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PROGRAM

TEORETICKÁ ČÁST
1000 úvodní slovo 
1010 doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s.: 
 Proč zadržovat vodu a podporovat vegetaci
1030 Ing. Václav Nedbal, Ph.D., ZF JU v Českých Budějovicích:
 Role vegetace v ochraně kvality a funkce vody v krajině
1050 doc. Ing. David Stránský, Ph.D., FS ČVUT v Praze:
 Zásady hospodaření s dešťovou vodou a legislativa
1120 Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o.: Zásady modré a zelené 
 infrastruktury (hospodaření s dešťovou vodou)
1150  přestávka

PRAKTICKÁ ČÁST
1210  Ing. Radek Kyrian, vedoucí odboru ochrany životního prostředí, 
 České Budějovice: Představení aktivit města k tématu
1230 Ing. 0ndřej Semotán, Architráva – Studio zahradní architektury:
 Příklady realizací z regionu
1245 Debata nad praktickými příklady modro-zelené infrastruktury   
 moderuje doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

DO DEBATY JSOU POZVÁNI
Ing. Zdeněk Klimeš – KÚ, vedoucí odboru živ. prostředí, zemědělství 
a lesnictví, Ing. Daniela Řežábková – KÚ, vedoucí odboru regionálního 
územního plánování a další.

Debata se uskuteční na velmi aktuální 

téma našich měst, tedy

ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU

PROSTŘEDNICTVÍM MODROZELENÉ 

INFRASTRUKTURY (MZI).

Jedná se o unikátní příležitost sdílet 

poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří 

patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány 

úkoly národního zájmu. Jsou spoluautory 

jedinečných koncepčních dokumentů

v oblasti adaptace na změnu klimatu

pro několik velkých měst v ČR a Akčního 

plánu pro aplikaci MZI v ČR. Účastníci 

debaty se budou moci dozvědět

nejenom jejich nejnovější poznatky,

ale hlavně praktické zkušenosti

se zaváděním systémových opatření MZI 

do života měst a využívání dotací na tato 

opatření.
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Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí 
České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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