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Na prostor města má každý z nás jiné nároky. Často se rozdrobí do tisíce malých požadavků,
pro které není vidět celek. Při plánování modro-zelené infrastruktury je celostní pohled na město
zcela zásadní. Vytvořit funkční systém modro-zelené infrastruktury totiž vyžaduje spolupráci
mnoha oborů. Jak se mění projekty hospodaření s vodou v čase, jakou roli hraje přechod města
do volné krajiny nebo kam se mají obrátit domácnosti, obce a podniky pro finanční podporu,
na to budou odpovídat mluvčí z České republiky, Slovenska, Velké Británie a Spojených států
amerických. Kromě nových poznatků představí také řadu nových příkladů práce se srážkovou
vodou v městském prostředí.
REGISTRACE NA
www.pocitamesvodou.cz
Přihlaste se včas,
kapacita sálu je omezená.
osobní účast s obědem,
networkingem
a tlumočením přednášek
Hlavní partner

Partner

Účastnický poplatek: 1 800 Kč / Snížené vstupné: 800 Kč
Snížené vstupné mohou využít zástupci veřejné správy, neziskových
organizací, akademičtí pracovníci a studenti. Prokázání nároku na slevu
bude vyžádáno u registrace.

ZVOLTE SI

Mediální partneři

vzdáleně přes internet
bez tlumočení přednášek
Podporující organizace

Konferenci pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s., v rámci projektu Počítáme s vodou, jehož cílem je informovat především zástupce veřejné správy a občany
o principech přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) a prosazovat systémy decentralizovaného odvodnění a využívání dešťové vody.
Je nutné, aby se nejen v odborných kruzích vědělo, co HDV je a jaký má společenský význam, a aby bylo vnímané jako perspektivní řešení odvodnění
urbanizovaných území v duchu udržitelného rozvoje.
Projekt Počítáme s vodou je spolufinancovaný Státním fondem Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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POČÍTÁME S VODOU 2021
11. 11. 2021
CELOSTNÍ POHLED NA MĚSTO PŘI PLÁNOVÁNÍ
MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY
8:30

Registrace účastníků

9:30—9:35

Zahájení a úvodní slovo k projektu POČÍTÁME S VODOU
LUKÁŠ KOUCKÝ (ČR) — 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s., moderátor konference

9:35—9:45

Úvodní příspěvek ministra životního prostředí
RICHARD BRABEC (ČR) — Ministr životního prostředí ČR

9:45—10:00

Úvod k tématu konference a dokumenty potřebné pro koncepční hospodaření
se srážkovou vodou v obcích
DAVID STRÁNSKÝ (ČR) — ČVUT v Praze, Asociace pro vodu (CzWA)

BLOK 1

GLOBÁLNÍ A LOKÁLNÍ KLIMATICKÉ POMĚRY

10:00—10:20

Voda a vegetace tlumí extrémy klimatu — principy a výukové materiály
JAN POKORNÝ (ČR) — ENKI Třeboň

10:20—10:50

Vztah vody v krajině a intravilánu — je třeba opatření propojovat
GABRIELA LICKOVÁ, TOMÁŠ KVÍTEK (ČR) — MISOT, s.r.o. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

10:50—11:10

Přestávka

BLOK 2

PLÁNOVÁNÍ MĚST S PRINCIPY MZI

11:10—11:30

Úloha samosprávy při prosazování principů modro-zelené infrastruktury
MIROSLAV PAUCH (ČR) — Magistrát města Olomouce

11:30—12:00

Jak se v Bratislavě mění projekty s vodou v čase
INGRID KONRAD (Slovensko) — Kancelář primátora hlavního města SR Bratislavy

12:00—12:20

Finanční podpora modro-zelené infrastruktury pro domácnosti, obce, podniky
PETR VALDMAN (ČR) — Státní fond životního prostředí ČR

12:20—13:20

Přestávka na oběd

BLOK 3

PŘÍKLADY UDRŽITELNÝCH SYSTÉMŮ ODVODNĚNÍ

13:20—13:50

Udržitelné systémy odvodnění v London Borough of Enfield
JAMIE KUKADIA, MICHAEL SHOREY (Velká Británie) — SuDS Office London Borough of Enfield

13:50—14:20

Modro-zelená infrastruktura v českém stavebnictví
JIŘÍ VÍTEK, MICHAELA VACKOVÁ, DAVID HORA (ČR) — JV PROJEKT VH s.r.o., Treewalker, s.r.o.

14:20—14:40

Přestávka

14:40—15:00

Modřanský cukrovar: první modro-zelená čtvrť v Praze
MIROSLAV KOBERA (ČR) — Skanska Reality, a.s.

15:00—15:30

Příklady zelené infrastruktury z deštivého severozápadního pobřeží Tichého oceánu USA
JOSHUA LIGHTHIPE (USA) — KPFF Consulting Engineers, Portland, Oregon
Live Stream

15:30—15:50

PROSTOR PRO DISKUZI A DOTAZY

15:50—16:00

Shrnutí závěrů konference
DAVID STRÁNSKÝ (ČR) — ČVUT v Praze, Asociace pro vodu (CzWA)

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA: Eliška Linhartová, eliska.linhartova@ekocentrumkoniklec.cz
Případnou aktualizaci informací sledujte na www.pocitamesvodou.cz.
www.pocitamesvodou.cz

