KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AKADEMIE VĚD ČR, FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UK, BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. , NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

si Vás dovolují pozvat na prezentaci odborných publikací a seminář

které se konají v úterý 27. 1. 2015, 10:00–13:30 hodin
v Modré posluchárně (č. 140, vchod z Ovocného trhu 3/5 nebo Celetné 20)
Monografie sociologa Nico Stehra a klimatologa Hanse
von Storcha se zabývá otázkami přírodního podnebí
v politickém, kulturním, ekonomickém a historickém
kontextu. Vychází z přesvědčení, že podnebí není
pouze přírodní daností, k níž se významným a přiměřeným způsobem vyjadřuje výhradně přírodověda: je
rovněž kulturním a sociálním konstruktem. Pozornost je proto věnována nejen podnebí „bez zásahu
člověka“ a jeho antropogenním proměnám, ale i vývoji
toho, jak podnebí rozumíme, a tomu, jak naše porozumění podnebí ovlivňovalo společnost a politiku. Knihu
uzavírá Manifest Zeppelinovy univerzity, který ukazuje,
co je podle autorů zapotřebí k vytvoření vyrovnané
a účinné politiky v oblasti klimatu.

Karolinum

KLIMA A SPOLEČNOST

KLIMA A SPOLEČNOST
NICO STEHR – HANS VON STORCH
KLIMA A SPOLEČNOST

10:00-11:00 vystoupení autorů monografie „Klima a společnost“; vydalo Karolinum, Praha 2014
DEMOCRACY AND CLIMATE CHANGE
Prof. Nico Stehr, Zeppelin Universät, Friedrichshafen
A HISTORY OF HUMAN PERCEPTION OF ANTHROPOGENIC CLIMATE CHANGE
IN THE PAST 1000 YEARS
Prof. Hans von Storch, Institut für Küstenforschung, Helmholtz-Zentrum Geesthacht
11:00-11:30 DISKUSE
11:30-11:45 Přestávka

11/10/14 1:11 PM

KLIMATICKÁ ZMĚNA – ŠANCE NA PŘEHODNOCENÍ PŘÍSTUPU SPOLEČNOSTI KE KRAJINĚ
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra životního prostředí ČR
(SPOLU)VYTVÁŘENÍ POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Anna Pasková, MA, vedoucí oddělení politiky a strategií životního prostředí, MŽP

Těšíme se na vaši účast!



…Motivace a cíle úsilí výstižně formuluje J. Fanta ve vstupním slově (Úvod) s akcentem na potřebu integrující politiky napříč resorty (odvozené od implementované Evropské úmluvy o krajině, 2004), kde zacházení s krajinou je jednak nevyváženě ovlivňováno resortně fragmentovaným legislativním pozadím,
jednak navíc se zákony někdy rozporuplnou praxí. Vítané jsou proklamace obsažené v příspěvku ministra
životního prostředí Richarda Brabce: „Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem…“, ale otázkou zůstává postoj ministerstva k propagovaným giga-projektům v krajině (typu kanál D-O-L) nebo zastaralosti
či novelizace některých legislativních nástrojů (cit.: „Tématu se dále dotýká i Koncepce řešení problematiky
ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření z roku 2009,
která zahrnuje přirozenou retenci vody v krajině tím, že pojímá problematiku povodní včetně zpomalení
povrchového odtoku počínaje dopadem srážek na zemský povrch.“, nebo komentář k faktickým trendům
z mediálních informací, že kulminace záborů zemědělské půdy nastala v r. 2013 a zhruba 10 % půdního
fondu je „zabetonovaných“. Také vysvětlení k tomu, že předložená novela zákona o ochraně půdního fondu zlevňuje vyjímání pozemků z půdního fondu, by asi řada čtenářů uvítala. …
Vyústěním seminárního sborníku jsou Závěry a doporučení z pera J. Fanty a Stanovisko Komise pro životní
prostředí AV ČR s podpisem předsedy R. Šráma. Ventilace akutní potřeby dosud chybějícího integrálního
přístupu při využívání krajiny, potřeby zkvalitnění legislativních nástrojů plus kontroly jejich aplikace, potřeby podporovaného výzkumu na úrovni krajiny a potřeby stimulování celospolečenské diskuse o kvalitě
života v krajině jsou klíčovými vývody potenciální publikace jako celku…

MUDr. Radim Šrám, DrSc.
předseda Komise pro životní prostředí AV ČR
(tel.: 241 062 596)
z recenzního posudku prof. P. Kováře

POVODNE A SUCHO

KRAJINA PRO 21. STOLETÍ
Prof. em. Josef Fanta, Jihočeská univerzita, České Budějovice

… Konference „Povodně a sucho: krajina jako základ řešení“ pořádaná Komisí životního prostředí AV ČR
byl počin zásadního významu pro odpovědný přístup v péči o kulturní krajinu naší země. Stal se příležitostí
k setkání autorit naší odborné veřejnosti nad otázkami racionálního hospodaření v kulturní krajině naší
země s ohledem k historickým aspektům počínání člověka v oblastech intenzivního hospodaření. Příspěvky publikované ve sborníku jsou cenným svědectvím o stavu naší krajiny odedávna využívané k zemědělské a lesnické činnosti a k dalším aktivitám v těsné vazbě na zemědělství a lesnictví. Autoři jednotlivých
sdělení popsali objektivní příčiny fenoménů sucha a povodní na pozadí klimatických změn a způsobů
hospodaření člověka v krajině. Je zřejmý, a na odpovídajících místech se v příspěvcích promítá nežádoucí
dopad kolektivizace zemědělství v 50. letech minulého století. Tehdy došlo k principiálně nejhoršímu zásahu komunismu do příštího vývoje kulturní krajiny v naší zemi, totiž k likvidaci soukromých zemědělců
a rodovému vztahu k půdě. Pocit odpovědnosti k „rodné hroudě“ předávaný z generace na generaci je
naprosto zásadní pro optimální hospodaření člověka v krajině, dnes bychom řekli pro správnou zemědělskou/farmářskou práci, pro kterou vztah k půdě a přírodnímu prostředí jsou kategorickým imperativem. Po znovunabytí svobody v listopadu 1989 se ukázalo, že škody vzniklé zestátněním průmyslu byly
obrovské, nicméně v podstatě napravitelné za předpokladu, že potomci původních majitelů průmyslových závodů byli ještě při síle navázat na dílo svých rodičů či prarodičů přerušené 40 lety komunistické
totality. Bohužel v zemědělství byly šance a možnosti pro nápravu nesrovnatelně menší. A důvod? Změna
životního stylu dědiců spojená se ztrátou pocitu povinnosti postarat se přirozeně o půdu coby rodový majetek. Dopouštím se jistě značného zjednodušení, nicméně v prvním přiblížení se situace a její příčiny takto
rozhodně jeví. Jistou námitkou může být, že i ve vyspělých zemích, které neprošly ve svém vývoji totalitní
epochou, se rovněž do značné míra změnil a mění vztah mladé generace/dědiců k péči o půdu a k příliš
těžkému životu farmářů…
z recenzního posudku prof. L. Grubhoffera

k raj i n a j a ko z ák l ad řeš ení

klima a spolecnost_mont.indd 1

11:45-13:00 vystoupení editora sborníku „Povodně a sucho: krajina jako základ řešení“ a zástupců MŽP

13:00-13:30 DISKUSE

KAROLINUM

NICO STEHR – HANS VON STORCH

PROGRAM

POVODNE
a
SUCHO
krajina jako základ řešení

Sborník příspěvků ze seminářů
Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR
konaných ve dnech 8. října 2013 a 5. června 2014

Vyřizuje: Irena Vítková, Odbor popularizace vědy a marketingu, SSČ AV ČR, tel.: 221 403 289, 775 269 169, e-mail: vitkova@ssc.cas.cz

