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Předběžný program mezinárodní konference  

 

Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení  

 

Konference je organizovaná pod záštitou paní náměstkyně primátorky hl. m. Prahy  

Mgr. Petry Kolínské a paní radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové  

Termín konání konference:  

17. - 18. října 2016 (+ exkurze pro účastníky konference 19. října 2016) 

 

Místo konání: 

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

 

Během konference bude zajištěno simultánní tlumočení. 

 

O konferenci: 

Adaptační opatření ve městech jsou stěžejní pro úspěšné přizpůsobení se dopadům změny klimatu. 

Kromě populace, urbánní oblasti soustřeďují vysoký podíl ekonomických a společenských aktivit a 

produkce skleníkových plynů.  

Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují jejich zranitelnost a mohou 

mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel (jejich bezpečnost, zdraví, výdělek a 

majetek), jakož i na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní kapitál. Ekosystémově založené 

přístupy (přírodě blízká řešení) k adaptacím jsou klíčovým faktorem pro zvýšení odolnosti urbánních 

oblastí a zároveň tyto přístupy poskytují širokou škálu přínosů.  

 

Cílem konference je podpořit rozvoj a implementaci adaptací ve městech, s využitím ekosystémově 

založených přístupů. Jedná se o mezinárodní konferenci za účasti řady zahraničních expertů, s cílem 

sdílet zkušenosti a představit příklady správné praxe v oblasti plánování a rozvoje adaptací, 

ekosystémově založených přístupů, napříč evropskými městy. Mezinárodní konference je realizována 

v rámci projektu UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s 

využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím, konferenci organizuje CzechGlobe a IPR 

Praha. Projekt UrbanAdapt (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) je podpořen grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska. 

Hlavní témata konference se zaměřují na: 

 Představení inspirativních příkladů k rozvoji adaptací ve městech a implementaci přírodě 

blízkých řešení, sdílení zkušeností napříč evropskými městy 

 Diskuzi klíčových výzev pro adaptace ve městech, zejména v oblasti rozhodovacích procesů, 

plánování ve městech a implementace adaptačních opatření 

 Přehled hlavních a vedlejších přínosů přírodě blízkých opatření ve městech (z hlediska 

ekosystémových služeb, kvality života obyvatel, apod.) 
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Předběžný program mezinárodní konference (verze 12.9.2016) 

Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech: s využitím přírodě blízkých řešení 

 

Pondělí 17. října 2016 

„Výzvy pro adaptace ve městech“  

9.00-9.30 Registrace 

9.30 -9.40 Oficiální zahájení konference - zástupce projektu UrbanAdapt  

9.40-10.00 Úvodní slovo představitelů hlavního města Prahy 

Současná situace v oblasti adaptací na změnu klimatu ve městech 

10.00-10.10 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a adaptace ve městech, Ing. 

Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního 

prostředí (TBC) 

10.10-10.20 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu a urbánní adaptace, RNDr. Jakub 

Horecký, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí, (TBC) 

10.20-10.35 Příprava Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu - RNDr. Štěpán Kyjovský, 

ředitel odboru ochrany prostředí, MHMP (TBC) 

 

10.35-11.00 Přestávka na kávu 

11.00-11.20 Adaptace a zvyšování odolnosti měst – Gudrun Pétursdóttir (Institut pro udržitelný 

rozvoj, Islandská Univerzita) 

11.20-11.40 Adaptace na změnu klimatu v evropských městech: Proměna měst v měnícím se klimatu 

- Birgit Georgi (Evropská environmentální Agentura) 

11.40-12.00 Zkušenosti s rozvojem adaptací v EU - Hans Sanderson, Aarhuská univerzita, koordinátor 

projektu 7. Rámcového výzkumu BASE 

12.00-13.00 Oběd 

Zkušenosti z českých měst s plánováním adaptací  

13.00 – 13.15 Zkušenosti s přípravou pražské adaptační strategie – Mária Kazmuková, Institut 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy    

13.15-13.30 Realizace adaptací ve městě Plzeň – Pavlína Valentová, Útvar koncepce a rozvoje městě 

Plzně  
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13.30-13.45 Adaptace města Brna a příprava Strategie Brno 2050 – Eva Kalová, Kancelář strategie 

města, Magistrát města Brna  

13.45-14.00 Diskuze: Adaptace v českých městech – hledání vhodných řešení 

14.00-14.30 Přestávka na kávu 

Adaptace v evropských městech a přírodě blízká řešení 

14.30-15.00 Adaptace města Mnichov na změnu klimatu: zkušenosti s přípravou adaptační strategie a 

revitalizací řeky Isar (Isar-Plan), (Veronika Wirth, Department of Health and Environment, 

Environmental Planning and Protection of Natural Resources, coordinator of the climate change 

adaptation strategy a Daniela Schaufuß, Building Department, leader of unit Hydraulic Engineering, 

project leader Isar-Plan  

15.00 – 15.15 Adaptace ve městě Rotterdam (TBC) 

15.15-15.30 Plánování adaptací ve městě Reykjavik - Hrönn Hrafnsdóttir, Department of Environment 

and Planning, Reykjavik City 

15.30-15.45 Zkušenosti s přípravou adaptační strategie a akčního plánu Bratislavy: s příkladem využití 

metodologie projektu H2020 RESIN – Mária Kozová, Eva Pauditšová, Univerzita Komenského 

v Bratislavě 

15.45-16.00 Nový Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky – Inspirace pro adaptace 

ve městech, zástupce Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky 

16.00-16.30 Panelová diskuze: „Výzvy a příležitosti pro urbánní adaptace“ 

18.00-20.00 Konferenční večeře  

 

Úterý 18. října 2016 

„Urbánní adaptace ve vědě a praxi: využití přírodě blízkých řešení“ 

8.30-9.00 Registrace 

9.00-9.20 Zelená a modrá infrastruktura: Přínosy z hlediska zdraví a kvality života obyvatel - Catherine 

Ward Thompson, Director of OPENspace Research Centre, University of Edinburgh 

9.20-9.40 Přírodě blízká řešení a adaptace ve městech: faktory úspěchu, příležitosti a bariéry – Nadja 

Kabisch, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), Humboldt-Universität zu Berlin 

9.40-10.00 CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti, 

Miroslav Trnka, CzechGlobe), TBC  

10.00-10.15 Změna klimatu v českých městech, Pavel Zahradníček (CzechGlobe) 
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10.15-10.30 Přestávka na kávu 

10.30- 12.30 Paralelní sekce:  

(1) Praha a příprava adaptační strategie hlavního města - sekce organizovaná IPR Praha 

(2) Územní plánování a architektonická řešení– příklady realizovaných opatření z ČR a zahraničí - 

sekce organizovaná Nadací Partnerství 

12.30-13.30 Oběd 

13.30-13.45 UrbanAdapt: Adaptační strategie měst (Eliška K. Lorencová, CzechGlobe) 

13.45-14.00 Finanční nástroje pro implementaci adaptačních opatření (Jiří Louda, UJEP) 

14.00-14.15 Městský tepelný ostrov, měření a modelování (František Zemek, CzechGlobe) 

14.15 -14.30 Meteorologické modelování efektů městského tepelného ostrova (Pavel Juruš, ČVUT) 

14.30-14.45 Přestávka na kávu 

14.45-16.15 Paralelní sekce: 

(3) World café sdílení praxe, bariéry v oblasti adaptací  

(4) Výměna zkušeností s projekty Norských fondů (sekce česky) 

16.15-16.40 Oficiální zakončení konference (plenární sekce) 

 

Středa 19. října 2016 -  Exkurze za příklady adaptačních opatření (podrobnosti budou upřesněny) 


