
Pozvánka 

Vypořádání se s dopady hornické činnosti a 
zabezpečení financování potřebných opatření je 
výzvou pro někdejší hornické regiony v Evropě,  
zvláště pak pro Sasko a Českou republiku. 

V rámci letošní 8. mezinárodní hornické konference 
se za účasti mezinárodních referentů bude 
diskutovat o možnostech a šancích zvládání dopadů 
hornické činnosti pomocí využívání stávajících i 
budoucích dotačních prostředků.  

Díky přeshraničnímu česko-saskému EU-projektu 
Cíle-3 „VODAMIN“ se v tomto roce tradiční 
konference obcí z regionu Zwickau-Lugau-
Oelsnitz/Erzgeb., sdružených v iniciativě FLOEZ,  
poprvé uskuteční formou mezinárodní konference               
a ve spolupráci se Saským vrchním báňským úřadem 

Z geografického hlediska se konference zaměří na 
bývalé černouhelné revíry v regionu obcí iniciativy 
FLOEZ. 

Během konference se představí úspěšné iniciativy                 
a projekty posledních let, které byly realizovány                 
m.j. s pomocí evropských dotačních prostředků.  

Věříme, že konference vzbudila Váš zájem a těšíme 
se na shledání ve Zwickau.  

 

S pozdravem a Zdař Bůh! 

 

Dr. Pia Findeiß,  
primátorka města Zwickau 

 

Prof. Dr. Bernhard Cramer                                                     
ředitel Saského vrchního báňského úřadu 

                   Přihláška 

8. mezinárodní hornická 
konference  

19. – 20.  září 2012, radnice, Hauptmarkt 1, 
08056 Zwickau 

Prosíme o zaslání přihlášky 
do 31. července 2012 na  
firmu core-consult, 
Drážďany. 

Fax:  +49 351 40 76 76 77 nebo 
e-mail:  vodamin@core-consult.de 
 
dotazy: +49 351 40 76 76 70 

Tímto se přihlašuji na výše uvedenou akci: 

příjmení:  __________________________________________ 

jméno:  __________________________________________ 

instituce: __________________________________________ 

pozice: __________________________________________ 

adresa: __________________________________________ 

e-mail / tel.: __________________________________________ 

 přenocuji ve Zwickau z 19. na 20. září 2012  

 chci se zúčastnit moderované odborné 
exkurze ve čtvrtek 20. září  2012 

Hotelová rezervace  
Ubytování si prosím zarezervujte do 31. července 

2012 pod heslem „Bergbaukonferenz“ u Tourist 

Information Zwickau, tel: 0049375 2713 244. Další 

informace naleznete na:  www.zwickautourist.de 

- hotel****  jednolůžkový pokoj se   
                                              snídaní od 59,00 € 
- hotel/penzion*** jednolůžkový pokoj se   
                                              snídaní od 45,00 € 
- pokoj v soukromí  ubytování se snídaní  
                                              od  25,00 € 

 

 

 

 

8. mezinárodní  

hornická konference 

2012  
Náklady po ukončení těžby, doba sanace, 

rozvojové potenciály – následky hornické 

činnosti a její výzvy 

19. - 20. září 2012 

09.30 – 16.00 hod 

 

radnice města Zwickau 

Hauptmarkt 1 

08056 Zwickau 

 

 

 

mailto:vodamin@core-consult.de
http://www.zwickautourist.de/


 

Program 

den 1: středa 19. září 2012 

občerstvení,  káva & pečivo (od 08.45) 

Zahájení a přivítání                                                              
(09.30 – 09.50 hod.) 

zdravice 

dr. Pia Findeiß, primátorka města Zwickau 

Resumé od 7. hornické konference. Obsah, cíle a 
očekávaní od 8. hornické konference.  

Dr. Christoph Scheurer, přednosta Zemského okresu 
Zwickau 

část 1 

Pozdní dopady průmyslové těžby černého uhlí                    
– strategie a zkušenosti ze Saska, Severního 
Porýní-Westfálska a České republiky                          
(09.50-11.30 hod.) 

40 let po těžbě černého uhlí v Sasku – sanační a 
rozvojové strategie Svobodného státu Sasko  

Michael Schramm, Saské státní ministerstvo 
hospodářství, dopravy a práce  

dr. Frank Pfeil, Saské státní ministerstvo vnitra 

Náklady po ukončení hornické činnosti – zkušenosti 
ze Severního Porýní-Westfálska  

Technische Fachhochschule Agricola, Bochum 

Černouhelné pánve v Čechách – důsledky těžby a 
požadavky na sanaci v sousední zemi“ 

dr. Petr Jelínek, s.p. DIAMO (CZ) 

Projekt COBRAMAN realizovaný v rámci EU-
programu  CENTRAL EUROPE  

František Kružík, TU Ostrava (CZ) 

polední přestávka                                                                  
(11.30 – 12.30 hod.) 

 

část 2 

Regionální aktivity a evropská podpora 
zvládání dopadů hornické činnosti  
(12:30-13:15 hod.) 

Realizační koncepty, průzkumy a koncepty       
v rámci EU-projektu Cíle-3 „VODAMIN“                      
v regionu iniciativy FLOEZ 

Stephan Uhlig, Saský vrchní báňský úřad 

Doporučení pro region FLOEZ jako výstupy 
projektu ReSource podpořeného                               
z EU-programu  CENTRAL EUROPE  

Carsten Debes, projektový koordinátor 
ReSource 

Sasko a ERDFE: počátek koordinované 
sanace saských čerhouhelných revírů 
(13.15-14.15 hod.) 

Lokální sanační koncepty – potřebnost, cíle, 
obsah, rámcové podmínky ERDF  

dr. Rainer Bergner, Saský vrchní báňský úřad 

Revír Zwickau 

GEOS Ingenieurgesellschaft mbH, Freiberg 

Revír Lugau-Oelsnitz 

DMT Leipzig 

Revír Freital  

GFI Grundwasserforschungsinstitut, Dresden 

Shrnutí, další opatření, výhled  

dr. Rainer Bergner, Saský vrchní báňský úřad 

přestávka                                                                
(14.15 – 14.45 hod.) 

 

 

Aktuální výsledky a poznatky ze 
sanačních a rozvojových opatření                       
v regionu iniciativy FLOEZ                           
(14.45 – 15.45 hod.) 

Průzkumné vrty do zwickovského 
podloží  

Uwe Röder, zástupce vedoucího odboru s.p. 
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 

Výsledky 1. podzemní měřící stanice 
důlních vod v Oelsnitz/Erzgeb. 

Henrike Schubert, Saský zemský úřad životního 
prostředí, zemědělství a geologie   

Projekt“Konzervace štoly Karl-Marx včetně 
dvojité težní věže“ 

Michael Kühn, Saský vrchní báňský úřad 

Dosavadní závěry a další opatření                            
(15.45 – 16.00 hod.) 

Hans-Ludwig Richter, starosta města  
Oelsnitz/Erzgeb. 

 
 den 2: čtvrtek, 20. září 2012 

09.00 – 16.00 hod. 

odborná exkurze (odjezd od radnice 
Zwickau, Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau) 

Moderovaná exkurze, autobusem po 
někdejším čerhouhelném revíru Zwickau-
Lugau-Oelsnitz. Pro partnery projektu 
VODAMIN a zájemce z řad hostů.  

(tlumočeno do češtiny / němčiny) 

 
moderuje: 

dr. Rainer Bergner,                                                    
Saský vrchní báňský úřad 

 


