
3. dubna 2014, od 10.00 hodin

Praha, Vysoká škola regionálního rozvoje

si Vás dovolují pozvat na konferenci

PØIZPÙSOBENÍ ÈESKÝCH MÌST
A OBCÍ DÙSLEDKÙM ZMÌNY

KLIMATU JAKO EKONOMICKÁ
A BEZPEÈNOSTNÍ VÝZVA

Týmová iniciativa pro místní udr�itelný rozvoj, o. p. s.,
Civitas per Populi, o. p. s. a Agentura Koniklec, o. p. s.

ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje, s. r. o.

Konference je urèena zástupcùm mìst, politikùm i úøedníkùm,
zároveò také odborníkùm a zájemcùm o problematiku zmìny
klimatu a jejího vlivu na prostøedí ve mìstech. Na konferenci

jsou rovnì� vítáni další zájemci z øad profesí jako jsou
záchranáøi, pojiš�ovací specialisté, odborníci na nakládání
s vodami, specialisté orientovaní na rozvoj regionu a na

bezpeènostní problematiku.

75 % obyvatel Èeské republiky �ije ve mìstech. Praktický dopad zmìny

klimatu na této úrovni proto pøedstavuje významný potenciální problém.

Mìsta vèetnì všech jejich existenènì dùle�itých struktur jsou na

dopady zmìny klimatu citlivá a budoucí vlivy je mohou vá�nì ohrozit.

Podle prùzkumù má ze zmìny klimatu a jejích dopadù obavu cca 65 %

mìstských obyvatel, kteøí (velmi správnì) pøedpokládají, �e nejvìtší

problémy budou spojeny s  vodou, a� u� z hlediska sucha a nedostatku

pitné vody nebo z hlediska srá�ek a povodní.

Konference reaguje na tuto situaci a je prvním pøíspìvkem ke spoleèné

komunikaci mezi jednotlivými subjekty a zájemci o toto téma. Cílem

konference je pøinést první informace o nástrojích (vèetnì finanèních)

k problému resilience a adaptace na zmìnu klimatu. Konference

by mìla pøispìt k vytváøení sítí mezi mìsty a obcemi v ÈR a dalšími

subjekty, které tuto problematiku sledují a prakticky se jí zabývají.

Øešení problémù souvisejících s adaptací na zmìnu klimatu bude

zároveò jedním z hlavních prùøezových témat nastávajícího

programovacího období EU a s tím i prakticky zamìøených finanèních

mechanismù. Stojíme nyní na prahu nového programovacího období,

kdy je ideální doba navrhnout spoleèné a specifické strategie

pøizpùsobení zmìnì klimatu pro místní i regionální politiky

a samosprávu s cílem sní�it budoucí dopady a škody. Mù�eme se tak

pøipravit na realizaci souvisejících programù a projektù a zamyslet se,

co od nejbli�ší budoucnosti mù�eme oèekávat.

Zmìna klimatu a její aktuální dopady

Adaptabilita a resilience mìst

„Road Maps“ k adaptabilitì



PROGRAM

Dotazy k organizaènímu zajištìní:

adaptace2014@timur.cz

www.timur.cz

ORGANIZAÈNÍ POKYNY

9.15 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.20 ;

PhDr. Pavla Neèasová, Ph.D., prorektorka VŠRR

10.20 – 10.30

Mgr. Michael Pondìlíèek, Ph.D., VŠRR, TIMUR

10.30 – 11.00 ;

RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D.,

ÈHMÚ Hradec Králové, Oddìlení meteorologie  a klimatologie

11.00 – 11.30

Mgr. Mark Rieder,

Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. Masaryka, v. v. i.

11.30 – 12.00

Mgr. David Vaèkáø, Ph.D., Centrum pro

výzkum globální zmìny AV ÈR

12.00 – 12.45

12.45 – 13.00

Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Svaz mìst a obcí ÈR

13.00 – 13.15

PaedDr. Jindøich Vedlich, Ph.D., námìstek primátora pro rozvoj

mìsta Hradec Králové

13.15 – 13.45

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., VŠRR

13.45 – 14.00

Ing. Pavel Struha, Magistrát mìsta Hradec Králové

14.00 – 14.30

Ing. Vladislav Bízek, CSc.

14.30 – 14.45

David Zeisel, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor øízení

operaèních programù

14.45 – 15.15

; moderovaná diskuse

Registrace

Zahájení, zdravice rektorky VŠRR

Pøedstavení hostující instituce

Úvod do tématu adaptace na zmìnu klimatu

Stávající poznatky o zmìnì klimatu v ÈR

Zmìny v hydrologickém re�imu ÈR a jejich vztah ke zmìnì
klimatu

Dopad zmìny klimatu na ekosystémové slu�by a adaptace
ve mìstech a sídlech

Obìd

Mìsta, obce a zmìna klimatu

Souèasný pøístup mìst k adaptaci na pøíkladu Statutárního
mìsta Hradce Králové

Praktická stránka pøípravy mìsta na adaptaci

Mo�nosti vyu�ití GIS pro adaptaci na zmìnu klimatu

Strategický pøístup ke zmìnì klimatu v EU a OECD (primární
a sekundární adaptace)

Integrovaný regionální operaèní program a adaptace

Cesta k adaptaci zaèíná spoluprací v sítích mìst a sdílením
informací

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Konference se koná v sále Velkého

auditoria Vysoké školy regionálního rozvoje, �alanského 68/54,

Praha 17 – Øepy.

èiní: , hradí se pøi registraci na

místì. Studenti VŠRR se mohou úèastnit zdarma.

Závazné pøihlášky zasílejte e-mailem na adresu .

Pøíjem pøihlášek probíhá . V pøihlášce uveïte své

. Vstup na konferenci je otevøen úèastníkùm do naplnìní kapacity

sálu, kteøí doruèí závaznou pøihlášku a zaplatí úèastnický poplatek.

Odeslanou pøihlášku lze stornovat pouze písemnì (elektronicky), a to tak,

aby storno bylo organizátorùm doruèeno do 31. 3. 2014. Nestornuje-li

úèastník pøihlášku vèas, neuhrazený úèastnický poplatek dodateènì

budeme fakturovat. Vyslání náhradníka je mo�né.

do místa konání konference:

3. dubna 2014, od 10.00 hodin

Úèastnický poplatek 350,- Kè vè. DPH

do pondìlí 31. 3. 2014
jméno, název organizace, IÈ a adresu organizace, kontaktní e-mail
a telefon

Doprava

Autem: v tìsné blízkosti školy pohodlnì zaparkujete, volné plochy

k parkování jsou naproti budovì školy v  ulici „Na Chobotì“.

adaptace2014@timur.cz

MHD: Škola se nachází u autobusové

zastávky „Škola Øepy“ (autobus è. 264),

autobusem z koneèné stanice metra B

Zlièín trvá cesta 11 min. Z koneèné

tramvajové zastávky „Sídlištì Øepy“ trvá

cesta cca 7 min (tramvaje è. 9, 10, 16

nebo autobus è. 180).

GPS: 50°04'06.6"N 14°17'41.7"E


