P R O GNA
R A EXKURZI
M
POZVÁNKA

DO RAKOUSKA
za příklady dobré praxe
hospodaření s dešťovou vodou

10.–12. 10. 2017
Zveme vás na exkurzi
Hospodaření s dešťovou vodou a zelená
infrastruktura nejen ve Vídni.
Rakousko je zemí, která si je vědoma nutnosti
transformovat města kvůli postupující změně klimatu.
Jedním z účinných způsobů je vytváření „zeleno-modrých“ městských sítí. Pojeďte se s námi podívat
za atraktivními příklady, které pomáhají vytvářet
sociální a ekonomické blaho města.
Odborný doprovod zajišťuje:
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.

PROGRAM EXKURZE

Pro účastníky je zajištěno:
– ubytování ve dvoulůžkových pokojích na dvě noci
– doprava tam i zpět společným autobusem
– doprovodné materiály
– tlumočení místních průvodců

Zástupci státní a veřejné správy mají účast na exkurzi
vč. dopravy zdarma. Pro ostatní je účast zpoplatněna
příspěvkem ve výši 2 800 Kč (vč. DPH). Mezi ostatní
se řadí i druhý účastník ze stejného úřadu/organizace.
Účast bude umožněna max. 3 zástupcům jednoho úřadu/
organizace.
Přihláška je platná po uhrazení vratné zálohy 1000 Kč
nebo účastnického poplatku 2 800 Kč na bankovní
účet 2500214207/2010. Záloha vám bude vrácena při
nástupu do autobusu.
Koordinátorka exkurze:
Katka Bártová, katka.bartova@ekocentrumkoniklec.cz

Pro účastníky není zajištěno stravování (kromě snídaně).

Případnou aktualizaci informací týkající se exkurze
sledujte na stránkách:

Přihlášení je možné přes internetový formulář na:
http://www.pocitamesvodou.cz/exkurze/
nejpozději do 30. září 2017.

www.pocitamesvodou.cz

úterý 10. 10. 2017

středa 11. 10. 2017

čtvrtek 12. 10. 2017

Odjezd v 1000 z Prahy

VÍDEŇ
Návštěva dobré praxe v doprovodu
Thilo Lehmanna, zástupce vídeňské
radnice z odboru plánování.

Zastávka: LINEC
– Solar City Linz, zeleno-modrá
udržitelná čtvrť města projektovaná
Atelierem Dreiseitl

Některé z příkladů:
zelená budova úřadu, vsakovací
příkopy v městském prostředí,
retenční nádrž s biotopem, zelená
střecha, vertikální zahrada, užívání
dešťové vody ze střechy a další.

Návrat do Prahy okolo 2100.

Zastávka: BRNO
– Univerzitní kampus Bohunice
Masarykovy Univerzity
– odvodnění Aquaparku
Kohoutovice
Ubytování se snídaní ve Vídni
(dvoulůžkové pokoje)

Partneři exkurze

Exkurzi pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec 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.
Exkurze se koná v rámci projektu Počítáme s vodou, spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.pocitamesvodou.cz

