Rybářská a Ichtyologická sekce České zoologické společnosti
svolává tradiční konferenci

Organizátorské pracoviště:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
Katedra zoologie a rybářství ve spolupráci se Zemědělskou společností při ČZU v Praze
Vědecký výbor konference:
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.; prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.; Ing. Pavel Jurajda, Ph.D..; RNDr. Martin
Čech, Ph.D.; doc. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Organizační výbor konference:
doc. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.; Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.; Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.
Základní tematické okruhy:
 Ryby ve volných vodách (biodiverzita, rybářský management, rybožraví predátoři, kvalita
vodního prostředí)
 Ryby v akvakultuře (trendy, rybníkářství, intenzivní akvakultura, reprodukce a genetika,
zpracování a kvalita masa, obchod)
 Ryby v akvaristice (trendy, druhová diverzita, chov, nemoci, obchod)
 Raci (biodiverzita, ochrana, záchranné chovy, nemoci)
 Ostatní témata (etologie, socio‐ekonomika, taxonomie a nomenklatura, evoluce, vztah ryb a
ostatních vodních organizmů, invazní organizmy, monitoring)
Konference si kromě jiného klade za cíl být hodnotnou platformou pro výměnu názorů v rámci
aktuálních otázek, jako inspirační příklady uvádíme:
 Pomáhá management volných vod rybám a rybářům?
 Co může přinést rybám projekt Dunaj‐Odra‐Labe?
 Jsou rybníky pro ryby, nebo pro ptáky?
 Jak je to s kvalitou vody v rybnících?
 Mají recirkulační akvakulturní systémy budoucnost v ČR?
 Existuje akvaristika jako odvětví pro státní správu?
 Přežijí pstruh a lipan rok 2020?
 Byl projekt “Návrat lososů“ úspěšný?
Uvedené otázky mohu také posloužit jako inspirace k Vašim příspěvkům!
Důležité termíny:
Registrace: od 20. 10. 2015 do 20. 12. 2015
Odeslání platby: nejpozději do 20. 01. 2016
Zaslání abstraktů: do 20.12 2015

Elektronická registrace je přístupná na stránkách: http://ichtyologie.agrobiologie.cz/konference
Cena:
Včasné vložné 1400,‐ Kč při registraci do 20. 11. 2015 včetně.
Základní vložné 1600,‐ Kč, při registraci po 20. 11. do 20. 12. 2015 včetně
Zlevněné vložné 1100,‐ Kč, určeno pro studenty všech programů (studium bakalářské, magisterské,
doktorandské).
Jednodenní vložné 800,‐ Kč, bez možnosti uplatnění slevy a prezentace.
Členové České zoologické společnosti (ČZS), s účastí na obou dnech sleva 300,‐ Kč
Vložné zahrnuje: organizační náklady, konferenční materiály (sborník abstraktů na USB paměti, blok,
program, další drobnosti,...), editaci sborníku, občerstvení během konference.
Stravování:
Obědy 140,‐ Kč/oběd (polévka, hlavní jídlo, salát nebo dezert) v menze ČZU.
Společenský večer s jídlem a pitím, 450,‐ Kč.
Celkové vložné bude součtem vložného, objednaných jídel a rautu.
Základní informace:
Podrobné informace na konferenčních stránkách (http://ichtyologie.agrobiologie.cz/konference)
Konferenční jazyky: čeština, slovenština
Strukturovaný abstrakt v jednom z konferenčních jazyků, nebo v angličtině zašlete na adresu
pořadatele (rybikon2016@petrtyl.com), nejpozději do 20. 12. 2015
O přijetí zaslaného příspěvku do programu konference a zařazení do kategorií ústní příspěvek/poster
bude autor informován nejpozději do 20. 1. 2016. K tomuto datu bude k dispozici plný program.
Abstrakty vyjdou v elektronickém sborníku s ISBN, jenž bude vydán před zahájením konference.
Po zkušenostech s nabitým programem z minulých let doporučujeme autorům příspěvků, aby hojně
využívali posterový typ prezentace.
Na místě bude k dispozici základní audio‐video technika (PC a dataprojektor) a stojany na postery
(velikost posteru až A0).
Místo konání:
Kruhová hala, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6‐Suchdol
(stačí zadat termín „kruhová hala ČZU“ do Googlu“)
Ubytování:
Ubytování je možné na kolejích ČZU ve dvoulůžkových pokojích (cena za ubytování není součástí
registračního poplatku).
Cena za ubytování je cca 450,‐ Kč za osobu/noc, další možnosti ubytování v okolí budou uvedeny na
stránkách konference.
Soutěž:
V rámci konference proběhne soutěž o nejlepší studentský poster s finanční odměnou pro první tři
v pořadí.
Podmínkou pro soutěžící je, aby byli studentem/kou (studijní program Bc., Mgr., Ph.D.) a prvním
autorem.

