
              
 

Asociace pro vodu ČR z.s. 
 

Odborná skupina 
Odvodňování urbanizovaných území 

 
a 
 

 
 

město Beroun 
 

Vás zvou na diskusní seminář 
 
 

Modrozelená infrastruktura 
obcí 

 
 

29. června 2022 
10:00-14:00 

 
Městské kino Beroun 

 

 
 

Seminář představí současný rámec hospodaření se 
srážkovou vodou v obcích a zaměří se zejména na jeho 

základní nástroj - modrozelenou infrastrukturu (MZI).  
V rámci přednášek budou nejprve představeny teoretické 

základy MZI vč. legislativy, typologie objektů a zásad tvorby 
koncepce MZI v území. Dále budou probrány praktické 

zásady systémového řešení aplikace MZI, uvedeny příklady a 
možnosti plánování a sledování přínosu MZI z hlediska 

adaptace na změnu klimatu.  
Pozornost bude věnována i zelené infrastruktuře, jejíž 

propojení se srážkovým odtokem z urbanizovaných ploch je 
klíčovou podmínkou správné adaptační funkce MZI. 

 

 
  



Program semináře 
Středa 29. června 2022 
 
9:45 -10:00 Prezence 
 
10:00  
David Stránský (Fakulta stavební ČVUT) 

Základy modrozelené infrastruktury, legislativa, 
typologie objektů MZI, tvorba koncepce MZI 

 
Jiří Vítek (JV PROJEKT VH s.r.o.)  

Praktická aplikace modrozelené infrastruktury 
 
David Hora (Treewalker s.r.o.) 

Zelená v modrozelené infrastruktuře města 
 
Moderovaná diskuze 

Přihlášky 
Přihlášku na seminář pošlete emailem na service@czwa.cz nejpozději do 
pondělí 27. 6. 2022. Platbu vložného poukažte na účet 115-
410290207/0100 také do 27. 6. 2022. Na emailovou adresu uvedenou v 
přihlášce obdržíte daňový doklad do 14 dnů od připsání platby na náš 
účet. Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka. 
Program spolu s přihláškou jsou k dispozici i na webové adrese 
http://www.czwa.cz. 
 
 

Poplatky 
Vložné: 300,- Kč členové CzWA, ČKAIT a zástupci veřejné správy 
  600,- Kč ostatní účastníci.  
 
Cena za vložné je včetně 21% DPH. Zahrnuje občerstvení a náklady na 
organizaci.  
 
 
Místo konání 
Městské kino Beroun 
Politických vězňů 445/13, 266 01 Beroun 
 
Kontakty 
Odborní garanti:  
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 
Ing. Jiří Vítek 
David Hora, DiS. 
 
Konferenční servis:  
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212  
Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, 737 508 640 e-mail: 
service@czwa.cz 
 
 
 
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání 
ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Potvrzení 
bude k vyzvednutí u registrace na seminář. 
 
Partneři akce: 
 

 
 

mailto:service@czwa.cz


Závazná přihláška na seminář 
Modrozelená infrastruktura obcí 

 
29. června 2022, Beroun 

  
  

Jméno (a): 

Název společnosti: 

Sídlo společnosti: 

IČ:    DIČ: 

Kontakty (telefon, e-mail): 

 
 
Potvrzení o platbě 
  
  
Potvrzujeme, že dne ………………………………… 
  
bylo uhrazeno celkem………………………………..Kč (včetně 21% DPH)  
  
z účtu č.……………………………………………………………… 
  
 
  
  
Datum:                                                                       Razítko a podpis: 
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