Rybářská a Ichtyologická sekce České zoologické společnosti
a Česká limnologická společnost ve spolupráci s Ministerstvem
Zemědělství ČR
svolávají tradiční konferenci

RybIKon 2018
XVI. Česká rybářská a ichtyologická konference
10.-11. října 2018
Mendelova univerzita v Brně

I. cirkulář
Organizátoři: Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Ústav biologie
obratlovců AV ČR, v.v.i., a Česká limnologická společnost
Vědecký výbor konference:
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.; prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.; RNDr. Martin
Čech, Ph.D.; prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Organizační výbor konference:
prof. Ing. Jan Mareš, Ph.D.; Ing. Jan Grmela, Ph.D.; Ing. Pavel Jurajda, Ph.D.,
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)
 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 seznámit odbornou veřejnost z praxe
s nejdůležitějšími aktuálními poznatky vědy a výzkumu.
Postkonferenční workshop: Ve čtvrtek 11. 10. 2018 odpoledne po skončení vlastní
konference proběhne workshop s názvem „Účelové rybí obsádky na
vodárenských nádržích“, který bude prezentovat výsledky končícího projektu
NAZV. Detailnější informace budou průběžně zveřejňovány rovněž na stránkách
konference. Workshop je primárně určen pracovníkům podniků povodí, ale je otevřen
i dalším zájemcům.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Registrace účastníků: od 1. 6.2018 do 31. 8. 2018
Přihlášení příspěvku na konferenci: od. 1. 6. 2018 do 10. 7. 2018
Potvrzení akceptace příspěvku: do 31. 7. 2018
Odeslání platby: nejpozději do 15. 9. 2018
Zaslání příspěvků do sborníku: do 31. 8. 2018
Elektronická registrace je přístupná na stránkách:
https://goo.gl/forms/Ou5HtyWAr0kovRn22
www.rybarstvi.eu
http://www.ivb.cz/
http://ichtyologie.agrobiologie.cz/konference
Cena:
Vložné na konferenci 100,- Kč,
Bankovní spojení pro úhradu vložného: číslo účtu: 7200310267/0100 variabilní
symbol: 2180201
Vložné zahrnuje: organizační náklady, konferenční materiály, občerstvení během
konference.
Společenský večer s jídlem a pitím v menze MENDELU: 400,-Kč
Platba v hotovosti na místě.
Ubytování: Zájemci o ubytování si nocleh domluví individuálně.
Stravování: Stravování si mohou účastníci zajistit buď individuálně, nebo na obědy
využít služeb menzy v areálu MENDELU. Obědy je v tomto případě vhodné
zarezervovat předem během přihlašování se k účasti. Cena za jeden oběd je cca
100 Kč. Úhrada v hotovosti, cena dle výběru.
Konferenční jazyky: čeština, slovenština
Jelikož bychom konferenci rádi orientovali především na odborníky z praxe, rozhodli
jsme se ve sborníku publikovat krátké příspěvky shrnující výsledky prezentací. Autoři
prezentací však mají i možnost publikovat ve sborníku pouze abstrakt příspěvku.
Krátké příspěvky NEBO abstrakta příspěvků do sborníku konference odešlete
nejpozději do 31.8 2018. Obojí zasílejte jen v češtině nebo slovenštině. Rozsah
vlastního textu příspěvku je max. 6 stran formátu B5, písmo Times New Roman
velikosti 12b, okraje Normální (2,5 cm nahoře, dole, vlevo i vpravo). Abstrakt je
omezen na 1200 znaků + klíčová slova. Dodržujte prosím uvedené formáty.
Organizační výbor si vyhrazuje právo na přijetí zaslaného příspěvku do programu
konference a případné zařazení do kategorií ústní příspěvek/poster. Autor bude
informován nejpozději do 10. 9. 2018. K tomuto datu bude k dispozici plný program.

Příspěvky vyjdou v tištěném sborníku s ISBN, jenž bude vydán před zahájením
konference.
Po zkušenostech s nabitým programem z minulých let doporučujeme autorům
příspěvků, aby využívali posterový typ prezentace.
Instrukce pro referující: Doba k přednesení referátu je maximálně 15 minut (10
přednes + 5 diskuse). K dispozici bude počítač a dataprojektor (doporučujeme
prezentace MS Powerpoint).
Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. Pro
prezentaci posterů bude vyhrazen samostatný blok s dostatečným časem, kdy by
autoři měli být přítomní u svých posterů.
Soutěž:
Podobně jako na minulé konferenci proběhne i v tomto roce soutěž o nejlepší
studentský poster. Nejlepší tři autoři budou odměněni. Podmínkou pro soutěžící je,
aby byli studentem/kou (studijní program Bc., Mgr., Ph.D.) a prvním autorem.
Organizační pokyny: Aktuální informace můžete sledovat na stránkách konference:
http://.www.rybarstvi.eu
nebo
ichtyologie.agrobiologie.cz/konference
a facebookovém profilu http://www.facebook.com/Rybikon2018/
Jakékoliv dotazy Vám elektronicky zodpovíme na adresách jan.grmela@mendelu.cz
a jurajda@ivb.cz.

