
Odborný seminá ř - Krajina a t ěžba (nejen) St řední Moravy - SCRIPT 

 

Datum:   11.2.2016 

Místo:    Univerzita Palackého v Olomouci , Filmový sál, Univerzitní 3  

 

Program:  

8:30 – 9:00    Registrace 

9:00 – 9:10    Úvodní slovo  

I. Machar, K. Lorek 

 

9:10 – 10:40    Trendy v obnov ě krajiny po t ěžbě 

K. Prach (Jihočeská univerzita a Botanický ústav AV ČR, Třeboň) 30 min 

- biodiverzita a obnova krajiny po zásazích/těžbě  

- krajinné měřítko, ekologie krajiny 

 

T. Gremlica (Ústav pro ekopolitiku) 30 min 

- způsoby rekultivací, jejich vhodnost v různých podmínkách na konkrétních příkladech 

- legislativa (EIA, ZPF,…) 

 

K. Botková (Českomoravský štěrk, a.s.) 15 min 

- možnosti a aktivity těžební společnosti - PMB, ochrana druhů, QLA, projekt Lomy pro 
včely, infotabule, monitoring, přírodě blízká obnova 

 

11:00 – 12:30     Praktické aspekty a p říklady  

K. Řehounková (Jihočeská univerzita) 20 min 

- QLA – představení a stručná rekapitulace dění na Cepu + jak organizovat projekt 

- aktivity v jižních Čechách a další probíhající výzkumy 

 



D. Póč (Těžební unie) 20 min 

- aktivity a cíl Těžební unie 

- představení soutěže Zelený most  

 

H. Psotová (Arvita P) 20 min 

- specifika projektování rekultivačních projektů (např. ve srovnání s prvky ÚSES) 

- problémy při navrhování (nejen) přírodě blízké rekultivace z pohledu projektanta 

 

K. Žaludková (Escargot, o.p.s.) 15 min 

- Kurovický lom – představení 

- aktivity spojené s lomem a vzdělávání veřejnosti 

 

12:50 – 14:20    Specifika a potenciál krajiny St řední Moravy  

M. Servus (AOPK Správa CHKO Litovelské Pomoraví) 20 min 

- specifika a potenciál krajiny Střední Moravy 

- NATURA/ochrana přírody a těžba 

 

J. Šírek (Mikroregion Střední Haná) 20 min 

- obnova krajiny a očekávání veřejnosti 

 

Z. Vermouzek (Česká společnost ornitologická) 20 min 

- projekty spolupráce ČSO + těžební organizace 

- potřeba a možnosti podpory různých druhů po ukončení těžby i v jejím průběhu 

   

14:20 – 14:30    Záv ěrečné slovo  

I. Machar  

 

Následuje raut a volná diskuze, v sále výroční schůze členů CZ-IALE. 


