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KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2017  
VODA – „MOTOR“ ZMĚN KRAJINY 

 

19. ročník konference se bude konat v zasedací 
místnosti Ministerstva zemědělství České republiky  

19. 10. 2017 
 

za mediální podpory    
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PROGRAM KONFERENCE: 

 
 

REGISTRACE: 

8:15-9:00 Registrace 

 

9:00-9:15 Úvodní slovo (Ing. Daniel Pokorný) 

9:15-9:40 Představení nové metodiky Ministerstva životního prostředí pro navrhování 

přírodě blízkých protipovodňových opatření (Ing. Adam Vokurka, Ph.D.) 

9:40-10:05 Hodnocení úprav a revitalizací vodních toků s malým povodím pomocí 

hydromorfologických parametrů (doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc.) 

10:05-10:20 Možnosti financování opatření z Operačního programu Životní prostředí 

(Ing. Jan Matějka) 

10:20-10:45 Vliv charakteru říčních niv na průchod povodní (Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D.) 

 

10:45-11:15 Přestávka (káva, občerstvení) 

 

11:15-11:40 Možnosti realizace drobných vodohospodářských opatření ve venkovské 

krajině (Ing. Václav Alexandr Mazín, Ph.D.) 

11:40–12:05 Výstavba vodních nádrží v procesu pozemkových úprav (Ing. Zdeněk Jahn, CSc.) 

12:05–12:30 Příklady uplatnění zpřesňujících informací o systémech zemědělského 

odvodnění v krajině - očekávání a realita (doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.) 

12:30–12:55 Vliv systematického odvodnění na podzemní vody z pohledu hydrogeologa 

(Jan Taranza) 

12:55–13:20 Alternativní možnosti zajištění vodních zdrojů pro Hradecko místo 

plánované nádrže Pěčín (Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Ing. Magdalena 

Nesládková) 

 

13:20 –14:30 Oběd v jídelně MZe, káva a občerstvení u konferenčního sálu 

 

14:30–14:50 Připravovaný on-line systém pro zvládání sucha – operativní řízení během 

suché epizody (Ing. Adam Vizina, Ph.D.) 

14:50–15:15 Studie zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy v povodí 

Klabavy (Mgr. Martin Stehlík) 

15:15–15:40 Voda v krajině a revitalizace (RNDr. Petr Petřík, Ph.D.) 

15:40–16:05 vo 

16:05–16:30 Diskuze a zakončení konferenčního dne 
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Konference se koná v budově Ministerstva zemědělství v místnosti č. 400. Registrace bude probíhat 
19. 10. 2017 od 8:15. Registrovat se bude možné do 12:00. U registračního stolu bude v tomto rozmezí 
vždy přítomen někdo z organizátorů. Při registraci obdrží účastníci konference konferenční materiály 
a visačku se jménem. Součástí konferenčního materiálu je barevný tištěný sborník. Ve sborníku jsou 
uveřejněny i další zaslané příspěvky. 

 

OBČERSTVENÍ: 
Během přestávek bude k dispozici káva, voda a drobné občerstvení. Oběd je zajištěn v jídelně 
Ministerstva zemědělství ČR. K obědu bude pro účastníky konference připraven vepřový řízek 
s bramborami a okurkou. K pití je k dispozici čaj/voda. Pokud některý z účastníků vyžaduje 
vegetariánskou stravu, je možné zajistit smetanové houbové risoto. V tomto případě Vás žádám 
o zpětnou informaci do 12. 10. 2017 na email: tereza.davidova@fsv.cvut.cz. 

 
 
Programový výbor konference: 
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. 
Ing. Jaromír Čašek     
Ing. František Křovák, CSc.  
doc. Ing. Karel Vrána, CSc.   
Ing. Tereza Davidová, Ph.D.  
Ing. Václav David, Ph.D. 
 
 
Kontakt pro komunikaci: 
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.  
e-mail: vokurka@fsv.cvut.cz 
 
Ing. Tereza Davidová, Ph.D. 
tel: 776 181 123, e-mail: tereza.davidova@fsv.cvut.cz 
 
Ing. Irena Sokolová 
tel. 602 446 979, e-mail sokolova@volny.cz 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Adam Vokurka, Ph.D..  
Předseda ČSKI 
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