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SUCHODEN NA UJEP 
 
Panelovou diskusi na téma sucho v české krajině, jeho příčiny, dopady  
a nápravná opatření, přinese Suchoden organizovaný v rámci 14. ročníku 
Týdne geografie katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UJEP.  
 
Jak ukázaly roky 2015, 2018 či letošní rok, jsou meteorologická sucha, tedy 
období s extrémním nedostatkem srážkových úhrnů v Česku, stále významnějším 
fenoménem, který má následně závažné dopady na krajinu, zemědělskou 
produkci, stejně jako zdraví obyvatel. Tuto skutečnost odráží zvýšená pozornost, 
kterou studiu a řešení problematiky sucha věnují výzkumné organizace, státní 
resorty i soukromé subjekty.  
 
„Sucho je dnes hrozbou, která v mediálním zpravodajství vystřídala povodně  
a další hydrometeorologické extrémy. Odborné studie přitom na rostoucí riziko 
sucha upozorňují již delší dobu. Pod vlivem aktuálních mediálních zpráv a rétoriky 
některých politiků bychom však neměli zapomínat, že každý problém vyžaduje 
komplexní porozumění příčin i jejich řešení. Sucho je jen částí celého problému, 
který je nepřímým projevem klimatických změn a přímým důsledkem stavu české 
krajiny,“ říká doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., vedoucí katedry geografie PřF UJEP.  
 
Právě UJEP je jednou z institucí, kde se tým odborníků snaží zdůraznit komplexní 
povahu adaptačních opatření a roli, kterou v jejich akceptaci musí hrát veřejnost  
a vlastníci pozemků. 
 
To jsou důvody, proč se organizátoři letošního Týdne geografie rozhodli 
uspořádat veřejnou panelovou diskusi, jíž se zúčastní odborníci napříč vědními 
obory přírodovědnými, ekonomickými a politologickými, ale též zástupci soukromé 
zemědělské sféry.  
 
Cílem diskuse bude představit sucho jako problém s mnoha přírodními  
a společenskými souvislostmi, kterým je nutné porozumět, mají-li být opatření proti 
němu úspěšná. „Jedním z cílů diskuse je také ukázat na možnosti, které mají pro 
zmírnění závažnosti projevů sucha k dispozici subjekty počínaje městy  
a venkovskými sídly, přes soukromé zemědělce, až po každého jednotlivce,“ 
uzavírá Pavel Raška.   
 
„Podobné diskuse patří na univerzitní půdu a já jsem velmi rád, že Týden 
geografie letos otevře toto aktuální téma, navíc v takto vysoké míře komplexnosti,“ 
říká rektor UJEP doc. Martin Balej. 
 
Sucho v krajině, veřejná debata s odborníky, se koná dne 12. 11. 2019 od  
17:30 h v Kampusu UJEP (Multifunkční informační a vzdělávací centrum UJEP, 
Purpurový sál, Pasteurova 1, Ústí nad Labem). 
 
Kontakt: RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., 728 929 294,  silvie.kucerova@ujep.cz 
 
Příloha: Pozvánka  
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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