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Pracovní skupina pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu 
a omezování dopadů sucha 

Referenční rámec 

1. Východiska 
Pracovní skupina pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu a omezování dopadů sucha 
(PS Přenos znalostí – Adaptace) vznikla z rozhodnutí Ministerstva zemědělství s cílem posílit přenos 
znalostí při budování odolnosti vůči rizikům souvisejícím se změnou klimatu v zemědělství a lesnictví. 
Je součástí řešení mimořádného tematického úkolu: Pilotní projekt pro otestování AKIS – Transfer 
znalostí a praktik k zavedení zemědělských a lesnických opatření na omezení dopadů změny klimatu a 
následků sucha. Rozhodnutím MZe č. 13956/2020-MZE-14151 ze dne 17. března 2020 bylo 
implementací uvedeného tematického úkolu pověřeno Oddělení vzdělávání a poradenství ÚZEI, které 
daný úkol řeší v úzké spolupráci s rezortními výzkumnými organizacemi, univerzitami, zástupci 
zemědělců a dalšími organizacemi.   

2. Proč adaptace na změnu klimatu?  
 
Klimatická změna je jednou z největších výzev, které v současnosti Česká republika čelí. Podle prognóz 
Centra pro vodu, půdu a krajinu při ČZU by v případě další eskalace sucha v České republice mohlo 
HDP v budoucnu poklesnout o 1,6 procent, což je 80 miliardový pokles. Tyto odhady však 
nezapočítávají další náklady sucha, jako jsou náklady na zdraví obyvatel, škody na životním prostředí 
atd.1 

V případě životního prostředí změna klimatu přináší změnu stanovištních podmínek buď přímou 
změnou klimatických podmínek (např. zvýšení teploty, změna rozložení srážek), či změnou jiných 
místních podmínek, které mají přímou vazbu na klima (např. změna půdní vlhkosti nebo zvýšení 
výparu). Kromě postupně se měnících stanovištních podmínek je zásadním dopadem změna variability 
počasí spojená s výskytem hydrometeorologických extrémů, v podmínkách ČR je to především 
dlouhodobé sucho, extrémní teploty, ale i bouře a vichřice. Sucho meteorologické v podobě 
nedostatku a nerovnoměrného rozdělení srážek doprovází sucho zemědělské (půdní sucho a 
nedostatek vláhy pro plodiny) a následně i sucho hydrologické.  

Zemědělství a lesnictví patří mezi obory, které jsou na klimatických podmínkách závislé, je proto 
zřejmé, že dopady změny klimatu budou výrazné. Očekává se, že zasáhnou primárně rostlinnou výrobu, 
jakožto zdroj potravin, krmiv a jiných surovin, což následně ovlivní i živočišnou výrobu, potravinářství 
a obory využívající zemědělské produkty k nepotravinářským účelům. Budou mít dopad i na zdravotní 
stav lesů, včetně podmínek pro rozšíření chorob a škůdců rostlin, a také na genetickou rozmanitost 
v zemědělství a lesnictví. V neposlední řadě ovlivní i půdní úrodnost, riziko eroze půdy a kvalitu a 
dostupnost vody.  

Adaptace na dopady změny klimatu spočívá v opatřeních, která umožní minimalizovat negativní 
dopady na ekonomiku, životní prostředí a společnost, případně využít příležitostí, které změny klimatu 
mohou v lokálním měřítku přinést. Primárním cílem adaptačních opatření v zemědělství je udržení 
produkční schopnosti směřující k zajištění potravinové bezpečnosti, ale souvisí i s nepotravinářskými 
zemědělskými komoditami a se zajištěním ekosystémových služeb, které zemědělství a lesnictví 
společnosti poskytuje.  

 
1 https://www.czu.cz/cs/r-7212-veda-a-vyzkum/r-7653-aktuality-vav/nedostatek-srazek-muze-zapricinit-pokles-hdp-zave-me-trh-s-v.html 
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Adaptační opatření v zemědělství, pro potřeby práce této skupiny, obsahují celou řadu intervencí, 
které mohou zmírnit či eliminovat negativní dopady měnícího se klimatu2. Dají se definovat jako tzv.: 
tvrdá (technická) a měkká. Tvrdá opatření se dělí na:  

 Šedá – inženýrské a technologické projekty, např. prostřednictvím pozemkových úprav, nebo 
výstavbou zavlažovacích systémů; 

 Zelená – obsahující environmentální opatření a přírodě blízké ekosystémové projekty. 

Měkká opatřené jsou založena na chování lidí, které je odvozeno jednak od míry informovanosti a 
jednak od úspěšnosti vlastního podnikání.  Pouze informovaný a úspěšný podnikatel může investovat 
čas a finance do zlepšení ekosystémových služeb krajiny v pozici jejího hospodáře3. Nezbytnou součástí 
adaptačních opatření je tedy přenos znalostí, výzkum, vzdělávání, inovace, jako i informovanost a 
osvěta odborné i široké veřejnosti.  

3. Jakou roli zde sehrává AKIS? 
Koncept AKIS (Systém přenosu znalostí a inovací v zemědělství) získal pozornost v rámci EU v poslední 
dekádě hlavně proto, že předpokládá efektivnější propojení vědy a praxe ve prospěch evropských 
farmářů a lesníků. Ukázalo se totiž, že lineární inovační model (jednostranné šíření vědeckých 
poznatků) je nepostačující. Mnohem účinnější je interaktivní inovační model, jehož základem je 
partnerství a propojení výzkumu s poradci, zemědělci, lesníky, aktéry venkova i soukromým sektorem. 
AKIS tedy zahrnuje veškeré zemědělské organizace a osoby, včetně jejich vazeb a interakcí, které jsou 
zainteresované v tvorbě, přenosu, rozšiřování a využívání znalostí a informací s cílem zajistit 
synergickým způsobem podporu rozhodování, řešení problému a zavádění inovací v zemědělství. Pro 
zavádění inovací jsou v konceptu AKIS kromě státních institucí, organizací a osob poskytujících 
poradenství, vzdělávání a výzkum důležití také samotní podnikatelé, nevládní organizace, zástupci 
jiných rezortů i zájmových skupin.  

Základním znakem AKIS je tzv. „Multi-Actor approach“, tedy zapojení širokého spektra různých aktérů, 
kteří mají různé komplementární znalosti a zkušenosti. Důležitým aspektem je, že výzkum řeší 
problémy definované ze spodu, tj. z praxe, a že praxe je do jejich řešení přímo zapojena. Zde sehrávají 
důležitou roli zemědělští poradci, kteří často fungují jako propojení mezi výzkumníkem a zemědělcem. 
Předpokládá se, že poradce má přístup k nejnovějším informacím a disponuje potřebnými 
dovednostmi. Poradce má mimořádnou roli i v tom, že monitoruje potřeby a inovační myšlenky 
zemědělce.  Tyto principy jsou výrazně uplatňovány například v rámci operačních skupin EIP, kde 
facilitaci zajišťují tzv. brokeři. EIP je podporováno instrumenty jako jsou Horizon 2020 a společná 
zemědělská politika (SZP). Právě AKIS by měl sehrávat klíčovou roky při implementaci SZP 2020+4.    

Podle závěru analýzy zaměřené na přenos znalostí vypracované pro účely přípravy pro SZP 2020+ je 
v rámci AKIS rozsah spolupráce mezi výzkumem a praxí v ČR neuspokojivý. Zemědělci a lesníci mají k 
dispozici vzdělávací akce a řada oborů je dobře pokryta výzkumem. Vzděláváním a poradenstvím 
nejsou však dostatečně pokryta všechna témata (včetně vzdělávání poradců). Jedná se hlavně o témata 
tzv. veřejného zájmu, kam patří i adaptace na změnu klimatu. V AKIS nejsou dostatečně vybudovány 
trvalé vazby posilující přenos znalostí z výzkumu do praxe.  AKIS v zemědělství a lesnictví nestačí 
reagovat na velký rozsah ohrožení udržitelnosti hospodaření v důsledku dynamického vývoje 
klimatické změny. Následné vlivy klimatické změny pak mají komplexní dopad na zemědělství a lesní 
hospodářství.  

Současný stav transferu znalostí v oblasti ochrany před následky sucha, zadržování vody v krajině a 
dalších adaptačních opatření na změnu klimatu je nepostačující a nekoordinovaný. Přestože se dané 

 
2 https://www.klimatickazmena.cz/cs/adaptace/zemedelstvi/ 
3 https://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/dopady-zmeny-klimatu-na-eu-a-cr-zemedelstvi/ 
4 https://scar-europe.org/images/AKIS/Documents/report-preparing-for-future-akis-in-europe_en.pdf 
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problematice věnuje více odborných organizací (Czech Globe, Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i., 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Centrum pro vodu, půdu a krajinu při ČZU, Mendelova 
univerzita v Brně, Česká akademie zemědělských věd, Zemědělský svaz, Asociace soukromého 
zemědělství ČR a další) je nutné posílit spolupráci, vazby a tok informací mezi jednotlivými aktéry. Do 
přenosu znalostí je potřebné zapojit další aktéry, především poradce, zemědělce a lesníky. Vzhledem 
k nadnárodnímu charakteru problému mohou přidanou hodnotu pro odbornou diskusi o adaptaci 
zemědělství a lesnictví na změnu klimatu a dopady sucha poskytnout i zkušenosti ze zahraničí.   

4. Konceptuální rámec práce 

 

5. Cíle a zaměření pracovní skupiny  
Pracovní skupina je platformou pro spolupráci expertů v oblasti adaptace na změnu klimatu, sucha a 
udržitelného hospodaření, odborníků na přenos znalostí, vzdělávání, poradenství a zavádění inovací, 
stejně jako zástupců praxe s cílem nastavit prvky a mechanismy pro efektivní přenos znalostí v oblasti 
adaptace na změnu klimatu mezi výzkumem a zemědělskou a lesnickou praxi.  

Zřízení mezioborové pracovní skupiny (expertů na vzdělávání a poradenství na straně jedné a 
odborníků na změnu klimatu na straně druhé, v kombinaci se zástupci praxe) vytváří podmínky pro 
nový formát spolupráce, kde se všichni účastníci vzájemně učí, obohacují a kde společné výstupy posílí 
vzájemnou interakci ve snaze pomoci samotnému zemědělci při adaptaci na změnu klimatických 
podmínek a překonávání následků sucha.  

Cílem pracovní skupiny je:  
 Zanalyzovat situaci v přenosu znalostí v rámci adaptace na klimatickou změnu a sesbírat 

úspěšné příklady, projekty a iniciativy spolupráce v oblasti realizace adaptačních opatření (s 
důrazem na zadržování vody v krajině).   

 Navrhnout nové prvky a mechanizmy v řízení přenosu znalostí a vypracovat soubor doporučení 
pro posílení transferu znalostí, vazeb a spolupráce mezi organizacemi i jednotlivci v oblasti 
adaptace na změnu klimatu a zadržování vody v krajině. 

 Definovat, co by měl vědět zemědělský a lesnický poradce, aby byl schopen pomoci zemědělci 
nebo lesníkovi připravit se na důsledky nových klimatických podmínek/ vypracovat doporučení 
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pro vzdělávací akce pro poradce tak, aby se zajistil efektivní přenos znalostí k zemědělcům a 
lesníkům (se zaměřením na formu i obsah).  

 Poskytnout konzultaci a dát podněty k tvorbě metodik, instruktážních videí, publikací a dalších 
popularizačních výstupů.  

Členové PS Přenos znalostí – Adaptace získají možnost nejen si vzájemně vyměnit znalosti v teoretické 
rovině, ale také přenést své zkušeností do zemědělské a lesnické praxe. Pracovní skupina má potenciál 
k nasměrování politik a jejich opatření zaměřených na řízení přenosu znalosti tak, aby zemědělec a 
lesník ve spolupráci s poradci, výzkumnými organizacemi a zástupci akademie dokázal aktivně čelit 
nové dynamice změny klimatu a dopadům sucha. Pracovní skupina bude pracovat i s výsledky 
mezinárodních projektů a podle potřeby si přizve mezinárodní experty.  

6. Složení pracovní skupiny 
PS Přenos znalostí – Adaptace je tvořená nominovanými zástupci organizaci, které se věnuji výzkumu 
v oblasti adaptace na změnu klimatu a udržitelnému hospodaření, vzdělávání, poradenství, inovacím, 
jako i zástupci zemědělské a lesnické praxe. Je otevřená pro nové členy a zájemce o téma transferu 
znalostí.  
Předpokládá se účast zástupců následujících organizací: Czech Globe - Ústav výzkumu globální 
změny AV ČR, v. v. i., Mendelova univerzita v Brně, Centrum pro vodu, půdu a krajinu při ČZU, Česká 
zemědělská univerzita, Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, v.v.i., Česká akademie zemědělských věd, Zemědělský svaz, Asociace soukromého zemědělství 
ČR, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 
Státní pozemkový úřad, Komora zemědělských poradců a další.  

7. Plánované aktivity a výstupy 
V rámci implementace projektu jsou plánované následující aktivity (vyplývají ze zadání mimořádného 
tematického úkolu MZE):  

1. Zřízení mezioborové pracovní skupiny odborníků; 
2. Příprava a realizace kulatého stolu na téma přenosu znalostí v oblasti adaptace na 

klimatickou změnu ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, a to za účasti 
zahraničních odborníků; 

3. Monitoring úspěšných projektů, příkladů a praktik realizace adaptačních opatření, opatření 
na zadržování vody v krajině a protierozních opatření v ČR i v zahraničí; 

4. Zajištění přehledů existujících (certifikovaných) metodik v dané oblasti; 
5. Tvorba videí s praktickými ukázkami úspěšných příkladů z praxe s odborným komentářem; 
6. Příprava a realizace vzdělávací akce v oblasti adaptačních opatření a zadržování vody 

v krajině pro poradce akreditované MZe;  
7. Regionální odborné semináře s praktickými ukázkami úspěšných příkladů z praxe pro 

vlastníky půdy, zemědělce, lesníky, studenty a odbornou veřejnost; 
8. Aktivity na zvyšování povědomí mezi širokou veřejností, včetně dětí a mládeže. 

V rámci implementace projektu jsou plánované následující výstupy:  
 

1. Soubor doporučení pro posílení transferu znalostí, vazeb a spolupráce mezi aktéry včetně 
návrhu nových prvků a mechanizmů v řízení přenosu znalostí. Návrh doporučení pro AKIS 
bude vypracovaný v průběhu zasedání pracovní skupiny i kulatého stolu; 

2. Vytvoření partnerství mezi aktéry na podporu přenosu znalostí a podporu inovací; 



ToR PS Přenos znalostí – Adaptace  
 

5 
 

3. Vypracovaní přehledu úspěšných projektů v ČR i v zahraničí; 
4. Instruktážní videa s praktickými ukázkami realizace opatření; 
5. Vypracování přehledu metodik a jejich zveřejnění na webové platformě Agronavigátor; 
6. Vytvoření kurikula vzdělávacího programu pro poradce (definování potřebných znalostí a 

dovedností, forem a metod vzdělávání apod.);  
7. Realizace vzdělávacího programu pro poradce; 
8. Realizace regionálních seminářů pro zemědělce a lesníky; 
9. Zhotovení animovaného videospotu o adaptaci zemědělství a lesnictví na změnu klimatu 
10. Zhotovení pracovního sešitu a dalších tiskovin pro děti a mládež 

8. Odběratelé/cílové skupiny projektu a přínosy  
Všechny uvedené cílové skupiny jsou zároveň aktéry AKIS.  

 MZe: soubor doporučení: a) jak zlepšit spolupráci mezi aktéry b) prvky a mechanizmy pro 
efektivnější přenos znalostí (definovaná v průběhu kulatého stolu i zasedaní pracovní skupiny) 
zmapování dobrých příkladů z praxe, tvorba kurikula vzdělávacího programu pro poradce;  

 Členové pracovní skupiny – vzájemné učení, výměna zkušeností, využití expertízy; 
 Poradci – přístup k informacím a metodikám, seminář, instruktážní videa; 
 Zemědělci a lesníci – pomoc poradců, přístup k informacím a metodikám, regionální semináře, 

instruktážní videa; 
 Široká veřejnost – srozumitelné vysvětlení problematiky prostřednictvím videospotu – 

zveřejnění na webové platformě Agronavigátor; 
 Děti – pracovní sešit a záložky.   

9. Komunikace a formy práce 
Nominovaní členové pracovní skupiny se účastní pracovních jednání, které jsou plánované 
kombinovanou formou (prezenční formou a online jednání). Celkově jsou naplánované 3 schůzky 
(červen, září, říjen). Pro interní komunikaci bude využitá online platforma (např. Microsoft Teams).  

Kulatý stůl se bude předběžně konat v říjnu. Ukončení práce na tematickém úkolu je naplánované na 
konec roku 2020, ale předpokládá se pokračování spolupráce v dalších letech.  

10. Užitečné odkazy a dokumenty 
 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národní akční plán adaptace na 

změnu klimatu, který byl schválen usnesením vlády č. 34 z 16.1.2017 
 Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky, schválená usnesením 

vlády č. 528 ze dne 24. července 2017 
 Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 
 https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu 
 https://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/dopady-zmeny-klimatu-na-eu-

a-cr-zemedelstvi/ 
 Bílá kniha EK přizpůsobení se změně klimatu: 

http://eagri.cz/public/web/file/107064/st08526.cs09.pdf 
 https://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
 https://scar-europe.org/images/AKIS/Documents/report-preparing-for-future-akis-in-

europe_en.pdf 
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Příloha 

Obrázek: AKIS (Agricultural knowledge and innovation system) v ČR vypracovaný pro účely SZP 

 

Legenda: 

Organizace: 

Tmavomodrá – vládní organizace 

Světle modrá – organizace poskytující výzkum a vzdělávání (včetně organizací zastupujících zemědělce) 

Zelená – nevládní organizace 

Hnědá – poradci a dodavatelé vstupů, poskytující poradenství a vzdělávání 

Šedá – podnikatelé v zemědělství, lesnictví a potravinářství 

Oranžová – Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) 
 
Šipky vyjadřují toky znalostí/informací, pravidel.  

Zelené – vzdělávání a informace (zesílené – oboustranný tok),  

Oranžové – individuální poradenství,  

Modrá – akreditace poradců,  

Fialová – certifikace organizací poskytující poradenství – bude nově zavedená,  

Červená – spolupráce poradců s organizacemi poskytujícími výzkum, vzdělávání a poradenství. 
 


