
 
 

 

 

  

 
 

 

TĚŽBA a její dopady  

na životní prostředí VII 
 

19. a 20. září 2017 

Hotel Cascade, Most 
  

  

  

 

 
   

 

Zveme Vás na konferenci 

1. cirkulář 



 

 

 

 

Programový a organizační výbor konference 

 

 

 
 

 

Důležité termíny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 

V rámci exkurze se podíváme do těžebních lokalit  

(do lomů) za plného provozu a na rekultivace pod 

názvem Uhelné safari, které funguje již od roku 2009. 

Budeme se tedy moci zblízka seznámit s technologií těžby 

hnědého uhlí, ale i obnovou krajiny po těžbě. Nás bude 

čekat konkrétně trasa 3, tedy Areál Benedikt, Hipodrom Most, vyhlídková terasa lomu Vršany, 

vodní dílo Vrbenský (Matylda), areál děkanského kostela a jezero Most. A na co konkrétně 

se můžete těšit? Z technologie na KU 800, KU 300, ZP 6600, z geologie na uhelnou sloj, nadložní 

zeminy (jíly, jílovce), z biologie na kachnu divokou, poštolku, zajíce polního a skokana 

hnědého a z ekologie na mokřady, bylinné vegetace a slanobytné rostliny. Více informací 

najdete na: http://www.uhelnesafari.cz/cz/index.html. 

 

 

doc. RNDr. Josef ZEMAN, CSc.  prof. Dr. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc. 

prof. Ing. Mgr. Jan FROUZ, CSc.  RNDr. Ľubomír JURKOVIČ, PhD. 

Mgr. Peter ŠOTTNÍK, PhD.  Ing. Pavel VOSTAREK 

RNDr. Petr VOHNOUT  Ing. František KRUŽÍK 

Bc. Klára PETRÁKOVÁ KÁNSKÁ 
 

Bc. Alena PECINOVÁ 

PŘIHLÁŠKY REFERÁTŮ A DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 31. 5. 2017 

SDĚLENÍ O PŘIJETÍ REFERÁTŮ A DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 12. 6. 2017 

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY K PASIVNÍ ÚČASTI 31. 5. 2017 

ZASLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKU 31. 7. 2017 

PŘIHLÁŠENÍ INZERCE VE SBORNÍKU, VÝSTAVNÍ STŮL … 31. 7. 2017 

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN PRO ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A ÚHRADU VLOŽNÉHO  10. 9. 2017 

Organizační výbor zve všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné 

referáty popř. plakátová sdělení, která by mohla zaznít na konferenci TĚŽBA a její 

dopady na životní prostředí VII. 

Přihlášky referátů a posterů odešlete prosím zároveň s předběžnou přihláškou 

na e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz, popř. na adresu Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, do 31. 5. 2017. 

http://www.uhelnesafari.cz/cz/index.html
mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz


Předběžný harmonogram 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Organizační pokyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ 19. ZÁŘÍ 

9:00 – 18:00 ODBORNÝ PROGRAM 

19:30 – 23:30 SPOLEČENSKÝ VEČER 

STŘEDA 20. ZÁŘÍ 

9:00 – 10:10 ODBORNÝ PROGRAM 

10:30 – 13:00 EXKURZE DO UHELNÉHO SAFARI 

13:05 ODJEZD AUTOBUSEM ZPĚT K HOTELU A UKONČENÍ KONFERENCE 

 Konference se bude konat ve dnech 19. – 20. září 2017 v hotelu Cascade, 

Radniční 3, 434 01 Most, tel.: +420 476 703 250, mobil: +420 773 689 056,  

fax: + 420 476 703 137, e-mail: hotel@hotel-cascade.cz. 
 

 V rámci exkurze se letos podíváme do Uhelného safari. Exkurze bude pro 

účastníky konference včetně dopravy zdarma. 
 

 Předběžné přihlášky zasílejte do 31. 5. 2017 na e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz.  
 

 Předběžná výše vložného bez DPH je 3.100,- Kč, pro autory do 2.100,- Kč bez 

DPH. Ve vložném je zahrnut sborník, exkurze včetně dopravy, drobné 

občerstvení během přestávek, oběd a účast na společenském večeru. V ceně 

není zahrnuto ubytování. 
 

 Organizátoři ubytování pro účastníky nezajišťují. Ubytování si zajišťuje každý 

účastník samostatně. V hotelu Cascade je pro účastníky rezervována  

do 31. 7. 2017 ubytovací kapacita. Účastníci si v rámci této kapacity 

objednávají a hradí ubytování sami přímo v hotelu. Při objednávce se prosím 

přihlašujte pod heslem: „EKOMONITOR“. Díky tomu pro Vás bude pokoj 

zamluven za smluvní cenu, a to 1.050,- Kč/ noc včetně DPH a snídaně 

za jednolůžkový pokoj a 1.300,- Kč/ noc včetně snídaně a DPH za dvoulůžkový 

pokoj.  

 

 Definitivní ceny, program a další potřebné informace budou obsaženy 

ve druhém cirkuláři. 

 

 Zájemce o komerční prezentaci (výstavní stolky, inzerce ve sborníku, komerční 

přednášky apod.) prosíme, aby si bližší informace vyžádali co nejdříve 

na adrese: klara.kanska@ekomonitor.cz. 

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 

Klára Petráková Kánská 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, mobil: 602 141 508, 

e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 

mailto:hotel@hotel-cascade.cz
mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz
mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz


 

 

 

 

 

 

titul, jméno, příjmení 
 

 

firma  

kontaktní adresa 

(vč. PSČ) 

 

tel.  

e-mail  

mám zájem 

o účast formou 

(zaškrtněte přísl. 

okénko) 

referátu nebo plakátového sdělení krátkého (= komerčního) sdělení 

pouze referátu komerční výstavky (výstavní stůl) 

pouze plakátového sdělení inzerce ve sborníku 

jako účastník 
rozdávání propagačních 

materiálů  

 chci se předběžně zúčastnit exkurze dne 20. září 2017 ano  ne 

název referátu nebo  

plakát. sdělení  

a abstrakt 

 

 

 

 

 

 

datum, podpis 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník odesláním 

této přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro 

účely administrativy spojené s pořádání konferencí a seminářů. 

 

 

Předběžná přihláška 
vyplňte a odešlete do 31. května 2017 na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, 

klara.kanska@ekomonitor.cz. 
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