
 
 „Věda a praxe" 

Ekologicko-technický seminář „Věda a praxe““ je řadou 
seminářů Ústavu pro vývoj technologií, výzkum rašelin a 
přírodních materiálů. Slouží jako fórum a platforma pro 
vědeckou diskusi zástupců vědy, veřejné správy a praxe.  
Zváni jsou všichni studující a zájemci z řad odborné 
veřejnosti. 

Během zimního semestru 2016/2017 jsou tyto semináře jako 
otevřené kurzy součástí interdisciplinárního "Mezinárodního 
vzdělávacího projektu - udržitelné a efektivní využívání 
zdrojů" (TESEUS). Jako referenty se podařilo získat partnery ze 
spolupracujících vzdělávacích institucí a z hospodářské sféry.   

V případě potřeby je zajištěno simultánní tlumočení čeština, 
němčina. V případě , že požadujete zajištění tlumočení, je 
nutno se předem přihlásit telefonicky nebo on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o projektu:    

 
 
 
Hlavní cíl projektu TESUES spočívá ve sloučení různých 
odborností za účelem vytvoření předpokladů pro lepší využití 
regionálních ekologických zdrojů. 
 
 
 

 
"Efektivní využití regionálních zdrojů"je přitom realizováno 
dvěma směry: 
 

1. Sdružení vědeckých a technických zdrojů a využití 
zkušeností zúčastněných ústavů pro vývoj 
interdisciplinárních koncepcí a rozvoj nabídky 
dalšího vzdělávání.  

2. Vytvoření předpokladů pro efektivní využití 
environmentálních zdrojů, především půdy a vody.  
Půdy, zvětralé horniny nebo recyklované materiály 
lze využít jako stavební podloží nebo stavební 
materiál. Optimální využití vlastností těchto 
materiálů a jejich cílené zlepšování představují 
hlavní předmět celého záměru. 
 

V rámci projektu jsou vyvíjeny interdisciplinární metody pro 
udržitelné využití půd, pevných hornin a recyklovaných 
materiálů a pro zavedení nových, mezioborových nabídek 
studia.  
 
Výsledky a další informace k obsahu projektu jsou uvedeny 
na internetových stránkách projektu 

http://teseus.org 

 

Další informace k iTN a nabízeným vzdělávacím akcím 
naleznete rovněž na: 

http://itn.hszg.de 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

iTN – Ekologicko-technický odborný 
seminář  

„Věda a praxe" 
Zimní semestr 2016/2017 

Místo konání akce: 
 

Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci, Budova Haus Z 
IX; místnost 012 
ulice Friedrich-Schneider-Str. 26, D-02763 Zittau 
 
V případě potřeby lze zajistit tlumočení z 
němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny.  
 
Přihlášky: http://itn.hszg.de 
 

Stav 14.10.16©iTN 



 

Program akcí v zimním semestru 
2016/2017  

11.10.2016 14:15 hodin 
Geotechnické modely - idealizace podloží, mechanické 
vlastnosti půd a pevných hornin (část 1.) 
Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Engel, stavební inženýrství 
Vysoká škola technická a hospodářská Drážďany 
(Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden)     

11.10.2016 15:30 hodin 
Geotechnické modely - idealizace podloží, mechanické 
vlastnosti půd a pevných hornin (část 2.) 
Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Engel, stavební inženýrství 
Vysoká škola technická a hospodářská Drážďany       

08.11.2016 14:15 hodin 
Zavádění systému odpadového hospodářství s 
přihlédnutím k objemu vyprodukovaného odpadu na 
univerzitě Taita Taveta University College Keňa 
Carola Hannich, studující oboru Ekologie a životní 
prostředí 
Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci (Hochschule Zittau/Görlitz) 

08.11.2016 15:30 hodin 
Ochrana životního prostředí pomocí geotextilií  
Dipl.-Ing. Rainer Wiedemann 
Firma GSE Lining Technology GmbH spol. s r.o., Hamburk  
 
22.11.2016 14:15 hodin  
Modelování hydrologie skládkových vod, část 1. 
PD Dr. Volkmar Dunger, hydrolog 
Technická univerzita - Báňská akademie (TU Bergakademie) 
Freiberg  

22.11.2016 15:30 hodin  
Modelování hydrologie skládkových vod, část 2. 
(Pozor: místnost PC-Pool Z IVc/C 0.01!!) 
PD Dr. Volkmar Dunger, hydrolog 
Technická univerzita - Báňská akademie (TU Bergakademie) 
Freiberg  
 
 
 

13.12.2016 14:15 hodin 
Příspěvek rostlin k těsnosti izolace povrchu skládky 
Dr. Matthias Kändler,  
Technická univerzita Drážďany - Mezinárodní vysokoškolský 
institut v Žitavě (TU Dresden -IHI Zittau )  

13.12.2016 15:30 hodin 
Technika měření při výstavbě skládek 
Pan Dipl. - Ing. Gerhard Kast, jednatel  
Firma UP GmbH spol. s r.o. ; Chotěbus ( Cottbus) 

20.12.2016 14:15 hodin 
Informační systém pro podporu rozhodování o využití 
krajiny po rekultivaci 
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.  
TU Liberec, MTI  Ústav mechatroniky 
a technické informatiky  

20.12.2016 15:30 hodin 
Geologické a geotechnické požadavky na výstavbu 
skládek na příkladu zařízení v České republice  
Ing. Zdeněk Kudrna, CSc. 
Univerzita Karlova v Praze 

09.11.2016 12:30 hodin – 16:00  
Geotechnické modely - idealizace podloží, mechanické 
vlastnosti 
půdy a pevných hornin  
Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Engel, stavební inženýrství 
Vysoká škola technická a hospodářská Drážďany       
 

 

 

Vedoucí projektu 

 
 

Prof. Dr.-Ing. 
Jürgen I. Schoenherr 
Tel.: +49/3583/612 -4804 
E-mail: j.schoenherr@hszg.de 
 

Kontaktní osoby: 
 

 

 
 

Dipl.-Ing. Ilona Schönfelder 
Tel.: +49/3583/612 -4963 
E-mail: i.schoenfelder @hszg.de 
(Přihlášky) 

  
  

 

Dipl.-Ing. Anett Kupka 
Tel.: +49/3583/612 -4961 
E-mail: a.kupka@hszg.de  
(Přihlášky) 

  

 
 

Dipl.-Ing. Uwe Bartholomäus 
Tel.: +49/3583/612 -4989 
E-mail: u.bartholomaeus @hszg.de 

Přihláška a informace o příjezdových trasách a 
možnostech parkování jsou uvedeny na adrese 

http://itn.hszg.de/aktuelles.html 

Tato akce je podporována v rámci projektu TESEUS z 
Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 
2014 - 2020 na podporu přeshraniční spolupráce - 
registrační číslo projektu  100246598. 

Pro studující jsou akce zdarma. Osvědčení o účasti 
jsou ve formě certifikátu vydávány pořadatelem na 
vyžádání. Předpokladem pro vydání osvědčení je 
účast na nejméně 80% seminářů.  


