konference

POČÍTÁME S VODOU 2015
Mezinárodní konference o hospodaření
se srážkovými vodami v zastavěných oblastech

26 . 3 . 2015 . h otel AM A R I LI S . Štěpán s ká 18 . Prah a 1
Konference představí téma hospodaření se srážkovými vodami v jeho komplexnosti, od souvislostí
s lokální a globální změnou klimatu po různé aspekty zelené infrastruktury. Hlavním tématem
je udržitelné hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech a jeho přínosy,
plánování a technická realizace. Pozvaní přednášející vás provedou procesem plánování
i konkrétními projekty ve Švýcarsku, Německu a České republice.

Registrace do 20. 3. 2015
na www.pocitamesvodou.cz
Přihlaste se včas,
kapacita sálu je omezená.

Účastnický poplatek: 800 Kč / Snížené vstupné: 300 Kč
Snížené vstupné platí pro zástupce státní a veřejné správy, neziskové
organizace, akademické pracovníky a studenty. Prokázání nároku na slevu
bude vyžadováno u registrace.

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

Mediální partneři

Partneři konference

Konferenci pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec, o. p. s., v rámci projektu Počítáme s vodou, jehož cílem je informovat především zástupce veřejné správy a občany
(jako majitele soukromých pozemků) 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 vnímáno jako perspektivní
řešení odvodnění urbanizovaných území v duchu principů udržitelného rozvoje, které je nutnou nadstavbou konvenčního způsobu odvodnění.
Konference se koná v rámci projektu „Počítáme s vodou“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce
a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky.

www.pocitamesvodou.cz
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Mezinárodní konference o hospodaření
se srážkovými vodami v zastavěných oblastech

09:30–9:40	Zahájení a úvodní slovo k projektu Počítáme s vodou
Lukáš Koucký (ČR) – ČSOP Koniklec, moderátor konference
09:40–O9:50 	Představení tématu hospodaření s dešťovou vodou
Ivana Kabelková (ČR) – akademická pracovnice ČVUT v Praze, členka výboru Asociace pro vodu ČR (CzWA)
09:50–10:00

Úvodní slovo Ministerstva zemědělství ČR
Aleš Kendík (ČR) – náměstek úseku vodního hospodářství MZe

BLOK 1	KONCEPČnÍ PŘÍSTUP
10:00–10:30

Hospodaření s dešťovou vodou v kontextu adaptace a zmírnění změny klimatu
Marco Schmidt (Německo) – akademický pracovník Technische Universität Berlin

10:30–11:00

Cílené plánování hospodaření s dešťovými vodami ve městech napříč měřítky a opatřeními
– přístup a první výsledky projektu KURAS v Berlíně, Německo
Andreas Matzinger (Německo) – výzkumník v Kompetenzzentrum Wasser Berlin

11:00–11:20 	Přestávka
11:20–11:50

Vsakování a retence srážkové vody ve Švýcarsku
Fredy Mark (Švýcarsko) – vedoucí Úřadu životního prostředí kantonu Appenzell Innerrhoden

11:50–12:20

Současný stav hospodaření s dešťovou vodou v ČR: Idea vs. realita
David Stránský (ČR) – akademický pracovník ČVUT v Praze, předseda Asociace pro vodu ČR (CzWA)

12:20–12:45

Hospodaření s dešťovými vodami z hlediska koncepčního přístupu
Petra Schinnecková (ČR) – vodohospodářka odboru koncepce a rozvoje magistrátu města Olomouce

12:45–13:10

Tvorba strategie hospodaření s dešťovou vodou v Praze 12
Petr Hrubant (ČR) – vedoucí oddělení životního prostředí městské části Praha 12

13:10–14:10 	Oběd

BLOK 2

PŘÍKLADY APLIKACE HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

14:10–14:30

Nakládání se srážkovými vodami v Lanškrouně
Richard Kohout (ČR) – referent odboru životního prostředí městského úřadu Lanškroun

14:30–14:50

Jak za současných podmínek v ČR zlepšit hospodaření se srážkovou vodou?
Jiří Vítek (ČR) – odborník na HDV, JV PROJEKT VH s.r.o., člen Asociace pro vodu ČR (CzWA)

14:50–15:10

Hospodaření s dešťovou vodou ve stávající zástavbě a odpojování dešťových vod od jednotné kanalizace
Vojtěch Bareš (ČR) – akademický pracovník na ČVUT v Praze, člen Asociace pro vodu ČR (CzWA)

15:10–15:30

Voda a vegetace ve městě
Eva Wagnerová (ČR) – zahradní architektka, Brno

BLOK 3

PANELOVÁ DISKUSE

15:30–16:00

Ivana Kabelková (ČR) – akademická pracovnice ČVUT v Praze, členka výboru Asociace pro vodu ČR (CzWA)

www.pocitamesvodou.cz

