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POČÍTÁME S VODOU 2021
Systém modro-zelené infrastruktury jako investice do měst

ONLINE

11. 2. 2021
Modro-zelená infrastruktura je základním nástrojem hospodaření s dešťovou vodou ve městech
a obcích. Přináší i celou řadu dalších benefitů, mimo jiné zlepšení mikroklimatu a prostředí.
Její důležitost bere na vědomí čím dál více měst a obcí. Mají zájem ji zavádět, ale potýkají se
s nedostatkem zkušeností s plánováním a zadáváním zakázek v této oblasti. Složitost procesu
tvorby systému modro-zelené infrastruktury v územním plánování odkryjí zahraniční i domácí
mluvčí. Konference je určena všem, kteří se zabývají územním plánováním a investicemi do modro-zelené infrastruktury, především zástupcům veřejné správy.

REGISTRACE NA
www.pocitamesvodou.cz
Zde sledujte i případnou
aktualizaci informací.

Účastnický poplatek: 1 200 Kč / Snížené vstupné: 600 Kč
Snížené vstupné mohou využít zástupci veřejné správy, neziskových
organizací, akademičtí pracovníci a studenti. Prokázání nároku na slevu
může být vyžádáno u registrace.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA: Eliška Linhartová, eliska.linhartova@ekocentrumkoniklec.cz
Hlavní partner
Partner

Podporující organizace

Mediální partneři

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.
Projekt Počítáme s vodou je spolufinancovaný Státním fondem Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.pocitamesvodou.cz
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POČÍTÁME S VODOU 2021

11. 2. 2021

Systém modro-zelené infrastruktury jako investice do měst

ONLINE

8:30—9:00

Spuštění online konference

9:00—9:05

Zahájení a úvodní slovo k projektu POČÍTÁME S VODOU
LUKÁŠ KOUCKÝ (ČR) — 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s., moderátor konference

9:05—9:15

Úvodní slovo donátora projektu (SFŽP) o dotačních novinkách, roli kraje a jeho důležitost v obcích,
krajině a malých městech
PETR VALDMAN (ČR) — SFŽP

9:15—9:20

Úvodní slovo k tématu konference
DAVID STRÁNSKÝ (ČR) — ČVUT v Praze, Asociace pro vodu (CzWA)

BLOK 1

MODRO-ZELENÁ MĚSTA

9:20—10:00

Modro-zelená řešení jako jádro inovativního systému městského plánování
— od myšlenky k plnohodnotné realizaci s kvantifikovatelným výkonem
ČEDO MAKSIMOVIĆ (Velká Británie) — Imperial College London

10:00—10:30

Modro-zelená pro šťastnější a zdravější města
KEVIN BARTON (Velká Británie) — Robert Bray Associates

10:30—10:50

Modro-zelená infrastruktura: jedno město, různé přístupy
ONDŘEJ NEČASKÝ (ČR) — Kancelář architekta města Brna

10:50—11:00

Přestávka

BLOK 2

SYSTÉMOVOST A SOUČINNOST PROFESÍ

11:00—11:20

Procesní postupy k opatření hospodaření s dešťovou vodou
LÝDIA ŠUŠLÍKOVÁ (ČR) — projekt Voda ve městě ČVUT UCEEB

11:20—11:40

Modrá a zelená začínají města bavit
EVA NEUDERTOVÁ (ČR) — SKANSKA

11:40—12:00

Cesta bez cíle se obtížně hledá
DAVID HORA (ČR) — Treewalker, s.r.o.

12:00—13:00

Přestávka na oběd

13:00—13:30

Modro-zelené ulice: nové přístupy v adaptaci na změnu klimatu
WOLFGANG DICKHAUT (Německo) — HafenCity Universität Hamburg

BLOK 3

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA VÝSTAVBU MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY

13:30—13:50

Udržitelné principy stavebních veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče
PETR ZAHRADNÍK (ČR) — Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC)

13:50—14:10

Zásady pro spolupráci s investory a podpora modro-zelené infrastruktury
JIŘÍ NEZHYBA (ČR) — Frank Bold Advokáti

14:10—14:20

Přestávka

14:20—14:40

Zadávání veřejných zakázek jako kreativní proces
ROZÁLIE KAŠPAROVÁ (ČR) — Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

ZÁVĚR KONFERENCE
14:40—14:55

Shrnutí konference
DAVID STRÁNSKÝ (ČR) — ČVUT v Praze, Asociace pro vodu (CzWA)

14:55—15:00

Ukončení konference
LUKÁŠ KOUCKÝ (ČR) — 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

www.pocitamesvodou.cz

