
Ekologie 2013 
  

4. konference České společnosti pro ekologii   
 
Termín konání: 18.–20. října 2013 
Místo konání: Brno, Aula Vinařská (Vinařská 5, 603 00 Brno). Areál Masarykovy univerzity 
na Vinařské v Pisárkách je dobře dostupný od hlavního nádraží tramvají č. 1, autem po 
vyznačených trasách směrem k brněnskému výstavišti.  
Zaměření a odborný program: Konference pokrývá celou oblast ekologie jako primárně 
biologické discipliny s mnoha přesahy, tzn. od úrovně organismů až po úroveň globálního 
ekosystému. Cílem je rozvíjení komunikace a spolupráce odborníků a studentů bádajících 
v biologicko-ekologických oborech v akademických institucích, lidí činných v ochraně 
přírody (státní i ve spolcích) a dalších zájemců o ekologii. Konference by měla představovat 
krok k lepšímu propojení ekologického výzkumu (základního i aplikovaného) v České 
republice a zvýšení vzájemné informovanosti o tom, co se v české ekologii děje. Primárním 
jazykem konference bude čeština, účastníci ze Slovenska jsou vítaní. 
 
Přednášky a postery: Organizátoři si vyhrazují právo přesunout příspěvek z kategorie 
ústních vystoupení do kategorie posterů (o takovém rozhodnutí budou příslušné účastníky 
zavčas informovat). Doba k přednesení referátu bude maximálně 20 minut (15 přednes + 
diskuse). Promítací technika (dataprojektor a počítač) budou k dispozici. Rozměry posterů by 
neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. V případě dotazů kontaktujte organizátory 
(jiris@sci.muni.cz). 
 
 

Přihlášky na konferenci: Na konferenci se přihlašujte do 31. 8. 2013 na webové stránce 
ČSPE (http://www.cspe.cz). Zde si také objednávejte ubytování, snídaně a obědy 
(příslušné částky připočtěte ke konferenčnímu poplatku). Přihlášky a platby po termínu 
budou možné za zvýšený registrační poplatek.  
 
 
Konferenční poplatky (pokrývají náklady na konferenci, občerstvení a slavnostní večeři)  
 
Při platbě do 31. 8. 2013 
   Člen ČSPE                                              -   1000 Kč  
   Člen ČSPE (studenti, důchodci)             -     500 Kč  
   Nečlen                                                     -   2000 Kč  
   Nečlen (studenti, důchodci)                    -   1000 Kč   
 
Při platbě po 31. 8. 2013 
   Člen ČSPE                                              -   1500 Kč  
   Člen ČSPE (studenti, důchodci)             -     750 Kč  
   Nečlen                                                     -   3000 Kč  
   Nečlen (studenti, důchodci)                    -   1500 Kč  
 
 
O členství v ČSPE lze požádat vyplněním formuláře (www.cspe.cz/clenstvi-v-cspe), 
povinnost placení členských poplatků vzniká až v následujícím kalendářním roce. 
Členové, dlužící členské příspěvky, platí konferenční poplatek jako nečlen. Zkontrolujte si po 
přihlášení na www.cspe.cz (horní lišta). Přejete-li si podpořit rozpočet konference, zaplaťte 
nejvyšší poplatek - děkujeme. 
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Platbu proveďte zvoleným způsobem na účet 219259025/0300. Variabilní symbol 400, do 
zprávy pro příjemce uveďte své jméno.  
Ubytování a stravování (Garni hotel Vinařská v místě pořádání konference) je třeba objednat 
a zaplatit předem, příslušnou částku připočtěte ke konferenčnímu poplatku. U pozdních 
přihlášek organizátoři nemohou garantovat ubytování v místě konání konference; nebude-li 
již volná kapacita, budou si opozdilci muset nocleh sjednat sami! 
Nocleh: 300,- Kč/noc v dvoulůžkovém pokoji (600,- Kč/noc bude-li někdo chtít pokoj sám 
pro sebe); zájemci o trošku skromnější ubytování za 250,- Kč/noc nechť se včas obrátí 
s neformální leč zdůvodněnou žádostí na organizátory – preferovat budeme studentské 
účastníky z daleka, např. Slovenska, „do vyčerpání zásob“.   
Snídaně (jednoduchá) 80,- Kč, oběd 100,- Kč. Na přihlášce zaškrtněte objednané položky.   
 
Organizuje Česká společnost pro ekologii o.s., Branišovská 31, 370 05 České Budějovice 
(www.cspe.cz) (kontakt: cspe@prf.jcu.cz) a Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké 
fakulty Masarykovi univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno. 
 
Kontakt (za organizátory) Jiří Schlaghamerský (jiris@sci.muni.cz), Masarykova univerzita, 
Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Kotlářská 2, 611 37 Brno.    
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