Česká pedologická společnost a Societas Pedologica Slovaca
ve spolupráci s
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně
Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště – Strnady
Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Praha - Ruzyně
Vás zvou na

17. pedologické dny 2015
s tématem

Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půdy,
které se uskuteční ve dnech 9. – 11. 9. 2015 v Alfa Resortu, Deštné v Orlických horách
(http://www.alfaresort.cz/).

Tematické zaměření:
Rok 2015 byl vyhlášen OSN Mezinárodním rokem půdy. V tomto pro pedology významném roce
bychom se měli na našem setkání seznámit s novými vědeckými poznatky z našich pracovišť, ale i
poukázat na jejich aplikaci v praxi. Pro udržitelný rozvoj společnosti je klíčové i informování široké
veřejnosti o půdě, její důležitosti a nutnosti ochrany. V tomto duchu rozdělil vědecký výbor program
do tří následujících bloků:
- Nové vědecké poznatky české a slovenské pedologie,
- Využití moderních vědeckých poznatků v praxi,
- Šíření informovanosti o půdě pro veřejnost.
Abstrakta z přednášek i posterové sekce budou publikovány ve sborníku. Členové vědeckého výboru
v průběhu konference vyberou několik inovativních vědeckých příspěvků a jejich autorům doporučí
zpracování článku do časopisu Soil and Water Research.
Součástí konference bude jako tradičně i exkurze (11. 9.). Ta bude zaměřena na lesnickou i
zemědělskou problematiku a bude zajišťována VÚLHM a VÚRV. Lesnická část bude směřována
do Orlických hor nedaleko Deštného, zemědělská problematika bude prezentována na dlouhodobých
pokusech VÚRV v Kostelci nad Orlicí.

Vědecký výbor konference:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. (ČPS, UPOL Olomouc) – předseda vědeckého výboru
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., prof. Ing. Jozef Kobza, CSc. (Societas Pedologica Slovaca,
o.z., NPPC-VÚPOP Bratislava)
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., prof. Ing. Alois Prax, CSc. (MENDELU Brno)
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka,
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc. (ČZU Praha)
doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (VÚMOP Praha - Zbraslav)
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. (VÚLHM Jíloviště - Strnady)
Dr. Ing. Pavel Čermák (VÚRV Praha - Ruzyně)
RNDr. Jaroslav Staňa (ÚKZÚZ Brno)
Organizační výbor:
Dr. Ing. Milan Sáňka (MU Brno) – předseda organizačního výboru
Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. (VÚLHM Jíloviště - Strnady) – garant exkurze (lesní půdy)
Ing. Eva Kunzová, CSc., RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. (VÚRV Praha - Ruzyně) – garanti exkurze
(půdy ZPF)
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (MENDELU Brno)
Ing. Vít Penížek, Ph.D. (ČZU Praha)
Ing. Marek Bednář, Mgr. Patrik Netopil, Ph.D. (UPOL Olomouc)
Dr. Ing. Přemysl Fiala (ÚKZÚZ Brno)
Registrační poplatek
Členové ČPS a SPS
Nečlenové ČPS a SPS
Ph.D. studenti a důchodci
(bez pracovního poměru)

1900,- Kč nebo 70,- EUR
2200,- Kč nebo 80,- EUR
1600,- Kč nebo 60,- EUR

Registrační poplatek zahrnuje organizační náklady, přípravu a vydání sborníku abstraktů, s polečenský
večer, občerstvení, oběd (10. 9.), večeři (9. 9.), exkurzi.
Ubytování není v ceně vložného a bude hrazeno na místě. Po projednání s vedením hotelu
objednávejte ubytování individuálně (http://www.hotel-alfa.cz/rezervace/, tel. 773 100119, e-mail:
rezervace@alfares ort.cz, info@alfaresort.cz). Preferováno je ubytování ve dvou-lůžkových pokojích,
kapacita jednolůžkových je značně omezená.
Termín registrace včetně dodání abstraktu: 31. května 2015
Přihlašování: elektronicky na adrese - ekologie.upol.cz/pedologickedny, a to od 1. 5. 2015.
V rámci elektronické přihlášky bude vkládán i abstrakt s následujícím členěním:
název příspěvku,
jména a adresy autorů,
vlastní abstrakt o rozsahu minimálně 200 a maximálně 300 slov.
Zveřejnění detailního programu: v druhém cirkuláři začátkem července 2015.
Platba vložného:
Název banky: Fio banka
Majitel účtu:
Česká pedologická společnost
IČ:
62158503
Číslo účtu:
2400402278/2010 (pro platby v CZK)
2400402278/8330 (pro platby v EUR)
IBAN:
CZ3620100000002400402278,
SWIFT/BIC:
FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol (ID účastníka): bude vygenerován elektronickou přihláškou a zaslán na Váš e mail. Nezapomeňte uvést toto číslo při platbě!
Případné dotazy je možné směřovat na adresu organizačního výboru: patrik.netopil@upol.cz

