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ZÁZNAM PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE POČÍTÁME 
S VODOU 2022 

Přístupy k implementaci modro-zelené infrastruktury 

 

Děkujeme za zakoupení videozáznamu z konference, záznam jednotlivých přednášek naleznete 
na odkazech níže: 

ÚVOD 

• Aktuality k hospodaření s dešťovou vodou v ČR – DAVID STRÁNSKÝ, vedoucí Katedry 
zdravotního a ekologického inženýrství, fakulta stavební ČVUT v Praze, Asociace pro vodu 
(CzWA)  
 

BLOK 1: SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP 

• Zelená infrastruktura a jak ji podpořit v rámci územního – KAREL WIRTH, vrchní 
ministerský rada, odbor územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 

• Strategické plánování a realizace modro-zelené – HARALD SOMMER, Projektant v Sieker – 
The Stormwater Experts, Berlín   

• Právní vymahatelnost modro-zelené infrastruktury – KATEŘINA RABIŇÁKOVÁ – právnička 
v Institutu plánování a rozvoje, Praha  

• Město Plzeň – od koncepcí k realizacím – JAROSLAV HOLLER, vedoucí úseku veřejného 
prostoru a životního prostředí, Útvar koncepce a rozvoje města Plzeň 

• Decentralizované hospodaření s dešťovou vodou a jeho realizace na příkladu 
jihokorejského Soulu a Andongu – KYUNG-HO KWON, ředitel STORMWATER Co., Soul 
 

 

mailto:info@ekocentrumkoniklec.cz
https://youtu.be/0DCNkQ9c8Tk
https://youtu.be/mmm6BDblB2g
https://youtu.be/tqlmpNcph88
https://youtu.be/BszojUl3r9k
https://youtu.be/R51fWEZstmY
https://youtu.be/Srw82NW_Uiw
https://youtu.be/Srw82NW_Uiw
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BLOK 2: SPECIFICKÉ PŘÍSTUPY A MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA 
 

• Recept na modro-zelenou budoucnost – KEVIN BARTON, ředitel a krajinářský architekt v 
Robert Bray Associates Ltd., Bristol 

• Technická řešení MZI jako doplněk přírodě blízkých opatření – ONDŘEJ PRAX, obchodní 
ředitel v ASIO NEW, spol. s.r.o., Brno  

• Jak vylepšit MZI infrastrukturu, když je klimatická změna stále palčivější - JO BRADLEY, 
ředitelka v neziskové organizaci Stormwater Shepards, Lancaster 

• Podpora hospodaření se srážkovou vodou jako součást adaptace na změnu – VÁCLAV 
VOLEMAN, ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí, Praha 
 

PANELOVÁ DISKUZE 
 

• Definice a vymahatelnost modro-zelené infrastruktury pro různé profese  

• Shrnutí závěrů konference a diskuzního panelu – DAVID STRÁNSKÝ, vedoucí Katedry 
zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze, předseda Asociace 
pro vodu (CzWA) 
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