
21. A 22. LISTOPADU 2019 
NOVÝ JIČÍN  

MÍSTO: HOTEL ABÁCIE, B. MARTINŮ 1884/1,  
NOVÝ JIČÍN, 741 01 

DVOUDENNÍ WORKSHOP

MĚSTA A ZMĚNY KLIMATU
KLIMATICKÁ ZMĚNA, HODNOCENÍ ZRANITELNOSTI, KLIMATICKÉ 

STRATEGIE, MĚSTA A ZELEŇ, ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST, 
MIKROADAPTACE

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

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.



E-learning: Klimatická změna města

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, hrozba, riziko, citlivost, adaptivní kapacita ad.

•	 Klimatické strategie: stanovení emisí skleníkových plynů, 
mitigační strategie, hodnocení zranitelnosti (metody, 
přístupy), adaptační strategie

Čtvrtek, 21. listopadu. 2019: Příklady dobré praxe – 
adaptační opatření

Plánované zahájení v 10:00

•	 Klimatické strategie – mohou jít adaptace a mitigací ruku 
v ruce? Jaké jsou zvláštnosti adaptačních a mitigačních 
strategií? Jak se připravují? Jak zhodnotit rizika? Jak 
zapojit veřejnost?

•	 Města a zeleň. Zelená a modrozelená infrastruktura ve 
městě / veřejném prostoru. Zelené střechy..

•	 Praktické cvičení: Analýza blízkého prostranství  
z hlediska zranitelnosti a adaptačních možností. 

•	 Mikroadaptace. Jak přizpůsobit změně klimatu naše  
obydlí a nejbližší okolí našeho domova? Jaké jsou mož-
nosti jednotlivce?

•	 Večerní společný program

Pátek, 22. listopadu 2017: Příklady dobré praxe –  
mitigační opatření

Plánované zahájení v 8:00

•	 Energetický management ve veřejné správě. Příklady  
z praxe. 

•	 Obnovitelné zdroje energie a elektromobilita.  
Zkušenosti, mýty, omyly. 

•	 Praktické cvičení: Navržení mitigačních opatření pro  
konkrétní území ve městě

•	 Prezentace a reflexe skupinové práce. 

•	 Předání certifikátů a ukončení workshopu.

Plánované ukončení v 14:00
www.ci2.co.cz

UHLÍKOVÁ STOPA WORKSHOPU A OFFSETY

RÁMCOVÝ PROGRAM LEKTOŘI
Radovan Burkovič (Člen České fotovoltaické asociace, 
Člen ASEP - Asociace elektromobilového průmyslu)

Miroslav Lupač (Agentura Koniklec)

Josef Novák (CI2)

Miroslav Šafařík (Porsenna)

Viktor Třebický (CI2)

Odborník na zeleň

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 portálu Offsetujeme CO2 (www.offsetujemeco2.cz). 

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 není hrazeno. 

Přihlášení:

Pro přihlášení na konferenci použijte přihlašovací on-line 
formulář na adrese: https://ci2.co.cz/cs/workshop-mes-
ta-zmeny-klimatu-novy-jicin nejpozději do 8. listopadu 
2017 do 14:00 (nebo do vyčerpání kapacity). 

KONTAKTY
JOSEF NOVÁK – organizace workshopu 
CI2, o. p. s., Botičská 4, 120 00 Praha 2
e-mail: josef.novak@ci2.co.cz  
tel.: + 420 736 162 066 
http://www.ci2.co.cz

http://www.offsetujemeco2.cz
http://snizujemeco2.cz/cs/offsetove-projekty-0
https://ci2.co.cz/cs/workshop-mesta-zmeny-klimatu-novy-jicin
https://ci2.co.cz/cs/workshop-mesta-zmeny-klimatu-novy-jicin
mailto:josef.novak%40ci2.co.cz?subject=
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