P R O G RPOZVÁNKA
AM

Zahraniční exkurze
za příklady dobré praxe
hospodaření s dešťovou vodou

Odborný doprovod zajišťuje:
Dr. Ing. Ivana Kabelková
(ČVUT, Fakulta stavební, Katedra zdravotního
a ekologického inženýrství, členka výboru CzWA)
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:
– odborný program
– ubytování ve 2lůžkových pokojích na 2 noci se snídaní
– doprava tam i zpět společným autobusem a trajektem
– doprovodné materiály
– tlumočení místních průvodců

KODAŇ
HAMBURK
28. 5.–1. 6. 2018
PROGRAM

Zveme vás na exkurzi do Kodaně a do Hamburku
– měst, která hospodaření s dešťovou vodou
využila k lepšímu a zdravějšímu chodu města
a ku prospěchu svých obyvatel. Koncepční řešení,
přírodně orientovaná a na budoucnost zaměřená,
dělají z obou míst jedny z nejvíce inspirativních
destinací pro odborníky na srážkovou vodu.

NA EXKURZI

Pro účastníky není zajištěno:
– stravování
– jízdné MHD (bude-li potřeba)

pondělí 28. 5. 2018
2300 odjezd z Prahy
úterý 29. 5. 2018
800 HAMBURK – prohlídka opatření
realizovaných v projektu RISA
v doprovodu zástupců města Hamburk
a projektové kanceláře Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH (Harald
Sommer).
1600 odjezd z Hamburku
1700 příjezd do hotelu v německém
Lűbecku
středa 30. 5. 2018

Přihlášení je možné přes internetový formulář na adrese:
http://www.pocitamesvodou.cz/registrace/exkurze-kodan-hamburk

nejpozději do 23. května 2018.
Účastnický poplatek: 6500 Kč (vč. DPH)
Pro zástupce veřejné správy platí snížený poplatek 2500 Kč (vč. DPH).
Sníženého poplatku mohou využít pouze 2 účastníci ze stejného
úřadu – každý další platí plnou částku.
Zrušení účasti je možné jen do 23. 5. 2018, a to se storno
poplatkem ve výši 50 % z hrazené částky.
Koordinátorka exkurze:
Mgr. Zdeňka Kováříková
zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz
Případnou aktualizaci informací týkající se exkurze sledujte na:

www.pocitamesvodou.cz
Partneři exkurze

1200 KODAŇ – prezentace zástupců
města Kodaň (hlavní architektka Tine
Saaby) – hospodaření s dešťovou vodou
a odvádění přívalových vod, ukázka
opatření v terénu. Program bude
vedený Tomášem Metelkou (Ramboll).
1930 ubytování v Kodani
čtvrtek 31. 5. 2018
KODAŇ – návštěva realizací opatření
přírodního hospodaření s dešťovou
vodou (klimatická čtvrť Østerbro,
Orestad, Sluseholmen, Carlsberg/Sankt
Kjelds).
1400 odjezd do Prahy
pátek 1. 6. 2018
630 příjezd do Prahy
Uvedené časy jsou pouze orientační.

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 spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.pocitamesvodou.cz

