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a to především v okolí geologických struktur, 
např. lužického zlomu v  prostoru Liberec-
-Zittau.

Unikátní program projektu tak pove-
de k  vytvoření dlouhodobé kooperační sítě, 
která umožní partnerům projektu výměnu 
know-how a  rozvoj jazykových a  interkul-
turních dovedností rozvíjených při řeše-
ní odborných úkolů. Spolupráce studentů 
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Atraktivní tematika uceleného přes- 
hraničního hodnocení pramenných 
oblastí propojuje odborníky a  stu-

denty ze tří univerzit a  především z  růz-
ných oblastí výzkumu (ekologie, geografie, 
hydrologie a  geologie). Z  projektu získané 
jedinečné poznatky o množství, kvalitě vody 
v pramenech, jejich krajinotvorné roli a his-
torickém využití tak poskytnou informace 

k  vytvoření komplexní metodiky. Navržená 
metodika bude hodnotit pramenné oblasti 
nejen na  základě chemických, hydrologic-
kých a  ekologických charakteristik, ale také 
z  hlediska geologických a  kulturně-spole-
čenských charakteristik. Z terénních průzku-
mů a získaných výsledků provede projektový 
tým inventarizaci pramenných oblastí ve vý-
znamných přeshraničních typech krajiny, 
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Praha–Liberec–Zittau. Prameny spojují krajiny a lidi, to není jen motto, ale také název 
unikátního přeshraničního a navíc multidisciplinárního projektu, kterého se účastní Česká 
zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci   
a Technickou univerzitou v Drážďanech.

Prameny spojují
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a akademických pracovníků našich tří part-
nerů běží již od počátku projektu (2/2016), 
společná setkání, terénní cvičení, každoroční 
workshopy a  v  neposlední řadě letní škola, 
která se uskuteční v letech 2017 a 2018, tak 
upevní naše vztahy a položí základy pro bu-
doucí double-degree akreditovaného studij-
ního oboru.

Výstupy projektu poslouží nejen univer-

zitám, ale také dotčeným orgánům jednotli-
vých oblastí, zejména samosprávným celkům 
obou zemí, orgánům ochrany přírody, krajiny 
a  vodního hospodářství, ale také základním 
a  středním školám v Libereckém kraji, kte-
ré by v  rámci předmětů geografie, občanské 
výuky a  historie mohly žáky a  studenty se-
známit s  regionálními informacemi o  vodě.  
Rádi bychom výsledky a daty zaujali i  širo-

kou veřejnost, neboť hlavním tématem jsou 
„prameny“ – tedy voda, která nezná hranice 
a je nepostradatelná pro vše živé.

Více informací o  projektu je uvedeno 
na  webových stránkách: http://prameny.tul.
cz/ anebo na Facebooku – Prameny spojují.

prof. rndr. dana komínková, ph.d.

až uvidíte v lužických horách velkou 
skupinu lidí, nelekejte se, když budete 

mít čas, přidejte se – dozvíte se  
zajímavé informace a naučíte se  

i něco nového.
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Prameny spojují
veřejnost jsme poprvé o našem  
jedinečném projektu informovali  

na warm up meetingu,  
setkání to ale nebylo poslední.




