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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. 19.9.-.20.9. Krajinné inženýrství 2013 – dvoudenní 
konference zaměřená na témata spojená s krajinným inženýrstvím, vodohospodářskými 
stavbami v krajině a péčí o krajinu. Pořádáno ve spolupráci s MZe ČR, Během dvou 
konferenčních dnů bylo odpřednášeno celkem 15 příspěvků rozdělených do odborných sekcí 
ČSKI. Některé příspěvky je možno po dohodě s redakční radou otisknou v časopise VH. 
Letošní konferenci předcházela studentská odborná konference pořádaná FSv ČVUT v Praze. 
Aktivní účastníci měli možnost účasti na konferenci. Vzhledem k poměrně velkému množství 
podobně zaměřených konferencí v jednom termínu se konference přesouvá do jiného 
konání.  
Mimo zmíněnou konferenci připravila ČSKI další odborné akce: 

 6. května proběhla exkurze na stavu odbahnění VN Jordán, exkurze byla organizována 
ve spolupráci s hlavním dodavatelem stavby a s VD TBD, a.s. Exkurze se účastnili 
většinou členové ČSKI a zástupci podniku Povodí Ohře, s.p., Součástí exkurze byla kromě 
seznámení se s projektem a postupem provádění stavby prohlídka zátopy nádrže, stavby 
spodní výpusti. Díky právě probíhajícím pracím archeologů na odkrytí původních výpustí 
bylo možné tyto technicky pozoruhodné objekty vidět.  

 23.5. - Seminář 20 let revitalizací – pořádáno na půdě stavební fakulty ČVUT v Praze, 
organizačně byly zajištěny příspěvky projektantů, správců VT, zaměstnanců AOPK, 
dodavatelských firem, aby bylo možné přednesenými prezentacemi pokrýt RVT VT ve 
všech na sebe navazujících krocích. Účelem akce bylo zhodnotit RVT za 20 let jejich 
provádění a pokusit se o reflexi všech postupně zaváděných a případně opouštěných 
postupů projekce, provádění a i další nutné správy těchto staveb. 

 říjen – exkurze Podyjí: během denní exkurze bylo možné navštívit lokality v NP Podyjí, 
kde jsou prováděny vodohospodářské úpravy na řece Dyji (opravy původních 
historických jezů), plánované komplexní pozemkové úpravy nebo probíhají rekonstrukce 
objektů původních malých vodních nádrží 

 
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.  
Samostatným úspěchem je pravidelná příloha Vodního hospodářství – Krajinný inženýr, do 
které je možné přispívat. Zároveň je možné díky stálému členu v redakční radě do VH přispět 
i s odbornými články mimo pravidelnou přílohu.  
 
Platební morálka našich členů se v roce 2013 zůstala na standardu, neplatiči byli vyloučeni, 
na svou žádost odešli 2 členové. Během roku se z důvodů časové zaneprázdněnosti a zároveň 



z důvodů rodinných vzdal své funkce i člen výboru ČSKI, činnost výboru tím nebyla nijak 
ohrožena a všechny plánované akce proběhly bez organizačních problémů.   
 
V loňském roce se podařilo díky příspěvků sponzorů, kteří měli možnost prezentace svých 
firem ve sborníku, získat potřebný finanční obnos na dlouhodobě plánovanou aktualizaci 
webu ČSKI, ta v současné době probíhá, stránky jsou programovány a do  měsíce by měl být 
spuštěn jejich provoz.  
 
Děkuji vám všem za účast na dnešní výroční schůzi společnosti a za pozornost. 
 
 
Praha, 6.2.2014      Ing. Adam vokurka, Ph.D.. 
        předseda ČSKI 
 
 


