POZVÁNKA
ČESKÁ ZEMĚMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ
Katedra pěstování lesů

Vás zvou na konferenci

Význam přírodě blízkých způsobů pěstování
lesů pro jejich stabilitu, produkční a
mimoprodukční funkce

17. a 18. října 2007
Kostelec nad Černými lesy, zámek (17. října) konference
LÚ Klokočná (18. října) seminář a exkurze

Konference se koná v rámci řešení projektu NAZV 1G58031 Význam přírodě blízkých
způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce.

Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a
mimoprodukční funkce

ZÁKLADNÍ INFORMACE
TERMÍN
MÍSTO

17. a 18. října 2007 (2-denní akce)
Kostelec nad Černými lesy, zámek, rytířský sál, Klokočná - exkurze

CÍL KONFERENCE
-

Shrnout dosavadní poznatky o uplatnění způsobů PBLH
Přispět k produkční, ekologické, ekonomické a sociální analýze postupů a způsobů PBLH
Definovat potenciál jejich rozvoje v dalším období
Prohloubit spolupráci mezi zainteresovanými institucemi, zejména v případě mladších pracovníků
Představit výsledky projektu NAZV lesnické a odborné veřejnosti
Dokumentovat postupy a výsledky v oblasti LÚ Klokočná

OKRUHY TÉMAT PROJEDNÁVANÝCH NA KONFERENCI
1) Historie uplatnění způsobů PBLH v lesnictví a lesním hospodářství
2) Produkční možnosti PBLH, ekologické a environmentální aspekty
3) Lesopolitické a provozní aspekty PBLH
Z AKCE BUDE VYDÁN

1) Sborník vyžádaných recenzovaných vědeckých příspěvků a ostatních přihlášených příspěvků
2) Exkurzní průvodce
Účastníci dvoudenní akce obdrží oba materiály, účastníci exkurze pouze průvodce.
RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE
17. října

8.00 – 10.00 prezence
10.00 – 12.00 dopolední blok příspěvků
12.00 – 13.30 přestávka na oběd
13.30 – 17.00 odpolední blok příspěvků
17.00 – společenské odpoledne a večer s koncertem myslivecké hudby
8.00 – 10.00 seminář k hospodaření na LÚ Klokočná
10.00 – 13.00 exkurze, oběd, odjezd

18. října

VLOŽNÉ
1600 Kč – dvoudenní akce
200 Kč – seminář 18. října
Tyto ceny platí pouze pro bezhotovostní platbu do 16. září 2007. Po tomto termínu je možná platba v
hotovosti u prezence zvýšená o 25%.
Vložné nezahrnuje nocleh.
Studenti FLD mají vstup na přednášky příspěvků volný po přihlášení a do vyčerpání disponibilních míst.
Cena samostatného sborníku 350,- Kč, exkurzního průvodce 100 Kč
Vložné uhraďte ve prospěch účtu ČZU Praha, č.ú.: 19-550 4550 287/ 0100, var. symbol: 439096115
U prezence, prosím, předložte potvrzení o platbě (je součástí přihlášky).
STORNO:
Je možné uplatnit nejpozději do 9. října. Po tomto datu nelze vložné vracet, je však možné poslat
náhradníka nebo vyžádat sborník.
UBYTOVÁNÍ
V případě zájmu účastníků konference možnost zajištění ubytování:
17. – 18.10. 2007 v Kostelci n. Č. l. přímo na zámku – na internátě(160 Kč /osoba/noc), popř. je k dispozici 5
dvojlůžkových apartmánů 750 Kč /osoba/noc (popř. 1000,- Kč při obsazení jednou osobou)
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Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a
mimoprodukční funkce

KONTAKTNÍ ADRESA
prknova@knc.czu.cz
nebo
FLD ČZU Praha
Oddělení konferencí
Ing. Hana Prknová
Nám. Smiřických 1 - zámek
281 63 Kostelec na Černými lesy
tel. (fax): 321 610 381 nebo 736 676 890
TERMÍNY UZÁVĚREK
PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKU NEBO POSTERU (NÁZEV, JMÉNO AUTORA A ABSTRAKT) ……...............….

4.9. 2007

ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ POSTERŮ ………………………….............................. nejpozději do 16.9 2007
INSTALACE POSTERŮ ……………………………………………………………………….………. při prezenci 17.10.2007
PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍKŮ ………………………….……………………………….………...................................

16.9.2007

BEZHOTOVOSTNÍ UHRAZENÍ VLOŽNÉHO …………………………………………………………...................

16.9.2007

UHRAZENÍ VLOŽNÉHO HOTOVĚ ………………………………………....................při prezenci (vložné zvýšené o 25%)
STORNO ………………………………………………………………………………………………….………….

do 9.10. 2007

POKYNY PRO ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ
PŘÍSPĚVEK
1.

posílat v příloze e-mailem na adresu: prknova@knc.czu.cz jako dokument WORD

2.

název příspěvku a klíčová slova uvést v jazyce českém a anglickém

3.

krátký český a anglický abstrakt

4.

bez záhlaví, zápatí, bez stránkování, bez tvrdého konce stránky

5.

A4, nastavení okrajů 2,5 cm na všechny strany (vzhled stránky)

6.

příspěvek odevzdat v Arialu velikost 10, tabulky a literatura vel. 8, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku

7.

tabulky, grafy, obrázky a fotografie zařadit do textu

8.

číslo a název tabulky uvádět nad tabulkou, číslo a názvy grafů a obrázků uvádět pod nimi

9.

názvy tabulek, grafů, obrázků a fotografií uvést také v anglickém jazyce

10. grafy a obrázky budou tištěny černobíle
11. na konci příspěvku uvést kontakt na autora: jméno, příjmení a tituly, e-mail, telefon a přesnou adresu pracoviště
12. maximální délka příspěvku 7 stran v případě nevyžádaných příspěvků a 10 stran u vyžádaných příspěvků
POSTER
1.

pro uveřejnění ve sborníku uvést český a anglický název posteru, česká a anglická klíčová slova

2.

anotace max. délky 1 stránka

3.

uvést kontakt, viz. výše bod 12

4.

ostatní úprava pro tisk do sborníku viz. výše

5.

velikost posteru až do formátu A0

6.

instalace posterů 17. 10. při prezenci do 10.00 hod.

Příspěvky odevzdávejte nejpozději 16. 9. 2007. Sborník bude podle možností připraven k datu konání.
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