
Pokyny k workshopu:

Konferenční poplatek pro:
zástupce orgánů veřejné správy / vysokých škol:  90,- € / 2.500,- CZK
Zástupci firem / projekčních kanceláří:        90,- € / 2.500,- CZK
Firemní prezentace:  na dotázání
Přednášející : zdarma
Studující (pouze účast na přednáškách): zdarma

Služby:
Konferenčními  jazyky  jsou  čeština  a  němčina,  simultánní
tlumočení  je  zajištěno. Na  workshopu  budou  k  dispozici
konferenční materiály s abstrakty v češtině a němčině. 
Odborné  příspěvky  budou publikovány  jako  "Vědecké  spisy"
Ústavu  iTN  (Ústav  pro  vývoj  technologií,  výzkum  rašelin
a přírodních materiálů) a zveřejněny na internetu.
Konferenční poplatek zahrnuje cenu za konferenční materiály,
občerstvení o přestávkách a společenský večer (bez nápojů).

Přihláška:
Uzávěrka přihlášek je 26.10.2015. Po obdržení přihlášky Vám
bude pořadateli zaslána faktura. Současně je možná hotovostní
úhrada  na  místě  v  sekretariátu  konference  a  to  v  českých
korunách [CZK] nebo v eurech [€].
Formulář přihlášky naleznete na uvedené internetové stránce 
(http://itn.hszg.de). Na ní je k dispozici rovněž elektronická 
přihláška.

Storno:
Storno  je  nutno  doručit  v  písemné  formě  na  dále  uvedenou
kontaktní  adresu. V případě  stornování  účasti  do  26.10.2015
bude konferenční poplatek po odečtení  stornopoplatku ve výši
40,-  €  vrácen. Účast  na  konferenci  je  přenositelná  na  jinou
osobu.

Ubytování:
Pořadatel  konference  sjednal  pod  heslem  „Deponie“  slevy
v žitavských hotelech. Seznam hotelů je k dispozici na internetu
(http://itn.hszg.de).
Využijte možností parkování ve Vašem hotelu nebo následující
veřejná parkoviště v Žitavě:   
 Parkoviště na Novém Městě - Neustadt 14; 
 Parkovací  dům  u  městských  lázní  -  Am  Stadtbad,  ulice

Poststraße 5;
 Parkovací dům, ulice Pfarrstraße 3; 
 Parkoviště, ulice  Breite Straße 6;
 Parkoviště, ulice  Baderstraße 14; 
 Parkoviště u menzy, ulice Hochwaldstraße 12

Informace na internetu:
http://itn.hszg.de
http://skladky.tul.cz

Konferenční telefon: +49-(0)151-43115545

Místo konference: radnice v Žitavě, hlavní sál 
                                (Rathaus Zittau, Bürgersaal)
                                náměstí Markt 1, 02763 Zittau

Kontakt:
Hochschule Zittau/Görlitz

Th.-Körner-Allee 16, 02763 Zittau

Institut für Verfahrensentwicklung,
Torf- und Naturstoff-Forschung
Friedrich-Schneider-Str. 26, Zittau

Dipl.-Ing. Uwe Bartholomäus
Tel.:  +49-(0)3583-612-3490

Tel. Sekretariat +49-(0)3583-612-3481
Fax: +49-(0)3583-61-1388
u.bartholomaeus@hszg.de

Technická univerzita v Liberci
MTI - Ústav mechatroniky a technické informatiky 

Ing. Lukáš Zedek, Ph.D.
Tel: +420 485 353 019

zedekl2007@gmail.com 
Studentská 2, 46117 Liberec, CZ

Stav: 15.10.2015

11. SKLÁDKOVÝ WORKSHOP
ŽITAVA–LIBEREC 2015

Udržitelné zabezpečení skládek,
využití ploch a zdrojů 

5. a 6. listopadu 2015 v Žitavě

Pořadatel:
Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG)

iTN-Institut für Verfahrensentwicklung,
Torf- und Naturstoff-Forschung
Prof. Dr.-Ing. J. I. Schoenherr

Technická univerzita v Liberci (TUL)
MTI - Ústav mechatroniky a technické informatiky

doc. Ing. J. Šembera, Ph.D.

http://itn.hszg.de/
mailto:u.bartholomaeus@hszg.de
http://skladky.tul.cz/


Program:   Skládkový workshop Žitava - Liberec 2015

Udržitelné zajištění skládek, využití ploch a zdrojů.

Popis problematiky:

Až  do  roku  2020  lze  pro  celou  Evropskou  unii  konstatovat
nutnost  řešení  koherentního  prosazování  cílů  odpadového
hospodářství. V zemích, které spolu v česko-německo-polském
trojzemí  sousedí,  stejně  jako  v dalších  východoevropských
členských zemích EU, je stav v této oblasti rozdílný. Skládkový
workshop   Žitava  -  Liberec  je  tak  předurčen  pro  diskuse
o výzkumu a strategiích realizace.
Naše  konference  nabízí  rozmanité  a  různé  pohledy
přednášejících  a  účastníků  konference  na  tuto  problematiku.
Cílem je interdisciplinární a interkulturní vývoj metod, postupů
a  strategií  pro  udržitelné  řešení  problémů,  spojených  se
skládkami,  odpadovým  hospodářstvím,  využitím  surovin
a ploch.

Čtvrtek 05. 11. 2015

9:00 až 9:20: Zahájení konference

• Přivítání a zahájení 11. Skládkového workshopu 

  J. Schoenherr; Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci

J. Šembera; Technická univerzita v Liberci

• Zdravice rektorů a starosty města

9:20 až 11:00 První blok: Úvod do tematiky, nové aspekty 
a potřebnost skládek

• Standardy kvality, platné pro celou Spolkovou republiku 
Německo a posuzování vhodnosti stavebních hmot pro 
použití na skládkách

W. Bräcker; Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim 
(Inspektorát bezpečnosti práce, životního prostředí 
a ochrany spotřebitelů) pracovní skupina ad-hoc pro 
techniku skládkování

• Novela zákona 185/2001 Sb. o nakládání s odpady
V. Kuncl; Inisofts.r.o. Liberec

• Nejdůležitější změny odpadového zákona z pohledu ČAOH 
a jejich dopad na ekonomiku  OH

P. Havelka; Česká asociace odpadového hospodářství
Praha

• K plánování skládek minerálních odpadů v Berlíně 
a Braniborsku

U. Stock;  Zemský úřad pro životní prostředí, zdraví 
a ochranu spotřebitelů v Braniborsku, Postupim

• Diskuze

Krátká přestávka

Program:   Skládkový w  orkshop Žitava - Liberec 2015

11:30 až 13:15 Druhý blok: Vodní režim a vegetace

• Dlouhodobé účinky dočasného minerálního zajištění povrchu
S. Beck-Broichsitter; H. Fleige; R. Horn; 
Univerzita Albrechta Karla v Kielu

• Kvantifikace vlivu fotovoltaických zařízení na vodní režim v 
systémech zajištění povrchů skládek na příkladu skládky v 
Budyšíně (Bautzen-Nadelwitz)

V. Dunger; S. Dziejak; Technická univerzita - 
Báňská akademie Freiberg
U. Bartholomäus; Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci

• Solární zařízení na skládkách - vliv na vývoj vegetace
C. Seidler; M. Kändler; K. Blechinger;
Technická univerzita Drážďany / Mezinárodní 
vysokoškolský institut Žitava

• Ukončení následné péče na lokalitě bývalé skládky Burg 
(Spreewald)

R. Drews; Landkreis Spree-Neiße / Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft

• Diskuze

13.15:–14.15   Polední přestávka

14:15 až 15:15 Třetí blok: Monitoring půd a skládek

• Možnosti a výzvy při určování prvků vodního režimu 
v systémech zakrytí skládek

K. Weber; společnost UGT GmbH s r.o. Müncheberg

• Monitoring skládek pomocí WebVIS 2.0
G. Kast; společnost UP GmbH s r.o. Ibbenbüren 
a Chotěbus (Cottbus) 

• Diskuze
Krátká přestávka

15:45 až 17:30 Čtvrtý blok: Skládkování a využití skládek

• Možnosti využívání zemin 
J. Pelant, Česká inspekce životního prostředí, oblastní 
inspektorát Liberec

• Nasazení kombinovaných technologií čištění vod při nakládání
se skládkovými výluhy na uzavíraných skládkách odpadů

Hrabal; MEGA a.s.

• Místo na ukládání nepotřebných věcí
M. Hrabcak; Geosofting spol. s r. o. Prešov (Slovensko)

• Minerální odpady jako sekundární stavební hmoty - strategie 
zhodnocování vytěžené zeminy při sanaci reliktních zátěží

C. Jahns; E. Fritz; společnost SAXONIA 
Verwaltungsgesellschaft mbH s r. o. Freiberg

• Diskuze

Program: Skládkový workshop Žitava - Liberec 2015

19.30 hodin: Společenský večer (v hlavním sále radnice)

Pátek 06.11.2015

9:00 až 10:30 Pátý blok: Procesy a materiály

• Izolační prvky ze skládkového asfaltu - doložení vhodnosti, 
směrnice a standardy kvality, platné pro celou Spolkovou 
republiku Německo

T. Egloffstein; společnost ICP Ingenieurgesellschaft 
mbH s r. o. Karlsruhe
F. Sänger, Hochschule Zittau/Görlitz

• Geotechnické postupy pro hodnocení půd a dalších látek 
jako stavebních hmot v zemním stavitelství a při výstavbě 
skládek

J. Engel Vysoká škola technická a hospodářská 
Drážďany
S. Al-Akel; Vysoká škola technická, hospodářská 
a kulturní v Lipsku;

• Kombinace fotovoltaických zařízení a zhodnocování 
skládkového plynu na uzavřených skládkách

J. Schmid; společnost Aquasoli Ing.-Ges. mbH s r. o. 
Mnichov 

• Diskuze

Krátká přestávka

11:00 až 12:20 Šestý blok: 

Následné využití a management ploch

• Potenciál oběžného hospodaření s plochami při sanaci 
reliktních zátěží a technice skládkování

P. Schneider; Vysoká škola v  Magdeburgu a Stendalu 
K.-D. Oswald; společnost C&E Consulting and 
Engineering GmbH s r.o. Saská Kamenice

• Proces produkce bez skládek?
V. Pelantová; Technická univerzita v Liberci

• O bývalých skládkách a reliktních zátěžích v geoparku 
"Mužákovská vrása" 

 U. Bartholomäus; J. Schoenherr;
Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci

• Diskuze

12:30 Závěrečné slovo


