Zpráva z konference na téma klima a lidé

Č LO V Ě K JAK O K LI MAT I C K Ý Č I N I T E L
Potřeby a možnosti pozitivního ovlivňování mikro-, mezo- a makroklimatu
Pořádalo HNUTÍ ŽIVOT, z.s.
pod záštitou radního pro životní prostředí KÚ Plzeňského kraje Ing. Václava Štekla
Konference se uskutečnila 16. května 2016 v době 9,00 - 15,00 hod, v zasedací místnosti
Plzeňského kraje.
Lektoři
- Prof. RNDr. Jan Čermák, CSc., sděloval složité biofyzikální a biochemické souvislosti,
vyplývající ze světového výzkumu - princip „biologické“ pumpy
- Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., sděloval konkrétní výzkumné poznatky tepelných a
hydrologických změn u nás i v Africe, ve vazbě na antropogenní změny bioty
- Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., senátorka a býv. hejtmanka sdělovala aktuální lékařský
pohled na obyvatele ve vazbě na současný vývoj
- Ing. Václav Alexandr Mazín, CSc., vědecky a prakticky objasňoval nedoceněnou půdní a
vodohospodářskou problematiku
- Ing. Ivo Vicena, CSc., 90-letý „guru“ lesnické problematiky sděloval vývojové poznatky
- Ing. Vladimír Krečmer, CSc., jako vynikající dlouholetý znalec lesnické problematiky
(88-letý) sděloval jedinečné poznatky
- Ing. aut.Arch. Pavel Valtr, seznamoval s ekologickou udržitelností na příkladech domácí a
globální problematiky specifických území
- Ing. Martin Klewar, seznamoval s poznatky současného koncepčního přístupu k lesním
biotopům
- Ing. Karel Simon, informoval o poznatcích býv. pracovníka ČIŽP
- Mgr. Jozef Vojtek, informoval o současné situaci v sesterské Slovenské republice.
Konference navazovala na velmi pozitivně hodnocené, opakované variantní konference
„Klimatické změny a my - adaptační a mitigační opatření “ v Plzni a Českých Budějovicích.
Hnutí Život orientovalo tuto konferenci na zatím jen okrajově sledovanou a složitou problematiku
působení člověka v „Antropocénu“. Proto jednotliví lektoři k této tématice volili svůj osobitý
přístup, jak se zvolenému tematickému bloku přiblížit. Obtížnost sdělení spočívala i v realitě,
že současné aktivní generace „X“, „Y“, „Z“ mají své osobité pohledy, které však nevychází
z bezprostřední reálné vazby na přírodu či zažití přírodních procesů, neboť se jedná převážně
o městské generace, vázané zejména na virtuální zprostředkovaný svět sděleními medií a pouze
ojedinělé dlouhodobé přírodní prožitky. Z této skutečnosti vyplývá i současná složitost postojů vůči
silově prosazované, fatální matře „příroda si sama pomůže“ při naoktrojovaní bezzásahové „výroby
virtuální divočiny“, byť je jedná o kolonizované kulturní území Čech, se vzrůstajícími stresovými
dopady klimatických změn (do důsledků ano, ale pak už může být pro nás neobyvatelná - viz např.
Mrtvé moře, kde je život pouze na bakteriální úrovni). Tento hazardně vnucovaný experiment ve
všech národních parcích na většině ploch je však v rozporu jak s celosvětovým vědeckým
ekosystémovým asistenčním managementem, ale i s reálnou skutečností přírodního vývoje
v antropicky narušených ekosystémech: nejbližší příklad poskytuje aridizující mediteránní
Středozemí, kde příroda již nedokázala obnovit původní přírodní lesy, v lepším případě vznikly
křovinaté macchie. Pomoc se záslužnou činností přislíbila paní senátorka Doc. M. Emmerová.
Vstupné bylo opět volné. Z konference byl vytištěn sborník, který byl financován KÚ Plzeňského
kraje. Organizačním a odborným garantem byl Pavel Valtr.

