
Společnosti 

 
 
 

 

Vás zvou na konferenci 

 

 

TĚŽBA 
 

    

 

 

 
 

 

a její dopady 

na životní prostředí IX 
 

pořádanou 

 

23. a 24. září 2021 

v Kutné Hoře 

1. cirkulář 



 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

devátý ročník konference Těžba a její dopady na životní prostředí bude věnován nejen problematice 

rekultivace území postižených těžbou, ale také jejich revitalizaci a resocializaci, tedy odstranění následků 

těžby a zajištění nového využití takto rekultivovaných lokalit.  

Organizační výbor vyzývá všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné referáty 

a plakátová sdělení, případně aby navrhli další zajímavá témata, která by na konferenci 

mohla zaznít. Přihlášky referátů a posterů odešlete laskavě zároveň s předběžnou přihláškou 

na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, popř. na e-mailovou 

adresu: klara.kanska@ekomonitor.cz do 6. 6. 2021 v elektronické formě (Word, Excel, rozsah ½ strany 

A4, řádkování jednoduché). 

 

Tematické bloky 
 

 Legislativa spojená s těžbou nerostných surovin a těžebním odpadem 

 Průzkum a těžba nerostných surovin (rudy, nerudy, kaustobiolity) 

 Nové perspektivy těžby nerostných surovin 

 Hodnocení vlivu a analýza rizika těžby nerostných surovin na životní prostředí 

 Sanace, rekultivace, revitalizace a resocializace oblastí postižených těžbou 

 Problematika důlních vod a nakládání s nimi 

 Ohlédnutí za významnými osobnostmi průzkumu a těžby nerostných surovin 

 
 
 
 
 

Programový a organizační výbor konference  

 

 

Důležité informace 

Konference proběhne buď on-line, prezenčně popřípadě kombinovaně a vše se bude řídit aktuální 
epidemiologickou situací a nařízením vlády. Cirkulář je zveřejňován především pro to, abyste věděli, že 
konference se konat bude a v jakém termínu. 

Bližší informace ke konferenci budou upřesněny v pozvánce a na našich internetových stránkách 
www.ekomonitor.cz. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. doc. Mgr. Peter Šottník, PhD. 

Mgr. Marián Petrák, PhD. Ing. Pavel Vostarek RNDr. Petr Vohnout 

Bc. Klára Petráková Kánská Bc. Alena Pecinová 
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Důležité termíny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační pokyny 
 Konference se bude konat ve dnech 23. – 24. září 2021 v Kutné Hoře. 

 Předběžné přihlášky prosím zasílejte do 6. 6. 2021 na e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz.  

 Předběžná výše vložného bez DPH je 3.300,- Kč, pro autory do 2.100,- Kč bez DPH. 

Ve vložném je zahrnuta účast na konferenci, sborník v elektronické podobě, drobné 

občerstvení, oběd 23. 9. 2021, společenský večer a případná exkurze včetně dopravy. V ceně 

není zahrnuto ubytování.  

 Pokud bude konference probíhat on-line, cena bude upravena a zveřejněna v pozvánce. 

 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. 

  

  

Bc. Klára Petráková Kánská 

mobil: 602 141 508, 

e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky referátů a diskusních příspěvků 6. 6. 2021 

Předběžné přihlášky k pasivní účasti 6. 6. 2021 

Sdělení o přijetí referátů a diskusních příspěvků 20. 6. 2021 

Zaslání příspěvků do sborníku 20. 8. 2021 

Přihlášení inzerce ve sborníku, výstavní stůl … 20. 8. 2021 

Předběžný termín pro závazné přihlášky a úhradu vložného  16. 9. 2021 
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TĚŽBA a její dopady 

na životní prostředí IX  
 

Předběžná přihláška 

vyplňte (hodící se označte) a odešlete do 6. června 2021 na adresu: 

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

klara.kanska@ekomonitor.cz. 

 

titul, jméno, příjmení  

firma  

kontaktní adresa 
(vč. PSČ) 

 

tel.  

e-mail kontaktní  

e-mail na účastníka 
(pokud je jiný než 
kontaktní) 

 

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 

název referátu nebo  
plakát. sdělení  
a abstrakt 

 
 
 
 
 

 
datum, podpis 

 

 

 

 

mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz

