
 

 

 
 

 
WORKSHOP 

Péče o agrární valy a biotopy, vzniklé historickou hornickou čin-

ností v Krušných horách 

 
S ohledem na vývoj přeshraniční česko-německé koncepce pro zacho-
vání agrárních valů a biotopů, vzniklých historickou hornickou činností 
chceme nabídnout příležitost k výměně zkušeností a metod.  
 
Prohlídka projektových biotopů - agrárních valů a historických hornic-
kých biotopů - během dopolední exkurze nabídne účastníkům praktický 
a názorný úvod do tématu projektu. Následná diskuze v tematických 
skupinách umožní výměnu konkrétních zkušeností s kolegy a aktéry ze 
sousední země a poslouží zároveň jako platforma pro propojení. 
 
Tento informační workshop se koná v rámci česko-německého projektu 
FloraLith – „Ochrana a zachování vybraných biotopů, vzniklých [histo-
rickou] hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor“. 
Více informací k projektu je k dispozici zde: 
https://prf.ujep.cz/cs/4154/floralith 

 
 
 

Termín: Středa 30.09.2020, 10:00 - 16:30 hod. 
 

Místo: Altenberg a okolí  
Jazyk: němčina a čeština (simultánní překlad bude zajištěn) 

 

 

 

 

 

Přihlášení je možné do 09.09.2020. Přihlášky posílejte prosím na 
emailovou adresu: jitka.pollakis@tu-dresden.de nebo telefonicky na 
čísle +49 351 463 34239. 
Prosím o sdělení informací (společně s přihláškou): 

1. Zda se chcete zúčastnit oběda a zda upřednostňujete vegetarián-
skou verzi oběda. 

2. Jaké diskuzní skupiny se odpoledne chcete zúčastnit - agrární 
valy nebo biotopy, vzniklé historickou hornickou činností.  

Děkuji za spolupráci!  
 

Účast na workshopu je bezplatná.  
 
Praktické informace k příjezdu 

Adresa místa setkání: Altenberg, “Bahnhofsvorplatz” - malé náměstí před 
budovou vlakového nádraží 
 

• Příjezd veřejnou hromadnou dopravou 

Ze směru Teplice (vlakové nádraží) regionálním autobusem Regionalverkehr 
Dresden (RVSOE-Linie 398) do zastávky Altenberg „Bahnhof“ (ca. 30 min) 

 

• Příjezd osobním autem 

 Ze směru Teplice: 
Silnice č. 8 směrem Dubí, dále přes hraniční přechod Cínovec/Zinnwald a 
dále po B 170 (E 55) směr Altenberg, Bahnhof 

Možnost parkování: za budovou železničního nádraží nebo v ulici Max-
Niklas-Straße, Altenberg 

 

 



 

 

 
 

Program 

 

10:00 Setkání před nádražím Altenberg (Bah-
nhofvorplatz) 

10:15 – 10:30 Zahájení a uvítání účastníků – Dr. Frank Müller 

(TU Dresden) a Doc. Karel Kubát (UJEP) 

 

Exkurze v Altenbergu a okolí - agrární valy a hornické biotopy 

10:30 – 12:30 Prohlídka příkladů projektových biotopů 

Vedení: Dr. Frank Müller, Claudia Walczak, Jit-

ka Pollakis (TU Dresden) a Doc. RNDr. Karel 

Kubát, CSc., RNDr. Iva Machová, Ph.D. (UJEP) 

13:00    Oběd v restauraci 

14:00-15:00  Výměna zkušeností a diskuze v rámci tématických 

skupin 

Místnost A  Pracovní skupina „Agrární valy“ 

  Moderátor: Jürgen Teucher* (NSZ Erzge-
birge) 

   Zápis: Claudia Walczak 

Místnost B Pracovní skupina „Hornické biotopy“ 

Moderátor: Ing. Čestmír Ondráček (Ob-
lastní muzeum v Chomutově) 

   Zápis: Jitka Pollakis 

*moderátor osloven 

 

 

 

 

15:10 Prezentace výsledků z diskuzních skupin - 
všichni úřastníci společně v místnosti A 

16:00 – 16:30 Závěrečné slovo a výhled na pokračování pro-

jektu “FloraLith”  

Dr. Frank Müller (TU Dresden)  


