
Seminář pořádá:     Ve spolupráci s:         
                                                                                                                     

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat 

na pracovní seminář 

„Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny II“ 

který se uskuteční v pátek 1. prosince 2017 od 9:00 do 13:45 

v prostorách Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, Moskevská 54, 

VŠ Klub (4. Patro – podkroví) 

 

Seminář Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny II tematicky volně navazuje 

na seminář Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny, který proběhl v říjnu 

2016. Cílem semináře je seznámit účastníky s výsledky hodnocení zranitelnosti města Ústí nad Labem 

vůči dopadům změny klimatu. Seminář bude dále zaměřený na diskuzi různých typů adaptačních 

opatření a jejich možného uplatnění ve městě. V rámci participativní části v pracovních skupinách Vás 

požádáme o zhodnocení těchto opatření z pohledu Vašeho odborného zaměření. Předběžný program 

semináře naleznete v příloze (Příloha I). 

 

Seminář pořádá Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky ve spolupráci s 

Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultou sociálně ekonomickou a ve spolupráci se 

Zdravým městem Ústí nad Labem. Seminář je podpořen z projektu LIFE LOCAL ADAPT (Příloha II). 

 

Svou účast prosím potvrďte do 27.11.2017 na emailové adrese Lenka.Hyklova@ujep.cz 
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PŘÍLOHA I: PROGRAM SEMINÁŘE 

 

Program semináře  

 „Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny II“ 

Termín konání: pátek 1. prosince 2017  

Místo konání: Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Moskevská 54, 

VŠ Klub (4. Patro – podkroví) 

 

8.45 - 9.00 Registrace účastníků 

9.00 - 9.10 Úvodní slovo  

9.10 - 9.25  Aktivity města Ústí nad Labem v oblasti adaptací na změnu klimatu (Markéta 

Peřinová, Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem) 

9.25 - 9.40 Očekávané cíle semináře a shrnutí výstupů z předchozího kola seminářů (David 

Vačkář, CzechGlobe) 

9.40 - 10.00 Výstupy institucionální analýzy adaptací (Lenka Slavíková, FSE UJEP) 

10.00 - 10.20    Hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu ve městě (Eliška K. 

Lorencová, CzechGlobe) 

10.20 - 10.40 Přestávka na kávu 

10.40 - 11.00 Příklady adaptačních řešení ve městech (Vojtěch Lekeš, architekt)  

11.00 - 11.10 Představení aplikace – Přírodě blízká opatření ve městech (Adam Emmer, 

CzechGlobe) 

11.10 - 12.40     Hodnocení preferencí vůči adaptačním opatřením 

12.40 - 13.00     Diskuze a závěrečné shrnutí 

13.00 - 13:45 Občerstvení 
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PŘÍLOHA II: PROJEKT LIFE LOCAL ADAPT 

 

Projekt LIFE LOCAL ADAPT „Integrace adaptací na změnu klimatu“ (LIFE15 CCA/DE/000133) hledá 

vhodná dlouhodobá řešení pro integraci adaptačních opatření do rozhodovacích procesů a s cílem 

podpořit implementaci přístupů k provádění těchto opatření do komunální praxe.  

Projekt LIFE LOCAL ADAPT má tři hlavní cíle: 

1. Informace o klimatických změnách, zmírňování, přizpůsobování se dopadům změny klimatu a 

cílech politiky EU v oblasti klimatu 

2. Integrace adaptací na změnu klimatu do administrativních postupů na místní úrovni (v rámci 

územního a strategického plánování) 

3. Implementace vybraných adaptačních opatření ve spolupráci s místními komunitami 

 

Jedná se o pětiletý projekt, řešený v období červenec 2016 - červenec 2021. Projekt je založen na 

sdílení zkušeností v oblasti adaptací na změnu klimatu a adaptačních opatření mezi evropskými 

regiony – Německo (Sasko), Česká republika (Region Severozápad), Rakousko (Štýrsko) a Lotyšsko 

(Region Valka). 

 


