
 

 

Webinář projektu LIFE TreeCheck pro Prahu  

Společenské a ekonomické aspekty přírodně založených adaptací na změnu klimatu   

 

17. 6. 2021, 13:00 – 15:30  

Zoom online, na webinář se prosím registrujte ZDE.   

 

 

Program webináře  

13:00 – 13:10 Zahájení webináře (Davina Vačkářová)  

 

Blok I Zkušenosti s přírodně založenými adaptacemi na změnu klimatu 

13:10 – 13:20 LIFE TreeCheck - podpora měst v boji s tepelným ostrovem a příklady dobré 

praxe  Martin Ander, Nadace Partnerství  

13:20 – 13:30  Ekosystémově založené adaptace v Evropské politice a praxi   

Simeon Vaňo, CzechGlobe 

 

Blok II Přístupy a nástroje k adaptačnímu plánování   

13:30 – 13: 40 Zeleň a ekosystémové služby ve městě: umístění v prostoru a potřeba adaptace  

v Praze   Helena Duchková, CzechGlobe 

13:40 – 13:50 Využití pocitových map při identifikaci hotspotů zranitelnosti obyvatel města 

Prahy na dopady klimatické změny    Mária Kazmuková  

 

13:50 – 14:00 Přestávka  

 

https://forms.gle/HDX8oCwBG9VocsSFA


 

 

Blok III Jak adaptace vnímají aktéři a společnost?  

14:00 – 14:10   Jaké adaptace ve městě lidé podporují a proč? Výsledky průzkumu ve čtyřech 

zemích střední Evropy     Jan Urban, CzechGlobe 

14:10 – 14:20  Příležitosti a výzvy adaptačního plánování ve středoevropských městech  

  Lenka Suchá, CzechGlobe 

 

Blok IV Vyplatí se nám spoléhat na přírodu?  

14:20 – 14:30  Jaká je hodnota stínu pražských stromů? Eva Horváthová, CzechGlobe 

14:30 – 14:40  Podpora politiky přírodě blízkých opatření pro adaptaci na změnu klimatu: 

výběrový experiment v Praze   Tomáš Baďura, CzechGlobe 

 

14:40 – 15:20  Diskuze a dotazy Adaptace mezi vědou, politikou a praxí  

 

15:20 – 15:30  Shrnutí a zakončení webináře  

 

 

O webináři 

Webinář pořádá Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), který stál v rámci projektu 

UrbanAdapt u zrodu adaptačních strategií českých měst včetně Prahy. Tyto strategie se postupně staly 

pilíři environmentální politiky a města rozvíjejí adaptace v dalších strategických dokumentech a 

plánech. Cílem webináře je přiblížit a diskutovat vybrané otázky přírodně založených adaptací na změnu 

klimatu zejména z pohledu vědecké instituce. Webinář se zaměřuje na příklady adaptací 

v mezinárodním kontextu, využití ekosystémových služeb, vnímání příležitostí a bariér aktéry a 

společností a ekonomickými aspekty přírodně založených řešení. Na webináři bude možnost diskutovat 

využitelnost těchto podkladů pro efektivní přizpůsobení a adaptační plánování Prahy. Webinář je 

pořádán v rámci projektu LIFE TreeCheck koordinovaném Nadací partnerství, který rozvíjí adaptační 

řešení pro města ve střední Evropě. 

 


