
Přístupy k implementaci modro-zelené infrastruktury

PRAHA, 24. listopadu 2022
PASPŮV SÁL, NÁDRAŽNÍ 43/84, PRAHA 5 – SMÍCHOV

Modro-zelená infrastruktura (MZI) jakožto nástroj hospodaření s dešťovou vodou přináší městům větší 
odolnost vůči nepříznivým vlivům způsobeným změnou klimatu. Otázka zní, čím je modro-zelená 
infrastruktura pro různé resorty i profese, jak ji lze vymáhat a jak přistupovat k jejímu plánování. Někteří 
vyžadují systémový přístup, jiní preferují přístup tzv. zdola. O tom, jak jsou tyto přístupy efektivní, 
jak je případně kombinovat nebo jak jinak lze přistupovat k plánování a realizaci modro-zelených 
opatření, budeme diskutovat v rámci příspěvků českých a zahraničních mluvčích a v panelové diskuzi.

Konference je určena všem, kteří se zabývají územním plánováním a investicemi do veřejného prostoru, 
především zástupcům veřejné správy.

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 životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj.
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Přihlaste se včas,
kapacita sálu je omezená.

Účastnický poplatek: 2 200 Kč / Snížené vstupné: 1 200 Kč

Snížené vstupné mohou využít zástupci veřejné správy, neziskových 
organizací, akademičtí pracovníci a studenti. Prokázání nároku 
na slevu bude vyžádáno u registrace.
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PROGRAM

8:45 Registrace účastníků 

9:30—9:35 Zahájení a úvodní slovo k projektu POČÍTÁME S VODOU
 LUKÁŠ KOUCKÝ — 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s., moderátor konference

9:35—9:45 Aktuality k hospodaření s dešťovou vodou v ČR
 DAVID STRÁNSKÝ — vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství,
 Fakulta stavební ČVUT v Praze / předseda, Asociace pro vodu (CzWA)

BLOK 1 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP

9:45—10:05 Zelená infrastruktura a jak ji podpořit v rámci územního plánování
 KAREL WIRTH — vrchní ministerský rada, odbor územního plánování,
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

10:05—10:35 Strategické plánování a realizace modro-zelené infrastruktury
 HARALD SOMMER (Německo) — projektant v Sieker — The Stormwater Experts, Berlín

10:35—10:55 Právní vymahatelnost modro-zelené infrastruktury
 KATEŘINA RABIŇÁKOVÁ — právnička, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

10:55—11:15 Město Plzeň — od koncepcí k realizacím
 JAROSLAV HOLLER — vedoucí Úseku veřejného prostoru a životního prostředí,
 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

11:15—11:40  Přestávka

11:40—12:10 Decentralizované hospodaření s dešťovou vodou a jeho realizace
 na příkladu jihokorejského Soulu a Andongu
 KYUNG-HO KWON (Jižní Korea) — ředitel, STORMWATER Co., Soul

BLOK 2 SPECIFICKÉ PŘÍSTUPY A MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA V DETAILU

12:10—12:40  Recept na modro-zelenou budoucnost 
 KEVIN BARTON (Velká Británie) — ředitel a krajinářský architekt, Robert Bray Associates Ltd., Bristol

12:40—13:40  Přestávka na oběd

13:40—14:00  Technická řešení MZI jako doplněk přírodě blízkých opatření 
 ONDŘEJ PRAX — obchodní ředitel, ASIO NEW, spol. s r.o., Brno

14:00—14:30 Jak vylepšit modro-zelenou infrastrukturu, když je klimatická změna stále palčivější 
 JO BRADLEY (Velká Británie) — ředitelka neziskové organizace, Stormwater Shepherds, Shrewsbury

14:30 —14:50 Podpora hospodaření se srážkovou vodou jako součást adaptace na změnu klimatu
 VÁCLAV VOLEMAN — ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ČR

14:50—15:00  Přestávka

15:00—15:50 PANELOVÁ DISKUZE
	 Definice	a	vymahatelnost	modro-zelené	infrastruktury	pro	různé	profese

 KEVIN BARTON (Robert Bray Associates Ltd., Bristol), JO BRADLEY (Stormwater Shepherds, Shrewsbury),
 JAROSLAV HOLLER (Městský úřad Plzeň), ONDŘEJ PRAX (Asio s.r.o., Brno), KATEŘINA RABIŇÁKOVÁ (IPR Praha),
 HARALD SOMMER (Sieker, Berlín), VÁCLAV VOLEMAN (MŽP), KAREL WIRTH (MMR), moderuje DAVID HORA
 (Treewalker, s.r.o.)

15:50—16:00 Shrnutí závěrů konference a diskuzního panelu
 DAVID STRÁNSKÝ — vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství,
 Fakulta stavební ČVUT v Praze / předseda, Asociace pro vodu (CzWA)

POČÍTÁME S VODOU 2022
24. 11. 2022
Přístupy k implementaci
modro-zelené infrastruktury

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA: Monika Žitná, monika.zitna@ekocentrumkoniklec.cz KONTAKT PRO NOVINÁŘE: Moki Topiarzová, moki.topiarzova@ekocentrumkoniklec.cz
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