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POČÍTÁME S VODOU 2017
Hospodaření se srážkovými vodami:
základní podmínka adaptace na změnu klimatu

PRAHA / 16. května 2017
Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Jak budou vypadat města v budoucnosti? Jak jejich podobu ovlivňuje hospodaření s dešťovou
vodou a jak zacházení s ní rozhoduje o podobě zítřka? Spojnici mezi civilizací a vodou budeme
sledovat na úrovni navrhování a plánování celých měst, ale i na úrovni místních projektů.
Udržitelná města cíleně vytvářejí modrozelenou infrastrukturu: vznikají místa, kde voda
oživuje zeleň a kde se dobře žije. Příklady z Dánska, Německa, Rakouska, Francie, Slovenska a ČR
vám přiblíží výzvy budoucnosti a souvislost s adaptací na změnu klimatu.

Registrace NA
www.pocitamesvodou.cz
Přihlaste se včas,
kapacita sálu je omezená.

Účastnický poplatek: 1 400 Kč / Snížené vstupné: 600 Kč
Snížené vstupné mohou využít zástupci veřejné správy, neziskových
organizací, akademičtí pracovníci a studenti. Prokázání nároku na slevu
bude vyžádáno u registrace.

Kontakt na organizátora: Zdeňka Kováříková, zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz
Případnou aktualizaci informací sledujte na: www.pocitamesvodou.cz.
Partneři konference

Mediální partneři

Sponzor

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.
Nad konferencí převzal záštitu ministr životního prostředí Richard Brabec a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Konference se koná v rámci projektu Počítáme s vodou, spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.pocitamesvodou.cz

PROGRAM
program

POČÍTÁME S VODOU 2017

PRAHA / 16. 5. 2017

Hospodaření se srážkovými vodami:
základní podmínka adaptace na změnu klimatu

09:30–09:35

Zahájení a úvodní slovo k projektu Počítáme s vodou
Lukáš Koucký (ČR) – 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s., moderátor konference

09:35–09:45

Úvodní slovo Ministerstva životního prostředí ČR
Richard Brabec (ČR) – Ministr životního prostředí ČR

09:45–09:50

Představení tématu hospodaření s vodou jako adaptačního opatření měst
David Stránský (ČR) – ČVUT v Praze, Asociace pro vodu ČR (CzWA)

BLOK 1
09:50–10:20

Bond, voda a změny klimatu včera a dnes
Miroslav Bárta (ČR) – Český egyptologický ústav FF UK, Praha

10:20–10:50

Vliv poškozování území na časovou a prostorovou změnu rozdělení srážek
Michal Kravčík (SR) – Ľudia a voda, Košice

10:50–11:20

Hospodaření se srážkovou vodou ve Vídni – metody a výzvy
Thilo Lehmann (Rakousko) – Magistrat der Stadt Wien, Vídeň

11:20–12:00 	Přestávka

12:00–12:30

Hospodaření s dešťovou vodou na místní úrovni – příklady z pařížské metropole
Martin Seidl (Francie) – Université Paris-Est a Laboratoř pro vodu, životní prostředí a města (LEESU), Paříž

12:30–13:00

Modrozelená infrastruktura: integrovaný přístup k udržitelnému městu
Gerhard Hauber (Německo) – Studio Dreiseitl, Űberlingen

13:00–13:20

Lze chránit města před extrémními přívalovými dešti?
Tomáš Metelka (ČR) – Ramboll, Praha

13:20–14:30 	Oběd

BLOK 2
14:30–14:50

Čím by měla města v ČR při adaptaci na změnu klimatu začít?
Jiří Vítek (ČR) – JV PROJEKT VH s.r.o., Brno

14:50–15:10

Adaptace na změnu klimatu a význam správného hospodaření s vodami v sídlech
Jakub Horecký (ČR) – Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

15:10–15:30

Dotační program na podporu hospodaření s dešťovou vodou
Jakub Hrbek (ČR) – Státní fond životního prostředí ČR, Praha

www.pocitamesvodou.cz

