Česká společnost krajinných inženýrů
České vysoké učení technické v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.
zvou srdečně všechny zájemce
na

odbornou konferenci

Rybníky 2020
17. – 18. září 2020
Praha, ČZU
Tematické zaměření:
• Rybníky jako součást krajiny historické, současné i budoucí
• Hráze rybníků historických i současných
• Funkční objekty rybníků a malých vodních nádrží
• Rybníky a jejich vliv na hydrologický režim
• Kvalita vody v rybnících
• Rybníky a jejich efekty produkční i mimoprodukční
• Flora a fauna rybníků i jejich okolí
Odborní garanti akce:
•
Ing. Václav David, Ph.D.
•
Ing. Jaromír Čašek
•
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
•
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
•
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Kontakt pro komunikaci:
•
Ing. Václav David, Ph.D.
vaclav.david@fsv.cvut.cz
•
Ing. Tereza Davidová, Ph.D.
tereza.davidova@fsv.cvut.cz

I. cirkulář

Program konference
•
•
•
•
•

Konference je rozdělena do dvou dnů.
Program prvního dne konference (17.9.) je naplánován od 8:30.
Na večer prvního dne konference je plánováno společné neformální posezení účastníků
konference.
Druhý den konference (18.9.) bude program zahájen v 9:00
Konference bude zakončena v pátek (18.9.) mezi 13:00 a 14:00

Registrace
•
•
•
•

Registraci na konferenci zajišťuje Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s.
Registrace probíhá prostřednictvím formuláře ve formátu MS Word
Vyplněné registrační formuláře posílejte na e-mailovou adresu: konferencerybniky@gmail.com
Přihlášku naleznete jako přílohu e-mailu, kterým jste dostali tento cirkulář, nebo je ke stažení
na adrese:
http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2020/02/Prihlaska2020b.docx

Vložné
•

Pro členy České společnosti krajinných inženýrů ČSSI, z.s. a studenty zapsané v řádném
denním studiu je k dispozici snížená sazba vložného. Přednášející jsou od platby vložného
osvobozeni.
nejsme plátci DPH

základní

snížené

1.850,- Kč

1.650,- Kč

Vložné
Vložné na konferenci zahrnuje občerstvení o přestávkách, oběd
(17.9.), konferenční materiály a neformální večerní posezeni
(17.9.).

Příspěvky
•
•
•
•
•
•
•

Účastníci konference mají možnost přihlásit k prezentaci na konferenci příspěvek
Titulek příspěvku se jmény autorů a stručným souhrnem je nutno zaslat spolu s přihláškou
Příspěvky je možné přihlašovat do 15.6.
O zařazení příspěvku do programu přednášek rozhodne odborná rada konference
Příspěvek je nutno zpracovat ve formátu MS Word na základě šablony. Šablonu je možno
stáhnout na adrese:
http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2020/02/Prijmeni_jmeno_2020_vzor.doc
Příspěvky ve sborníku budou recenzovány
Zpracované příspěvky pro publikaci ve sborníku je nutno zaslat nejpozději do 17.7.2020 na
adresu: konferencerybniky@gmail.com

Ubytování
•

Ubytování není organizátory konference zajišťováno, účastníci si jej zajišťují individuálně. K
ubytování je možné využít ubytovací zařízení ČZU (viz https://www.kam.czu.cz/cs/r-8603hoste-mimo-czu )

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adresách
vaclav.david@fsv.cvut.cz nebo tereza.davidova@fsv.cvut.cz . Těšíme se na Vaši
účast.

