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Biomasa pat"í mezi alternativní energetic-
ké zdroje, které mají své pevné místo v dopo-
ru#ovaném energetickém mixu !eské repub-
liky. Energii lze z biomasy získávat spalová-
ním nebo zply$ováním. Zply$ování, a# 
slo%it&j'í, sk(tá ve skute#nosti "adu v(hod 
z hlediska "ízení spot"eby. P"i zply$ování je 
pevn( uhlíkat( materiál p"em&n&n na plyn, 
kter( dále slou%í jako palivo pro tepelné stro-
je. Na v(voji zply$ovacího za"ízení s kogene-
rací spolupracuje F)P s  D.S.K., s. r. o. ji% od 
r. 2009. Za tu dobu se poda"ilo vyvinout sta-
biln& pracující reaktor, kter( byl ji% patento-

ván a obstojí v konkurenci s obdobn(mi za"í-
zeními v !R i ve sv&t&. Palivem jsou d"ev&né 
peletky, v(kon reaktoru je 165 kW. Jednotli-
vé reaktory je mo%né paraleln& spojovat. V(-
zkum na provozním za"ízení v Újezde#ku 
u Teplic je nyní zam&"en na #i't&ní vzniklého 
generátorového plynu od tuh(ch #ástic, deh-
t* a anorganick(ch látek. Takto vy#i't&n( 
plyn bude mo%né dlouhodob& pou%ívat jako 
palivo pro spalovací motor p"ipojen( na ge-
nerátor elektrického proudu.

Ing. Jind!ich "ulc, Ing. Ji!í "toidl, 
katedra technick#ch v$d F%P UJEP
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Biotechnologie
+ada biotechnologick(ch proces* vyu%ívá 

%ivé mikroorganismy, které jsou díky bohaté-
mu metabolismu schopné odbourat "adu to-
xick(ch látek nebo naopak "adu %ádoucích lá-
tek syntetizovat. Perspektivním sm&rem bio-
technologického v(zkumu jsou imobilizace, 
tedy postupy vedoucí k omezení pohyblivosti 
mikroorganism*, nap". navázáním na povrch 
vhodného nosi#e (adsorpce) nebo uzav"ením 
v materiálu nosi#e (enkapsulace, entrapment). 
Imobilizace má "adu praktick(ch v(hod: 
usnad$uje dávkování mikroorganism*, jejich 
separaci a omezuje úniky. Nosi# m*%e pro 
mikroorganismy p"edstavovat dodate#nou 
ochranu a umo%nit tak pou%ití v nep"íznivém 
prost"edí. Imobilizace také ovliv$uje fyziolo-
gii mikroorganismu, co% lze vyu%ít nap". p"i 
produkci sekundárních metabolit* tvo"en(ch 
jen ve stacionární r*stové fázi.

Z podn&tu LentiKat’s, a.s., bylo na F)P 
úsp&'n& "e'eno odstra$ování dusi#nan* a du-
sitan* ze siln& zasolen(ch pr*myslov(ch vod, 
a to s vyu%itím denitrifika#ních bakterií en-
kapsulovan(ch v peletkách z polyvinylalkoho-
lu. Enkapsulace umo%nila p"ekonat inhibi#ní 
ú#inky vysok(ch koncentrací solí a provozovat 
technologii dlouhodob& i p"i absenci %ivin nut-
n(ch pro rozmno%ování bakterií. 

Ve spolupráci s ÚCHP AV !R, Chemic-
ko-technologick(m institutem D. I. Mend&-
lejeva v Moskv& a s Mikrochem LKT, s.r.o., se 
F)P podílí i na v(voji dal'ích environmentál-
ních aplikací imobilizovan(ch mikroorganis-
m*, nap". bioremediace ropou zne#i't&n(ch 
p*d nebo detekce biologicky dostupné frakce 
polutant* pomocí bioreportérov(ch bakterií.

Ing. Josef Trögl, PhD., 
katedra technick#ch v$d F%P UJEP
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Bakalá!ské obory
prezen"ní i kombinovaná forma, 

délka studia 3 roky

Ochrana !ivotního prost"edí 
vyu!uje se i na pracovi"ti v Most#

Ochrana !ivotního prost"edí 
v pr#myslu

Vodní hospodá"ství
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Navazující magisterské obory
prezen"ní forma studia, 

délka studia 2 roky

Odpadové hospodá"ství

Revitalizace krajiny

Doktorsk# studijní program
prezen"ní i kombinovaná forma, 

délka studia 4 roky

Environmentální analytická 
chemie

Nabídka studijních 
obor!:

Doprava, 
volno"asové aktivity 

a dal$í mo%nosti
• MHD – autobusová a trolejbusová 

doprava
• Kina a multikino s celoro!ním provozem, 

letní kino, m"stské divadlo, #inoherní 
studio

• Plavecké bazény s termální vodou 
venkovní i kryté

• Sportovní hala univerzity s tenisov$mi 
kurty, posilovna, lezecká st"na

• V okruhu 20 km je ly%a&sk$ areál Telnice 
pro sjezda&e i b"%ka&e, golfové h&i't"

• Cyklotrasy údolím Labe, po Kru'n$ch 
horách a #eském st&edoho&í

• Pískovcové skály a skalní m"sta
• N"kolik restaura!ních za&ízení, 

dostupná ubytovací za&ízení, V( koleje
• Mo%nosti studia a stá%í v zahrani!í 

(ERASMUS)

Ji% n&kolik let je na F)P v&nována velká 
pozornost pokro#il(m metodám pro #i't&ní 
vod, zejména metodám fotochemick(m, resp. 
fotokatalytick(m, vhodn(m pro odstra$ová-
ní specifického organického zne#i't&ní z pr*-
myslov(ch odpadních vod. Zkoumáme vyu-

%ití oxid* kov* a organick(ch makromoleku-
lárních slou#enin na bázi porfyrin*, které 
jsou p"i kontaktu se slune#ním zá"ením 
schopny vytvá"et vysoce reaktivní radikály. 
Organické polutanty ve vodách podléhají p"i 

ataku radikál* postupn& degradaci a% na ne-
'kodné minerální slou#eniny. K v(zkumu fo-
tokatalytické degradace organick(ch látek 
byla z"ízena moderní laborato" fotochemic-
k(ch proces*, ve které lze mj. nalézt unikátní 
fotochemick( mikroreaktor sestaven( ve spo-

lupráci s Ústavem chemick(ch 
proces* AV !R a umo%$ující 
p"esné on-line m&"ení reak#-
ních podmínek. Mezi v(hody 
této aparatury pat"í: její stabilní 
zdroj zá"ení, kter(m je vysoko-
tlaká rtu,ová v(bojka, mo%nost 
za"adit p"ed zdroj zá"ení optic-
ké filtry,  umo%$ující pracovat 
p"i monochromatickém zá"ení, 
a mo%nost plynule m&nit vzdá-
lenost mezi zdrojem zá"ení a re-
ak#ní soustavou. Na základ& la-
boratorních m&"ení pak lze na-
v rhnout fotoreak tor y pro 
aplikace v provozním m&"ítku. 
V(zkum v oblasti fotochemie 
vyvolal pozornost i u pr*mys-
lov(ch partner*. Ve spolupráci 
s Dekonta, a.s., byla sestavena 
pilotní jednotka vyu%ívající ho-
mogenní fotokatal(zy za b&%-
n(ch podmínek k odstra$ování 

obtí%n& rozlo%iteln(ch organick(ch látek 
z kontaminovan(ch vod.

Ing. Stanislav Hejda, 
RNDr. &ubo' Vrtoch, Ph.D.,

katedra technick#ch v$d F%P UJEP

Fotochemické procesy 
pro %i&t#ní odpadních vod

Princip fotokatalytické 
degradace organick$ch 

látek oxidem titani!it$m. 
Oxid titani!it$ pat&í mezi 

látky vykazující v$znamné 
fotokatalytické vlastnosti. 

Pr)myslov" se vyrábí pod 
názvem titanová b"loba. 
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Rekultivaci rozsáhl(ch území zasa%en(ch 
povrchovou t&%bou hn&dého uhlí je mo%né 
provád&t r*zn(mi zp*soby. Mezi progresivní 
a ekonomicky nejv(hodn&j'í zp*soby pat"í 
tzv. hydrická rekultivace, p"i ní% jsou, trochu 
laicky "e#eno, v místech posti%en(ch t&%bou 
napou't&na nová jezera. Není pochyb, %e se 
jedná o rozsáhl( zásah do krajiny, kter( m*%e 
ovlivnit mj. srá%ko-odtokové vztahy v dané 
oblasti, klima v 'irokém okolí, podmínky pro 
%ivot %ivo#ich*, rostlin a v neposlední "ad& 
i obyvatel v blízkém okolí. V&t'ina odborní-
k* vidí pozitivní p"ínos nov& vznikající vodní 
plochy a v&t'í mo%nosti rekreace obyvatel 
Mostu a turist*. Musíme si uv&domit, %e je-
zera a mok"ady d"íve na Mostecku p"irozen& 
byly, ale s rozvojem t&%by byly vysu'eny, vod-
ní toky p"elo%eny a zm&n&na jejich trasa. Sta-
novit metodiku sledování hydrick(ch rekul-
tivací má za cíl projekt „Dopady na mikrokli-
ma, kvalitu ovzdu'í, ekosystémy vody a p*dy 
v rámci hydrické rekultivace hn&douheln(ch 
lom*, #. TA 01020592“, zkrácen& „Jezero 
Most“, na jeho% "e'ení se podílí F)P UJEP 
spolu s dal'ími partnery. Projekt se zab(vá 
vlivy jezera Most, které vzniká zatopením 
lomu Le%áky, na jednotlivé slo%ky %ivotního 
prost"edí. Napou't&ní za#alo v roce 2008 
a má b(t ukon#eno v lednu 2014. Ekosystém 
jezera je sledován sou#asn& pomocí hydrobi-
ologick(ch odb&r* vzork* vody z b"ehové li-
nie a z r*zn(ch hloubek (do 50 m). Bylo iden-
tifikováno 14 zástupc* sinic, 144 zástupc* 
"as, 7 zástupc* bakterií a mikromycet, 16 zá-
stupc* prvok*. Kvalita vody v jeze"e je na 
dobré úrovni a umo%$uje jeho vyu%ití pro re-
kreaci obyvatel.

Botanické sledování ekosystému litorální 
(pob"e%ní) zóny jezera probíhá od roku 2011. 
Sukcesní (v(vojové) stadium s dominantními 
trávami je plo'n& rozsáhlé, vyskytuje se p"e-
vá%n& na voln(ch plochách a p"echází i do v(-
sadeb d"evin. Byly zji't&ny nové lokality za-
"aditelné mezi drobné mok"ady. Jezero je 
druhov& bohaté nejen na ruderální druhy 
(plevelné), ale i na vzácn&j'í halofilní (slano-

milné) a mok"adní druhy. Po#et zji't&n(ch 
druh* cévnat(ch rostlin je 340. Nejvzácn&j-
'ím nálezem je sk " ípinec dvoubliznov( 
(Schoenoplectus tabernaemontani). 

 Cílem ornitologické #ásti projektu je po-
dat p"ehled o celkové druhové pestrosti a po-
#etnosti pta#í populace v okolí vznikajícího 
jezera Most. V pr*b&hu sledování bylo na lo-
kalit& zji't&no celkem 140 druh* pták*, 
z nich% 123 druh* hnízdí na území !R, 17 
druh* se vyskytuje na území !R pouze 
v zimním období #i v dob& jarního a podzim-
ního tahu. Bez ohledu na p"esn( po#et druh* 
lze ji% na v(#tu dob"e dokumentovat v(znam 

tohoto území pro pta#í spole#enstva, a to ne-
jen vodních a mok"adních druh* pták*. 
Druhové slo%ení je velmi bohaté a po#etn& se 
zde objevují i druhy vyskytující se na zbytku 
území !eské republiky vzácn& a nepo#etn&. 
Tato skute#nost je dána velice pestr(mi sta-
novi'tními podmínkami území, typick(mi 
pro nov& vznikající ekosystémy v antropo-
genn& (#lov&kem) ovlivn&ném území.  Nej-
vzácn&j'ím nálezem je v(skyt vla'tovky skal-
ní (Hirundo daurica), zaznamenan( V. Bera-
nem a M. Porte'em. Jejich záznam sledování 
byl schválen faunistickou komisí !R pod #ís-
lem FK 21/2011. Okolní plochy p"edstavují 
bohatou potravní nabídku i pro #etné druhy 
dravc*. V sou#asné dob& se tato lokalita stala 
jednou z v*bec nejv(znamn&j'ích ornitolo-
gick(ch lokalit, a to jak v hnízdním, tak 
i v mimohnízdním období.

Ing. Martin Neruda, Ph.D., 
katedra p!írodních v$d F%P UJEP

Jezero Most
Zázrak nebo katastrofa?

Uplatn&ní absolvent':

B1601 Ekologie a ochrana prost"edí 
1 Ochrana !ivotního prost"edí 

Orgány a inst i tuce státní správy 
a samosprávy, orgány ochrany p"í-
rody, krajiny a #P (na úrovni zem!-
d!lství, lesního a vodního hospodá"-
ství, rekrea$ních oblastí a obnovy 
a rekultivace sídel)

B3904 In!en$rská ekologie 
1 Ochrana !ivotního prost"edí 

v pr(myslu
Poradenské firmy, pr(myslové pod-
niky, technické slu'by a firmy zab&-
vající se nakládáním s odpady a je-
jich zne%kod)ováním

2 Vodní hospodá"ství
Orgány $eské inspekce ' ivotního 
prost"edí, správy CHKO nebo NP, 
Krajské a okresní hygienické stani-
ce, vodohospodá"ské organizace, 
organizace provozující vodní díla

N1601 Ekologie a ochrana prost"edí 
1 Odpadové hospodá"ství

Orgány státní správy, kontrolní a in-
spek$ní orgány (nap". KHS, *I#P, 
*OI), územní odbory M#P, dále v ob-
lasti podnikatelské sféry, nap". ve 
firmách zab&vajících se nakládáním 
s odpady a jejich zne%kod)ováním, 
v technick&ch slu'bách, v odborech 
'ivotního prost"edí pr(myslov&ch 
podnik(, v poradensk&ch firmách

2 Revitalizace krajiny
+ídící, projek$ní, plánovací, provoz-
ní a v&chovn!-vzd!lávací instituce

POSTDOK

Od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2015 realizuje F#P 
s p o l e$n!  s  F V T M p r o j e k t  O P V K 
„Materiály a lidské zdroje pro 'ivotní 
prost"edí“, CZ.1.07/2.3.00/30.0028, 
zkrácen! naz&van& POSTDOK. 
Díky finan$ní podpo"e  tohoto projektu 
je v!deck& t&m fakulty  posílen o nové-
ho mladého v!deckého pracovníka, 
kter& se ji' aktivn! zapojil do v&uky i do 
"e%ení v&zkumn&ch úkol( katedr y 
technick&ch v!d F#P.
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Za p"edponou nano- se skr(vá tajemn( 
sv&t #ástic a objekt*, jejich% velikost se 
m&"í v nanometrech, a jejich% vlastnosti se 
#asto dramaticky li'í od vlastností objekt* 
„oby#ejn(ch“, tedy makroobjekt*. Nejde 
ov'em o nic nového a pro %ivotní prost"edí 
cizího – p"íroda vytvá"í podobné objekty 
neustále a #lov&k se ji v poslední dob& sna-
%í napodobit. Jsou objevovány a vyu%ívány 
neobvyklé formy znám(ch materiál*, nap". 
uhlíku, po#ínaje objevem fulleren* #i uh-
líkov(ch nanotrubi#ek a kon#e relativn& 
nedávn(m objevem dvoudimenzionální 
formy uhlíku, tzv. grafenu. P"i v(zkumu 
environmentálních aplikací nonomateriál* 
spolupracuje Fakulta %ivotního prost"edí 
p"edev'ím s Ústavem anorganické chemie 
AV!R. Na tomto pracovi'ti se poda"ilo re-
alizovat unikátní technologii p"ípravy gra-
fenu 'etrnou k %ivotnímu prost"edí, s její% 
pomocí byly p"ipraveny i anorganické ana-
logy grafenu. Zajímav(mi objekty s #etn(-
mi aplikacemi v biologii i jinde jsou kvan-

tové te#ky. UJEP se podílí na testování 
a aplikaci t&chto materiál* s vyu%itím po-
kro#il(ch fyzikálních i chemick(ch tech-
nik. V poslední dob& bylo dosa%eno v(-
znamného pokroku p"i objas$ování p*so-
bení tzv. reaktivních sorbent* na bázi 
nanokrystalick(ch oxid* #i kompozit*, co% 
lze vyu%ít p"i likvidaci nebezpe#n(ch che-
mikálií v %ivotním prost"edí.

Doc. Ing. Pavel Jano', CSc., 
katedra technick#ch v$d F%P UJEP

Nanomateriály 
pro !ivotní prost"edí

Prekurzor pro p&ípravu reaktivních sorbent). 
Vznikl$ materiál doká%e velice efektivn" 
rozkládat nebezpe!né organofosfáty v!etn" 
nervov" paralytick$ch látek typu soman, VX aj.

Od 1. 12.2011 do 30.11.2014  je na F)P 
UJEP realizován projekt  OP VK  „Moder-
nizace v(uky technick(ch a p"írodov&d-
n(ch obor* na UJEP se zam&"ením na pro-
blematiku ochrany %ivotního prost"edí“, 
CZ.1.07/2.2.00/28.0205, zkrácen& EN-
VIMOD.

Jedním z cíl* projektu je zatraktivn&ní 
v(uky technick(ch a p"írodov&dn(ch obo-
r* zam&"ením na praktické formy v(uky 
a p"ímé zapojení student* do v&decké prá-

ce. Studenti se podílejí na v&deck(ch pro-
jektech "e'en(ch na F)P, ale mo%ná je't& 
v(znamn&j'í je zapojení student* do práce 
na projektech partner* i na dal'ích 'pi#ko-
v(ch pracovi'tích, a to jak v rámci !R, tak 
v zahrani#í. Studenti zde samostatn& "e'í 
díl#í v&decko-v(zkumné úkoly a v(sledky 
pak prezentují ve sv(ch záv&re#n(ch pra-
cích, na konferencích a workshopech. Roz-
víjejí své znalosti, dovednosti a kompeten-
ce v 'iroké 'kále #inností a zam&"ení.

ENVIMOD

Popularizace v#sledk' 
v&dy a v#zkumu

V rámci projekt( OPVK se F#P zapojuje i do 
popularizace sou$asné moderní v!dy a %í-
"ení osv!ty o 'ivotním prost"edí a principu 
trvale udr'itelného  rozvoje, a to jak mezi 
vysoko%koláky, tak i mezi 'áky st"edních, 
základních i mate"sk&ch %kol. 
Jako partner je F#P UJEP zapojena v pro-
jektu „Popularizace VaV v oblasti jaderné 
bezpe%nosti a revitalizace krajiny v part-
nerské síti organizací VaV a spole%nosti 
)eská hlava“, zkrácen! „Popularizace CvR“ 
(CZ.1.07/2.3.00/35.0046).
Sou$asn! je F#P zapojena do aktivit celou-
niverzi tního populariza$ního projek tu 
„Otev"ená univerzita, otev"ená v#da“ 
(CZ.1.07/2.3.00/35.0044).

Dobrá p!íprava 
na praxi

V rámci spolupráce s Garnets Consulting, 
a. s. , mají studenti mo'nost ú$astnit se 
odborn&ch stá'í v realiza$ním t&mu této 
firmy, která se zab&vá "e%ením problemati-
ky sanací skládek nebezpe$ného odpadu, 
rekonstrukce a revitalizace staveb a za"í-
zení vodního hospodá"ství nebo dopravy. 
P" ímá ú$ast student( na "e%ení praktic-
k&ch i administrativních problém( inves-
ti$ních environmentálních projekt( je neo-
cenitelná pro nastartování jejich pracovní 
kariéry. 
Partnery zapojen&mi do realizace projektu 
ENVIMOD jsou:
– Asociace pro vodu v krajin# )R 
– Garnets Consulting, s. r. o.,
– Ústav anorganické chemie AV )R
– V$zkumn$ ústav anorganické chemie, a.s.

Projekt umo')uje zlep%it vyu'ití stávajících 
laboratorních kapacit a %pi$kového p" í-
strojového vybavení i kvalitn!ji zabezpe$it 
praktickou v&uku student(. Sou$asn!  se 
poda" ilo dovybavit a upravit laborato"e 
F#P a Centra pokro$il&ch laboratorních 
technik na úrove) srovnatelnou se %pi$ko-
v&mi zahrani$nímu pracovi%ti.
Díky finan$ní podpo"e projektu máme mo'-
nost zvát do Ústí nad Labem v&znamné 
zahrani$ní v!decké osobnosti, které vedou 
odborné p"edná%ky a workshopy. Díky 
nov&m kontakt(m vznikají nové formy spo-
lupráce a roz% i"ují se i mo'nosti pobytu 
na%ich student( a pedagog( na zahrani$-
ních pracovi%tích.
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Katedra informatiky a geoinformatiky 
F)P od roku 2000  spolupracuje s !esk(m 
egyptologick(m ústavem FF UK v Praze 
a aktivn& se podílí na archeologickém v(-
zkumu v Egypt& a Severním Súdánu, kde 
objevy #esk(ch v&dc* pat"í mezi celosv&tové 
unikáty. V(zkumy v Egypt& probíhají na ar-
cheologické koncesi v Abúsíru a v egyptské 
Západní pou'ti, v oblasti Bír -oví'. V Súdá-
nu je od roku 2009 provád&n v(zkum na 
dvou lokalitách, a to v Usli a v oblasti 6. nil-
ského kataraktu, Sabaloka.  Hlavním úko-
lem katedry je aplikace nov(ch geotechnolo-
gií p"i dokumentaci archeologického v(zku-
mu. Vedle geodetického m&"ení a digitální 
kartografie se pou%ívají i metody digitální 
fotogrammetrie, 3D laserového skenování, 
mapování pomocí GPS, GIS a metody dál-
kového pr*zkumu. V roce 2003 získal arche-
ologick( t(m jedine#né digitální satelitní zá-
znamy, jejich% interpretace p"inesla nové po-
znatk y o a rcheolog ick (ch objek tech 
a umo%nila egyptolog*m nov( pohled na v(-
zkum. Prostorové laserové skenování umo%-
$uje získat velmi p"esné 3D modely objekt*, 
reliéf* a archeologick(ch nález*. D*le%itou 
sou#ástí je i prezentace v(sledk* jak pro od-
bornou, tak i pro laickou ve"ejnost. Vedle 
nejmodern&j'ích dokumenta#ních metod 
jsou vyu%ívány i zdánliv& jednoduché, ale 
o to v(znamn&j'í metody k získání dat pro 
dokumentaci. Jedná se nap"íklad o snímko-
vání pomocí upoutaného draka (Kite Aerial 
Photography), které umo%$uje snímkování 

v(zkumu z relativn& nízké v('ky ve vysokém 
stupni rozli'ení. Pravidelné snímání postu-
pu v(zkumu umo%$uje archeolog*m zp"es-
n&ní terénních prací a slou%í k detailní doku-
mentaci. V(zkumu se i nep"ímo zú#ast$ují 
studenti katedry, kte"í zpracovávají digitální 
data z archeologick(ch v(zkum*, je% násled-
n& implementují do prost"edí geografického 
informa#ního systému a mapového serveru.

Ing. Vladimír Br(na, 
katedra informatiky a geoinformatiky F%P UJEP

Do Egypta a Súdánu!

Vezír Ptah'epses, 5. dynastie, man%el dcery 
faraona Niuserrea

FAKULTA !IVOTNÍHO PROST"EDÍ
U N I V E R Z I T A  J .  E .  P U R K Y N #  V  Ú S T Í  N A D  L A B E M

Geoinforma!ní 
technologie (GIS)

Katedra informatiky a geoinformatiky 
F#P se zam!"uje na sb!r dat pomocí 
kontaktních i bezkontaktních metod, 
zpracování a vizualizace prostorov&ch 
dat ze sou$asnosti i historie a aplikace 
geografick&ch informa$ních systém( 
(GIS) v oblasti 'ivotního prost"edí. Ak-
tuáln! se v!nuje problematice oblastí 
ovlivn!n&ch povrchovou t!'bou uhlí. 
Pomocí pokro$il&ch geoinforma$ních 
technologií je modelován sou$asn& 
a budoucí stav t!chto lokalit , av%ak 
s vyu'itím dat z dostupn&ch star&ch 
map a leteck&ch snímk( je mo'né pro-
storov! zobrazit i stav krajiny z doby 
p"ed n!kolika sty lety. Velmi p"esná m!-
"icí technika, mezi kterou pat"í i lasero-
v& skener s milimetrovou p"esností, je 
vyu'ívána k evidenci a sledování vybra-
n&ch jev(, jako jsou: zm!na koryt vod-
ních tok(, velmi p"esné skenování sesu-
v( terénu, 3D modely k evidenci ohro'e-
n&ch památek a dal%í. V budoucnu bude 
mo'no s vyu'itím bezpilotního letadla 
snímkovat mén! dostupné oblasti a vy-
tvá"et 3D modely budov a krajiny. V&-
sledky jsou prezentovány formou inter-
netov&ch mapov&ch aplikací pro ve"ej-
nost na univerzitním mapovém serveru 
http://mapserver.ujep.cz. Vysoce p"es-
né geodetické metody, GPS p"esností 
na 1 cm a metody laserového skenování 
jsou vyu'ívány ve spolupráci se sask&m 
Landesamt für Archäologie pro pr(-
zkum a evidenci st"edov!k&ch d(lních 
d!l v Kru%n&ch horách.

Ing. Jan Pacina, Ph.D., 
katedra informatiky a geoinformatiky 

F!P UJEP

3D model velkolomu Le%áky vytvo&en$ 
z leteck$ch snímk) t"sn" p&ed napu't"ním 
Jezera Most V$zkum v egyptské Západní pou'ti


