P R O GNA
R A EXKURZI
M
POZVÁNKA

Za příklady dobré praxe
hospodaření s dešťovou vodou

V PRAZE
čtvrtek 3. 9. 2020
Během exkurze navštívíme dvě veřejná
prostranství: Čelakovského sady
a Thomayerovy sady, a dvě budovy:
DRN na Národní třídě a Praga Studios
v Karlíně.
Exkurze je určena přednostně zástupcům
veřejné správy. Pokud nebude naplněna kapacita,
bude otevřena i dalším zájemcům.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 300 KČ ZAHRNUJE:

UPOZORNĚNÍ: Veškeré přesuny budou probíhat pražskou
MHD, proto si prosím kupte předem lístek na celý den
nebo jednotlivé lístky dle svého uvážení. V rámci exkurze nás
budou čekat 3 cca 30minutové přesuny.

 odborný program
—
— doprovodné materiály
— průvodcovské zařízení (sluchátka)
— společný oběd

REGISTRACE bude spuštěna 30. 6. 2020 na:

PROGRAM EXKURZE

Účast je potvrzena po přijetí platby účastnického poplatku
(nejpozději do 7 dní od registrace). Zrušení účasti je možné
bezplatně do 3. 8. 2020, po tomto datu s 50% storno poplatkem, od 30. 8. 2020 bez nároku na vrácení poplatku.

www.pocitamesvodou.cz

Koordinátorka exkurze: Bc. Eliška Linhartová
tel.: 602 660 877, eliska.linhartova@ekocentrumkoniklec.cz

čtvrtek 3. 9. 2020
900

Libeňský zámeček (Zenklova 1, Praha 8-Libeň)
registrace a úvodní slovo

930

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

1100 budova Praga Studios, Karlín: vysvětlení způsobu
zacházení s dešťovou vodou, exkurze na zelenou
střechu se včelími úly a s vertikální zelenou stěnou,
procházka komunitní zahradou
Eva Nykodymová, Skanska

1200 oběd
1330 budova DRN, Národní třída: vertikální zahrada,
zelená střecha
Aleš Kurz, Zahradní architektura Kurz
1500 Čelakovského sady: retenční spára, prokořenitelné
buňky pro stromy, strukturální substrát při výsadbě
stromů, plošný vsak v travnatých plochách
David Hora, DiS., Treewalker
1600 dotazy

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.
Projekt je podpořen Magistrátem hlavního města Prahy.

www.pocitamesvodou.cz

