
Exkurzi pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou, 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. Exkurze se koná v rámci projektu 

Počítáme s vodou, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Projekt finančně podpořilo hlavní město Praha.

www.pocitamesvodou.cz

POZVÁNKA NA EXKURZI

Během exkurze navštívíme tři veřejná prostranství: 
Čelakovského sady, Thomayerovy sady a Smetanovo 
nábřeží a dále jednu budovu: DRN na Národní třídě.

ODBORNÝ DOPROVOD ZAJIŠŤUJÍ:
Ing. Jiří Vítek — JV projekt VH s. r. o.
Bc. Hana Pollertová — Zahradní Architektura Kurz
David Hora DiS. — Treewalker s.r.o
Ing. arch. Šimon Jiráček — Institut plánování a rozvoje města Prahy

Exkurze je přednostně určena zástupcům státní správy, pokud nebude 
naplněna kapacita, bude 25. 8. otevřena ostatním zájemcům. 

PRO ÚČASTNÍKY JE ZAJIŠTĚNO:
— odborný program
— doprovodné materiály
— průvodcovské zařízení (sluchátka)
— oběd

PRO ÚČASTNÍKY NENÍ ZAJIŠTĚNO: 
— jízdné MHD (Veškeré přesuny budou probíhat pražskou MHD,
 proto si prosím kupte předem lístek na celý den nebo jednotlivé 
 lístky dle svého uvážení.) 

Přihlášení je možné přes registrační formulář na:
https://www.pocitamesvodou.cz/exkurze/

TERMÍN REGISTRACE STORNO

22. 9. 2022 do 19. 9. 2022 50 % do 15. 9. 2022

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
400 Kč pro zástupce státní a veřejné správ
800 Kč pro ostatní účastníky

Účast je potvrzena po přijetí platby účastnického poplatku (nejpozději do 7 dní 
od registrace). Sníženého poplatku pro zástupce veřejné správy mohou využít 
nejvýše 2 osoby ze stejného úřadu. Zrušení účasti je možné jen do 15. 9. 2022, 
a to se storno poplatkem ve výši 50 % z uhrazené částky.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY: 
Bc. Monika Žitná
monika.zitna@ekocentrumkoniklec.cz

9:00 registrace a úvodní slovo
 Libeňský zámeček
 Zenklova 1, Praha 8 – Libeň

9:30 Thomayerovy sady:
 mělké zatravněné vsakovací
 průlehy, kamenné kaskády
 a štěrkové rýhy 
 Ing. Jiří Vítek,
 JV Projekt VH s.r.o

11:00 Budova DRN, Národní třída:
 vertikální zahrada, zelená střecha 
 Bc. Hana Pollertová,
 Zahradní architektura Kurz

12:30 oběd

14:00 Smetanovo nábřeží:
 dokončení první etapy rekonstrukce,
 nová výsadba stromořadí,
 podzemní vsakovací rýha 
 Ing. arch. Šimon Jiráček,
 Institut plánování a rozvoje
 města Prahy

Cestou do Čelakovského sadů se podíváme 
na realizaci na Václavském náměstí

15:00 Čelakovského sady:
 retenční spára, prokořenitelné 
 buňky pro stromy, strukturální 
 substrát při výsadbě stromů,
 plošný vsak v travnatých plochách 
 David Hora, DiS.
 Treewalker s.r.o.

16:00 prostor na dotazy
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