
Vážení přátelé, 

Rád bych Vás touto cestou pozval na další ročník intenzivního kurzu, zaměřeného na protierozní 

ochranu, který pořádáme každoročně ve spolupráci s univerzitou BOKU Wien. 

Kurz bude probíhat v termínu 22. – 26.10.2017 ve Vídni. 

Náplní budou jednak přednášky o matematickém modelování erozních procesů, dále pak laboratorní 

analýzy a měření (stabilita agregátů a tvorba rýhy působením soustředěného odtoku), prohlídka 

laboratoří a ukázka laboratorního dešťového simulátoru BOKU Wien, vyhodnocení experimentů a 

nakonec celodenní terénní exkurze na experimentální plochy k výzkumu eroze a také na protierozní 

opatření a půdoochranné zemědělské technologie. 

V rámci projektu, který jsme na kurz získali, hradíme studentům dopravu z Prahy do Vídně a zpět (bus 

Student Agency) a nocleh v hostelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní. Kurz dále zahrnuje jednu 

společnou večeři a jeden společný oběd. 

Účastníci kurzu budou muset vyhotovit jako výstup za pracovní supinu krátkou zprávu (rozsah 2 – 3 

stránky) a hodnocení (cca ½ stránky) – oboje v angličtině. 

 

Odjezd z Prahy bude v neděli 22.10.2017 kolem poledne, návrat ve čtvrtek 26.10.2017. 

Celý kurz bude probíhat v angličtině. Celkem je k dispozici 14 míst. 

V případě zájmu se můžete na podrobnosti zeptat u doc. Dostála, doc.Krásy nebo Ing.Bauera – všichni 

K143. 

Přihlásit se je možné u doc.Dostála (např. mailem) od pondělka 9.10.2017 (nikoliv dříve – aby byla 

dána rovná příležitost všem zájemcům). 

Obratem budete vyrozuměni zda jste byli na kurz přijati – v tom případě prosím do týdne o složení 

vratné zálohy 200,- Kč (složit u doc.Dostála nebo M.Běhounkové (sekretariát katedry K143)). Záloha 

bude vrácena u odjezdu. 

Účast na kurzu není automatickou omluvenkou z výuky – účastníci kurzu se musí domluvit 

s příslušnými vyučujícími na možné náhradě zameškaných povinností. 

PS: pokud jste se kurzu účastnili v minulých letech, pak samozřejmě tato výzva není určena Vám   

 

Zdravím a těším se na setkání ve Vídni 

 

T.Dostál 

dostal@fsv.cvut.cz 
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