
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSKI ZA ROK 2011 

 
ČSKI se během dlouhé řady let, co existuje, vyprofilovala do odborné vzdělávací společnosti 
v krajinném inženýrství a vedle řady seminářů pořádá každoročně již tradiční dvoudenní 
konferenci Krajinné inženýrství. Nejinak tomu bylo i v minulém roce, kdy jsme opět využili 
pohostinnosti areálu ČZU v Suchdole a pro více jak 70 účastníků zorganizovali a připravili již 
14 konferenci KI 2011.  
Program konference byl rozdělen na 3 sekce s tím rozdílem, že bylo prvně použito 
dohodnuté pravidlo o pravidelné rotaci sekcí. V minulém roce začínala svými příspěvky sekce 
Krajinné plánování a pozemkové úpravy, následovala sekce Vodní hospodářství krajiny a 
páteční den patřil sekci Stavby pro plnění funkce lesa a třetí. Zároveň garanti jednotlivých 
sekcí vybírali „nosné“ referáty v každé sekci. Vedle přednášených příspěvků byly ve vydaném 
sborníku z konference publikovány další velmi zajímavé příspěvky, které byly též vydány na 
nosiči CD..  
Záštitu této konference převzali ministři zemědělství a životního prostředí. Tato konference 
byla již čtrnáctá v pořadí. Příjemné bylo prostředí pro konání konference – přednáškový sál, 
zázemí pro ubytování účastníků, stravování a pěkné prostředí pro raut. Výbor společnosti se 
na své schůzi zabýval možnými příčinami snížení počtu účastníků, který je patrný za 
posledních pár let nejen u akcí pořádaných ČSKI, pro výbor bylo spíše zarážející fakt, že na 
akce pořádané Společností se hlásí málo jejich kmenových členů, což je do značné míry 
způsobeno i zrušením ZVHS, jejíž pracovníci na semináře pravidelně jezdili. N a druhé straně 
je velmi příjemné, že se na konference daří volbou aktuálností referátů a témat nalákat 
zástupce ze správ toků Lesů ČR a pracovníky AOPK.  
 
Mimo již zmíněnou konferenci KI 2011 pořádali jednotlivé sekce odborné semináře: 

 seminář  „Rekultivace včera, dnes a zítra“ proběhl v březnu 2011 v Křtinách a měl 
z řad jeho účastníků velmi dobrá hodnocení úroveň příspěvků 

 v květnu byla ČSKI spolupořadatelem semináře RaOP ve Křtinách (tradiční místo 
pořádání seminářů našich kolegů z Brna) 

 na fakultě stavební proběhl seminář „Navrhování technických protierozních opatření“ 
proběhl  14.6. 2011 na ČVUT v Praze 

 na začátku prosince jsme plánovali ve spolupráci s Koalicí pro řeky diskusní seminář, 
spolupořadatelství posléze převzala K 143 FSv ČVUT v Praze 

 
Všechny pořádané akce byly mírně ziskové, na druhé straně pořádání takových seminářů 
vyžaduje stále více práce, přípravy a jejich úspěch či neúspěch je mnohdy dám volba 
nevhodného termínu a souběhu více akcí v jeden den, finančně náročnou spoluúčastí 
posluchačů a návštěvníků seminářů a pořádaných akcí (členi ČSKI a spřátelených organizací a 
společností jsou zvýhodněni). Zároveň se na všechny pořádané akce daří díky skvělým 
organizátorům zajistit bodové ohodnocení ČKAIT a ČKA počítané do programu celoživotní 
vzdělávání. Pro včasné informování odborné veřejnosti o akcích spolupracuje výbor ČSKI 
s časopisem Vodní hospodářství, kde pravidelně vychází anonce na pořádané akce. Plán akcí 
ČSKI na letošní rok vám za malou chvíli představíme. 
 
Česká společnost krajinných inženýrů stále spolupracuje Českou vodohospodářskou 
společnost se sídlem v Českých Budějovicích, s Českomoravskou komorou pozemkových 



úprav a s obdobnou společností na Slovensku - Únia krajiných inženierov, V loňském roce 
jsme nově navázali kontakt a spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. 
 
Platební morálka našich členů se v roce 2011 výrazně zhoršila, ke konci roku jsme evidovali 
33 neplatičů, k dnešnímu dni je to stále 13 našich členů, kteří nezaplatili loňský členský 
příspěvek. 
 
Zhruba před rokem proběhla na výroční členské schůzi členů výboru ČSKI – Předseda ing. 
Adam vokurka, Ph.D., 1.místopředseda - Doc.Ing. Karel Vrána,CSc., 2.místopředseda - Ing. 
František Křovák, CSc., Hospodář - Ing. Irena Sokolová,CSc., Tajemník - Ing. Jana 
Podhrázská,Ph.D., Revizní komise- Ing. Miloš Havel, Sekce voda- Ing. Jaromír Čašek, Ing. Jana 
Benešová, Ing. Stanislav Žatecký, Sekce les - Ing. Vratislav Mansfeld, Ing. Jitka Fialová,Ph.D., 
Sekce krajina - Prof.Ing. František Toman,CSc., Ing. Hedvika Psotová, Ing. Jana Kozlovsky 
Dufková, Ph.D 
 
Pracujeme rovněž na již avizované aktualizaci webovských stránek odborné společnosti. Rádi 
bychom, aby se toto místo stalo zdrojem aktuálních informací o činnosti ČSKI. Kromě toho 
zvažuje výbor vydávání odborně-populárního časopisu, ve kterém by bylo možné 
prezentovat jak vědecké články našich členů akademiků, tak i realizované či připravované 
projekty našich členů projektantů. 
 
Děkuji vám všem za účast na dnešní výroční schůzi společnosti a za pozornost. 
 
 
Praha, 6.2.2012      Ing. Adam vokurka, Ph.D.. 
        předseda ČSKI 
 


