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I. CIRKULÁŘ KONFERENCE 

 

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2023 

 se zaměřením na zadržení vody v krajině  

a adaptační opatření na očekávané klimatické změny  

 
 

22. ročník konference se bude konat  

14. a 15. 9. 2023 v Kongresovém centru zámku ve 
Křtinách 

 

 
ve spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a 

dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Školním lesním podnikem 
Masarykův les Křtiny 

 
pod záštitou doc. Ing. Tomáše Vršky, Dr., ředitele Školního lesního podniku 

Masarykův les Křtiny, 
 
 
 

 

 

 

s mediální podporou časopisu 
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Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,  

dovoluji si Vás za Českou společnost krajinných inženýrů pozvat na již dvacátý druhý ročník tradiční 

konference  

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2023 

Konference se bude letos konat 14. a 15. září v Kongresovém centru zámku ve Křtinách. Konference 
bude zaměřena na zadržení vody v krajině a adaptační opatření na očekávané klimatické změny. 
Program zatím připravujeme, měl by být ve čtyřech přednáškových blocích 14. 9. a následující den  
15. 9. je naplánovaná exkurze. Terénní exkurze navštíví objekty zahrnuté do tzv. Living Lab (živá 
laboratoř) Masarykův les (ŠLP Křtiny, okolí městyse Křtiny). Living Lab aspiruje na to být součástí sítě 
evropských živých laboratoří konstituovaných v rámci projektu Horizon Europe Water 4 All. Laboratoř 
je explicitně zaměřená na řešení aspektů zadržení vody v lesích. Jejím posláním je poskytovat exaktní 
data srážkoodtokového procesu a hydrologické bilance v lesích a testovat objekty, které potenciálně 
k zadržení vody v lesích slouží.  
Druhá část exkurze bude zaměřena na ukázky technologií oprav stmelených a nestmelených krytů 
realizovaných na ŠLP Křtiny. 
 

Detailnější program bude sdělen dodatečně. 
 

Registrace 
Registrace účastníků probíhá do 3. 9. 2023, 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 14. 9. 2023 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. 
 

Přihlášení příspěvků 

Přihlašování příspěvků a prezentací na konferenci bude možné do 30. 5. 2023.  
Vyplněnou přihlášku příspěvku zasílejte na adresu Ing. Jaromíra Čaška (j.casek@seznam.cz), v kopii 
na adresu doc. Ing. Jitky Fialové, MSc., Ph.D. (jitka.fialova@mendelu.cz) 
Plné verze příspěvku bude možné zasílat do 15. 8. 2023 na adresu doc. Ing. Jitky Fialové, MSc., Ph.D. 
(jitka.fialova@mendelu.cz). Vzor přihlášky a vzor pro přípravu příspěvku jsou v příloze. 
 

Občerstvení 

Během přestávek bude pro účastníky konference k dispozici káva, voda a drobné občerstvení. Oběd 
je zajištěn v restauraci zámku a na exkurzi druhý den bude zajištěn v terénu. Po skončení prvního 
konferenčního dne Vás zveme na přátelské posezení a k tanci při cimbálové muzice. Ve společenské 
místnosti bude připraven raut. 
 

Ubytování 

Ubytování je možné si objednat přímo v místě konání konference na zámku ve Křtinách. Cena 
ubytování není zahrnuta ve vložném a ubytování si zajišťuje každý individuálně – pro účastníky 
konference platí ceny:  
Jednolůžkový pokoj – 1300 Kč; Dvoulůžkový pokoj – 1 890 Kč; Přistýlka – 600 Kč; Apartmá pro jednu i 
dvě osoby – 2 400 Kč; Pokoj Deluxe (s terasou) jednolůžkový – 1600 Kč; Pokoj Deluxe (s terasou) 
dvoulůžkový – 2 100 Kč. Je nutné hradit ubytovací a rekreační poplatek – 20 Kč. 
  

Kontakt: recepce@zamek-krtiny.cz, nebo mobil +420 724 946 162 
V současnosti je zámek na Booking.com kompletně vyblokován pro potřeby konference.  
Po 30. 6. 2023 již bude hotel nezamluvené pokoje nabízet veřejnosti. 
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Informace o dopravě 

Konference se koná v Kongresovém centru zámku ve Křtinách (GPS souřadnice - 49.297156, 
16.742161). Nejvhodnější způsob příjezdu je hromadnou dopravou (autobus 201 ze zastávky 
Židenice, nádraží, z Brna) a automobilem. Je možné zaparkovat v okolí zámku zdarma. 
 
 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:  
  konference vč. exkurze 

(14. a 15. září) 

Členové ČSKI, ČSSI, studenti  2 700 Kč 

Ostatní  2 900 Kč 

 

V případě neúčasti se vložné nevrací, ale po předchozí domluvě s organizátorem lze za sebe poslat 
náhradníka. 
Nejsme plátci DPH. 
 
V ceně jsou zahrnuty: organizační náklady konference, nosič se sborníkem konference 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.  
 
Bylo požádáno o přidělení bodů v systému celoživotního vzdělávání České komory architektů a České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
 

Programový výbor konference: 
Ing. Jaromír Čašek 

Doc. Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. 
Ing. Irena Sokolová, Csc. 
Ing. Miroslav Lubas 

 
Kontakty pro komunikaci: 
Ing. Jaromír Čašek  e-mail: j.casek@seznam.cz 

Ing. Irena Sokolová  e-mail: sokolova@volny.cz 

 
Ing. Jaromír Čašek 

předseda ČSKI 
 

 


