
Informace o aktivitách Komise pro životní prostředí  AV ČR v r. 2016

V průběhu  roku  2016  se  členové  KŽP  sešli  na  pěti  schůzích  (zápisy  z jednání
přiloženy). Na schůzích byly diskutovány aktuální otázky životního prostředí v ČR, např.:
záměr  plavebního  stupně  Děčín,  kanál  Dunaj-Odra-Labe,  využití  zásob  hnědého  uhlí,
důsledky znečištění ovzduší v ČR, problematika národních parků, hodnocení vlivů na životní
prostředí  (EIA,  SAE)  v případě  velkých  dopravních  staveb  –  aktuální  problémy  v ČR,
informace o práci Vědeckého výboru pro životní prostředí (SCOPE), informace o jednání
RVUR – Strategický rámec Česká republika 2030, možnosti účinnějšího zapojení Magistrátu
hl. m. Prahy do řešení problémů vyplývajících ze zhoršení kvality ovzduší, ochrana krajiny a
zemědělského půdního fondu, tematika ekosystémových služeb, příprava seminářů o stavu a
očekávané podobě metropolitního plánu Prahy a národních parcích v ČR.

Bylo uspořádáno pět odborných pracovních seminářů:

14. 1. Neenergetické využití hnědého uhlí

13. 4. Lesní hospodářství: aktuální problémy a rozvojová strategie

19. 5. Krajina – věc veřejná. Naše zodpovědnost

18. 10. Lesy a klimatická změna – Jak převzít zodpovědnost (diskusní seminář v rámci akce
FORUM 2000)

7. 12. Znečištění ovzduší 2016 – důsledky pro zdraví naší populace

Semináře byly hojně navštíveny posluchači, o aktuálnosti diskutovaných otázek svědčí
i informování o jednotlivých tématech v tisku a TV, příspěvky o průběhu seminářů byly vždy
zaslány  do  Akademického  bulletinu  AV  ČR  (doc.  Martiš,  prof.  Podrázský,  Dr  Šrám  –
pozvánky na semináře jsou přiloženy).

KŽP se spolupodílela na autobusovém výjezdu pro odborníky a veřejnost 2. 4. „Za
divokými kopytníky a labskými meandry“.

K aktuálním otázkám problematiky životního prostředí v ČR vydala KŽP následující
stanoviska:

14.  3.  Otevřený  dopis  členkám  a  členům  RVUR:  Přispějte  k ochraně  obcí  před  těžbou
hnědého uhlí

13. 4. Stanovisko KŽP AV ČR k záměru vytvořit Plavební stupeň Děčín

27. 6. Stanovisko KŽP AV ČR k novele zákona o ochraně přírody a krajiny

18.  10.  Stanovisko  KŽP  AV  ČR  ze  semináře  Lesy  a  klimatická  změna  –  jak  převzít
odpovědnost (Stanoviska jsou přiložena).



V Praze dne 15. 2. 2017 MUDr. Radim Šrám, DrSc.

předseda KŽP AV ČR


