Zahraniční exkurze studentů FŽP na téma

Revitalizace řek v evropské praxi
Termín: 5.- 11. května 2014
Exkurze je určena pro studenty a akademické pracovníky oboru Vodní hospodářství a dále pro
zájemce o problematiku/ studenty a akademické pracovníky UJEP/ do naplnění max. počtu účastníků.
Vratná záloha splatná s přihláškou je 100,-€. (Záloha bude vrácena při odjezdu na akci.)
Plánovaný program:
a) Návštěva veletrhu IFAT v Mnichově, který je mezinárodně největší akcí v oblasti technologií
ochrany životního prostředí. Prezentována jsou nová inovativní řešení v sektoru voda,
odpadní voda, odpady a recyklace. Zaměření veletrhu tematicky pokrývá problematiku
vodního, odpadového a surovinového hospodářství od získávání vody, jejího ošetření
a čištění, kanalizaci a rozvodu vody, přes ochranu vod a ochranu před povodněmi, likvidaci
a recyklaci odpadů, využití energie z odpadních látek, sanace starých zátěží, měřící, řídící
a regulační systémy, odstraňování emisí až po služby a vědu a výzkum. Veletrh se koná
v Mnichově 1x za 2 roky, tentokrát v termínu 5. – 9. 5. 2014.
b) Revitalizace řeky Isary v Mnichově. V rámci intravilánové revitalizace řeky Isary byla
propojena přírodě blízká protipovodňová opatřeními s obnovou ekologicky cenných
stanovišť. Koncept revitalizace „městské“ řeky kombinuje přírodně orientovanou regeneraci
řeky s potřebami městského životního stylu a má nesmírnou hodnotu pro obyvatelstvo.
Projekt byl zahájen v roce 1995 pod heslem "Nový život na řece Isar", náklady na revitalizaci
dosáhly 28.000.000 €.
c) Region Lombardia v severní Itálii. Udržitelné řízení vodních zdrojů bylo hlavní prioritou
regionu Lombardia od účinnosti Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/EC. Regionální
vláda je přesvědčena, že výzkum a inovace mohou být katalyzátorem pro inovativní a
podnikatelské způsoby hospodaření s vodními zdroji. Jedním z cílů je zavádění nových
technologií a podpora pilotních projektů v oblasti nakládání s městskými a průmyslovými
odpadními vodami, zejména opětovné použití vody. Přístup regionální vlády je v Evropě
pokládán za příkladný, je diskutován na evropských fórech apod.
d) Seminář s vodohospodářskou tematikou v budově českého zastoupení v Bruselu.
Organizuje Asociace pro vodu v krajině – Ing. Jan Čermák, v rámci projektu OPVK EnviMod.
Odborný garant na FŽP UJEP Ing. Martin Neruda, Ph.D. Organizační garant Mgr. Monika
Kohlová.

Přihlášky shromažďuje paní Helena Tůmová (přihláška vyplněná, vytištěná s podpisem + vratná
záloha 100 €), sekretariát děkana (helena.tumova@ujep.cz).

