Úvodní slovo
Zaměření konference „Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů“ je
definováno pěti tematickými oblastmi, které jsou svým obsahem odlišné, společné naopak je
zájmové území. Pro zájmové území je charakteristická jeho výrazná proměna původního
charakteru. Proto pro toto území nestačí pouze realizovat řadu víceméně nezávisle
pojednaných sanací a rekultivací apod., velmi žádoucí je naopak hledat a uplatňovat
systémová řešení, provazující, harmonizující a dále rozvíjející komplexně novou architekturu
krajiny i života v ní. Jinými slovy - toto území si musí vytvořit nový genius loci. Nutno proto
nalézat a postupně vytvářet nejen novou kvalitu prostředí, nový, celostně pojednaný
strukturální systém. A spolu s ním je zapotřebí rozvíjet i novou kulturu a socioekonomické
podmínky lidí, kteří v dotčeném území pracují a žijí.
Konference si klade za cíl nejen „sdílet, analyzovat, diskutovat, formulovat problémy“ ale
také „připravovat jejich řešení nebo plánovat další společné projekty“. Takto formulované cíle
dávají konferenci podstatně vyšší smysl, než tomu bývá u většiny jiných konferencí,
workshopů apod., které sice dávají prostor pro prezentování poznatků různých řešitelů ale
nemají ambici iniciovat jejich využití v nějaké další etapě – natož na úrovni s p o l e č n ý c h
p r o j e k t ů, jako je tomu u konference „Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě
nerostů“. Velmi pozitivní je skutečnost, že tato konference je koncipována jako mezičlánek,
který by měl napomoci transformování a integrace současného poznání do další etapy
tentokrát již celostně pojednaných projektů a dalších souvisejících aktivit.
Další předností této konference je její otevřenost pro prezentování specifických poznatků
optikou nejen výzkumných pracovišť ale i všech dalších relevantních aktérů, kteří se
souvisejícími tématy zabývají z nejrůznějších jiných pozic.
Další využití poznatků a námětů konference a jejich společné rozvíjení lze dosáhnout
pouze důsledným uplatněním celostního – holistického přístupu, vytvářeného a podmíněného
vzájemnou spoluprací a vzájemným postupem všech zainteresovaných. Společný postup
ovšem vyžaduje organizační, technické a zejména také finanční zabezpečení i získání dalších
partnerů pro přípravu projektů a zejména také pro jejich realizaci a dlouhodobě udržitelného
provozování.
To je důvod, proč spolupořadatelem této konference je také národní Technologická
platforma pro trvale udržitelné vodní zdroje (TP UVZ), jejímž posláním je „zakládání a
rozvoj nových přístupů, potřebných pro dosažení trvalé udržitelnosti vodních zdrojů v ČR
cestou sdílení vizí a systematické spolupráce klíčových hráčů v oboru a uplatňování
celostního - holistického přístupu“ (citováno z Implementačního akčního plánu TP UVZ,
který je k dispozici na www.tpuvz.cz).
TP UVZ je podporována v rámci prioritní osy 5 „Prostředí pro podnikání a inovace“
Operačního programu Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pro období
2013 – 2015 jsou stanoveny 2 zásadní okruhy aktivit TP UVZ, za prvé iniciovat projekty na
potřebná témata za druhé systematicky rozvíjet dlouhodobou mezinárodní spolupráci.
K oběma zmíněným okruhům aktivit budou předneseny v rámci této konference prezentace,
jimiž se zástupci TP UVZ pokusí konkretizovat jejich obsah ve vztahu k její obsahové náplni.
TP UVZ je plnoprávným a aktivně vystupujícím členem obdobné evropské Technolgické
platformy – WssTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform – www.wsstp.com).
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Základním cílem účasti TP UVZ na této konferenci jednak podat informace o službách,
které je schopna zájemcům o spolupráci nabídnout a také zabezpečit pro budoucí
předpokládané projekty co nejširší a nejefektivnější využití unikátního potenciálu poznatků,
myšlenek ale i účastníků konference jako potenciálních expertů – jako budoucích možných
spoluřešitelů, konzultantů, oponentů i jako zprostředkovatelů k dalším zdrojům informací i
k získání dalších expertů apod.
Aby mohl být realizován záměr maximálního využití potenciálu, který konference
poskytuje, byl připraven dotazník, o jehož zpracování požádáme každého účastníka
konference. Zpracované dotazníky umožní identifikovat účastníky konference se zájmem o
další spolupráci, možný typ, obsah a rozsah eventuální spolupráce apod. Dotazník má
polostrukturovanou formu, to znamená, že je v něm část v níž může jeho zpracovatel sdělit
jakékoliv další informace, názory, ideové náměty, doporučení ale i kritické připomínky atd.
Zpracované dotazníky budou nejen důležitým vodítkem pro navržení dalšího postupu využití
výsledků konference ale umožní také cílenou a tedy oboustranně efektivní budoucí
komunikaci se zájemci o spolupráci a o účast v řešitelských týmech apod.
Dovoluji si závěrem tohoto úvodního slova popřát všem účastníkům konference, aby nejen
splnila jejich očekávání a aby pro ně byla zdrojem i dalších, původně neočekávaných
pozitivních inspirací.
Ing. Jan Čermák
prezident Asociace pro vodu v krajině ČR
výkonný manažer národní Technologické platformy pro trvale udržitelné vodní zdroje
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