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I. CIRKULÁŘ KONFERENCE 
 

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 
 

17. ročník  
konference se bude konat v zasedací místnosti MZe ČR 
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22. května 2014 
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Za finanční podpory:        
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Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,  

dovoluji si Vás za Českou společnost krajinných inženýrů pozvat na již tradiční konferenci 

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2014. 

Letos poprvé přicházíme v netradičním termínu a ve zkrácené podobě naší jinak konferenční 
stálice Krajinné inženýrství 2014. 
 
Konference proběhne ve třech Vám známých odborných sekcích pořadí: 

 pozemkové úpravy a krajinné plánování, 

 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

 stavby pro plnění funkce lesa, 
v nichž očekáváme nabídku Vašich příspěvků do sborníku konference.  
 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY: 

 7. 3. 2014 – zaslání anotace nabízeného příspěvku 

 17. 3. 2014 – II. cirkulář s programem konference a s přednášenými příspěvky, 
potvrzení přijetí příspěvku 

 25. 4. 2014 – uzávěrka zaslání příspěvku do sborníku. 

 22. 5. 2014 – Konference KI 2014 na MZe ČR v PRAZE 

 
Příspěvky do sekce Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství zasílejte na adresu 
Ing. J. Čaška (j.casek@3eprojektovani.cz), v kopii na adresu Ing. Jany Benešové 
(jana.benesova.1@gmail.com) 
 
Příspěvky do sekce Stavby pro plnění funkce lesa zasílejte na adresu Ing. A. Vokurky, Ph.D. 
(vokurka@fsv.cvut.cz) v kopii na adresu Ing. Jitce Fialové, MSc., Ph.D. 
(jitka.fialova@mendelu.cz) 
 
 
Příspěvky do sekce Pozemkové úpravy a krajinné plánování zasílejte na adresu 
Prof. Ing. Františka Tomana, CSc. (tomanf@mendelu.cz), v kopii na adresu Ing. Hedviky 
Psotové (psotova.hedvika@volny.cz) 
 
MOŽNOST PREZENTOVÁNÍ FIRMY VE SBORNÍKU  
V rámci sborníku konference je možné za poplatek prezentovat své firmy a představit je 
odborné veřejnosti, projektantům či zástupcům státní správy. 
Zájem o prezentaci firmy dejte prosím vědět Ing. J. Čaškovi (j.casek@3eprojektovani.cz)  
 
Další informace o činnosti, aktivitách a plánovaných akcích na letošní rok najdete na 
našem webu http://www.cski-cr.cz 
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ÚČASTNICKÝ POPLATEK:  

 Členové ČSKI, ČSSI, ÚKIS a zaměstnanci složek řízených MZe ČR – 1.000,- Kč  

 Ostatní – 1.250,- Kč  

 Kmenoví zaměstnanci MZe ČR z konferenci příslušných odborů bez poplatku (bez nároku 
na cokoliv), případně 500,- CD se sborníkem a občerstvení během konference KI 2014 – 
placenou účast nutno nahlásit organizátorům. 

 
V ceně jsou zahrnuty: organizační náklady konference, sborník s příspěvky, CD s příspěvky, 
přestávková občerstvení během konference. 

 
MOŽNÉ PŘIOBJEDNÁVKY: 
1. CD s příspěvky konference – 50 Kč/ks 
2. Sborník – 200 Kč /ks  

Vše je nutné uhradit ve prospěch účtu č. 164312107/0300 vedené u ČSOB PS, konstantní 
symbol 308, variabilní symbol 2205141. 
Od úhrady účastnického poplatku je osvobozen autor přednášeného příspěvku (v případě 
autorského kolektivu příspěvku první uvedený autor) 
 
Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno účastníka, příp. název organizace pro snazší 
dohledání platby. 

 
 

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.  
Předseda ČSKI  

                                                           
1
 Ceny jsou stanoveny dohodou mezi pořadatelem a účastníkem.  

Poplatek lze uhradit na místě s manipulačním poplatkem 100 Kč.  
Při neúčasti se poplatek nevrací. Na konferenci je možné vyslat po oznámení náhradníka. Nejsme plátci DPH.  
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přihláška příspěvku na konferenci 
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 

konaná ve dne 22.května 2014 na MZe ČR v Praze, Těšnov 65/17, Praha 1 
 
Název příspěvku: 
Příjmení, jméno, titul autora: 
Zařazení do sekce:  

 pozemkové úpravy a krajinné plánování, 

 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

 stavby pro plnění funkce lesa, 
 
Zúčastním se konference:      ANO - NE 
Mám zájem o otištění příspěvku ve „Vodním hospodářství“ :   ANO - NE 
 
 
Anotace příspěvku:   
 


