
Adaptace sídel
na změnu klimatu

Pozvánka  
na konferenci k projektu

Vlna veder pro letošek pominula, ale mnozí se již ptají, 

čeká nás to za rok opět? A jaká bude zima, mírná nebo 

extrémní? Ať již tomu bude jakkoli, je zřejmé, že téma 

„adaptace na změnu klimatu“ je stále aktuálnější. Pro-

to je také na národní úrovni právě dokončována Strategie 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Představení této strategie, ale zejména 

konkrétní příklady možností adaptace ve 

městech jsou hlavní náplní konference, 

na niž si Vás dovolujeme pozvat.

8:00 registrace účastníků

9:00 Informace o projektu Adaptace sídel 

 Michael Pondělíček, CIVITAS PER POPULI

 Změna klimatu 

 Mark Rieder, ředitel VÚV TGM, v.v.i.

 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

 Pavel Zámyslický, MŽP

 Neživotní pojištění ve spojení s klimatickými změnami 

 Marcela Kotyrová, Česká asociace pojišťoven

10:30 přestávka

10:45 Cesta k adaptačním strategiím měst zapojených do projektu 

 zástupci společnosti CIVITAS PER POPULI

 WWW stránky adaptacesidel.cz a adaptace on-line 

 Miroslav Lupač, Agentura Koniklec

 Adaptace sídel na změnu klimatu očima žáků ZŠ a SŠ 

 Alžběta Škodová, Ekocentrum Koniklec

12:30 oběd

13:30 Příklady adaptačních opatření 

 David Vačkář, CzechGlobe

 Případové studie k adaptačním strategiím 

 Vladimíra Šilhánková, CPP; Miroslav Šafařík, PORSENNA

 Možnosti financování adaptačních opatření 

 zástupce SFŽP

15:00 přestávka

15:15 Chemicko-fyzikální show: Energie, CO2 a Vy. 

 Michael Londesborough

17:00 Ukončení konference

Změna programu vyhrazena.

Účast na konferenci je bezplatná, oběd a občerstvení jsou zajištěny. Vzhledem 
k omezené kapacitě svou účast prosím potvrďte prostřednictvím webového 
registračního formuláře. Registrace probíhá do pátku, 13. listopadu 2015.

Na závěr konference si nenechte ujít jedinečnou 

chemicko-fyzikální show Michaela Londesbo-

rougha, který Vám řekne a předvede vše, co jste 

ještě o CO2 nevěděli a netušili.

Konference je součástí projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, který je řešen konsorciem 

neziskových organizací Civitas per Populi, CzechGlobe, Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec, 

PORSENNA a TIMUR. Za organizaci konference odpovídá společnost PORSENNA o.p.s.

Projekt byl podpořen grantem 
z Finančního mechanismu 
Islandu, Lichtenštejnska, 
a Norska.
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