Blokové cvičení , červen 2011
Výukový blok v Ústí nad Labem
Toto blokové cvičení na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad

22. 6. 2011-----------------------------------------------------------místo konání:

učebna (4. patro č. 418)

Labem, je další výukovou akcí v rámci společného česko -

Zahájení: dne 20. 6. 2011 v 9. 45 hod - v učebně Fakulty

německého vzdělávacího projektu. Navazuje na předešlé

ţivotního prostředí UJEP

skládkách.

bloky v Dráţďanech a Ţitavě

(4. patro č. 418)

Ing. Kreníková

tématikou rekultivací

v průmyslově postiţených regionech, coţ je téma společné

8.30 – 12. 00 hod Rekultivace a terénní úpravy na

12. 00 – 13. 00 hod. přestávka na oběd

pro celou oblast českého i saského dotačního území.

Adresa:

Stejnou formou, t.j odbornými přednáškami, laboratorními

Fakulta ţivotního prostředí

cvičeními doplněnými o praktické ukázky v rámci exkurze

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

18. 00 – 20. 00 hod Hodnocení teoretické části výukového

rozšíří znalosti účastníků a propojí získané informace do

Králova výšina 7

bloku , občerstvení

interdisciplinárního pohledu.

Ústí nad Labem 400 96

13. 00 – 16. 00 hod Těţba a obnova území SD Chomutov
V.Ondráček

Hlavní body studijního bloku jsou:
-

Horninové prostředí - (Blaţková)
Obnova krajiny - revitalizace - (Vráblíková)
Lesnické rekultivace - (Šefl)
Rekultivace na skládkách - (Kreníková)
Obnova území po těţbě - (Kašpar.)

23. 6. 2011------------------------------------------------------------

Program přednášek:

místo konání:

8. 30 – 10. 00 hod přejezd autobusem do Stráţe pod
místo konání:

učebna (4. patro č. 418)
Antropogenní vliv na horninové

10. 00 -12. 00 hod

Teoretické i praktické práce budou probíhat v laboratořích
Výzkumného ústavu hnědého uhlí v Mostě.

přednášející:

Doc.Blaţková

12. 00 -13. 00 hod

přestávka na oběd

Exkurze ukázek realizovaných rekultivací je vedena oblastí
Severočeské hnědouhelné pánve.

13. 00 -16. 00 hod.

Rekultivace a revitalizace návrhy

Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc
Doc. RNDr Miroslava Blaţková, Ph.D

Ralskem

20. 6. 2011------------------------------------------------------------

Přednášky se budou konat v prostorách Fakulty ţivotního
prostředí.

Program studijního bloku je vhodný pro odborníky z praxe,
jako jsou projekční firmy, zemědělská zařízení, orgány státní
správy, studující v příslušných oborech apod.

Diamo n.p. Stráž pod Ralskem

prostředí

postupů
Prof. Vráblíková
21. 6. 2011-----------------------------------------------------------místo konání:

učebna (4. patro č. 418)

8. 30 - 12. 00 hod Příklady rekultivací ve Vršanské uhelné
spol.
Ing. Jiří Kašpar, Bc. Lenka Mesková
12. 00 - 13. 00 hod přestávka na oběd
13. 00 - 16. 00 hod Legislativní rámec volby sadebního
materiálu při lesních rekultivacích
Ing. Šefl

10. 00 – 13. 00 hod přednáška a praxe v laboratořích
13. 00 – 14. 00hod přestávka na oběd
14. 00 – 16. 00 hod přeprava do Ústí nad Labem
16. 00 hod

ukončení výukového bloku

Mapka místa:
Krátké představení vzdělávacího projektu:

Přihlášky:

V uplynulých letech se zřetelně ukázaly vlivy změn
klimatu. Extrémní povětrnostní podmínky mají za
následek mimo jiné škody na inţenýrských stavbách.
Komplexní úkoly při projektování, realizaci a
monitoringu ekologických projektů mimo jiné
v případě rekultivačních opatření, v oblasti zemního
stavitelství a stavby hrází stejně jako v protipovodňové
ochraně vyţadují úzkou spolupráci nejrůznějších
odborností. Vědy o stavebnictví, zemědělství a
ekologii se v průběhu času v souladu se svými cíli a
úkoly různě specializovaly, z čehoţ vznikly různé
přístupy a postupy při řešení problémů. Z důvodů
chybějícího interdisciplinárního pokroku dochází k
různému hodnocení problémů a v důsledku toho i
k jejich výlučně odborně - specifickému řešení.
V rámci tohoto vzdělávacího projektu, podpořeného
z programu Cíl 3, bude inicializován interdisciplinární
vzdělávací
program,
v jehoţ
rámci
budou
zprostředkovány vědecké a praktické schopnosti a
dovednosti agrotechniky, ekologických věd a
geotechniky, které jsou nutné pro řešení projektů
rekultivací a přírodě blízkého způsobu konstrukce
zemních staveb, hrází a protipovodňové ochrany. Toto
mezioborové,
vědecké
porozumění
má
být
prohloubeno a podpořeno.
Program je rozčleněn do tří pilířů:

1. Interdisciplinární bloková cvičení
2. Konference, workshopy a semináře
3. Laboratorní a terénní praxe a exkurze
Přeshraniční vzdělávací projekt, podpořený z
programu Cíl 3 / Ziel 3 je primárně zaměřen na
studenty a vědecký personál vysokých škol a na
zástupce veřejné správy a zástupců z praxe. Po úspěšné
účasti na tomto vzdělávacím projektu obdrţí kaţdý
z účastníků certifikát, podepsaný zúčastněnými
vysokými školami.
Další informace: www.ziel-3.de

Interdisciplinární česko-německý projekt –
Zemní práce a rekultivace

Blokové cvičení, červen 2011
Formulář přihlášky je umístěn na internetové adrese
www.ziel-3.de. Pro přijetí přihlášky na UJEP v Ústí na
Labem je přihláška závazná. Odhlášení / storno účasti
je moţno provést písemně nejpozději 14 dní před
zahájením akce.
V případě nepřítomnosti přihlášeného účastníka budou
účtovány vzniklé náklady. Zastoupení přihlášeného
účastníka je moţné. V případě dotazů se obracejte na
níţe uvedené kontaktní osoby.
Všechny akce jsou simultánně tlumočeny (čeština,
němčina). Účastníci obdrţí detailní materiály
s pracovními návody a předtisky protokolů.
Počet účastníků blokových cvičení je omezen na 30.
Rozhodující pro zařazení do této vzdělávací akce je
přijetí písemné přihlášky.
Účastnický poplatek:
Pro účastníky z programového území** je účast
zdarma.
Pro účastníky z oblasti mimo programové území činí
účastnický poplatek 70,00 €/ den.
** http://www.ziel3cil3.eu/de/foerdergrundlagen/foerdergebiet/index.html

Základy agrotechniky a vegetačně technické
základy
(revitalizace a odpady)

Pořadatel:
Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem
Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc
Místo konání:
Fakulta ţivotního prostředí
Králova výšina 7, Ústí nad Labem
Kontaktní adresa:

Fakulta ţivotního prostředí, UJEP Ústí nad
Labem
Doc. RNDr. Miroslava Blaţková, Ph.D.
Tel.: +420 475 284 144
e-mail:miroslava.blazkova@ujep.cz

