POSLANECKÁ SNĚMOVNA
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

"Zeleň jako účinná klimatizace sídel",
který se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové
ve středu 1. července 2020 od 14:00 do 18:00 hodin
na adrese Malostranské náměstí 7/19, místnost č. E48 „Konírna“.
Hlavním tématem semináře je význam a role sídelní zeleně pro úspěšnou adaptaci měst na
klimatickou změnu. Přednášející ve svých vstupech seznámí účastníky s významem stromů a
další městské zeleně, s benefity které nám poskytují i se správnou péčí a jejich ochranou.
Představí plánovací proces a hledání systémových řešení, jak do měst zavádět prvky
modrozelené infrastruktury.
Moderátor: Ing. Jana Moravcová
PROGRAM
Blok I. – Stávající sídelní zeleň
1. Zelená klimatizace měst – co dokáže strom (14:00 – 14:30)
Stromy a sídelní zeleň hrají v rámci adaptace na klimatickou změnu významnou roli.
Co všechno bychom měli o stromech vědět? Je zeleň ve městech nahraditelná?
Nevystačíme si s moderními technologiemi?
Přednášející: Ing. Pavel Chlouba (zahradník a zahradní publicista)
2. Stromy propojují generace minulé a budoucí (14:30 – 15:10)
Jaká je životnost stromů v městských ulicích? Budou mít naše děti v ulicích vzrostlé
stromy? Čím stromům nejvíce škodíme a jak jim můžeme pomoci? Znalosti a
technologie pro zajištění optimálních podmínek již máme. Stačí jen chtít.
Přednášející: David Hora, DiS. (arborista konzultant, dobrovolník a člen SZKT)
3. Modrozelená infrastruktura z pohledu ekonomie (15:10 – 15:30)
Stromy a další prvky sídelní zeleně poskytují obyvatelům měst přínosy, které
spoluurčují kvalitu jejich života. Tyto tzv. ekosystémové služby přinášejí mnoho
společenských užitků. I když jsou většinou nefinančního charakteru, lze prvky

modrozelené infrastruktury ekonomicky analyzovat a stanovit jejich celospolečenský
přínos v peněžních jednotkách.
Přednášející: Ing. Jan Machač, Ph.D. (environmentální ekonom, vědecký pracovník
IEEP UJEP)
4. Ekonomická krize a zeleň ve městech (15:30 – 15:50)
Nadcházející ekonomická krize nutí města k snižování nákladů, což se dotýká jak péče
o stávající zeleň ve městech, tak i plánovaných investic v této oblasti. Je takovéto
šetření v době klimatické změny na místě? Jak to ovlivní segment školkařství a bude
dostatek stromů pro výsadbu? Jakou roli hraje městská zeleň v mikroekonomice
města?
Přednášející: Ing. Stanislav Flek (školkař, Arboeko, s.r.o.)

Přestávka 15:50 – 16:10
Blok II. - Plánování
5. Vztah krajiny a sídla (16:10 – 16:40)
Dlouhodobě odvodňujeme krajinu, narovnáváme toky, meliorujeme zemědělské
pozemky, dláždíme města a vodu z ulic odvádíme pryč. Umíme napravit chyby? Jaké
máme možnosti a rezervy? Širší souvislosti v krajině, vztahy mezi jednotlivými
vrstvami krajiny, hledání konsenzu a udržitelnosti.
Přednášející: Ing. Eva Jeníková (autorizovaná krajinářská architektka, členka České
komory architektů, vyučující na Fakultě architektury ČVUT)
6. Projekty modrozelené infrastruktury a problematika stromů v Praze (16:40 – 17:10)
Představení aktuálních projektů zavádějících prvky MZI v Praze, aktuální stav
implementace Národní adaptační strategie v Praze, problematika výsadeb stromořadí
ve vazbě na změnu klimatu, technické sítě a normu ČSN na prostorové uspořádání sítí
technického vybavení
Přednášející: Mgr. Jan Richtr (Institut plánování a rozvoje Praha)
7. Právní ochrana dřevin a její oslabování – antisystémový krok v adaptaci na změnu
klimatu (17:10 – 17:30)
Jak koreluje současná legislativa chránící dřeviny s politikou adaptační strategie měst?
Příklady nesystémových kroků oslabujících současnou právní ochranu dřevin a možné
praktické dopady ve městech.
Přednášející: Ing. Ondřej Feit (ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
z.s.)

Závěrečná diskuze
Ing. Dana BALCAROVÁ v. r.
Předsedkyně výboru pro životní prostředí PSP ČR

Svou účast na semináři prosím potvrďte do úterý 30. června 2020 na vzp@psp.cz.

Upozorňujeme, že pro vstup do budovy Poslanecké sněmovny je nutné předložit průkaz totožnosti a projít
kontrolou bezpečnostním rámem. Ze semináře bude vytvořen audiozáznam a fotodokumentace.
V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území České republiky zůstávají v objektech Poslanecké
sněmovny až do odvolání platná vládní opatření pro ochranu zdraví (povinnost roušek, dodržování 2m
rozestupů, dodržování zásad hygieny).

