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Co se osvědčilo, na co si dát pozor: 

 

• všechna povolení zařizovat na 

dobu alespoň o tři roky delší, 

než je původní záměr 

 





Co se osvědčilo, na co si dát pozor: 

 

• nepřijde-li jedna zima, 

neznamená to, že ta další už 

přijde… 

 

 



Text prezentace, obrázky, grafy 

Titul snímku 



V létě 1943 se u Kurska střetlo dva miliony mužů,  

35 tisíc děl, pět tisíc letadel a sedm tisíc tanků  

v největší tankové bitvě v historii.  



     Do Bohdanečského rybníka najelo 20 bagrů  
a desítky nákladních vozidel. Od soumraku do úsvitu 
s vynaložením enormního úsilí a 3 000 l nafty denně 
posunovali bahno ven z rybníka.  







Co se osvědčilo, na co si dát pozor: 

 

• spřátelte se s bagristy 

 

• to, že jste přesvědčeni, že jste 

bagristovi vše detailně vysvětlili, 

ještě neznamená, že to tak ve 

výsledku skutečně bude 

 

 

 

 







Co se osvědčilo, na co si dát pozor: 

 

• základem všeho je do detailu 

propracovaný projekt;  

při jeho přípravě nezapomenout 

na rybáře a bruslaře… 

 

 

 





Děkujeme za pozornost 

Autor prezentace 

Kontakt na autora prezentace 



Co se osvědčilo, na co si dát pozor: 

• na ostrovech lze dělat tůně,  

v tůních na ostrovech lze dělat ostrovy 





 





















Co se osvědčilo, na co si dát pozor: 

• souvislé lemy rákosin na hranici  

s vodou je vhodné rozčlenit; i razantně 







 



 







Z  nelAdně   roztrOušených věcí 

nejkrásnější      usPořádání  

•                      HeraKleitos (B124) 









Co se osvědčilo, na co si dát pozor: 

• pařezy lze bagrem „snadno“ zahrabat  

i několik metrů pod povrch 

 

• zahrabat lze  i nečekaně velké množství 

pařezů 
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Je třeba tancovat rychleji,  

 

než hraje muzika… 





Děkuji za pozornost ! 

Vlastimil Peřina 

vlastimil.perina@nature.cz 


