Pozvánka na seminář:
„Rozvoj zemědělství a venkova, dopady
sucha na krajinu“

Jedním z hlavních cílů je informovat o problematice sucha jako nejvýznamnějšího dopadu
klimatické změny. Seminář je koncipován jako navazující cyklus tří přednášek. V rámci první
přednášky bude představena podstata změny klimatu a z ní plynoucí příčiny sucha, způsob jeho
monitorování a krátkodobé aktuální předpovědi, i očekávaný vývoj v následujících desetiletích.
Přednáška bude z velké části postavena na portálu intersucho.cz. Druhá prezentace bude
věnovaná dopadům sucha na výnosy vybraných polních plodin spojených s průběžnou prognózou
výnosů a možnostem jak se na suchá období adaptovat. Oporou přednášky bude prakticky
postavený portál vynosy-plodin.cz Přednášková část semináře bude zakončena prezentací
obsahující návod, jak se do monitorování sucha a jeho dopadů zapojit, jak čerpat a využívat
benefity formou exaktní předpovědi počasí a jak se stát součástí zemědělské komunity snažící se
o eliminaci účinků sucha jak praktickou, tak i výzkumnou cestou.
Nedílnou součástí semináře bude diskuze s účastníky směřující nejen k výměně informací, ale také
k získání podnětů jak mohou být vědecké poznatky přiblíženy praxi a naopak jak má věda reagovat
na praktické zkušenosti zemědělců v naší krajině. Seminář bude ukončen závěrečným shrnutím,
ve kterém budou stručně definovány jeho hlavní závěry.

Místo konání semináře:
Úřad Agrární komory České republiky, Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice
(zasedací místnost č. 221 – 223)

Registrace

NEJPOZDĚJI do pondělí 4. 10. 2020 na adrese: stejnarova@akcr.cz;
Mgr. Šárka Štejnarová, DiS.:
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10 – Malešice;
Tel.: +420/733 581 302.

Akce bez registračního poplatku, ale s omezenou kapacitou sálu!
Seminář je spolufinancovaný z dotačního titulu Ministerstva zemědělství.

PROGRAM 8. října 2020

Čas
Téma
Od

Do

08:30

09:00

09:00

09:15

Hl. lektor/alternativní zástupce

Registrace účastníků
Ing. Václav SUCHAN, CSc., MBA.,
Pohled AK ČR na problematiku sucha
AK ČR, ředitel Úřadu
Prof. Ing. Zdeněk ŽALUD, Ph.D.

9:15

10:15

Zemědělské sucho – příčiny, monitoring a
předpověď

vedoucí Ústavu agrosystémů
a bioklimatologie, AF MENDELU
v Brně
Doc. Ing. Petr HLAVINKA, Ph.D.

10:15

11:15

Dopady sucha na výnos polních plodin a
možnosti adaptace v rostlinné výrobě

vědecký pracovník Ústavu výzkumu
globální změny (CzechGlobe) AV ČR

11:15

11:30

11:30

12:30

Přestávka

Jak se zapojit do monitoringu sucha a jeho
dopadů

Ing. Lenka BARTOŠOVÁ, Ph.D.
vědecký pracovník Ústavu výzkumu
globální změny (CzechGlobe), AV ČR
Prof. Ing. Zdeněk ŽALUD, Ph.D.

12:30

13:00

Shrnutí přednáškových bloků a syntéza
nejvýznamnějších závěrů,
diskuze účastníků

vedoucí Ústavu agrosystémů
a bioklimatologie, Agronomická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně

13:00

Závěr semináře, občerstvení

