
                       

Vás zvou na třetí studijní cestu v rámci projektu  

„Nejlepší příklady v Německu a České republice“ 

ve dnech 9. – 12. září 2009 

Jižní Bavorsko 

Projekt ukazuje příklady revitalizací a dobré praxe hospodaření s vodou v krajině. 
Exkurze je určena pro české a německé odborníky, zejména vodohospodáře, úřady i 
občanská sdružení. 

Program cesty: 

Středa 9. 9. 2009 

 Zličín, odjezd 7 hodin – bude upřesněno 
 Cesta do Gunzenhausenu                

(Setkání s německými partnery, bližší 
seznámení s projektem „Nejlepší příklady v 
Německu a České republice“) 

 Odpoledne: návštěva revitalizace řeky 
Altmühl mezi Gunzenhausen a 
Treuchtlingen  

 Večeře a nocleh v Neuburgu na Dunaji 
Gunzenhausen – řeka Altmühl, Foto Tomáš Just 

  

Čtvrtek 10. 9. 2009 

 Dopoledne: od 8 hodin návštěva 
Aueninstitutu v Neuburgu 

 Návštěva niv na Dunaji                   
(Zapojení vodního toku do nivní krajiny, 
biologická průchodnost, ekologické 
zaplavování atd.) 

 Přejezd do Augsburgu 
 Odpoledne: Exkurze k revitalizovanému 

úseku řeky Wertach u Augsburgu  
 Přejezd do Mnichova, večeře, nocleh Wertach u Augsburug, Foto Tomáš Just 



Pátek 11. 9. 2009 

 9 hodin: Návštěva k tématu zásobování 
Mnichova pitnou vodou, Thalham, 
Mangfalltal                                       
(Ochrana zdrojů pitné vody, výkup 
pozemků, ekologické hospodaření, 
zalesňování a spolupráce.) 

 Odpoledne: Návštěva revitalizace řeky 
Isary ve městě Mnichově  

 Večeře a nocleh v Mnichově 

Isar – divočící řeka a rekreace, foto MichaelaValentová 

Sobota 12. 9. 2009 

 Dopoledne: Návštěva revitalizací řeky Isary 
na jih od Mnichova 

 Odpoledne: návrat do Prahy, ČR  
 

Vodní biotopy, Mohan, foto MichaelaValentová 

 
Přihlásit se můžete u Jany Vitnerové na adrese Jana.Vitnerova@arnika.org, kopii 
přihlášky zašlete prosím i na adresu Michaela.Valentova@ekopolitika.cz.  
 
Případné podrobnosti se dozvíte na telefonu 222 781 471 či 775 315 818 (Jana 
Vitnerová, Arnika), od 10. 8. také na tel.: 224 828 257 (Michaela Valentová, Ústav pro 
ekopolitiku). 
 
Účastnický poplatek 780,- Kč zašlete do 31. srpna 2009 na číslo účtu Arnika: 
215132166/0300. Variabilní symbol obdržíte při potvrzení přihlášky.  
 
Zajištěna je doprava, ubytování, polopenze, tlumočení a odborný výklad ke každé 
navštívené lokalitě. Na přípravě této třetí exkurze projektu se jako další partner podílel 
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.  za podpory Lesů ČR. 

 

Projekt „Nejlepší příklady v Německu a České republice“ je spolu-
financován Spolkovým ministerstvem životního prostředí a 
Spolkovým úřadem pro životní prostředí prostřednictvím programu 
poradenské pomoci pro ochranu přírody ve státech střední a 
východní Evropy, Kavkazu a střední Asie  

 

 


