
V Brně dne 1. 11. 2010

Vážená paní  starostko,  vážený pane starosto,  vážení  pracovníci  referátů  životních  prostředí  a 
stavebních a vodohospodářských úřadů, vážení pracovníci veřejných institucí,

Ekologický institut Veronica si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Hospodaření s 
vodou v urbánní krajině“, který se koná ve čtvrtek 25. listopadu 2010 v Hodoníně v Regionálním 
centru města Hodonína (u radnice), Masarykovo náměstí 27.

Seminář  je  určen  představitelům  obcí  a  měst  a  zástupcům  dotčených  úřadů.  V  rámci 
semináře se budeme věnovat nyní hojně diskutovaným tématům, kterými jsou přírodní způsoby 
čištění (kořenové čistírny, dočišťovací biologické nádrže, půdní filtry, akvakultury aj.), využívání 
srážkové a šedé vody v domech a bytech a opatřením, jež vedou k zasakování a zadržování vody 
v urbánní krajině, využívání odpadů aj. Vedle nastínění fungování těchto opatření bude seminář 
orientován i na otázky legislativy, jež s tématem souvisí.

Konvenční  způsoby  odvodnění  v  současné  době  stále  více  selhávají  a  to  zejména  se 
zvyšující  se  mírou  zastavěnosti  území  a  působení  klimatických  změn.  Z  environmentálního, 
sociálního i ekonomického hlediska je vhodné naložit se srážkovými, a pokud je to možné, tak i s 
šedými a odpadními vodami v místě jejich spadu a produkce. Decentralizovaná opatření jakými 
je zasakování a zadržování, přírodní způsoby čištění vod a opakované využívání vody se jeví jako 
vhodná a zajímavá řešení nastíněného problému. V mnoha zemích jsou tato opatření realizovaná 
na základě tzv. principů hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v rámci trvale udržitelného života. 
Přijetí těchto principů a vědomí jejich významu není v České republice zatím příliš rozšířené. 
Bariérami  realizací  spočívají  především  v  nízké  informovanosti  o  tématu,  různý  výklad 
legislativy  či  její  absence  a  neochota  opatření  přijímat,  jež  může  vycházet  z  neporozumění 
problému. 

Seminář  se proto bude věnovat   zejména následujícím tématům:  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. 

Těšíme se na Vaší účast. Více informací k semináři je uvedeno v pozvánce, jež posíláme 
společně s tímto dopisem.

S pozdravem za Ekologický institut Veronica

                                                      
                                                                                                           Monika Vokálová
                                                                                      koordinátorka projektu Voda. Voda? Voda!
                                                                                                 monika.vokalova@veronica.cz
 

Seminář se koná jako součást projektu 
Voda. Voda? Voda!, který byl finančně podpořen 
Státním fondem životního prostředí 
a Ministerstvem životního prostředí ČR
a Jihomoravským krajem.
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