
Zahájení konference

1. 9.00 – 9.05
Josef Bernard (Plzeňský kraj, náměstek hejtmana pro oblast životní prostředí a zemědělství) 
– Úvodní slovo

2. 9.05 – 9.15 
Eva Volfová (Ministerstvo životního prostředí, náměstkyně člena vlády) 
– Koncepce přístupu ČR ke změně klimatu, provázanost na krajské aktivity 
Podpora realizace opatření ze strany státu. 

Dopolední blok – klimatická změna

3. 9.15 – 9.35
Bohumír Janský (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) 
– Vodní stres ve světě a jaké jsou možnosti řešení
Současná situace rozdělení zásob vody ve světě. Vývoj spotřeby vody ve světě, struktura spotřeby vody. 
Příklady ze světa, jak je možné do budoucna napjatou situaci z hlediska využívání vodních zdrojů řešit.

4. 9.35 – 9.55 
Adam Valík (Český hydrometeorologický ústav) 
– Dopady klimatické změny na krajinu České republiky
Základní představení klimatické změny – princip, změna je rychlejší oproti původním předpokladům. 
Vliv klimatické změny na naše města, krajinu, zemědělství, lesnictví. 

9.55 – 10.25 Coffe break

5. 10.25 – 10.45
Klára Salzmann (České vysoké učení technické v Praze) 
– Základ adaptace na změnu klimatu 
Jaké jsou nedostatky v současné krajině a možnosti jejich řešení pomocí krajinného plánování.

6. 10.45 – 11.05
Jindřich Duras (Povodí Vltavy, s. p.) 
– Srážkové a odpadní vody a vliv na vodní toky a nádrže
Hospodaření se srážkovými vodami ve městech a obcích. Problematika odlehčených odpadních vod. 

7. 11.05 – 11.20
Petr Řezníček (Pardubický kraj/ENVICONS) 
– ReSAO
Představení regionální strategie adaptačních opatření (ReSAO) Pardubického kraje, 
která řeší dopady klimatické změny na území.  

8. 11.20 – 11.40
Wolfgang Ahlmer (Horní Falc) 
– Příprava na změnu klimatu v Horním Falci
V Bavorsku se mají do roku 2050 výrazně snížit emise CO2. Bavorský program ochrany klimatu 2050 
(„Klimaschutzprogramm Bayern 2050“) počítá s adaptací budov na změnu klimatu a rozvojem 
obnovitelných zdrojů energie, ale významnou roli zde hraje také revitalizace rašelinišť.

9. 11.40 – 12.00
Jakub Rataj (Plzeňský kraj) 
– Aktivita Zdravá krajina 
Představení aktivity a jednotlivých činností (ReSAO, dílčí krajinné studie v prioritních oblastech 
a spolupráce kraje s obcemi v PO, informování o aktivitách – web).

12.00 – 13.00 Oběd (formou malého rautu)
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Odpolední blok – příklady řešení – přizpůsobení se klimatické změně v praxi

10. 13.00 – 13.15
Zuzana Benešová (Nadace Partnerství) 
– Projekt Živá půda
Princip fungování projektu Živá půda – vztaženo na vlastníky půdy, zemědělce a veřejnost. 

11. 13.15 – 13.30
Josef Sklenář (Asociace soukromého zemědělství ČR) 
– Ekologické zemědělství
Význam ekologického zemědělství pro trvale udržitelný život (nejen) na  venkově. Podpora lokální ekonomiky, 
návrat obyvatel na venkov, nezávislost na vnějších zdrojích. 

12. 13.30 – 13.45
Milan Sekáč (městské lesy Plzeň) 
– Udržitelné hospodaření v lesích 
Potřeba úpravy věkového a druhového složení lesních porostů ve vztahu k udržitelnému hospodaření v lesích. 
Představení způsobů obnovy lesních porostů, kdy je cílem zlepšení druhové pestrosti a zvýšení odolnosti 
porostů při zachování produkčních funkcí hospodářského lesa. Příklady z praxe z lesů v majetku města Plzně. 

13. 13.45 – 14.00
Jan Kopp (Západočeská univerzita v Plzni) 
– Systémová podpora hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách sídel 
Hospodaření se srážkovou vodou (HDV) na rozvojových plochách sídel vyžaduje systematický přístup. 
Přestavené výstupy projektu TAČR nabízí podporu veřejné správy – katalog prvků a nástrojů prosazování HDV, 
typologii funkčních ploch a softwarovou aplikaci na pomoc plánovacího procesu.

14. 14.00 – 14.15
Václav Čubr (ENVIC) 
– Modrozelená infrastruktura
Praktické užití a benefity modrozelené infrastruktury a její potenciál ve vývoji sídel, jednotlivců i celé společnosti. 
Jednotlivé příklady modrozelené infrastruktury.

14.15 – 14.45 Coffe break

15. 14.45 – 15.00
Marcel Bezděk (městys Chudenice) a Jana Michálková (firma Ekopod) 
– Krajinotvorba
Představení Chudenicka, popis výchozího stavu a motivace samosprávy. Výstup ve formě Studie využití 
a ochrany krajiny Chudenicka. Navržená opatření a realizace konkrétních. Reakce veřejnosti. 
Rizika a obtíže realizací. Kooperace s partnery. Finanční nástroje. Vyhodnocování a precizace informací. 

16. 15.00 – 15.15 
Pavel Růžička (Biskupství plzeňské) 
– Přístup k hospodaření na církevní půdě
Biskupství plzeňské se snaží hledat cestu, jak ve spolupráci s pachtýři pracovat na přechodu na udržitelnější 
zemědělství a na obnově naší krajiny.

17. 15.15 – 15.30
Zdeněk Myslík (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 
– Dotace na krajinotvorná opatření
Seznámení s možnostmi čerpání dotačních prostředků na opatření pro zlepšení životního prostředí 
a struktury krajiny. Od výsadeb, opatření v lese, až po zadržování vody a péče o cenné biotopy. 

18. 15.30 – 15.40
Monika Rückaufová (Plzeňský kraj) 
– Dotace Plzeňského kraje
Dotační program Zdravá krajina 2023 – možnosti čerpání, oblast podpory.
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