konference

POČÍTÁME S VODOU 2016
Mezinárodní konference o hospodaření
se srážkovými vodami v zastavěných oblastech

PRAHA / 23. ÚNORA 2016
jednací sál Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské nám. 3, Praha 1

Hospod ař ení s dešťovou vodou je téma, jehož význam roste spolu s rozvojem měst a měnícím se
klimatem. Zabývá se ochranou před suchem a povodn ěmi, je úzce propojené s vytvář ením
zelené infrastrukt ury a výrazně ovlivň uje mikrok lima měst. Pozvaní mluvčí z Německa, Slovenska
a České republ iky vás inspirují projekty, které se věnují odvodnění jednotlivých objektů, koncepcím
pro celá města i strategiím pro celé regiony.

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

Účastnický poplatek: 1 200 Kč / Snížené vstupné: 450 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

Sponzoři

Konferenci pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec 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 II“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce
a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky.

www.pocitamesvodou.cz
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POČÍTÁME S VODOU 2016

PRAHA / 23. 2. 2016

Mezinárodní konference o hospodaření
se srážkovými vodami v zastavěných oblastech

09:30–09:35

Zahájení a úvodní slovo k projektu Počítáme s vodou
Lukáš Koucký (ČR) – ČSOP Koniklec, moderátor konference

09:35–09:50

Úvodní slovo Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva životního prostředí ČR
Jana Plamínková (ČR) – radní hlavního města Prahy
Petr Valdman – ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

09:50–10:00

Představení tématu hospodaření s dešťovou vodou
David Stránský (ČR) – akademický pracovník ČVUT v Praze, předseda Asociace pro vodu ČR (CzWA)

BLOK 1
10:00–10:30

Pro lidi ve městě znamená voda život
Ingrid Konrad (SR) – hlavní architektka, Hlavní město SR Bratislava

10:30–10:50

Respekt k vodě v Praze: Od městských strategií po soukromé investice
Matěj Stropnický (ČR) – zastupitel hl. m. Prahy, zastupitel MČ Praha 3, předseda Strany zelených

10:50–11:20 	Přestávka
11:20–11:50

Zkušenosti z 20 let přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou v povodí řeky Emscher
Ulrike Raasch (Německo) – výzkumnice v Emschergenossenschaft

11:50–12:10

Odvodňování urbanizovaných území v kontextu změny klimatu
Radim Vítek (ČR) – projektant v projektové kanceláři JV PROJEKT VH s.r.o.

12:10–12:40

Hospodaření s dešťovou vodou v Hamburku – jen koncept nebo skutečná proměna města?
Wolfgang Meier (Německo) – ředitel odboru vodního hospodářství města Hamburk

12:40–13:50 	Oběd

BLOK 2
13:50–14:10

Možnosti Operačního programu životní prostředí pro hospodaření s dešťovou vodou
Květoslava Kapková (ČR) – ředitelka odboru ochrany přírody SFŽP ČR

14:10–14:40

Příklady a zkušenosti s decentralizovaným hospodařením s dešťovou vodou v Německu
Harald Sommer (Německo) – konzultant v projektové kanceláři

	Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Hoppegarten
14:40–15:00

Pozice jednotlivých aktérů veřejné správy v hospodaření s dešťovou vodou
Richard Kohout (ČR) – referent odboru životního prostředí města Lanškroun

15:00–15:20

Možnosti zapojení vertikálních zahrad do koloběhu vody ve městě
Zuzana Klusová (ČR) – zahradní architektka

www.pocitamesvodou.cz

