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Jak se může Praha adaptovat na klimatické změny?  

Zveme vás na neformální debatu z cyklu Smart café k tématu „Změny klimatu v Praze“. Setkání se 
uskuteční 6. prosince 2017 od 18 hodin v Pracovně na Praze 3 (Vlkova 36). 

Podobně jako další evropská města, i Praha v posledních letech pociťuje změny klimatu tzv. “na vlastní kůži”. 

Metropole s velkým podílem betonové plochy a menším množstvím zeleně se stávají tzv. tepelnými ostrovy a 

jsou ke zvýšení teploty citlivější než venkovské oblasti. Odhaduje se, že ke konci století budou extrémní 

projevy počasí, včetně vln veder, zabíjet každoročně desetitisíce Evropanů.  

Můžeme se na extrémní projevy počasí připravit a udělat města odolnější proti změnám klimatu a 

příjemnější pro život? Co můžeme v Praze čekat a jaké konkrétní opatření by Praha měla přijmout?  

O těchto otázkách s vámi bude debatovat meteorolog a klimatolog Michal Žák, který působí na 

Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu a Mária 

Kazmuková, který se podílela se na vyhodnocení fenoménu klimatických změn ve městě a na návrhu 

adaptačních strategií a opatření na zmírňování dopadů klimatických změn v Praze. 

Akci bude moderovat Michal Křivohlávek. 

 
 
 

Informace pro média 
Zelený kruh je asociace, která sdružuje 27 významných ekologických nevládních organizací (mj. Frank Bold, Greenpeace, 

Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování 

zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na 

zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě 

se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. 

Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin 

a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických 

organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí. 

Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.  
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