
 
 

 
Česká společnost krajinných inženýrů 

(Český svaz stavebních inženýrů) 
 

ve spolupráci s 
 

Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství 
Fakulty Stavební ČVUT v Praze 

a 
Ústavem tvorby a ochrany krajiny 

Fakulty lesnické a dřevařské MENDELU v Brně 
 

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář 
 

„Rekultivace včera, dnes a zítra“ 
 

který se koná dne 30. března 2011  
 

 
 

Organizační pokyny 
 

• Odborný seminář „Rekultivace včera, dnes a zítra “ je jednodenní.  
• Seminář proběhne v kongresovém sále Společenského a 

vzdělávacího centra zámku ve Křtinách, v době 9:00 – 15:30 hod. 
• Závazné přihlášky k účasti na semináři zasílejte prosím nejpozději do 

15.3.2011 (elektronickou poštou nebo písemně) na adresu: Ing. Jitka 
Fialová, MSc., Ph.D., (jitka.fialova@mendelu.cz), Mendelova univerzita  
v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav tvorby a ochrany krajiny, 
Zemědělská 3, 613 00 Brno, tel. 545 134 096. 

• V organizačních záležitostech kontaktuje garanta ČSKI – Ing. Psotovou 
(psotova.hedvika@volny.cz),  tel. 606 447 330, 577 938 161. 

• Na 1 přihlášku lze přihlásit více účastníků a úhradu provést jednou 
platbou. 

• Vložné je potřeba uhradit nejpozději do 15.3.2011 platebním příkazem na 
účet ČSKI (č. ú. včetně variabilního symbolu viz níže), platba v hotovosti na 
místě bohužel není možná. 

• Daňový doklad o zaplacení bude na požádání zaslán po kontrole platby na 
účtu ČSKI na adresu uvedenou v přihlášce. 

• Vložné na seminář činí 1 000,- Kč (pro členy ČSKI 800,- Kč) cena je 
konečná, v ceně jsou zahrnuty organizační výdaje, lehké občerstvení, 
oběd a CD s vypálenými prezentacemi příspěvků uvedených v programu. 

• Počet účastníků je limitován kapacitou místnosti – 90 osob. 
• Dataprojektor a PC pro diskutující je zajištěn na místě. 
• Začátek semináře je plánován na 9:00, prosím všechny přihlášené o 

příchod mezi 8:00 – 9:00, program je plný zajímavých témat. 
• V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací, ale je možné za sebe 

vyslat náhradníka. 
• Bylo zažádáno o zařazení semináře do systému celoživotního vzdělávání 

České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě.   

• V místě konání semináře je možné si zamluvit ubytování. V případě zájmu, 
prosím, kontaktujte recepce@slpkrtiny.cz , nebo tel. +420516527711. 
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Cíl semináře: 

Cílem semináře je umožnit komplexní pohled na problematiku rekultivací. 
Prezentovány budou jak úspěšné rekultivace z minulosti, tak současný stav 
oboru a zejména nové přístupy a trendy v oboru. Seminář je určen pro 
široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů ŽP, pozemkových úřadů, 
projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a 
dalších. 

Seminář je tvořen dvěmi diferencovanými bloky příspěvků a zahrnuje 
širokou škálu rekultivací od tradičních až po nové formy. 
 

Program: 
I. Blok : Rekultivace zemědělské, lesnické a hydrické  9.00 – 12.00 

• Ing. J. Schneider Ph.D., Ing. J. Fialová, MSc., Ph.D., Ing. J, Škrdla: 
Lesnické rekultivace 

• Ing. J. Sixta: Zemědělské rekultivace v proměnách času 

• Ing. P. Šiřina: Zemědělské a lesnické rekultivace na Ostravsku 

• Ing. J. Leitgeb: Hydrické rekultivace – tvorba nové krajiny 

• Ing. J. Benešová, Ing. M. Lubas: Voda v rekultivacích 

• Diskuse k dopolednímu bloku 

II: Blok : Nové trendy v rekultivacích               13.00 – 15.30  

• Mgr. T. Gremlica: Rekultivace a management nepřírodních biotopů 
v České republice 

• Ing. J. Fialová. MSc., Ph.D., Ing. J. Schneider, Ph.D.,  
Ing. P. Kotásková, Ing. K. Loučková: Rekreace jako rekultivační cíl 

• Mgr. M. Šandová, Mgr. K. Zachovalová, Ph.D.: Moderní postupy 
rekultivací a jejich příklady  

• Ing. A. Vokurka, Ph.D.: Rekultivace prostor zaniklých obcí 

• Ing. L. Šálek: Lesnické a agrolesnické plány v rámci rehabilitací 
degradovaných lokalit v tropických podmínkách na příkladu 
projektů ve Vietnamu a Indonézii 

• Diskuse a závěr semináře 

Závazná přihláška   

Rekultivace včera, dnes a zítra dne 30. března 2011 kongresový sál Společenského 
a vzdělávacího centra zámku ve Křtinách. 
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tituly 
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Pracoviště 
 
 
 

Kontaktní adresa    
(včetně PSČ) 
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1. 
2. 

1. 
2. 

E-mail 
1. 
2. 

Datum / Podpis  

 
 

Údaje pro úhradu vložného: 

Banka: ČSOB, a.s., č.ú.: 164312107/0300, var. s.: 300311 
 
Potvrzení o zaplacení: 
Potvrzujeme, že platba ve výši ……………………   ,- Kč byla 
uhrazena z účtu číslo: 
 
……………………………………………………………………   
ve prospěch účtu ČSKI u ČSOB, a.s., č.ú.: 164312107/0300, variabilní 
symbol: 300311.  


