
Přijďte na konferenci o budoucnosti vody: 

Zásobování pitnou vodou v kontextu 
(nejen) klimatických změn

20. května od 9:30 do 13:30
Středočeská centrála cestovního ruchu

Husova 156/21, Praha 1

PROGRAM
9:00 - 9:30
Registrace

9:30 - 9:45
Zahájení konference a úvodní slovo
Ing. Marek Jetmar, Ph.D. (ředitel divize VVI, Středočeské inovační centrum)

9:45 – 10:15
S.A.W.E.R. a další inovace v hospodaření s vodou
Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. (ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Praha)

10:15 – 10:45
Strategie a priority SČK v oblasti vodního hospodářství
Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA (vedoucí Oddělení vodního hospodářství, Krajský úřad Středočeského kraje)

10:45 – 11:00
Coffee break

11:00 – 13:00

Prezentace nabídky služeb a řešení pro města a obce
Co můžete udělat pro obce?

Vodohospodářské problémy Středočeského kraje
Ing. Libor Ansorge, Ph.D. (náměstek pro výzkumnou a odbornou činnost, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.)

Zajištění a obnova zdrojů pitné vody
Ing. Jan Scherling (Vodní zdroje a.s.)

Nové výzvy a trendy v úpravě a zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR)

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování
Doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál (Fakulta stavební ČVUT)

Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou
Mgr. Jiří Paul (Asociace pro vodu ČR)

Žíznivé Škvorecko
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. (výrobně technický ředitel, VODOS Kolín)

Změna klimatu a voda v krajině: role retence při adaptaci na klimatickou změnu
Doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (Centrum pro vodu, půdu a krajinu. ČZU Praha)

13:00 - 13:15
Zakončení konference
Ing. Marek Jetmar, Ph.D. (ředitel divize VVI, Středočeské inovační centrum)

Dr. Ing. Jarmil Vyčítal (expert pro oblast vodohospodářsví, Středočeské inovační centrum)

13:30
Oběd

Přesun do Fóra Karlín na Týden Inovací

ZAREGISTRUJTE SE ZDE

ZAREGISTRUJTE SE ZDE

O KONFERENCI
Konference, která je určena starostům a zastupitelům obcí 
Středočeského kraje, se uskuteční v pondělí 20. 5. 2019 ve 
Středočeské centrále cestovního ruchu.

V úvodu setkání bude účastníkům představena strategie kraje v 
oblasti vodního hospodářství a inovační platforma Aliance pro 
vodu ve Středočeském kraji, jejímž posláním je nalézat efektivní 
řešení problémů v oblasti zásobování vodou a hospodaření s ní.

Ve druhé části dopoledne představí přední odborníci z výzkumné 
i soukromé sféry konkrétní nabídku služeb a řešení pro obce a 
města.

Na konferenci vystoupí specialisté z Výzkumného ústavu 
vodohospodářského TGM, Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, 
Centra pro vodu, půdu a krajinu ČZU, Fakulty stavební ČVUT, 
společnosti VODOS, Vodní zdroje a další. Čestným hostem 
konference, jehož vystoupení ji také zahájí, bude doc. Ing. 
Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel Univerzitního centra energeticky 
efektivních budov ČVUT. Ve své prezentaci představí nejen 
S.A.W.E.R., unikátní zařízení, které umí vyrobit vodu ze vzdušné 
vlhkosti, ale také další inovace související s hospodařením s 
vodou. Projekt S.A.W.E.R. bude reprezentovat Česko na světové 
výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Odpoledne jsou všichni hosté konference srdečně zváni 
na zahájení Týdne Inovací ve Fóru Karlín.

ODBORNÝ GARANT 
KONFERENCE
Dr. Ing. Jarmil Vyčítal
vycital@s-ic.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Tereza Vogeltanzová
vogeltanzova@s-ic.cz 

PARTNEŘI KONFERENCE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2sbPpo_zFIweKRz1C1azTzhXQNkLcP1eC8SiN6S4mjorISA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2sbPpo_zFIweKRz1C1azTzhXQNkLcP1eC8SiN6S4mjorISA/viewform
https://tydeninovaci2019.cz/
https://tydeninovaci2019.cz/

