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Přihlaste se včas,
kapacita sálu je omezená.

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.

Propojenost problémů dneška si žádá mezioborovou spolupráci .  Jak vypadá součinnost 

př i  hospodaření  s  dešťovou vodou? Tatáž plocha města může být využita jak k rekreaci , 

tak pro hospodaření s vodou, vhodnou kombinací opatření lze řešit sucho i povodeň. Koho s kým 

je potřeba propojit? Jak se dopracovat ke skutečně koncepčnímu přístupu pro plánování 

města, kde se dobře žije, a které funguje po technické, ekologické i společenské stránce?

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 a ministr zemědělství. Konference se koná v rámci projektu Počítáme s vodou, spolufinancovaného 
Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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PROGRAM

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 slovo Ministerstva životního prostředí ČR

 RICHARD BRABEC (ČR) – Ministr životního prostředí ČR

9:45–09:50 Představení tématu hospodaření s vodou jako nástroje rozvoje měst

 DAVID STRÁNSKÝ (ČR) – ČVUT v Praze, Asociace pro vodu (CzWA) 

BLOK 1 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP

9:50–10:10 Strategie snižování rizik katastrof v souvislosti s vodou a Rámec ze Sendai

 PAVEL DANIHELKA (ČR) – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

10:10–10:40 Kodaň – koncepční přístup k městu 

 PETER STEEN MIKKELSEN (Dánsko) – Dánská technická univerzita, Lyngby

10:40–11:00 Adaptace na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury

 JIŘÍ VÍTEK (ČR) – JV PROJEKT VH, Brno

11:00–11:30  Přestávka

BLOK 2 ADAPTACE VE MĚSTECH A SOUČINNOST DOTČENÝCH STRAN

11:30–11:50  Problematika hospodaření s vodou ve strategiích adaptace měst na dopady změny klimatu

 PETR BIRKLEN (ČR) – Ekotoxa, Brno

11:50–12:20 Ekologické koncepce, hospodaření s dešťovou vodou a pilotní projekty

 BRIGITTE REICHMANN (Německo) – Senát města Berlín 

12:20–12:40 Přínosy hospodaření s dešťovou vodou z pohledu vlastníka kanalizace

 JIŘÍ KOŽUŠNÍČEK (ČR) – Vodohospodářská společnost Olomouc 

12:40–14:00  Oběd

BLOK 3 KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY REALIZACÍ

14:00–14:30 Na střechy – připravit – zelená! Strategie zelených střech města Hamburk

 HANNA BORNHOLDT (Německo) – Úřad pro životní prostředí a energii, Hamburk 

14:30–14:50 Revitalizace Karlova náměstí – o dialogu, krajinářské architektuře a hospodaření s dešťovou vodou

 ŠTĚPÁN ŠPOULA (ČR) – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

14:50–15:00 Přestávka

15:00–15:45  PANELOVÁ DISKUZE
 Klíčové momenty mezioborové spolupráce při hospodaření s deštovou vodou ve městech ČR
 JIŘÍ VÍTEK (projektant, JV PROJEKT VH), JIŘÍ KOŽUŠNÍČEK (technický náměstek, Vodohospodářská společnost 

Olomouc), ŠTĚPÁN ŠPOULA (zahradní architekt, IPR Praha), PETR PELČÁK (architekt, Pelčák a Partner Architekti, 

Brno), MÁRIA KAZMUKOVÁ (specialistka na ovzduší, Magistrát hl. m. Praha), EVA NEUDERTOVÁ (specialistka 

Green Business, Skanska Reality a.s.), moderuje: Vojtěch Bareš (ČVUT v Praze)

15:45–15:55 Shrnutí závěrů konference a diskuzního panelu
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