
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, fakulty Zemědělská,  
Přírodovědecká a Fakulta rybářství a ochrany vod, 

Česká limnologická společnost, 
Ústav pro výzkum globální změny (CzechGlobe) AV ČR v.v.i.,  

ENKI o.p.s., Třeboň a 
Český ramsarský výbor 

 

Vás srdečně zvou na: 

XX. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky 
pořádaný na paměť 

Slavomila Hejného (1924-2001) a Dagmar Dykyjové (1914-2011) 
a ke Světovému dni mokřadů (od 2.2.1971). 

Seminář se koná na Zemědělské fakultě JU v Českých Budějovicích 
v budově ZR v posluchárně Z1 v přízemí 

ve středu 2. února 2022 od 10:00 h do večera 
a ve čtvrtek 3. února 2022 od 8:30 h do cca 17:00 h. 

V případě omezení veřejných akcí kvůli epidemii Covid-19 bude seminář organizován online 

 

Zaměření semináře 

Cílem setkání je široká vzájemná výměna zkušeností a poznatků získaných v ekologii, ochraně, obnově a 

managementu mokřadů (včetně zakládání mokřadů nových), hydrobotanice (vyšších i nižších rostlin) a 

algologii, a také při zoologickém, mykologickém a mikrobiologickém výzkumu mokřadů. Budou vítány i 

metodologické a přehledové příspěvky. Rádi shlédneme též prezentace přednesené v uplynulém roce na 

mezinárodních, národních nebo vysokoškolských seminářích a konferencích, zprávy o vašich poznatcích z 

návštěv pozoruhodných mokřadů u nás i v zahraničí. Na semináři bude prostor též pro informace o 

výzkumných záměrech a grantech či náměty k diskusi. Velmi uvítáme pěkné krátké filmy.  

 

Informace k příspěvkům 

Délka jednoho standardního sdělení je 15 minut. Zajištěno bude promítání datovým projektorem z 

přídatné paměti (flash-disc). Svá sdělení můžete přednášet v češtině, slovenštině, nebo angličtině. 

Jeden/na účastník/ice může přednést i několik příspěvků. (Semináře se samozřejmě můžete zúčastnit i 

bez příspěvku). Nepřipravujte plakátová sdělení, jejich vyvěšení nebude zajištěno. 

 

Doprovodný program 

Pro přátelské večerní setkání ve středu 2.2. od 18:00 do 22:00 hodin bude rezervováno posezení podle 

možností v minipivovaru ZF nebo v některé blízké restauraci.   



Přihlášky k účasti na semináři  

zasílejte do pátku 31.12.2021 e-mailem na adresu: hana.cizkova@gmail.com  

V přihlášce uveďte: 

 název a autory každého příspěvku s jejich afiliacemi a s případným požadavkem na dobu zařazení 

příspěvku. (Do semináře můžeme zařadit cca 30 příspěvků. Pro zařazení příspěvku je rozhodující 

pořadí, v němž jsme jej obdrželi.).  

 předběžný zájem o zajištění oběda (obědů) v menze JU 

 zájem o účast na večerním posezení (pro zajištění občerstvení).  

Protože cílem semináře je setkání odborníků z různých podoblastí výzkumu mokřadů a 

mělkých vod, uvítáme, budete-li se moci zúčastnit semináře po celou dobu jeho trvání.  

 

Stravování a ubytování 

Příspěvek na občerstvení během semináře (káva, čaj, voda, sušenky) ve výši 30,- Kč na osobu a den se 

bude vybírat na semináři. Obědy v ceně cca 60-80 Kč (menu nebo pizza) si zájemci mohou zakoupit 

v menze v areálu Jihočeské univerzity. Lístky na oběd budou k dispozici u registrace semináře. Případné 

ubytování v Českých Budějovicích nebo okolí si účastníci zajišťují sami.  

 

Jak se k nám dostanete:  

Mapa: 

http://mapy.cz/zakladni?x=14.4517028&y=48.9748944&z=17&source=coor&id=14.4517028%2C48.9750

986 

GPS souřadnice: 48.9750986 N, 14.4517028 E 

Autem: z centra města nebo ze silničního okruhu E55. V ulici Na Sádkách minete před křižovatkou s ulicí 

Na Zlaté stoce po levé straně areál Biologického centra a za křižovatkou areál Zemědělského školního 

statku, v němž je umístěn i minipivovar. Asi po 100 metrech uvidíte vpravo před sebou novou budovu ZR.  

MHD: Od vlakového i autobusového nádraží (zastávka MHD „Nádraží“) trolejbusem č. 3 do zastávky 

„Jihočeská univerzita“. K budově ZR se dostanete přes areál univerzity (viz odkaz na mapu výše). 

 

Program semináře a případné další pokyny vám zašleme do 24. ledna 2022.  

 

Kontakt:  

Hana Čížková (tel. 602 892 278; Email: hana.cizkova@gmail.com) 

Jan Květ (tel. 606 550 995, 384 723 123; Email: Jan.Kvet@seznam.cz).  

 

Těšíme se velice na setkání a na Vaši aktivní účast na semináři! 

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého pro celý rok 2022, 

za pořadatele semináře:  

Hana Čížková, Jaroslav Vrba, Libuše Vlasáková, Marek Baxa a Jan Květ 

V Českých Budějovicích a Třeboni dne 30. listopadu 2021. 
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