
 
                   

    

 

 

      

POZVÁNKA 
na tiskovou konferenci k vydání závěrečné syntézy 

6. hodnotící zprávy IPCC o stavu a vývoji světového klimatu  
   
      

Vážené novinářky a novináři,  
 
srdečně vás zveme na tiskovou konferenci u příležitosti zveřejnění závěrečné syntézy 6. 
hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC), která se koná: 
 

20. března 2023 od 14:00 do 16:30 hodin v divadelním sále Kampusu Hybernská 
(Hybernská 998/4, Praha 1, 3. patro). 
 
REGISTRACE K ÚČASTI PRO MÉDIA je možná přes tento formulář.  
Kapacita míst je omezená, prosíme, zaregistrujte se co nejdříve.  
 
PROGRAM: 
13:45 - Otevření prostoru tiskové konference 
14:00  - Přímý přenos oficiální tiskové konference IPCC ze švýcarského Interlakenu (bez 

tlumočení) 
15:00 - Zahájení tiskové konference 
15:05 - Úvodní slovo:  

Mgr. Petr Hladík (MŽP) - video; na místě zastoupen Ing. Pavlem Zámyslickým, Phd. 
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. (COŽP UK) 

15:15 - Expertní panelová diskuse: 
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (český zástupce v IPCC) 
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. (ředitel Ústavu výzkumu globální změny, 
AV ČR v.v.i.) 
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (vedoucí Centra pro klimatické právo a udržitelnost ÚSP AV 
ČR) 

16:00 - 16:30 - Prostor pro dotazy novinářů a novinářek 
 
Moderátorkou tiskové konference bude RNDr. Taťána Míková (Česká televize). 

 
Tiskovou konferenci společně připravují organizace sdružené kolem Vědeckého klimatického 
fóra: Centrum pro otázky životního prostředí UK, Informační centrum OSN v Praze, Klimatická 
koalice, Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky a Učená společnost České 
republiky. 
 

Kontext: Šestá hodnotící zpráva IPCC o změně klimatu (AR6) je postupně vydávána po 
částech. Tři speciální části kompilované pracovními skupinami pro jednotlivá témata vyšly 
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v tomto sledu: první část na téma “Fyzikální základy” vyšla 9. srpna 2021, druhá část na 
téma “Dopady, adaptace a zranitelnost” vyšla 28. února 2022, třetí část na téma "Mitigace 
změny klimatu" vyšla 4. dubna 2022. Cyklus uzavírá Syntéza celé Šesté hodnotící zprávy 
IPCC. 
 
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) se bude zabývat souhrnnou zprávou 
(Synthesis Report), která je závěrečnou kapitolou 6. hodnotícího cyklu stavu světového 
klimatu (AR6), na svém 58. zasedání od 13. do 17. března 2023 ve švýcarském 
Interlakenu. Souhrnná zpráva bude zahrnovat zjištění předchozích šesti zpráv, které IPCC 
vydal během cyklu zahájeného v roce 2015 (tři zvláštní zprávy a tři příspěvky pracovních 
skupin IPCC k Šesté hodnotící zprávě). Během týdenního zasedání budou vlády 
schvalovat tzv. shrnutí pro tvůrce politik (Summary for Policymakers) a delší text samotné 
souhrnné zprávy. 

 

 

 
Kontakty pro média: 
Jitka Martínková, 728 399 452, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz 
 
 
 


