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Vás zvou na konferenci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

porádanou ve dnech  

19. a 20. zárí 2017 

v Hotelu Cascade, Most 

 

TĚŽBA a její dopady  

na životní prostředí VII 



programový a organizační výbor konference 

 

 

 

 

 

 

program konference 

úterý 19. září 2017 

8:30 – 9:00 registrace účastníků 

9:00 – 9:10 zahájení konference 

9:10 – 9:30 
Mgr. David Grycz (Green Gas DPB, a.s.) 

Model zatápění ostravské části OKR 

9:35 – 9:55 
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (Masarykova univerzita) 

Transportně-reakční model vývoje důlních vod na uranovém ložisku 

10:00 – 10:20 
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (Masarykova univerzita) 

Geochemický vývoj důlních vod na uranovém ložisku Rožná 

10:25 – 10:45 

Ing. Josef Tomášek, CSc. (Středisko odpadů Mníšek s.r.o.) 

Problematika kvality vod odkališť Mydlovary a v okolí 

(Zbyněk Skála, Josef Vacek) 

10:50 – 11:15 přestávka 

11:15 – 11:35 

Ing. Pavel Rychtařík (DIAMO, státní podnik) 

Nová koncepce sanace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram - 

koncepce sanace 

11:40 – 12:00 

Ing. Ladislav Pašek (DIAMO, státní podnik) 

Nová koncepce sanace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram - 

technické řešení sanace 

12:05 – 12:25 

Ing. Leo Kallista (DIAMO, státní podnik) 

Nová koncepce sanace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram - 

využitelnost odvalových materiálů jako základní parametr sanace 

12:30 – 12:50 
Bc. Roman Hadacz (GEOtest, a.s.) 

Zhodnocení zabezpečení starých důlních děl v ČR 

12:55 – 14:00 oběd 

14:00 – 14:20 

JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D. (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 

Karlovy) 

Vybrané právní otázky využití přírodě blízké obnovy území po těžbě 

14:25 – 14:45 

Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. (Centrum pro otázky životního prostředí 

Univerzity Karlovy) 

Rozdíly v preferencích obyvatel vůči rekultivovaným a sukcesí vzniklým 

porostům v post-těžební krajině 

(Jan Melichar) 

14:50 – 15:10 

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, 

Prírodovedecká fakulta) 

Geochemické hodnotenie kontaminácie životného prostredia v oblasti 

opusteného Hg ložiska Merník (východné Slovensko) 

(Tatsiana Kulikova, Peter Šottník, Peter Sekula, Edgar Hiller) 

doc. RNDr. Josef ZEMAN, CSc. 
 

prof. Dr. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc. 

prof. Mgr. Ing. 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 



15:15 – 15:35 

Mgr. Peter Šottník, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká 

fakulta) 

Analýza rizika území po ťažbe nerastných surovín na príklade lokality Slovinky 

(Spišsko-gemerské rudohorie) 

(Ľubomír Jurkovič, Katarína Peťková, Peter Sekula) 

15:40 – 16:00 
RNDr. Petr Vohnout (Palivový kombinát Ústí, státní podnik) 

Důl Boží požehnání Kynšperk nad Ohří Pochlovice 

16:05 – 16:25 přestávka 

16:25 – 16:45 

Ing. František Kružík (Ing. František Kružík) 

Rizika z nestability výsypek v sousedství zatopených lomů v Severočeské 

pánvi 

16:50 – 16:55 POSTER 

Mgr. Boris Urbánek (GEOtest, a.s.) 

Revitalizace území postiženého těžební činností na lokalitě 

Mojkovac v Černé Hoře 

16:55 – 17:00 POSTER 

Ing. Kateřina Kaprová (Centrum pro otázky životního prostředí 

Univerzity Karlovy) 

Společenské přínosy a ekosystémové služby rekultivované krajiny 

(Jan Melichar, Markéta Braun Kohlová) 

17:00 – 17:05 POSTER 

Ing. Irena Šupíková, Ph.D. (AQUATEST a.s.) 

Pasivní systémy pro čištění důlních vod znečištěných chlorovanými 

pesticidy 

19:00 – 0:00 společenský večer spojený s rautem 
 

středa 20. září 2017 

9:00 – 9:20 
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (Univerzita Karlova v Praze) 

Půdní biologie a obnova ekosystémů 

9:25 – 9:45 

RNDr. Ivo Přikryl (ENKI o.p.s.) 

Možnosti přírodně blízkých způsobů obnovy na území po těžbě nerostných 

surovin 

10:15 odjezd na exkurzi 

10:30 – 13:00 exkurze v Uhelném safari 

13:05 odjezd z exkurze 

13:15 ukončení konference 
 

 

organizační pokyny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference včetně společenského večera 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.  

Závazné přihlášky zašlete do 10. září 2017, a to na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, nebo na e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz. 

Organizátoři nezajišťují ubytování pro účastníky ani lektory. Ubytování si zajišťuje každý účastník 

samostatně. V hotelu Cascade je pro účastníky rezervována do 31. července 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. 
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INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 
Bc. 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 

V ceně vložného je zahrnut odborný program, sborník, drobné občerstvení během konference, 

exkurze včetně dopravy, oběd 19. září 2017 v Hotelu Cascade a účast na společenském večeru 

pořádaném také v Hotelu Cascade. 

vložné cena s DPH 21 % 

na celou akci 3.800 Kč 

jednodenní 3.200 Kč 

autor referátu (platí pouze pro prvního autora) 2.000 Kč 

autor plakátu (platí pouze pro prvního autora) 2.300 Kč 

studentské 2.700 Kč 
 

Vložné nám laskavě uhraďte do 10. září 2017 na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim, variabilní 

symbol 170919. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v obchodním rejstříku: C 

1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Účastníkům ze SR doporučujeme platbu hotovostní, 

jelikož při platbě převodem je nutné uhradit bankovní poplatky tak, aby vložné došlo na účet 

organizátorů nezkrácené (= v plné výši). Nedoplatky budou muset organizátoři vyfakturovat. IBAN 

CZ0801000000195234530277, SWIFT CODE – COMBCZPPXXX. Úhrada v eurech na místě a kartou není 

možná. 

Exkurze proběhne druhý den konference, tedy 20. září 2017, v Uhelném safari. Odjíždět budeme 

v čase 10:15 přímo od hotelu Cascade. Prosíme všechny, aby svůj zájem o účast na exkurzi 

závazně vyznačili přímo do přihlášky. Počty musíme hlásit předem a navíc jsou důležité kvůli 

autobusu/autobusům. Cena za účast na exkurzi včetně dopravy je zahrnuta ve vložném. 

Zúčastnit exkurze se může pouze ten, kdo zaplatí vložné. 

Podmínky pro účast na exkurzi: Je nutné mít pevné uzavřené kotníkové boty s plochou 

podrážkou. Účastník v nevhodné obuvi (pantofle, otevřená či prstová obuv apod.) nebude 

do skupiny zařazen. Účast na Uhelném safari nedoporučujeme těhotným ženám. V průběhu 

exkurze platí přísný zákaz pití alkoholických nápojů včetně piva.  

Daňové doklady obdrží účastníci u registrace.  Na vyžádání zašleme daňový doklad dříve. 

Účast na akci Vám potvrdíme, pokud přihlášku zašlete naskenovanou v příloze e-mailu. 

Podpisem a odesláním přihlášky vyjadřují účastník a vysílající organizace závazný souhlas 

s cenami, organizačními pokyny i storno podmínkami. 

Stornovat přihlášku lze pouze písemně, a to do 10. září 2017. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, 

uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Uvedete-li jako 

způsob platby „hotově u registrace“ a nestornujete-li svoji účast, bude Vám v případě Vaší 

nepřítomnosti na konferenci vystavena faktura na vložné a zaslán sborník přednášek. Vyslání 

náhradníka je možné. 

V případě, že si rozmyslíte svou účast na exkurzi, velice Vás prosíme o nahlášení na e-mail: 

klara.kanska@ekomonitor.cz do 10. září 2017. Děkujeme! 
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závazná přihláška 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

titul, jméno, příjmení   

 

název a adresa plátce (firmy)  

č. účtu plátce  

DIČ a IČO  

telefon  

e-mail  

vložné v Kč včetně 21% DPH 

na celou akci 3.800,- 

jednodenní 3.200,- 

autor referátu (platí pouze pro 1. autora) 2.000,- 

autor plakátu (platí pouze pro 1. autora) 2.300,- 

studentské 2.700,- 

Závazně se přihlašuji k účasti na exkurzi 20. září 2017 ANO  * NE   * 

Přihlašuji se k účasti na konferenci TĚŽBA A JEJÍ DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VII (19. – 20. září 2017) 

v den ………………… (vyplňte pouze v případě jednodenní účasti) 

 vložné uhradím pod variabilním symbolem 170919 převodem na č. účtu 19-5234530277/0100 *  

 vložné uhradím v hotovosti v den konání akce * 

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 pořádáním konferencí a seminářů. 

RAZÍTKO A PODPIS 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím s organizačními pokyny včetně storno podmínek. 

 

na konferenci TĚŽBA A JEJÍ DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VII 

vyplňte laskavě (* škrtněte, co se nehodí) a odešlete do 10. září 2017 na adresu: 

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

nebo e-mailem na klara.kanska@ekomonitor.cz 


