
  
Die Veranstaltung ist kostenfrei / Akce je bezplatn á 
 
 
Anmeldebedingungen 
Für die Teilnehmerregistrierung melden Sie sich bitte mit Angabe der 
nachfolgenden Daten an. Diese werden nur für interne Zwecke der 
Abrechnung der Veranstaltung gegenüber dem Projektträger sowie der 
Erstellung einer Teilnehmerliste verwendet. Mit Ihrer Unterschrift 
erklären Sie sich zur Veröffentlichung Ihrer Daten im Tagungsband der 
Veranstaltung bereit. 
 
Přihlašovací podmínky 
K registraci účastníků se přihlaste následujícími údaji. Tyto budou použity 
jen k interním potřebám k vyúčtování projektu s poskytovatelem dotace a 
k sestavení prezenční listiny účastníků. Vaším podpisem odsouhlasíte 
zveřejnění Vašich údajů v propozicích akce. 
 
 
Anmeldeschluss ist der 7.10.2011. 
Uzávěrka p řihlášky je 7. 10. 2011 

 
 
FAX - (D):   +49 3731 773716 
 
FAX - (CZ):  +420 476 706 331 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Akad. Titel, Name, Vorname 
Titul, příjmení, jméno 
 
 
________________________________________________________ 
Einrichtung 
Organizace 
 
________________________________________________________ 
Straße  
Ulice 
 
________________________________________________________ 
PLZ, Ort  
PSČ, místo 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
datum, podpis 

 
 
Tagungsort  Alte Münze, St. Joachimsthal,  

Tschechische Republik 
Místo konání   Muzeum Královská mincovna 

Nam. Republiky 37, Jáchymov 
 

 
 
Parkplätze / Parkovišt ě 
Um den Veranstaltungsort bestehen ausreichend öffentliche 
Parkplätze / jsou k dispozici veřejná parkoviště kolem objektu.  
 
Übernachtungsmöglichkeit / Ubytovací možnosti 
Hotel Bellevue, Jachymov 
http://www.pam.jachymov.cz/ 
mailto:hotel_pam@jachymov.cz 
Tel.: +420 353 811 064 
  

Hotel Panorama, Jachymov 
http://panorama.hotel.cz/accommodation/ 
mailto:panorama@hotel.cz 
Tel.: +420 222 539 539 
  

Hotel Astoria, Jachymov 
www.ceskehory.cz/astoria-jachymov,  
mailto: praha@laznejachymov.cz 
Tel.: +420 353 833 111 
 
Organisation/Ansprechpartner/Information/ Kontaktní  osoby 
Geokompetenzzentrum Freiberg e.V., Fr. Hilke Domsch 
Tel:  03731 – 7737 14 / -15, Email: office@gkz-ev.de 
 

Regionální rozvová agentura Ústecké kraje 
Monika Moravcová 
Tel.: 00420 476 206 538-221, e-mail: moravcova@rra.cz 

Abschlussveranstaltung 
Závěrečná konference 

 
Ziel3/Cil3 Projekt 

 
Grenzübergreifendes Rohstoffkataster  

Sachsen-Böhmen 
Přeshrani ční seznam nerost. surovin  

sasko- český 
 

 
 

Jáchymov / St. Joachimsthal 
Tschechische Republik / ČR 

 
12.10.2011 

 

 
 

Unterstützt mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 



                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitgedanke  
 
„Die dauerhafte Versorgung mit Rohstoffen aus europäischen 
Quellen setzt mehr Wissen über die in der EU vorhandenen 
Lagerstätten voraus. Die Möglichkeit des Zugangs zu ihnen 
sollte bei der Raumplanung offen gehalten werden.“  
 
Drei Jahre nach dieser von der EU Kommission an den EU 
Parlament verlautbarten „Rohstoffinitiative zur Sicherung der 
Versorgung Europas mit den für Wachstum und 
Beschäftigung notwendigen Gütern“ setzten nunmehr 
Sachsen und Tschechien mit einem innovativen, 
grenzübergreifenden Rohstoffkataster als erste Grenzregion 
in Europa diese europäische Richtlinie um. In seinem Fokus 
stand die Neubewertung von acht grenzübergreifenden 
Rohstoffvorkommen wie Fluorit, Zinn, Wolfram, Kupfer und 
Uran im sächsisch-böhmischen Erzgebirge. 
 
Das Kataster in Form von 16 nationalen und 8 
grenzübergreifenden Steckbriefen hält wichtige 
Grundlageninformationen für ein nationales und 
grenzübergreifendes Ressourcenmanagement bereit. 
Wanderausstellungen und Fachveranstaltungen sensibili-
sierten die Öffentlichkeit mit mehr Rohstoffbewußtsein. 
Schließlich wurden Schüler und Lehrer von vier Schulen in 
beiden Ländern berufsbegleitend zum Thema Rohstoffe 
geschult. Denn es bestätigte sich der Eindruck, dass 
rohstoffwirtschaftliche Problem- und Fragestellungen in der 
Öffentlichkeit wenig behandelt werden. Dazu die Europäische 
Kommission:  
„In der EU müssen die Rahmenbedingungen so gestaltet 
werden, dass eine dauerhafte Versorgung mit Rohstoffen aus 
europäischen Quellen begünstigt wird. Zudem ist die 
Bedeutung der heimischen Rohstoffquellen für die 
europäische Wirtschaft der Öffentlichkeit wenig bewusst. Um 
das zu ändern, sollten mehr und besser funktionierende 
Partnerschaften entwickelt werden.“ 
 
Die Tagung gibt einen Querschnitt der Projektergebnisse und 
beleuchtet zahlreiche Aktivitäten im Grenzgebiet aus 
wirtschaftlicher, soziologischer und wissenschaftlicher Sicht. 

 
Programm / Program 
 
 

10:00 Begrüßung / Uvítání 
Dr. Wolfgang Reimer, Geokompetenzzentrum Freiberg e.V. 
Mgr. Jan Kučera, Regionální rozvojová agentura ÚK  
Mgr. PhD Zdenek Venera, Česká geologická služba, Praha 
 
 

Spurensuche – Krajina za školou 
 Menschen im Grenzraum / Lidé v pohrani čí 

Mgr. Petr Mikšiček, Antikomplex o.s. 
 
 

11:00 Einblicke in das Rohstoffkataster /  
Pohledy do surovinového katastru:  

  

Das Sn-Li-Vorkommen Zinnwald-Cinovec /  
Zásoby Sn-Li Zinnwald-Cínovec  

 Kersten Kühn, G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH 
 

Das Fl-Ba-Vorkommen Kovarska-Niederschlag /  
Zásoby Fl-Ba Ková řská-Niederschlag 
Dr. Vladimír Šrein, Česká geologická služba, Praha 

 

12:00 Technische Herausforderungen der Erschließung der Li--
Vorkommen der Lagerstätte Zinnwald-Cinovec / Technické 
výzvy – odkrytí zásob lithia na ložisku Zinnwald-Cínovec  
Jörg Neßler, Institut für Mineralogie, TU Bergakademie Freiberg 

 

12:30 Berggeschrey auf böhmisch – Perspektiven für die Rohstoff- 
vorkommen im böhmischen Erzgebirge 

 Volání hor po česku – rozvoj hornictví pro české Krušnoho ří 
 Ing. Petr. Bohdálek, Česká geologická služba Praha 
 
13:00 Mittagessen / Ob ěd 
 Besuch der Ausstellung / návšt ěva výstavy 
 
14:30 Berggeschrey auf sächsisch - Entwicklungen im Bergbau für 

das sächsische Erzgebirge /  
 Volání hor po sasku – rozvoj hornictví pro saské Krušnoho ří 

Dr. Uwe Lehmann, Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
 

15:00 Wege zu mehr Rohstoffbewußtsein – Erfahrungen aus der 
Schul- und Öffentlichkeitsarbeit / Cesty k v ětšímu pov ědomí 
o surovinách – Zkušenosti z aktivit na školách a s ve řejností 
Dr. Wolfgang Reimer, Geokompetenzzentrum Freiberg e.V. 

 

15:30 Sozioökonomische Perspektiven im böhmischen Erzgebirge 
/ Socioekonomické perspektivy českého Krušnoho ří 
Ing. Bohumil Bocian, Regionální rozvojová agentura ÚK  
 

16:00 Ausklang/ Záv ěr – Kaffee / Káva 
 

Základní myšlenka  
 
„Trvalé zásobování nerostnými surovinami z evropských 
zdrojů vyžaduje více znalostí o ložiscích, která jsou v EU 
k dispozici. Jejich možné zpřístupnění by mělo být zajištěno 
při územním plánování“. 
  
Tři roky poté, co Evropská komise předložila Evropskému 
parlamentu tuto „Surovinovou iniciativu k zabezpečení 
zásobování Evropy surovinami, které jsou pro její rozvoj a 
zaměstnanost nezbytné“, naplňuje Sasko a Česká republika 
tuto evropskou směrnici. Tuto směrnici naplňuje Česká 
republika a Sasko zpracováním inovativního, česko-saského 
surovinového seznamu, který je prvním takovým projektem 
realizovaným v hraničních regionech Evropy. Cílem je nové 
posouzení osmi příhraničních nalezišť v česko-saských 
Krušných horách, která obsahují fluoridy, cín, wolfram, měď a 
uran. 
      
Surovinový seznam v podobě 16 národních a 8 
přeshraničních geologických soupisů poskytuje důležité 
základní informace pro management surovinových zdrojů. 
Putovní výstavy a odborné akce senzibilizují veřejnost za 
účelem většího povědomí o surovinách. Koneckonců byli na 
téma nerostné suroviny školeni žáci a učitelé ze čtyř škol 
z obou zemí, a to v souladu s jejich výukou a zaměřením. 
Potvrdila se totiž domněnka, že problematika hospodaření se 
surovinami a otázky s tím spojené jsou na veřejnosti málo 
projednávané.  
 

K tomu vyjádření Evropské komise:  
„V EU musí být nastaveny rámcové podmínky tak, aby 
podporovaly trvalé zásobování surovinami z evropských 
zdrojů. Veřejnosti je přitom význam domácích surovinových 
zdrojů pro evropské hospodářství nedostatečně znám. Aby 
došlo v této oblasti ke změnám, mělo by vznikat větší 
množství dobře fungujících partnerství“. 
 
Konference poskytuje průřez výsledky projektu a objasňuje 
mnohé aktivity v hraničním území z hospodářského, 
sociologického a vědeckého pohledu. 
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