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Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, 
dovoluji  si  Vás  za  Českou  společnost  krajinných  inženýrů  pozvat  na  již  dvacátý  ročník  tradiční
konference 

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2021

Konference  se  bude  letos  konat  16.  září  v přednáškové  místnosti  C202. Konference  bude  letos
zaměřena na proměny krajiny (v dobrém i zlém) způsobené změnou klimatu, přírodními kalamitami a
činností člověka. Připravili jsme pro Vás následující program:

16. září

8:30 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 - 9:15 Úvodní slovo, zahájení konference
9:15 - 9:45 Využití rychlerostoucích dřevin v krajině (Ing. Jolana Kyseláková)
9:45 - 10:15 Větrolamy a jejich funkce v zelené infrastruktuře krajiny (Doc.Ing. Jana Podhrázská, Ph.D)
10:15 - 11:00 Přestávka (káva, občerstvení)
11:00 - 11:30 Revitalizace Hladovského potoka (Ing. Miroslav Lubas)
11:30 - 12:00 Vliv revitalizace meandru Jordán na Orlici na podzemní vody(Mgr. David Rozman)
12:00 - 12:30 Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na 

rybnících Domin a Bažina (Ing. Zdeněk Klimeš)
12:30 - 13:30 Oběd v menze ČVUT
13:30 - 14:00 Transport sedimentů, zanášení nádrží a možná opatření v povodí VN Vrchlice (doc. Ing. Josef 

Krása Ph.D..)
14:00 - 14:30 Pozemkové úpravy a protierozní ochrana v současných podmínkách hospodaření (Doc.Ing. Jana 

Podhrázská, Ph.D)
14:30-15:00 Vliv lesa na odtok vody z povodí na příkladu Jizerských hor (Ing. Václav David, Ph.D.)
15:00 - 15:30 Přestávka (káva, občerstvení)
15:30 - 16:00 „Děčínsko po extrémních  srážkách v červenci 2021“,  (Ing. Adam Vokurka, Ph.D.)

16:00 - 16:30 Krajinný park Lítožnice – od projektu k realizaci (Ing. Jiří Karnecki)
16:30 - 17:00 Diskuse a shrnutí 1. konferenčního dne

19:00- 22:30 Neformální přátelské posezení s večeří v restauraci

Pátek 17. září
9:00 - 11:30 Odborná exkurze na revitalizaci Rokytky, kolem revitalizace Říčanského potoka, nového 

zalesnění ke vznikajícímu sadu Republika. Dále nový rybník a založené lesy a louky. 

Registrace
Registrace probíhá do 6.9.2021,  po tomto datu nejsme schopni zaručit plný konferenční materiál.
Vyplněnou přihlášku k účasti  posílejte na e-mailovou adresu: sokolova@volny.cz.,  následně Vám
bude vystavena a zaslána faktura. Účastnický poplatek nelze uhradit jiným způsobem než fakturou.
Přihláška je v editovatelné podobě v příloze.
Prezence bude probíhat 16. 9 2021 od 8:30 do 12:00. Po tuto dobu bude u registračního stolku vždy
někdo z  organizátorů.  Při  prezenci  obdrží  účastníci  konferenční  materiály.  Placení  na  místě  není
možné.
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Občerstvení
Během přestávek bude pro účastníky konference k dispozici káva, voda a drobné občerstvení. Oběd
je zajištěn v menze ČVUT podle nabídky menzy.
Po skončení prvního konferenčního dne Vás zveme na přátelské posezení  v  Únětickém pivovaru,
Rýznerova 19/5, 252 62 Únětice,  kde bude zajištěna večeře.

Informace o dopravě
Konference  se  koná  v  budově  Fakulty  stavební  ČVUT  (GPS  souřadnice  -  50°6'.15.085"N;
14°23'19.768''E).  Nejvhodnější  způsob  příjezdu  do  Dejvic  je  metrem linkou  A -  výstup ve  stanici
Dejvická  a  následně  pěšky  přes  park  a  ulicí  Technická  k  budově  Fakulty  stavební.  V  případě,  že
cestujete  automobilem, je  možné zaparkovat  na fialových zónách (placené parkování)  v  okolních
ulicích.

Program odborné exkurze
Je připravena odborná exkurze na rozestavěnou revitalizaci Rokytky, dále by se pokračovalo kolem
revitalizace Říčanského potoka, nového zalesnění ke vznikajícímu sadu Republika. Pak kolem nového
rybníka a založených lesů a luk do Dubče. 
Sraz účastníků bude v 9:00 na na autobusové zastávce Běchovice Odtud půjdeme pěšky cca 4 km do
Dubče. Zakončení exkurze je plánováno na 12:00. Pro občerstvení budou připraveny bagety a voda.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 
konference vč. exkurze

(16. a 17. září)
Členové ČSKI, ČSSI, ÚKIS, studenti 1 900,- Kč
Ostatní 2 200,- Kč

V ceně  jsou  zahrnuty:  organizační  náklady  konference,  nosič  s příspěvky  v  digitální  podobě, přestávková
občerstvení během konference, oběd při hlavním dnu konference, večeře po prvním dnu jednání a občerstvení
v rámci exkurze. 
Ubytování není ze strany organizátorů zajišťováno. 

Programový výbor konference:
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Ing. Jaromír Čašek
Ing. Václav David, Ph.D.
Ing. Irena Sokolová, CSc.
Kontakty pro komunikaci:
Ing Jaromír Čašek e-mail: j.casek@tiscali.cz
Ing. Irena Sokolová e-mail: sokolova@volny.cz

Ing. Jaromír Čašek
předseda ČSKI
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