Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice
Zemědělský výzkum, spol. s r. o., se sídlem v Troubsku
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., se sídlem v Zubří
Česká bioklimatologická společnost, z.s.
Vás srdečně zvou na konferenci s mezinárodní účastí

Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna
která se uskuteční ve dnech

23. – 24. října 2019 v Lednici

Konference se koná pod záštitou děkanky Zahradnické fakulty MENDELU
doc. Dr. Ing. Aleny Salašové

1. cirkulář

Hlavní mediální partner konference je vydavatelství Profi Press s. r. o.

Konference má za cíl prezentovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu, souvisejícího s
problematikou reakcí rostlin na měnící se stanovištní podmínky či moderních přípravků a pomocných
půdních látek. Jedná se především o periody sucha a výkyvy teplot, tj. faktory, které mají komplexní
vliv na ostatní parametry prostředí a ovlivňují kvalitu vývoje rostlin. Příspěvky v odborných sekcích
budou tematicky zaměřeny pro oblast zahradnictví, zemědělství, lesnictví a bioklimatologie.
Odborné sekce: Zahradnictví a lesnictví, Zemědělství a klimatická změna, Bioklimatologie a
problematika sucha
Recenzované příspěvky budou publikovány jako vědecká příloha časopisu Zahradnictví (na
nosiči CD) a uplatnitelné v databázi RIV (kategorie Jost).
Organizační výbor:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. - předseda
Ing. Martin Lošák
Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.
Ing. Marcela Laštůvková
Ing. Jana Burgová, Ph.D.
Ing. Magdalena Tvrzníková
Petra Juřenová
Ing. Tivadár Baltazár, Ph.D.
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.
Markéta Holíková

Vědecký výbor:
doc. Dr. Ing. Petr Salaš - předseda
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Radek Macháč, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
Ing. Jan Pelikán, CSc.
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Ing. Barbora Badalíková
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

Adresa organizačního výboru:
Zahradnická fakulta Lednice, MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice, ČR
e-mail: rostliny2019@gmail.com, tel.: +420 519 367 322
Předběžný program
Středa 23. října 2019
0800 – 1000 registrace účastníků – hl. budova Zahradnické fakulty, přízemí, instalace posterů
1000 – 1300 dopolední jednání
1300 – 1400 přestávka na oběd
1400 – 1700 odpolední jednání
1700 – 1800 diskuze u posterů
1830 – 2200 společenský večer
Čtvrtek 24. října 2019
0800 – 1130 dopolední jednání
1130 – 1230 přestávka na oběd
1230 – 1700 exkurze: Lednicko-valtický areál, kulturní krajina – světové přírodní a kulturní
dědictví UNESCO
1730 – 1745 závěr konference

Místo konání: MENDELU, Zahradnická fakulta Lednice, Valtická 337, Lednice
Jednací jazyk: český, slovenský
Prezentace: referáty, postery
Ubytování:
Individuální, Lednice a okolí nabízí dostatečnou kapacitu ubytování různé úrovně. Doporučujeme
včasnou rezervaci. Nabídka ubytování: http://www.lednice.cz/cs/ubytovani/

Důležitá data:
15.7. 2019 – zaslání závazné přihlášky, zaslání názvu a abstraktu příspěvku (abstrakt max. 10 řádků)
31.8. 2019 – rozesílání 2. cirkuláře
31.8. 2019 – termín pro zaslání příspěvků
31.8. 2019 – termín pro zaplacení účastnického poplatku

Příspěvky budou recenzované, proto dodržte termín jejich odevzdání
na e-mailovou adresu: rostliny2019@gmail.com
Příspěvky zaslané po tomto datu, nebudou zařazeny na CD!!!
Vložné: zahrnuje náklady na organizaci konference, občerstvení, společenský večer, publikaci
jednoho plného recenzovaného článku ve sborníku, editační a recenzní náklady, vklad CD (vědecké
přílohy) do časopisu Zahradnictví.
Vložné se v případě neúčasti nevrací, ale je možné vyslat zástupce.
Platba do 31. 8. 2019 (platí datum odeslání) činí: 3 500,- Kč včetně DPH
Platba od 1. 9. 2019 (platí datum odeslání) činí: 3 900,- Kč včetně DPH
Jen mimořádně bude možná úhrada při prezenci ve výši 4 000,- Kč včetně DPH
Úhrada za publikaci každého dalšího recenzovaného příspěvku je 500,- Kč včetně DPH
Úhrada pro studenty (bez nároku na účast na společenském večeru a exkurzi) je 500,- Kč včetně
DPH
Úhrada vložného: Česká bioklimatologická společnost, z. s.
pro tuzemské účastníky:
ČSOB
Kodaňská 48, 101 00 Praha 10
Č. účtu: 153150771/0300
Variabilní symbol: 110554
Nejsme plátci DPH

IČ: 00444677

pro zahraniční účastníky:
ČSOB
Na Příkopě 18, 115 20 Praha 1
Č. účtu: 153150771/0300
Variabilní symbol: 110554
IBAN: CZ 43 0300 0000 0001 5315 0771
SWIFT: CEKOCZPP

Děkujeme, že do zprávy pro příjemce uvedete jména účastníků

Pokyny pro autory příspěvků
Příspěvky budou vydány formou recenzovaného textu na CD.
Příspěvky do sborníku – max. 12 stran včetně tabulek a grafů, pište v editoru WORD, tabulky a grafy
vložte do textu, okraje 2,5 cm, řádkování 1, zarovnání do bloku, písmo Times New Roman vel. 12.
Velikost posteru š. 70, v. 80 cm.

Struktura příspěvku

Mezi titulními řádky zvolit formátování v odstavci mezery za 6b.

NÁZEV PŘÍSPĚVKU (vel. 14 tučně, velkým písmem, zarovnání na střed)
Název anglicky (vel. 14 tučně, obyčejným písmem, zarovnání na střed)
Novák P.1, Zapletal J.2 (jména autorů vel. 12 bez titulů, tučně, obyčejným písmem, zarovnání na
střed)
název organizace kurzívou, č. 12, obyčejně
název organizace kurzívou, č. 12, obyčejně
Vynechat řádek
Abstrakt (česky) – max. 10 řádků
Klíčová slova:
Vynechat řádek
Abstract (anglicky) – max. 10 řádků
Key words:
Vynechat řádek
Úvod
.
Materiál a Metody
.
Výsledky a diskuze
.
Závěr
.
Dedikace
.
Použitá literatura
.
Kontaktní adresa 1. autora:
celé jméno s tituly, adresa instituce, e-mail, zarovnat vlevo.
1
2

Stránky nečíslovat ! Nepoužívat žádné zvláštní odstavce a tabulátory !

Při nedodržení autorských pokynů nebudou příspěvky zařazeny
na CD!

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna
Zahradnická fakulta MENDELU, Lednice, 23. – 24. října 2019
Termín zaslání:
do 15. 7. 2019
na e-mailovou adresu: rostliny2019@gmail.com nebo poštou na adresu organizačního výboru
Příjmení, jméno, tituly:………………….......................................................................................
………………………………….........................................................................................................
Organizace: ………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….........
Adresa organizace: ………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………….........
IČO:

DIČ:

Kontaktní telefon: ………………………………………..
Kontaktní e-mail: ……………………………………...

Pro vystavení daňového dokladu uvádějte přesnou fakturační adresu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních
údajů společnosti Česká bioklimatologická společnost, z.s., IČ: 00444677, s vědomím, že jde o údaje
nezbytně nutné k tomu, aby mi mohly být zasílány informace o uskutečněné objednávce a pro navazující
komunikaci. Údaje budou evidovány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let od doby udělení
souhlasu. Tyto údaje nesmí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům. Jsem si vědom
toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas
mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Česká bioklimatologická společnost,
z.s. učiněno písemně.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Datum: _____________________

Podpis: ________________________________

Název příspěvku: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autoři:
Zúčastním se konference
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*Vybrané označte křížkem
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