Seminář pořádá:

Ve spolupráci s:

Dovolujeme si Vás pozvat
na pracovní seminář
„Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny“
který se uskuteční v pondělí 31. října 2016 od 8:45 do 14:45
v Ústí nad Labem, v prostorách Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, Moskevská 54, VŠ Klub (4. Patro – podkroví)

Cílem pracovního semináře je seznámit účastníky s očekávanými dopady změny klimatu na město Ústí
nad Labem a identifikovat možné problémy spojené se změnou klimatu z hlediska současnosti a
budoucího vývoje města. Seminář bude zaměřený na diskuzi o možných scénářích budoucího vývoje
města a možnostech adaptací, se zaměřením na ekosystémově založená adaptační opatření.
Předběžný program semináře je přílohou této pozvánky.
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.
Vaše aktivní účast významně přispěje k popisu hlavních problémů, se kterými se město bude potýkat v
příštích letech a možných dopadů extrémních klimatických událostí (např. záplavy, vlny veder nebo
sucha) na život ve městě. V rámci diskuze v pracovních skupinách požádáme o Vaše názory a pohled
na tyto klíčové problémy.
Svou účast prosím potvrďte do 25.10.2016 na Lenka.Hyklova@ujep.cz
Seminář je realizovaný ve spolupráci s projektem TAČR Omega – Podpora rozvoje adaptačních opatření
a strategií ve městech (TD03000106) a projektem LIFE LOCAL ADAPT – Integrace adaptací na změnu
klimatu (LIFE15 CCA/DE/000133).
Těšíme se na společné setkání.

Přílohy:
Příloha 1: Program semináře „Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny“
Příloha 2: Informace o projektu TAČR Omega „Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve
městech“ a LIFE LOCAL ADAPT – Integrace adaptací na změnu klimatu

Za podpory:

Seminář pořádá:

Ve spolupráci s:

Příloha 1: Program semináře „Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny“
Termín konání: pondělí 31. října 2016
Místo konání: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, Pasteurova
3544/1, Ústí nad Labem - Fialová aula - MF/01.32

8.45 - 9.00

Registrace účastníků

9.00 – 9.05

Úvodní slovo zástupce města Ústí nad Labem (Pavel Dufek, náměstek primátorky)

9.05 – 9.20

Úvodní slovo zástupce města Ústí nad Labem (Ing. Simona Heymerová, vedoucí
odboru životního prostředí)

20 – 9.30

Úvodní prezentace, očekávané cíle semináře (David Vačkář, CzechGlobe)

9.30 - 9.45

Vliv očekávaných dopadů klimatických změn na život ve městě (Adam Emmer,
CzechGlobe)

9.45 – 10.00

Přestávka na kávu

10.00 – 11.30

Identifikace problémů a cíle města v oblasti klimatických změn do roku 2030

11.30 – 11.45

Přestávka na kávu

11.45 – 12.00

Udržitelný rozvoj města: Scénáře budoucího vývoje města Ústí nad Labem (Eliška
K. Lorencová, CzechGlobe)

12.00 – 13.30

Diskuze a doplnění prezentovaných scénářů (world café)

13.30 – 13.45

Hodnocení možností pro adaptace ve městě: Institucionální a ekonomická
analýza (Lenka Slavíková a Jiří Louda, UJEP)

13.45 – 14.00

Shrnutí a závěr

14.00 – 14.45

Občerstvení
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Příloha 2: Informace o projektu TAČR Omega „Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve
městech“ a LIFE LOCAL ADAPT – Integrace adaptací na změnu klimatu
Města hrají klíčovou roli v přizpůsobování se dopadům změny klimatu (jako jsou vlny horka a nárůst
tepelného ostrova města, sucho a nedostatek vody, či extrémní srážky, povodně). Přizpůsobování, tedy
adaptace na změny klimatu ve městech, je v současné době jedním z významných zájmů v rámci politik
EU.

Cílem projektu TAČR Omega „Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech“
(TD03000106) je s využitím metodických přístupů ekonomického hodnocení, tvorby scénářů budoucího
vývoje, analýzy stávajících politik (bariér a příležitostí) v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, a na
základě zhodnocení možností implementace přírodě blízkých (ekosystémově založených) adaptačních
opatření ve městech, podpořit rozhodovací procesy a rozvoj adaptačních opatření a strategií v pilotních
městech (Praha, Plzeň, Brno, Ústí nad Labem). Na projektu spolupracuje CzechGlobe - Ústav výzkumu
globální změny, Akademie věd České republiky společně s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Fakultou sociálně ekonomickou.

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).
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