TĚŽBA

a její dopady
na životní prostředí VIII

26. – 27. září 2019
hotel Zlatá Hvězda,
Litomyšl

program konference
čtvrtek 26. září 2019
8:30 – 9:00

registrace účastníků

9:00 – 9:10

zahájení konference

9:10 – 9:30

Ing. Miroslav Jurda (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
Zákon č. 263/2016 Sb., „Atomový zákon“ a jeho požadavky na organizace
provozující hornickou činnost nebo činnost hornickým způsobem

9:35 – 9:55

Ing. Petr Kastner (Český báňský úřad)
Nakládání s těžebním odpadem

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta)
10:00 – 10:20 Možnosti sanácie environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín
na Slovensku
(Ľubomír Jurkovič)

10:25 – 10:45

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta)
Skúsenosti s prieskumom environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných
surovín na Slovensku
(Peter Šottník)

10:50 – 11:10

Mgr. Martin Kotouč (Česká inspekce životního prostředí)
Těžba štěrkopísku v CHOPAV Kvartér řeky Moravy – zkušenosti ČIŽP

11:15 – 11:35

přestávka

11:35 – 11:55

Ing. Kristýna Šebková, Ph.D. (Českomoravský šterk, a.s.)
Koexistence těžby štěrkopísku (kamene) a ochrany přírody
na provozovnách společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

12:00 – 12:20

Ing. Radim Ptáček, Ph.D. (GEOoffice, s.r.o.)
Průzkum odkaliště 03 z těžby polymetalických rud v Horním Benešově

12:25 – 12:45

Mgr. Marián Petrák, PhD. (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)
Vybrané opuštěné báňské lokality západních Čech jako potenciální
environmentální zátěže

12:50 – 12:55

POSTER

12:55 – 13:00

Ing. Martin Dostalík (Česká geologická služba)
Příklad aplikace geofyzikálních metod při zpřesňování pozic
POSTER
starých důlních jam
(Radek Kučera, Pavel Šír, Jakub Štainbruch)

Mgr. Martin Kresáč (DIAMO, s. p., o. z. TÚU)
Rekultivace Dolu Křižany I

Mgr. Lukáš Jurenka (Česká geologická služba)
Srovnávací analýza minerálního a chemického složení kameniva
13:00 – 13:05 POSTER lomu a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti
azbestu
(Juraj Franců)

13:05 – 13:10

Mgr. Ondrej Brachtýr (Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta)
Mineralogická, geochemická a kvantitatívna charakteristika
POSTER
pevnej fázy transportovanej vo povodiach ovplyvnených banskou
činnosťou
(Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár)

13:10 – 13:15

Mgr. Tomáš Binčík (Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta)
Premena perlitového odpadu na zeolity a možnosti ich využitia
POSTER
pri sanácii banských vôd
(Marek Osacký, Helena Pálková, Martina Vítková, Barbora
Hudcová)

13:20 – 14:30 oběd
14:45

odchod na exkurzi

15:00 – 17:30

exkurze v minipivovaru Veselka

19:30 – 23:30 společenský večer spojený s rautem

pátek 27. září 2019
9:00 – 9:30
9:35 – 9:55

Ing. Radim Ptáček, Ph.D. (GEOoffice, s.r.o.)
Rudé písky Namibie očima „expedičního“ geologa
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (Masarykova univerzita)
Hladiny, průtoky a složení důlních vod v rosicko-oslavanské uhelné pánvi

Mgr. Petr Brůček, Ph.D. (DIAMO, s.p., o. z. SUL Příbram)
10:00 – 10:20 Inovativní technologie na čištění vod kontaminovaných pesticidy
v nestandardních podmínkách (výsypka lomu Hájek)
10:25 – 10:45
10:45 – 11:10
11:15 – 11:35
11:40 – 12:00
12:05

přestávka
Mgr. Martin Kresáč (DIAMO, s. p., o. z. TÚU)
Obnova přirozeného vodního režimu údolní nivy Černého rybníka
Ing. Martin Hummel, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
Možnosti těžby v rámci budování vodní cest

Mgr. Jan Bartoň (GEOtest, a.s.)
Vliv Motolské skládky na životní prostředí
(Jindra Oberhelová)
ukončení konference

organizační pokyny
Konference včetně společenského večera se bude konat ve dnech 26. – 27. září 2019 v hotelu Zlatá
Hvězda, Smetanovo nám. 84, 570 01 Litomyšl, tel.: +420 461 615 338, mobil: +420 734 670 355,
e-mail: recepce.zlata.hvezda@lit.cz a zlata.hvezda@lit.cz.
Závazné přihlášky zašlete do 18. září 2019, 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.
Ubytování organizační výbor nezajišťuje. Pro objednávání přímo v hotelu Zlatá Hvězda prosím
využijte telefon či e-mail, jelikož přes ubytovací portály budou všechna místa obsazena právě naší
opcí. Nezapomeňte uvést, že se budete účastnit konference Těžba a její dopady na životní prostředí.
Cena jednolůžkového pokoje včetně DPH a snídaně činí 1.100,- Kč, dvoulůžkového 1.800,- Kč,
dvoulůžkového pro jednu osobu 1.300,- Kč a apartmá 2.500,- Kč.
Odesláním přihlášky vyjadřují účastník a vysílající organizace závazný souhlas s cenami,
organizačními pokyny i storno podmínkami.

Vložné laskavě uhraďte do 18. září 2019 na číslo účtu 19-5234530277/0100 KB Chrudim, variabilní
symbol 190926, nebo uveďte, že chcete vystavit zálohovou fakturu či vložné uhradíte v hotovosti
na místě. Platba v hotovosti je možná pouze v Kč, nikoli platební kartou. Naše DIČ: CZ15053695,
IČO: 15053695, spis. značka v obchodním rejstříku: C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové
(SWIFT CODE – KOMBCZPP, IBAN – CZ 0801000000195234530277).
vložné

cena s DPH 21 %

na celou akci

3.900 Kč

jednodenní

3.300 Kč

autor referátu (platí pouze pro prvního autora)

2.100 Kč

autor plakátu (platí pouze pro prvního autora)

2.400 Kč

studentské (hradí studenti v denním studiu)

2.700 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (21 %). V ceně vložného je zahrnuta účast na konferenci, sborník
v elektronické podobě, oběd 26. 9. 2019, drobné občerstvení během konference, exkurze a účast
na společenském večeru.
Účastníky z ČR prosíme, aby preferovali úhradu vložného převodem. Účastníkům ze SR vzhledem
k vysokým převodním bankovním poplatkům doporučujeme platbu v hotovosti u registrace.
V případě úhrady převodem ze zahraničí je nutno uhradit převodní bankovní poplatky tak, aby
vložné došlo na účet organizátorů nezkrácené. Nedoplatky Vám s politováním budeme nuceni
dofakturovat. Daňový doklad obdrží účastníci u registrace. Na vyžádání zašleme daňový doklad
dříve.
Exkurze dne 26. září 2019 se může zúčastnit ten, kdo do 18. září 2019 zašle organizátorům
vyplněnou závaznou přihlášku a vyznačí v ní účast na exkurzi, v rámci které se půjdeme podívat
do místního minipivovaru Veselka. Odchod na exkurzi bude 26. září 2019 v 14:45, plánovaný návrat
kolem 17:30 hod.
Stravování i společenský večer bude pro účastníky zajištěno přímo v hotelu Zlatá Hvězda.
Občerstvení, oběd o dvou chodech i večerní raut je zahrnuto ve vložném.
Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to do 18. září 2019. Nestornuje-li účastník
přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené částky dodatečně fakturujeme. Na akci je
možné vyslat náhradníka.
Zájemce o vystavování na konferenci nebo o jiné formy komerční prezentace prosíme, aby
si informace vyžádali u organizátorů.

Informace
a
přihlášky

Bc. Klára
Petráková
Kánská

tel.
602 141
508

e-mail:
klara.kanska@
ekomonitor.cz

závazná přihláška
na konferenci TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII
vyplňte laskavě (zaškrtněte hodící se) a odešlete do 18. září 2019 na adresu:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
nebo e-mailem na klara.kanska@ekomonitor.cz
titul, jméno, příjmení

název a adresa plátce
(firmy)

č. účtu plátce
DIČ a IČ
telefon
e-mail
vložné v Kč včetně 21% DPH
na celou akci

o

3.900,-

jednodenní

o

3.300,-

autor referátu (platí pouze pro 1. autora)

o

2.100,-

autor plakátu (platí pouze pro 1. autora)

o

2.400,-

studentské (studenti v denním studiu)

o

2.700,-

Závazně se přihlašuji k účasti na exkurzi 26. září 2019

o

ANO

o

NE

Přihlašuji se k účasti na konferenci TĚŽBA A JEJÍ DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VIII
(26. – 27. září 2019) v den ………………… (vyplňte pouze v případě jednodenní účasti)
a vložné ve výši ……………………………,- Kč uhradím:
o

pod variabilním symbolem 190926 převodem na č. účtu 19-5234530277/0100

o

v hotovosti v den konání akce

o

pomocí zálohové faktury, o jejíž vystavení tímto žádám

RAZÍTKO A PODPIS

Odesláním závazné přihlášky souhlasím s organizačními pokyny včetně storno podmínek.

