
TVOŘÍME
 KLIMA PRO BUDOUCNOST

KLIMATICKÁ ZMĚNA A ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ 
NA MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Konference se uskutečňuje v rámci projektu 
Zvyšovaní povědomí o adaptačních opatřeních 
na změnu klimatu v prostředí českých měst
s využitím norských zkušeností. 

www.fondnno.cz www.eeagrants.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

PROGRAM

26. ledna 2016 (část teoretická)

  945 Zahájení konference: Josef Novák (CI2, o. p. s.),  
Martin Půta (Hejtman Libereckého kraje), Siri Ellen Slet-
ner (Velvyslankyně Norského království v České republice) 

1010 Alexander Ač – Extrémní počasí, změna klimatu a potravi-
nová bezpečnost

1035 Vladimír Dolejský, Jakub Horecký – Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

1055 Přestávka 
1110 Eva Britt Isager – Good practice spotlight - Norwegian 

municipalities:  Bergen, West Norway 
1130 Gro Sandkjær Hanssen and Jørn Holm-Hansen – Governing 

risk society: Increasing local adaptive capacity to climate changes
1150 Klára Sutlovičová – Výsledky konference OSN v Paříži
1210 Přestávka na oběd 
1255 Mirek Havránek – Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči 

změně klimatu
1315 Josef Novák – Program Sledujeme/Snižujeme CO2
1335 Viktor Třebický – Adaptace na změnu klimatu na úrovni měst
1355 Eliška Krkoška Lorencová – Adaptace na změnu klimatu 

ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření
1415 Přestávka
 

1430 Josef K. Fuksa – Umělé zasněžování - vliv na vodní toky a ekosystémy 
1450 Václav Jansa – Stabilizace krajinných struktur s důrazem 

na obnovu vodního režimu
1510 Otakar Schwarz – Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v bu-

doucnosti
1530 Eva Klápšťová, Milan Kubín – Možnosti řešení extrémních 

dešťových srážek na příkladu města Jilemnice
1550 Přestávka 
1605 Libuše Vlasáková – Ramsarská úmluva o mokřadech a její 

úloha při globální ochraně mokřadů, informace o aktivitách 
projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR

1625 Hana Čížková – Možnosti integrace mokřadů do 
zemědělské krajiny

1645 Šárka Mazánková  – Prezentace ramsarských lokalit 
(mezinárodně významných mokřadů dle Ramsarské úm-
luvy) v Libereckém kraji

1705 Závěr a zhodnocení konference: Viktor Třebický (CI2, o. p. s.)

27. ledna 2016 (část praktická)

900–1300 EXKURZE
Příklady adaptačních opatření v Libereckém kraji: Krajinotvorná 
opatření v zemědělské krajině v okolí obce Václavice, komplexní revi-
talizace vodního toku u Rynoltic, Mokřadní areál pro lidi i pro přírodu 
ve městě Jablonné v Podještědí. Společný odjezd autobusem.

KONFERENCE
26.–27. LEDNA 2016

LIBEREC
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE  
U JEZU 642/2A, 461 80 LIBEREC 2



 Účast na konferenci je možná pouze po registraci
 na webových stránkách a zaplacení konferenčního poplatku. 

FO
RM

A
ÚČ

AS
TI

TEREZA KRČMOVÁ – organizace konference 
CI2, o. p. s.  Kateřinská 26  128 00 Praha 2
e-mail: tereza.krcmova@ci2.co.cz  tel.: + 420 776 700 379
http://adaptace.ci2.co.cz/cs/konference

http://www.ci2.co.cz
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 Konferenční poplatek bez offsetu bude účtován účastníkům,
 kteří pro účast na konferenci využijí veřejnou dopravu 
 (autobus, vlak, MHD), kolo či pěší dopravu.
 Ostatním bude účtován konferenční poplatek s offsetem.
 Offset bude použit na kompenzaci klimatického dopadu konference 
 prostřednictvím programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 OF
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 Bez offsetu  . . . . . . . . . .  300 Kč (bezhotovostně do 21. 1. 2016) 
 S offsetem . . . . . . . . . . .  350 Kč (bezhotovostně do 21. 1. 2016) 
 V hotovosti na místě . .  příplatek 100 Kč
 Snížený poplatek . . . . .  200 Kč/student
 Bezhotovostní platbu posílejte na účet: 2800405224/2010KO
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 Celková uhlíková stopa konference zahrnuje emise
 skleníkových plynů související s organizací a uskutečněním
 konference – spotřebu energie v budově, dopravu účastníků
 a organizátorů, spotřebu potravin, papíru a dalších materiálů.
 Uhlíková stopa bude stanovena organizátory a následně
 offsetována prostřednictvím programu
 SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2.UH
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 Občerstvení během prvního dne konference bude hrazeno
 Součástí konference je večerní raut s programem
 Ubytování není hrazeno
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TVOŘÍME
 KLIMA PRO BUDOUCNOST

ZMĚNA KLIMATU JE FAKTEM,
SE KTERÝM MUSÍME POČÍTAT.

Přesvědčilo nás o tom loňské léto 
i letošní zima a  budou nás o tom 
přesvědčovat i nastávající sezóny. 
Většina lidí, organizací a obcí přitom 
postrádá informace o tom, jak se klima 
v nejbližších letech bude vyvíjet, a co to 
bude znamenat pro jejich domácnost, 
podnik či obec. 

Lze klimatickou změnu zmírnit a lze
se jí přizpůsobit? Jaké budou dopady 
na jednotlivé životně důležité
sektory (zásobování vodou,
zemědělství, lesnictví, zdraví,
bezpečnost, budovy a infrastruktura 
či cestovní ruch)?

Na tyto otázky se pokusí odpovědět 
konference

TVOŘÍME
KLIMA PRO BUDOUCNOST,
která je primárně změřená na projevy 
změny klimatu v Libereckém kraji,
ale je otevřená účastníkům
a zájemcům o problematiku z celé 
České republiky. Konference má ambici 
konfrontovat s faktem změny klimatu 
nejen „přesvědčené“, tj. experty ze státní 
správy, neziskových organizací 
i akademické sféry, ale i další zájemce.
K účasti zveme i zástupce „postižených“
sektorů – např. provozovatelů lyžařských 
areálů v regionu, aby se podělili o svůj 
přístup ke změně klimatu. Věříme,
že tato forma setkání může přinést
novou kvalitu v diskusi, která byla do-
sud poněkud jednostranná. Konference 
se účastní i norští partneři projektu. 

 Sborník příspěvků (elektronická podoba v *.pdf po skončení  
 konference) 
 Abstrakty (elektronická podoba v *.pdf, v tištěné podobě na místě
 při registraci)
 Prezentace (na webových stránkách projektu)VÝ
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KONFERENCE LIBEREC, 26.–27. 1. 2016

 Česky 
 Anglicky (překlad z anglického jazyka do českého bude zajištěn)JA
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 Zástupci veřejné správy, podniků, vysokých škol,  
 vědeckých organizací, neziskových organizací, 
 norští partneři a další.CÍ
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