
O VODNÍ  
NÁDRŽI

obecná charakteristika

TERMÍN,  
REGISTRACE 

A ODJEZD
kontakty

PRŮVODCI
na slovo vzatí odborníci

SOUHRN  
INFORMACÍ

včetně mapy

Zveme Vás na

autobusový výjezd pro odborníky a veřejnost

Ž E L I V K A
V O D N Í  Z D R O J

pořádaný v sobotu 20. října 2018

s odjezdem 9:00 h z Prahy a návratem kolem 17. hod

Účast a jízdné zdarma. Registrace předem je nutná a závazná.

Akce se koná s podporou programu Rozmanitost života a zdraví 
ekosystémů Strategie AV 21.



Akce se koná s podporou programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů Strategie AV 21.

TERMÍN, REGISTRACE A ODJEZD ÚČAST A JÍZDNÉ ZDARMA!

sobota 20. října 2018

odjezd 9:00 z Prahy |  

návrat kolem 17. hod 

sraz a nástup do autobusu  

na magistrále u Hlavního nádraží  

směr Brno viz hvězdička nebo link níže

https://mapy.cz/s/29pvw

registrace předem je nutná na  

https://www.vodakrajina.eu/news/

vyjezd-zelivka-registrace 

zvonecnik@seznam.cz 

tel.: 776 877 565
Prosíme účastníky o dřívější příchod kvůli ověření registrace (je závazná) a odjezdu přesně v 9:00!

https://mapy.cz/s/29pvw
https://www.vodakrajina.eu/news/vyjezd-zelivka-registrace
https://www.vodakrajina.eu/news/vyjezd-zelivka-registrace
mailto:zvonecnik%40seznam.cz?subject=Registrace%20-%20z%C3%A1jezd%20%C5%BDelivka


O VODNÍ NÁDRŽI

Vodní nádrž Želivka (Švihov) zásobuje 
pitnou vodou sedminu obyvatel ČR. 
Hygienická ochrana přináší různá omezení 
hospodářské činnosti v jejím okolí a rozvoji 
okolního regionu mají pomoci evropské 
projekty. V surové vodě ze Želivky se však 
dnes vyskytují rezidua pesticidů pocházející 
právě ze zemědělské činnosti. Pesticidy 
by měla odbourat připravovaná nákladná 
instalace nových filtrů s aktivním uhlím. 

Navštívíme Vodní dům a okolí přehrady. 
Debatovat budeme možnosti rozvoje okolí 
přehrady a různé způsoby zajišťování pitné 
i užitkové vody v Česku. Akce se koná 
s podporou programu Rozmanitost života 
a zdraví ekosystémů Strategie AV 21. foto: NS Vodní dům



PROVEDOU NÁS A DISKUTOVAT BUDOU

DALŠÍ HOSTÉ V JEDNÁNÍ

ODBORNÍ PRŮVODCI

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. 
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

RNDr. Petr Petřík, PhD. 
Komise pro životní prostředí AV ČR

RNDr. Hana Pánková, Ph.D. 
ČSOP Vlašim

prof. Ing. Josef Fanta, CSc.
Platforma pro krajinu

Ing. Vlastimil Karlík 
Koalice pro řeky

RNDr. Jiří Jakl 
ekolog Zvonečníku a hygienik



autobusový výjezd pro odborníky a veřejnost 

Želivka – vodní zdroj 
sobota 20. října 2018 | odjezd 9:00 z Prahy | 
návrat kolem 17. hod 

sraz na magistrále u Hlavního nádraží  
směr Brno viz mapka  
nebo zde mapy.cz/s/29pvw *

Účast a jízdné zdarma!

registrace předem je nutná a závazná ** 
Registrujte se zde:  
https://www.vodakrajina.eu/news/vyjezd-
zelivka-registrace | zvonecnik@seznam.cz | 
tel.: 776 877 565

SOUHRN INFORMACÍ

Na místo srazu přijďte prosím s předstihem kvůli 
ověření registrace. Odjíždíme přesně v 9:00 h!

 **

 *

https://mapy.cz/s/29pvw
https://www.vodakrajina.eu/news/vyjezd-zelivka-registrace
https://www.vodakrajina.eu/news/vyjezd-zelivka-registrace
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