
Brno, 19. 4. 2010

Ekologický institut Veronica si vás dovoluje pozvat na seminář

Hospodaření s vodou v urbanizované krajině
který se koná 20. května v Brně, v prostorách Krajského úřadu JMK, Cejl 73.

Program:

8.45 - 8.55 Prezence

8.55 - 9.00 Úvodní slovo

9.00  - 10.30 Komplexní  řešení  vodního  hospodářství  domu  (využití  srážkových,  šedých  a 
čištěných odpadních vod)                                              

                                        Prof. Ing. Jan Šálek, CSc., Ústav vodního hospodářství krajiny, FAST VUT

10.30 – 10.45       Přestávka s menším občerstvením

10.45 - 12.15 Kořenové čistírny odpadních vod                           

                                                                           Ing. Miloš Rozkošný, PhD., VÚV T.G.M v Brně

12.15 - 12.45 Přestávka s menším občerstvením

12.45 - 14.15 Zadržování srážkové vody v urbanizované krajině                    

                                                                                    Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT_VH, s. r. o.

14.15 – 15.45       Legislativa související s hospodaření s vodou v urbanizované krajině    

                                                                        Ing. Jindřich Mikeš, Česká inspekce životního prostředí

15.45 – 16.15 Diskuse

Seminář vychází z potřeby širšího porozumění vodnímu koloběhu a významu vody jak pitné, tak 
srážkové a šedé. Oproti jiným zemím Česká republika zaostává v počtu realizací, jež zajišťují příznivé 
nakládání  s  vodou.  Zasakování,  kořenové  čistírny  odpadních  vod  či  využívání  dešťové  vody  v 
domácnostech představují environmentálně příznivá opatření, jež zároveň pozitivně ovlivňují kvalitu 
života ve městech a vhodně nahrazují dosavadní selhávající systém nakládání s vodou. 

Seminář se koná jako součást projektu 
Voda. Voda? Voda!, který byl finančně podpořen 
Jihomoravským krajem, Státním fondem životního 
prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.
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Bariérami realizací těchto opatření jsou zejména malá informovanost o problematice, různý výklad 
legislativy či její absence a neochota opatření přijímat, jež může vycházet z neporozumění problému. 

Proto se na semináři budeme zabývat zejména následujícími tématy: proč a jak zacházet s vodou v 
urbánní krajině, příklady dobré praxe z Česka i ze zahraničí, technologická řešení zpomalování oběhu 
vody, bariéry realizací a legislativa. 

Seminář je bezplatný, včetně malého občerstvení. Účastníci obdrží v případě zájmu osvědčení o 
jeho absolvování. Pokud se semináře zúčastníte, prosíme o zaslání návratky na níže uvedený email do 
15.  května.

Seminář je určen pro:
zástupce samosprávy a státní správy, do jejichž pole působnosti problematika spadá

Místo konání:
Krajský úřad JMK, Cejl 73, Brno

Na semináři vystoupí: 
prof. Ing. Jan Šálek, CSc.
působí  v  Ústavu  vodního  hospodářství  krajiny  Fakulty  stavební  VUT  v  Brně,  je  autorem  a 
spoluautorem řady publikací, z nichž jmenujme nejznámější Přírodní čištění a využívání vody 
v  rodinných  domech  a  rekreačních  objektech  nebo  Přírodní  způsoby  čištění  znečištěných 
povrchových a odpadních vod.

Ing. Jiří Vítek
jednatel a zakladatel společnosti JV PROJEKT VH s. r. o., je jedním z prvních, kteří se u nás začali 
věnovat problematice odvodňování urbanizovaných území v duchu principů udržitelného rozvoje. V 
Brně  realizoval  řadu  významných  zadržovacích  a  zasakovacích  opatření  např.  pro  Univerzitní 
kampus Bohunice či Moravský zemský archiv.

Ing. Miloš Rozkošný, PhD.
působí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka v brněnském pracovišti, zabývá 
se zejména problematikou komplexního sledování a hodnocení stavu a jakosti všech složek vodních 
ekosystémů  v krajině, znečištění z malých bodových a z plošných zdrojů, využití přírodních způsobů 
čištění odpadních a znečištěných povrchových vod. Mimo jiné je spoluautorem publikace Extenzivní 
způsoby čištění odpadních vod.

Ing. Jindřich Mikeš
ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Brně.
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Návratka (prosím odešlete do 15. května na adresu: monika.vokalova@veronica.cz)
Zúčastním se semináře Hospodaření s vodou v urbánní krajině
Datum semináře: 
Jméno ............…………………………………………………………………………………
Úřad/instituce .………………………………………….................................................................
Adresa ..............................................................................................................….
e-mail .............................................……………….. Tel. …....................................................

Mám zájem speciálně o toto téma: .................................................................................................
(volitelně můžete uvést, o co byste měli zájem – např. legislativa, konkrétní opatření, příklady dobré praxe)

Datum ...........................……………………… Podpis ...........................…………………………

Další informace a dotazy:
ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, www.veronica.cz
Bc. Monika Vokálová,  e-mail: monika.vokalova@veronica.cz, tel. 542 422 757
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