
  
Konference Říční krajina 2020  
Termín: 5-7.11.2020. Čtvrtek a pátek přednášky, sobota  exkurze 

Pořádá Koalice pro řeky ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské University 

 

 

Místo konání: Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 9, České Budějovice 
https://jvtp.reservio.com 
 

Zaměření a cíl konference 

Tématem konference je problematika říční krajiny, vodních toků a niv z hlediska ekologie, vodního 
hospodářství a dalších souvisejících oborů. Tradičně budou sdíleny zkušenosti s obnovou říční krajiny 
ve smyslu zlepšení jejího ekologického stavu, adaptace na klimatickou změnu a posílení 
ekosystémových služeb. Setkání je určeno pro odborníky a zájemce z akademické sféry, neziskových 
organizací, vodního hospodářství, státní správy, soukromého sektoru, architektů, urbanistů a 
angažované veřejnosti, které není lhostejný stav naší krajiny v době klimatické změny, přinášející 
sucha a povodně.       

Prioritní témata 

Voda v zemědělské krajině 

Konference bude reflektovat sílící zájem a snahu o obnovu zemědělské krajiny, jejíž stav je dalek 
tomu, so současná společnost potřebuje. Otázka, jak zadržet vodu v zemědělské krajině a sladit zájmy 
zemědělství, majitelů půdy, obcí a dalších subjektů dnes zajímá každého. Co víme, co už se podařilo, 
o co bychom měli usilovat?    

https://jvtp.reservio.com/


Obnova říční krajiny  

Jak pokračuje obnova říční krajiny, jaké zajímavé revitalizační projekty se podařily, ať už ve formě 
studií či reálné změny? Jak mobilizovat veřejnost k úsilí o zlepšení ekologického stavu vodních toků, 
mokřadů, jak zapojit obce, kde se inspirovat? Jaké benefity a ekosystémové služby podporujeme, 
když obnovujeme říční krajinu?  

Nová vodohospodářská a zemědělská politika 

Jak by měla vypadat současná společenská objednávka vůči vodnímu hospodářství a zemědělství? Jak 
přehodnotit současné priority těchto oborů a definovat budoucí? Jak prosazovat změnu: zezdola 
dobrými příklady, seshora politicky? Jaká filosofická paradigmata stojí za minulými, současnými a 
budoucími prioritami těchto klíčových oborů? Co vlastně potřebujeme: zvýšit DPH nebo žít v krajině, 
kde voda není nepřítelem a kde mají životní prostor zvířata i rostliny a kde se cítíme dobře?   

Exkurze 

Přírodě blízká niva meandrující Lužnice, revitalizace Stropnice, mokřady v zemědělské krajině 

Pokyny pro přednášející: Časová dotace na přednášku je 15 min + 5 min. diskuse (u zvaných 
přednášek je možné po dohodě časovou dotaci zvýšit). Některým vybraným klíčovým tématům bude 
věnován i čas ve formě plenární diskuse. 

Organizační pokyny: 

Vložné na konferenci činí 500,- Kč za přednáškový den, 200,- Kč za exkurzi a 1000,- Kč za celou 
konferenci včetně exkurze. V ceně vložného je zahrnut večerní raut dne 5.11.2020 a občerstvení 
během přednáškových dnů a na exkurzi.  

Oběd a ubytování nejsou hrazeny organizátory. V přednáškových dnech je možnost poobědvat 
v místní menze. 

Registrační formulář bude zpřístupněn na stránkách Koalice pro řeky od 1. července 2020. 

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  Karlik@koaliceproreky.cz 604 774 153 
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  602759582   
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