eská spole nost pro krajinnou ekologii – CZ-IALE
Mendelova univerzita v Brn
Agentura ochrany p írody a krajiny R
Ministerstvo životního prost edí R
AGERIS, s. r. o.

po ádají
16. ro ník mezinárodního seminá e

ÚSES – zelená páte krajiny
ve dnech

(6.)7. – 8. zá í 2017
POZOR letos op t otev ené pracovní setkání den p ed seminá em
(viz poslední strana)
Mendelova univerzita v Brn , Zem
lská 1
Auditorium maximum, budova A, p ízemí
*******************************************************

Zam ení seminá e
Tak jako v p edchozích letech se i letos budeme v novat aktuálním otázkám
v oblasti ÚSES v etn výhledu do blízké budoucnosti. Seminá bude v nován
zejména následujícím okruh m:
nová Metodika vymezování ÚSES
plány ÚSES
specifika vymezování ÚSES v r zných typech krajin
realizace ÚSES
edb žný program seminá e
tvrtek 7. 9. 2017
9:00–10:00
9:30–10:00
10:00–12:15
12:15–13:45
13:30–15:30
15:30–16:00
16:00–18:00

Registrace ú astník
Slavnostní zahájení
Blok referát
Ob d
Blok referát
P estávka + Panelová sekce
Blok referát

pátek 8. 9. 2017
8:00–14:00 EXKURZE – místo bude dodate

up esn no

Podrobný program seminá e bude postupn aktualizován na internetu
(http://www.uses.cz) v závislosti na p ihlášených p ísp vcích.
Závazné termíny
Zaslání závazné p ihlášky do 15. 8. 2017 (p ihlášeným po tomto termínu
nem žeme garantovat zajišt ní ubytování)
Zaslání p ísp vku do 31. 7. 2017 (p ísp vky došlé po tomto termínu nebudou
za azeny do sborníku)
astnický poplatek
Poplatek pasivního ú astníka je 890,- K (zájemci o exkurzi + 100 K ), lenové
CZ-IALE mají snížený ú astnický poplatek 500,- K .
astník, který má p ihlášen p ísp vek, neplatí ú astnický poplatek (aktivní
ast 0,- K ), pokud p ihlásí poster, ú astnický poplatek je 690,- K (tedy
snížen o 200,- K ).

Pokyny pro autory p ísp vk
ísp vky do sborníku zasílejte prosím v digitální podob . Text p ísp vku by
nem l být naformátován a obrázky je vhodné p iložit v samostatných souborech
(v textu je nutné ozna it umíst ní obrázku). Povinnou sou ástí p ísp vku je rovn ž
ABSTRAKT v rozsahu cca 10 ádk v eské a anglické verzi.
Všechny p ísp vky budou recenzovány.
Sou ástí sborníku je CD-ROM, na kterém budou p ísp vky zve ejn ny ve formátu
PDF.
Sborník je sou ástí ú astnického poplatku, obdrží jej každý ú astník p i registraci.
V p ípad zájmu jej lze zakoupit v dob konání seminá e samostatn za cenu 200,.
Na p ednesení p ísp vku bude vymezeno cca 15 minut. Po skon ení každého
ísp vku bude následovat diskuse k p ednášenému tématu. K dispozici je PC a
dataprojektor.

Otev ené pracovní setkání
ipravili jsme pro Vás krom p ednášek a exkurze také otev ené pracovní
setkání projektant , pracovník státní správy, škol a výzkumných institucí.
Témata k diskusi
Základní principy vymezování ÚSES - praktická aplikace
Metodika vymezování ÚSES - problémy k diskuzi
Autorizace ÚSES
Pracovní setkání prob hne den p ed samotným seminá em „ÚSES – zelená
páte krajiny“ ve st edu 6. 9. 2017 13:00-17:00 – blok B (MENDELU Brno) –
posluchárna bude up esn na dle po tu zájemc
ihlášení, ú astnický poplatek

Organiza ní výbor
RNDr. Josef Glos
RNDr. Andrea Petrová, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Mad ra
doc. Ing. Antonín Bu ek, CSc.
Svatava Poláková

Kontaktní informace
E-mail:

svatava.polakova@ageris, uses@ageris.cz

Poštovní adresa:

AGERIS s.r.o.
Svatava Poláková
Je ábkova 5, 602 00 Brno
+420 545 558 823

Telefon:

ast na pracovním setkání není podmín na ú astí na seminá i ani
zaplacením vložného.
i soub žné ú asti na seminá i vyzna te, prosím, sv j zájem na p ihlášce.
Máte-li zájem o ú ast pouze na pracovním setkání, sd lte nám jej na
kontaktní e-mail svatava.polakova@ageris.
Vzhledem k rostoucímu zájmu o ú ast na setkání budou místa zajiš ována
astník m podle termínu p ihlášení do napln ní kapacity posluchárny. Po
napln ní kapacity budou další zájemci e-mailem informování o uzav ení
seznamu ú astník .
Nep ihlášeným nebude ú ast umožn na.

