Konference
„Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině“
Celostátní konference a vyhlášení vítězů soutěže Adapterra Awards 2019
Inspirujte se nejlepšími nápady, které pomáhají ochlazovat naše města a
zadržovat vodu v krajině.

Kdy: 4. listopadu 2019
Kde: C
 entrum architektury a městského plánování CAMP IPR Praha
Moderuje: Martin Veselý (Národní divadlo Brno)

9:30 – 12:30
Hosté
Ladislav Miko - b
 ývalý ministr životního prostředí, pracovník Evropské komise:
Půda a krajina v době klimatické změny: co ztrácíme a co s tím můžeme dělat
Petr Sklenička - rektor České zemědělské univerzity Praha:
Jak vrátit vodu do krajiny
Pavel Čížek - starosta obce Spálené Poříčí:
Obnova cest a stromořadí v krajině: jak začít
Petr Hladík - První náměstek primátorky města Brna
Motivační nástroje pro podporu budování zelených střech v Brně
Vlastimil Rieger - expert na ekologické stavby, Nadace Partnerství:
Jak přizpůsobit budovy změnám klimatu: příklady z areálu Otevřená zahrada
(Brno)

Panelová debata
na téma „Překážky na cestě k realizaci adaptačních opatření v českých obcích: jak
je překonávat“

Vyhlášení vítězů Adapterra Awards 2019
Hledáme a oceňujeme projekty z České republiky a střední Evropy, které našim
městům a krajině pomáhají zvládat dopady klimatických změn.

Finálové projekty:
Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Nová podoba řeky Moravy na jihu

Ptačí park Josefovské louky

Olomouce

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

Park pod Plachtami v Brně

Kozmické ptačí louky

Zelená výrobní hala Železný

Znovuoživení řeky Nivničky u

Živá výrobní hala LIKO-VO

Uherského Brodu

Dům s mokřadní střechou v Praze

Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

Oběd
12:30 – 13:30

Sáhněte si na adaptace
Zjistěte, jak fungují konkrétní řešení a technologie a jak zajistit jejich financování.
Odpolední paralelní workshopový program.

13:30 – 15:30
Workshopy
Ukázky zelených fasád a střech (LIKO-S)
Systémy pro využívání šedé odpadní vody (Asio)
Účinnost zelených střech na zadržování srážek (Nadace Partnerství)
Kořenové čistírny odpadních vod (Michal Šperling)
Přehled dotačních programů na výsadby stromů a další adaptační opatření
další workshopy v jednání

Těšíme se na Vás!

Partneři
Hlavní partner

Odborný garant

Podpora

.

Změna programu vyhrazena

Pod záštitou

