
21. a 22. září 2017 
svitavy,  

náměstí míru 108/28,  
ing.ivo Hejduk - školicí středisko ve svitavácH 

třídenní worksHop

města a jejicH přizpůsobení se změnám 
klimatu

klimatická změna, Hodnocení zranitelnosti, adaptační opatření, 
strategie  přizpůsobení se změnám klimatu, města a zeleň, 

Hospodaření s dešťovou vodou

CI2, o. p. s. společně s odbornými partnery Vás srdečně zvou na odborný 
workshop určený pro zástupce veřejné správy z měst, obcí a regionů: 

Akce je financovaná z Visegradského fondu  
v rámci projektu „Capacity Building for the V4 Region on Climate Adaptation“



e-learning: klimatická změna a zranitelnost

Teoretická část. Nutno absolvovat kdykoli před dvoudenním 
prezenčním školením. Během teoretické části budou osvětleny 
nejdůležitější pojmy, principy a postupy nezbytné pro orientaci 
v problematice. 

•	 klimatická změna: Co je klimatická změna, její příčiny, 
její dopady a souvislosti. Příklady klimatických změn na 
národní úrovni, scénáře do budoucnosti. 

•	 terminologie: Vysvětlení klíčových pojmů, jimiž jsou: miti-
gace, adaptace, adaptační strategie, zranitelnost, resilien-
ce, dopad, citlivost, adaptivní kapacita ad.

•	 adaptační proces: Vysvětlení základních kroků adaptace. 

•	 oblasti ovlivněné klimatickými změnami na místní úrovni.

•	 zranitelnost: Metody a nástroje pro hodnocení zranitel-
nosti na místní úrovni, praktické přístupy.

21. 9. 2017: příklady dobré praxe a inspirace

Plánované zahájení v 10:00

•	 strategické plánování: Jaké jsou zvláštnosti adaptačních 
strategií? Jak na přípravu adaptační strategie? Jak zhod-
notit rizika? Jak zapojit veřejnost?

•	 adaptační opatření: Příklady adaptačních opatření na 
místní úrovni včetně ukázek dobré praxe.

•	 mediální obraz klimatické změny a komunikace tématu 
s veřejností: Jak se v současnosti prezentuje téma změny 
klimatu v médiích. Jaká je situace v ČR a v zahraničí. Jak 
téma uchopit na místní úrovni a jak ho srozumitelně před-
stavit veřejnosti? 

•	 praktické cvičení: Analýza blízkého prostranství z hledis-
ka zranitelnosti a adaptačních možností. 

•	 večerní společný program

22. září 2017: adaptační opatření – vlastní řešení

Plánované zahájení v 9:00

•	 zelená infrastruktura ve městě: Příklady dobré praxe. 

•	 Hospodaření s dešťovou vodou ve městě: Příklady dobré 
praxe.

•	 praktické cvičení: Navržení adaptačních opatření pro 
konkrétní území. 

•	 prezentace a reflexe skupinové práce. 

•	 předání certifikátů a ukončení workshopu.

Plánované ukončení v 15:00

www.ci2.co.cz

uHlíková stopa worksHopu a offsety

rámcový program lektoři
eva jeníková (in-site) 

josef novák (CI2)

petr pavelčík (CI2)

klára salzmann (in-site)

dan tichý (Česká televize)

viktor třebický (CI2) 

david vačkář (CzechGlobe)

jiří vítek (JV PROJEKT VH s. r. o.)

organizační pokyny

Celková uhlíková stopa workshopu zahrnuje emise skleníkových plynů související s organizací a uskutečněním akce – spo-
třebu 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.

podmínky:

Workshop je výhradně určen pro zástupce veřejné sprá-
vy. Účast je bezplatná. Před prezenční částí je nezbytné 
absolvovat e-learningovou část. Pro udělení certifikátu je 
nezbytné být přítomen po oba dny workshopu.

občerstvení a ubytování:

•	 občerstvení během akce je hrazeno.

•	 ubytování ve dvoulůžkových pokojích je hrazeno. 

přihlášení:

Pro přihlášení na konferenci použijte přihlašovací on-line 
formulář na adrese: http://ci2.co.cz/cs/workshop-mesta-
-jejich-prizpusobeni-se-zmenam-klimatu nejpozději do  
11. září 2017 do 14:00 (nebo do vyčerpání kapacity). 

kontakty
Josef Novák – organizace workshopu 
CI2, o. p. s., Rumunská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: josef.novak@ci2.co.cz  
tel.: + 420 736 162 066 
http://www.ci2.co.cz
http://adaptace.ci2.co.cz

http://snizujemeco2.cz/cs/offsetove-projekty-0
http://ci2.co.cz/cs/workshop-mesta-jejich-prizpusobeni-se-zmenam-klimatu
http://ci2.co.cz/cs/workshop-mesta-jejich-prizpusobeni-se-zmenam-klimatu
mailto:josef.novak%40ci2.co.cz?subject=
http://www.ci2.co.cz
http://adaptace.ci2.co.cz

