPE.
Předsedou Komise a tedy i Národního komitétu je Dr. R. Šrám z Ústavu experimentální
medicíny AV ČR; Dr. T. Hák z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy je
zástupcem ČR ve SCOPE. V orgánech SCOPE dlouhodobě působil prof. B. Moldan, který
v r. 2011 získal ocenění SCOPE-Zhongyu Environmental Award.
Jednacím jazykem bude angličtina.
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