pozvánka

exkurze

Zveme vás na exkurzi do švýcarských
regionů Appenzell Innerrhoden
a Ausserhoden.

do Švýcarska

Švýcarský přístup k hospodaření se srážkovými vodami
je unikátní v pochopení potřeby komplexnosti – místně
optimální řešení hledají společně stavebníci či vlastníci
stavby, projektanti, experti a úřady. Jaké vodohospodářské
a ekonomické výhody v nich Švýcaři vidí?

Dobré příklady inspirují

Odborný doprovod:
–	Dr. Ing. Ivana Kabelková (ČVUT, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, členka CzWA)
–	Ing. Jiří Vítek (jednatel JV PROJEKT VH s. r. o., člen CzWA,
ČKAIT, CSVTS, DWA)
Exkurze je přednostně určena zástupcům veřejné správy,
je ale otevřena i dalším zájemcům.
Pro účastníky je zajištěno:
– ubytování ve dvoulůžkových pokojích na dvě noci
– doprava tam i zpět společným autobusem
– doprovodné materiály
– tlumočení místních průvodců
Pro účastníky není zajištěno:
– stravování (kromě snídaně)

Jak se hospodaří s dešťovou vodou v zahraničí

Přihlášení je možné přes internetový formulář na adrese:
http://www.pocitamesvodou.cz/akce/exkurze/
nejpozději do 30. dubna 2015.
Přihláška je platná po uhrazení vratné zálohy 1000 Kč, případně
účastnického poplatku 2000 Kč, podle údajů, které vám budou
zaslány při registraci. 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 2000 Kč (vč. DPH). Mezi ostatní se řadí
i druhý účastník ze stejného úřadu/organizace. Účast
bude umožněna max. 2 zástupcům jednoho úřadu/organizace.

www.pocitamesvodou.cz

program

5.–7. května 2015

Případnou aktualizaci informací sledujte na:

úterý 5. 5. 2015

středa 6. 5. 2015

čtvrtek 7. 5. 2015

Odjezd v 1000 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:
ukázka hospodaření s dešťovou vodou
v rezidenční oblasti Riem

Co uvidíte:
vsakovací příkop v prudkém svahu,
retenční nádrž s biotopem, zelenou
střechu, užívání dešťové vody ze střechy
a další

Zastávka:
Německo: Ostfildern
Co uvidíte:
ukázka komplexního řešení HDV
v residenční oblasti Scharnhauser
Park
Příjezd do Prahy cca ve 2100

Exkurzi pořádá ZO ČSOP Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou II, jehož cílem je informovat
především zástupce 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 II financovaného
z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva
životního prostředí České republiky.

