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Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou ve městech za využití 
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Sledujte nás > www.green-cities.cz, Facebook a LinkedIn  
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Červenec 2021 | Panelová diskuze 

Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou ve městech za 
využití modro-zelených řešení 
 
 
Budeme diskutovat o udržitelných přístupech k hospodaření s přebytečnou dešťovou a sněhovou vodou. Tradiční 
způsoby hospodaření s dešťovou vodou zahrnují její odvádění prostřednictvím infrastruktury jako jsou například 
kanalizace, ale stále více jsou za potřebí udržitelnější přístupy využívající nejrůznější opatření Modro-Zelené 
Infrastruktury. Integrovaný systém dešťové vody by mohl sestávat z “přírodních” opatření jako jsou zelené střechy, 
zelené zahrady v kombinaci s dalšími “umělejšími” opatřeními jakými jsou například podzemní infiltrace nebo/a 
detenční a retenční nádrže atd. Poskytneme obecný přehled možných udržitelných přístupů včetně praktických 
příkladů implementace ze Švédska.  
 
Více si o modro-zelené infrastruktuře můžete přečíst ve zprávě společnosti Sweco Urban Insight:  
‘From Threat to Opportunity – Revaluating Storm Water Management in Urban Areas’. 
 
 

13:00 10 min Zahájení debaty 
Tomáš Janeba, Prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury 
Radka Vladyková, Ředitelka, Svaz měst a obcí ČR  

13:10 10 min Zahřívací otázka 

Udržitelná modro-zelená řešení pro města 

13:20 10 min Úvod do konceptu Modro-Zelených systémů  
Vladimír Havlík, Hlavní Inženýr, Sweco Hydroprojekt 

13:30 15 min Praktické příklady Modro-Zelené infrastruktury ze Stockholmu a mezinárodní vyhlídky  
Fredrik Ohls, Urbanista Modro-Zelených řešení, Sweco Švédsko  

13:45 10 min Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou ve městech za využití modro-zelených řešení 
Milan Suchánek, Business Area Manager, DHI 

13:55 45 min Panelová diskuze 
Vladimír Havlík, SWECO 
Milan Suchánek, DHI 
Fredrik Ohls, SWECO 
Tomáš Janeba, ARI – moderátor 

Závěrečné shrnutí a pozvánka na další akce  

14:40 5 min Tomáš Janeba 
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NAŠI PANELISTÉ  
 

VLADIMÍR HAVLÍK 

VLADIMÍR HAVLÍK vystudoval v roce 1976 ČVUT v Praze, kde získal doktorát 
a stal se docentem hydrauliky. Od roku 1998 pracoval pro Sweco 
Hydroprojekt a.s. (dříve Hydroprojekt). Jeho odborná činnost je zaměřena na 
zlepšování vodohospodářské infrastruktury (studie proveditelnosti, územní 
plány, využití hydroinformatických nástrojů pro matematické modelování 
vodovodů a kanalizačních sítí) v České republice i na mezinárodní úrovni. Je 
členem Mezinárodní asociace pro hydraulický výzkum (IAHR), České 
asociace pro vodu a České komory autorizovaných inženýrů. 

 
 

FREDRIK OHLS  

FREDRIK OHLS vystudoval v roce 1999 územní plánování vodní a udržitelné 
infrastruktury na Royal Institute of Technology ve Stockholmu. S dešťovou 
vodou pracoval ve Stockholmu a mnoha dalších zemích světa. Během své 
kariéry navrhl a implementoval několik modro-zelených řešení ve Stockholmu 
a další země k implementaci opatření udržitelného hospodaření s dešťovou 
vodou inspiroval. Je také renomovaným odborníkem na praktické zmírňování 
a přizpůsobování se změně klimatu. 

 
MICHAL SUCHÁNEK  

MILAN SUCHÁNEK Vystudoval ČVUT Fakulta stavební, obor vodní 
hospodářství a vodní stavby v roce 1996. Od roku 1996 do současnosti pracuje 
ve společnosti DHI a.s. Zodpovídá za činnosti DHI a.s. pokrývající řešení 
kanalizací, odvodňovacích systémů, hospodaření s dešťovou vodu a 
městských vodních toků, dále za aktivity související s měřením. Pracoval v řadě 
rozvojových projektů, vývoji nástrojů a software, koncepčních studií a metodik. 
Jedním z příkladů je zavádění systémů hospodaření s dešťovou vodou a 
modrozelené infrastruktury jako součást řešení městského odvodnění. Úzce 
spolupracuje s universitami i v rámci mezinárodní skupiny DHI Group a využívá 
takto získané zkušenosti pro další rozvoj oboru. Je členem ) České asociace 
pro vodu a České komory autorizovaných inženýrů.  
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Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro 
oblast veřejné infrastruktury sjednocující zájmy a názory více než 50 významných dodavatelů 
a institucí, jako jsou projektová a inženýrská studia, stavební firmy, banky a konzultanti.  
ARI prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních 
smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní udržitelný a 
efektivní dlouhodobý rozvoj veřejné infrastruktury. Více na: www.ceskainfrastruktura.cz. 
 
Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. 
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se 
kompetencí obcí. Svaz prosazuje společné zájmy obcí a měst ČR a vytváří příznivé podmínky 
k jejich rozvoji, posiluje ekonomickou samostatnost měst a obcí a informuje a vzdělává 
zastupitele i pracovníky místních samospráv. Činnost Svazu je založena především na aktivitě 
starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i 
obecným problémům samosprávy. Více na: www.smocr.cz.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Sledujte nás Web: www.zelena-mesta.cz 
Youtube: www.youtube.com/channel/UCvDkAXulbenfn8XlKyghvpw 
Facebook: www.facebook.com/CzechInfra 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/czech-infrastructure-association 
ČTK: www.ceskenoviny.cz 

Celoroční cyklus Akce jsou součástí celoročního cyklu online diskuzních panelů, informativních webinářů a 
tematických kulatých stolů nazvaného Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města, který 
společně připravili Asociace pro rozvoj infrastruktury a Svaz měst a obcí České republiky. 

Archív Všechny informace k diskutovaným tématům, videa a prezentace z akcí najdete  
na jednom místě > www.zelena-mesta.cz/akce/ 

Účastníci 100+ live, 2 000+ následných shlédnutí, včetně zástupců: 

 » státní správy a Parlamentu České republiky, 
» krajů, měst a obcí, 
» správců a provozovatelů městské infrastruktury (doprava, budovy, energetika,  

vodovody a kanalizace, odpadové hospodářství), 
» organizací občanské společnosti, 
» vzdělávacích a výzkumných institucí, 
» ambasád a zahraničních obchodních komor, 
» komerčních bank a penzijních fondů, 
» výrobců a dodavatelů řešení v oblasti trvale udržitelného městského prostředí, 
» soukromého sektoru a pozvaných hostů. 

Publikum 60 % veřejný sektor | 40 % soukromý sektor 

Jazyk Čeština | v případě zahraničních expertů angličtina se simultánním tlumočením do češtiny 
nebo českými titulky. 

Přístup Volný přístup 

Registrace Zaregistrujte se, budeme Vás s předstihem informovat: www.zelena-mesta.cz/akce/ 

Kontakty Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. 
Tomáš Janeba, prezident ARI 
m: +420 606 640 251 
Gabriela Švancarová, Public Relations 
m: +420 724 930 929 
e: office@ceskainfrastruktura.cz 

Svaz měst a obcí České republiky 
Radka Vladyková, výkonná ředitelka 
t: +420 234 709 711 
Alexandra Kocková, Public Relations 
m: +420 725 607 753 
e: smocr@smocr.cz 

Adresy Na příkopě 583/15, 110 00 Praha 1 
IČO: 26671395, DIČ: CZ26671395 
www.ceskainfrastruktura.cz 

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 
IČ: 63113074, DIČ: CZ63113074 
www.smocr.cz  
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VE SPOLUPRÁCI A S PODPOROU 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLAVNÍ PARTNEŘI 
 
                            
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
GARANTI TÉMAT A DISKUZÍ 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


