Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP
ve spolupráci s AOPK ČR a EUROPARC ČR,
pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR,
si Vás dovolují pozvat na konferenci

Využití výzkumu a monitoringu pro
ochranářský management
(II. konference ochrany přírody ČR)

v nových prostorách Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (tř. 17. listopadu 12)
ve dnech 14.–17. září 2010
v doprovodném programu dále proběhne:
Plenární zasedání a odborný seminář EUROPARC Česká republika
(13. 9. 2010)
Oslavy 20 let výročí založení Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP a
setkání studentů a absolventů ochranářských oborů PřF UP
(17. 9. 2010)

Konference je součástí akcí k podpoře
Mezinárodního roku biodiverzity,
vyhlášeného mezinárodní organizací UNESCO
http://ekologie.upol.cz/konference

Klíčová témata konference (pléna i workshopy)

 Účinnost a využívání finančních zdrojů a programů pro management a monitoring v ochraně
přírody u nás i ve světě.
 Výsledky výzkumných aktivit jako podklady pro management druhů a společenstev.
 Úloha programů péče a záchranných programů v ochraně přírody.
 Je současné pojetí managementu v ochraně přírody skutečně efektivním nástrojem pro ochranu
druhů a společenstev?
 Jak získávat, interpretovat a využívat data pro plánovanou péči o druhy, zvláště chráněná území
a území Natury 2000?
 Současný management zvláště chráněných částí přírody očima vědců.

Forma konference a přihlašování příspěvků konference
Konference je vedena v českém a slovenském jazyce, s jedním anglicky přednášeným blokem
zahraničních kolegů (bez překladu).
V rámci konference proběhnou přednášky v plénu, prezentace příspěvků na posterech a diskuze
ve workshopech, které navážou na úvodní plenární setkání a budou vyhodnoceny v závěru
konference.
Každý blok plenárního jednání a každý workshop bude mít svého chairmana a úvodní klíčovou
přednášku. Jména chairmanů, klíčoví mluvčí jednotlivých částí a názvy jejich přednášek budou
uvedeny v programu na webových stránkách konference.
Příspěvky na výše uvedená témata konference můžete přihlašovat již nyní (prosím uveďte, zda máte
zájem vystoupit s přednáškou nebo prezentovat poster).
Příspěvky do všech sekcí musí korespondovat s výše uvedenými tématy. Mimo jiné se tím chceme
vyhnout prezentacím prací, které nemají přímou návaznost na aplikovanou ochranu přírody.
Organizační výbor konference si z tohoto důvodu vyhrazuje právo na nepřijetí příspěvku, pokud
jeho obsah a zaměření bude v rozporu s hlavními tématy konference, eventuelně na rozhodnutí o
jeho prezentaci formou přednášky či posteru.

Výstupy z konference
Konferenční příspěvky budou publikovány ve dvou formách:
 sborník abstraktů všech příspěvků, který bude k dispozici již během konference;
 vybrané příspěvky budou po skončení konference publikovány v recenzovaném periodiku
„Příroda“.

Předběžný program konference a doprovodných akcí
13. září 2010 10:00-12:00
13:00-16:00
14. září 2010 od 09:00
12:30-18:00
19:30-22:00
15. září 2010 08:30-17:00
18:30-20:00
20:00-24:00
16. září 2010 08:30-16:00
17. září 2010 08:30-16:00
18:00 - ...

Rada a Plénum EUROPARC ČR
Odborný seminář EUROPARC ČR
prezence účastníků konference, ubytování
zahájení konference, úvodní blok přednášek
seznamovací přípitek a občerstvení, představení nové budovy PřF UP
pokračování konference, prezentace posterů
prohlídka vybraných zajímavostí města Olomouce
večerní raut
pokračování konference, shrnutí workshopů a závěr konference
exkurze
oslavy 20 let výročí založení Katedry ekologie a životní prostředí PřF
UP a setkání studentů a absolventů ochranářských oborů PřF UP

http://ekologie.upol.cz/konference

Přihlášení na konferenci
Přihlášení na konferenci proveďte prosím výhradně prostřednictvím elektronické verze přihlášky,
jež je k dispozici na adrese: http://ekologie.upol.cz/konference

Termíny, místo konání, konferenční poplatek
Termín konference
Místo konání
Konferenční poplatek

Přihlášení příspěvku
Zaslání abstraktu

14.–17. září 2010
areál Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc
platba do 30. 6. 2010: 1.500,- Kč, pro studenty 900,- Kč vč. DPH
platba po 1. 7. 2010: 1.900,- Kč, pro studenty 1.200,- Kč vč. DPH
Bankovní spojení pro zaplacení konferenčního poplatku bude zasláno
v potvrzovacím e-mailu po registraci (http://ekologie.upol.cz/konference).
Upozorňujeme, že pokud bude v elektronické přihlášce špatně vyplněna
zpětná e-mailová adresa, nebude Vám doručen potvrzovací e-mail.
V případě, že neobdržíte potvrzovací email, obratem nás prosím
kontaktujte.
do 1. 4. 2010
do 30. 6. 2010

Ubytování a stravování
Účastníci se mohou ubytovat na vysokoškolských kolejích UP Olomouc v ceně 300,- až 600,Kč/osobu v jedno až třílůžkových pokojích, míst na kolejích je omezený počet, a proto prosím
neváhejte s objednávkami!
Ubytování Vám bude zajištěno na základě Vámi vyplněné přihlášky (http://ekologie.upol.cz/konference)
Další možnosti ubytování v Olomouci naleznete zde:
http://katalog.olomouc.cz/Cestovni-ruch/Hotely-ubytovani/Penziony/
http://katalog.olomouc.cz/Cestovni-ruch/Hotely-ubytovani/Ubytovny/
http://katalog.olomouc.cz/Cestovni-ruch/Hotely-ubytovani/Hotely/

Obědy pro účastníky konference (na 14. - 17. 9. 2010) jsou zajištěny v místě konání konference,
jejich cena je zahrnuta v konferenčním poplatku.

Organizační výbor
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého,
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, e-mail: konference.op@upol.cz
Vlastimil Kostkan
Marek Banaš
Karel Chobot
Handrij Hartel
Jana Laciná
Monika Mazalová
Tereza Mináriková
Martin Rulík
Ivan H. Tuf
Libuše Vlasáková
Miroslav Zeidler
Jana Zmeškalová

KEŽP UP Olomouc
KEŽP UP Olomouc
AOPK ČR
EUROPARC ČR
KEŽP UP Olomouc
KEŽP UP Olomouc
AOPK ČR
KEŽP UP Olomouc
KEŽP UP Olomouc
MŽP ČR
KEŽP UP Olomouc
AOPK ČR

 585634564
 585634554

241082703

737276873
 585631178
 585634575
 241082910
 585634569
 585634556

267122372
 585634562

241082906

kost@prfnw.upol.cz (předseda org. výboru)
marek.banas@upol.cz

karel.chobot@nature.cz
handrij@seznam.cz
jana.lacina@bioinstitut.cz
mazalka.m@seznam.cz
tereza.minarikova@nature.cz
martin.rulik@upol.cz
ivan.tuf@upol.cz
Libuse.Vlasakova@mzp.cz
miroslav.zeidler@upol.cz
jana.zmeskalova@nature.cz

Pořádající organizace:
http://ekologie.upol.cz/

www.ochranaprirody.cz

www.mzp.cz

ww.europarc.cz

http://ekologie.upol.cz/konference

