
                       

Vás zvou  

na druhou studijní cestu, tentokrát po Čechách, 

a to ve dnech 14. – 16. 5. 2009 
 

Projekt „Nejlepší příklady v Německu a v České republice“ ukazuje dobré příklady ochrany vod. Určen 

je pro české i německé odborníky, zastupitele, úřady i občanská sdružení. 

Program cesty: 

Čtvrtek 14. 5.  
� Praha, Černý Most, sraz okolo 13 hod  – bude 

upřesněno 

� Prohlídka revitalizací Hostovického a 

Svépravického potoka a Rokytky v prostorách 

suchého poldru Čihadla – jedná se o vůbec 

nejrozsáhlejší přírodě blízkou revitalizaci 

vodních toků v Praze 

� Seznámení s programem MHMP  „Potoky pro život“  

� Setkání s německými partnery, bližší seznámení s projektem „Nejlepší příklady v Německu a 

v České republice“ 

� Večeře,  ubytování 

Odborný výklad:  Ing. Jiří Karnecki - MHMP 

Pátek 15. 5.  
� Přesun do středních Čech 

� Řeka Sázava – kartáčový rybí přechod 

� Sázava – biocentrum Havránka 

� Přejezd do Vlašimi, oběd 

� Vlašim – Borecký potok a rekonstrukce rybníka Chocholouš 

� Zdislavice – Pekelský potok 
� Neústupov – Slupský potok 
� Přejezd do Českého Krumlova, večerní procházka městem 

� Večeře, nocleh  

Odborný výklad:  Ing. Tomáš Just – AOPK (Praha) 

http://www.lesypraha.cz/?cat=303&aid=380 

www.prahaastrednicechy.ochranaprirody.cz/ind

ex.php?cmd=page&id=4102 



 

 

Sobota  16. 5. 
� Revitalizace potoka Borová  

� Říčka Polečnice u Kájova 

� Oběd 

� Revitalizace Zbytnického potoka 

� Záchranný program pro perlorodku říční, návštěva 

odchovného ramene 

� Návštěva národní přírodní památky Blanice  

Odborný výklad:  Ing. Vladimír Šámal - AOPK (České Budějovice)  

Mgr. Kateřina Hryzáková – ARNIKA 

Mgr. Ondřej Spisár  

 

Účastnický poplatek 30,- Euro zašlete, prosím, na účet: 

Gruene Liga e.V., IBAN: DE34430609678025676901, BIC: 

GENODEM1GLS  do 30. 4.  2009.  

Na každém místě bude zajištěn podrobný odborný výklad. Účast 

na jednotlivých částech exkurze je možná po předběžné dohodě. 

Ubytování, polopenze a případné tlumočení výkladu bude 

zajištěno a hrazeno. 

 

Přihlásit se můžete u Jany Vitnerové na e-mailové adrese:  

jana.vitnerova@arnika.org nebo na telefonu 775 315 818 

 

Tato exkurze je financována Spolkovým úřadem pro životní 

prostředí a  Spolkovým ministerstvem životního prostředí. 
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