
Jak k místu pořádání konference?

Od Chomutova:
Z dálnice R7 sjezd č.70 směr Hrušovany,
které minete a zhruba po 1000 metrech je
odbočka vpravo do Vysočan, ale to už z dálky
uvidíte kostel sv. Václava.

Od Prahy:
Sjezd č. 66 a pak směr Hrušovany, do kterých
nedojedete, odbočka na Vysočany je dříve.

GPS: N 50°23.455' E 013°31.900'

50 let stanice VÚRV
Chomutov IMPULSY21

Výzkumná stanice VÚRV v Chomutově

slaví letos 50 let od svého založení.

Společně s MZe ČR, Spolkem přátel

Evropy, Agrární komorou Ústeckého kraje

a MAS Sdružení Západní Krušnohoří

jsme se rozhodli uspořádat při této

příležitosti na podzim 2014 mezinárodní

odbornou konferenci s účastí předních

odborníků z ČR a SRN.

Konference se bude konat nedaleko

Chomutova, v hotelu „U sv. Václava“ ve

Vysočanech

(http://www.hotelusvatehovaclava.cz/) a

bude probíhat ve dnech 8. a 9. 10. 2014.

Partneři akce

Organizátoři akce

Ústecký kraj

Statutární město Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov

AgroZZN a.s., Rakovník



9. 10. 2014

07:30 Snídaně pro ubytované

09:00 Dopolední blok přednášek I

Perspektivy a úskalí výroby bioplynu z
biomasy v ČR
Jaroslav Kára

Dvacet let výzkumu a pěstování
výmladkových plantáží rychle rostoucích
dřevin na zemědělských půdách v ČR
(včetně rekultivované severočeské výsypky)
Jan Weger, Jaroslav Bubeník

09:40 Coffee Break

10:00 Dopolední blok přednášek II

Dotační politika ČR v novém programovém
období
Jaroslava Šamsová

Řešení obnovy zemědělské půdy v rámci
rekultivací v Ústeckém kraji
Jan Vopravil

11:50 Zakončení konference

12:00 Oběd  restaurace v přízemí

13:30 Odjez účastníků konference

Program konference

8. 10. 2014

09:00 Prezentace účastníků

10:00 Slavnostní zahájení konference

11:00 Dopolední blok přednášek

Historie výzkumné stanice v Chomutově
Vlasta Petříková

Současnost a perspektivy výzkumné stanice v
Chomutově
Sergej Usťak

12:00 Oběd

13:00 Odpolední blok přednášek I

Současnost a budoucnost rekultivací SD, a.s.
Milan Fraštia

Organisation und Prinzipien der Rekultivierung
der Sächsischen Braunkohlereviere
Frank Sander

13:40 Exkurze na Severočeské doly a.s.
Chomutov

16:00 Odpolední blok přednášek II

Obnovitelné energetické zdroje na zemědělské
půdě.
Jan Habart

Problematik der Biogaserzeugung in Sachse
Erik Ferchau

Das Projekt RekultA auf kontaminierten
flächen im region Freiberg
Janine Pfeifer

18:00 Večerní raut a slavnostní večer

Zemědělství bylo v průmyslové oblasti
Severních čech vždy poněkud opomíjeno.
Prvotní zde byl vždy průmysl a těžba hnědého
uhlí. Přesto, a možná právě proto, se podařilo v
Chomutově Ing. Bedřichu Němcovi v roce 1964
založit výzkumnou stanici, která patřila
Výzkumnému ústavu rostlinné výroby v Praze.

Stanice byla nejprve umístěna v pavlačovém
domě v ulici Lipská, dříve třída ČSSP (1). V
červnu roku 1988, byly některé kanceláře
přestěhovány do objektu v Jiráskově ulici (2).
Opět v červnu 1990 pak proběhlo přemístění
stanice do objektu v Nových Spořicích (3), kde
sídlí dosud.

Výzkum stanice je v současnosti zaměřen na
zlepšování způsobů hospodaření v oblastech
poškozených důlní činností a zemědělskou
výrobu v oblastech kontaminovaných rizikovými
prvky a plynnými imisemi. V roce 2014 je tomu
50 let co byla Chomutovská stanice VÚRV
založena.
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Jak to původně v roce 1964 začalo




