pozvánka

EXKURZE
DO ŠVÝCARSKA
Přijměte pozvání na exkurzi
do švýcarského regionu Appenzell,
kde nám představí svůj přístup
k hospodaření se srážkovými vodami.

... za dobrými příklady
hospodaření s dešťovou vodou

Pojeďte se podívat za příklady, jejichž použitelnost
prověřily roky fungování. Jaké jsou jejich vodohospodářské a ekonomické výhody?
Odborný doprovod:
– Dr. Ing. Ivana Kabelková (ČVUT, Fakulta stavební,
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství)
–	Ing. Jiří Vítek (jednatel JV projekt VH s. r. o., člen
CZWA, ČKAIT, CSVTS, DWA)
Exkurze je přednostně určena zástupcům státní a veřejné
správy, je ale otevřena i dalším zájemcům.
Pro účastníky je zajištěno:
– ubytování ve 2lůžk. pokojích se snídaní na 2 noci
– doprava tam i zpět společným autobusem
– doprovodné materiály
– tlumočení místních průvodců

Přihlášení je možné přes internetový formulář na adrese:
http://www.pocitamesvodou.cz/events/15/svycarska-inspirace/
nejpozději do 30. dubna 2014.
Přihláška je platná po uhrazení vratné zálohy 1000 Kč.
Zálohu, stejně jako příspěvek na dopravu, zasílejte na bankovní
účet 2500214207/2010. Do poznámky k platbě uveďte své
JMÉNO a „EXKURZE PSV“ a do variabilního symbolu číslo vašeho
cestovního dokladu (pas či občanský průkaz). Zálohu hradí
všichni přihlášení a bude vrácena při nástupu do autobusu.
Kontakt na koordinátorku exkurze: Zdeňka Kováříková
zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz

Zástupci státní a veřejné správy mají účast na exkurzi vč.
dopravy zdarma. Pro ostatní je účast zpoplatněna příspěvkem na dopravu ve výši 1500 Kč (vč. DPH). Mezi ostatní
se řadí i druhý účastník ze stejné organizace.

www.pocitamesvodou.cz

program

13.–15. května 2014

Případnou aktualizaci informací týkající se exkurze sledujte na:

úterý 13. 5. 2014

středa 14. 5. 2014

čtvrtek 15. 5. 2014

Odjezd v 10.00 z Prahy

Návštěva několika míst v kantonech
Appenzell Innerrhoden a Ausserrhoden
v doprovodu pana Fredyho Marka,
vedoucího úřadu životního prostředí
kantonu Appenzell Innerrhoden.

Návrat do Prahy

Zastávka:
Německo: Mnichov
Co uvidíte:
Ukázky dobré praxe hospodaření
s dešťovou vodou v rezidenčních
oblastech.

Zastávky:
Švýcarsko: Reute, Oberegg, Heiden,
Herisau a Appenzell
Co uvidíte:
Vsakovací příkop na prudkém svahu,
retenční nádrž s biotopem, zelenou
střechu, užívání dešťové vody ze střechy
a další.

Zastávka:
Německo: Stuttgart
Co uvidíte:
Hospodaření s dešťovou vodou
v průmyslové oblasti v okolí letiště.
Příjezd do Prahy cca ve 2100

Exkurzi pořádá ZO ČSOP Koniklec, o. p. s., v rámci dvouletého projektu Počítáme s vodou, jehož cílem
je informovat především zástupce státní a veřejné správy a občany (jako majitele soukromých pozemků)
o principech přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) a prosazovat systémy decentralizovaného
odvodnění a využívání dešťové vody. Je nutné, aby se nejen v odborných kruzích vědělo, co HDV je a jaký má
společenský význam a aby bylo vnímáno jako perspektivní řešení odvodnění urbanizovaných území v duchu
principů udržitelného rozvoje, které je nutnou nadstavbou konvenčního způsobu odvodnění.

Partneři exkurze
Exkurze se koná v rámci projektu „Počítáme s vodou“ financovaného
z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva
životního prostředí České republiky.

