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si Vás dovolují pozvat na:
mezinárodní konferenci

2. cirkulář

Milé kolegyně, milí kolegové,
dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na již 13. ročník mezinárodní konference „Stav
geomorfologických výzkumů v roce 2013“, kterou pro Vás společně připravují brněnská geografická
pracoviště pod záštitou České asociace geomorfologů. Konference se uskuteční ve vinařském
městečku Mikulov, které je položeno při úpatí malebného bradla Pavlovských vrchů. Zváni jsou nejen
geomorfologové, ale i zájemci z příbuzných oborů, kteří se zajímají o tvářnost, genezi a dynamiku
reliéfu krajiny, ať už z teoretického či aplikovaného pohledu. Věříme, že nadcházející setkání pro Vás
bude zdrojem nových poznatků, inspirace i příjemných osobních setkání.
Konference se uskuteční ve dnech 24. až 26. dubna 2013
v
hotelu Eliška
(http://www.hoteleliska.cz)

v
Mikulově pod Pavlovskými vrchy.

Organizační výbor
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
prof. em. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.
Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Mgr. Ján Babej
Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Mgr. Marek Havlíček
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Kontaktní informace

E-mail: geomorphology2013@gmail.com
Tel: +420 549495689
Fax: +420 549491487
Poštovní adresa:
Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Důležité termíny:
Zaslání závazné přihlášky: 31. ledna 2013
Uhrazení konferenčního poplatku: 28. února 2013
Zaslání abstraktu příspěvku: 22. března 2013; preferované je vepsání abstraktu přímo do přihlášky
3. cirkulář s konečným programem: 1. dubna 2013
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu geomorphology2013@gmail.com. Abstrakt zasílejte nejlépe
s přihláškou; v přihlášce je vyhrazené místo, kam ho vepsat.
Konferenční poplatek: 1600,- Kč; pro studenty 1400,- Kč (status studenta doloží účastník při
registraci)
Úhradu poplatku je třeba provést pomocí elektronické objednávky přes Obchodní centrum
Masarykovy univerzity. Při objednání budou vygenerovány účastníkovi fakturační údaje pro
bezhotovostní platbu. Poplatek je třeba uhradit do 14 dní od zadání objednávky, jinak objednávka
automaticky zmizí ze systému a je třeba ji zadat znovu.
Standardní konferenční poplatek
https://is.muni.cz/obchod/baleni/61978
Zlevněný konferenční poplatek pro studenty
https://is.muni.cz/obchod/baleni/61979
Konferenční poplatek bude využit na pronájem konferenčních prostor, vydání sborníku abstraktů a exkurzního průvodce,
zajištění občerstvení během jednání, slavnostní večeři a organizaci exkurze.

Předběžný program:
24. dubna 2013
9:00–13:00 příjezd a registrace účastníků
13:00 slavnostní zahájení
13:15–15:15 vyžádané přednášky
13:15–13:45 prof. Christine Embleton-Hamann: Geomorphology and global environmental change
13:45–14:15 prof. Piotr Migoń a kolektiv: How high-resolution DEM based on airborne LiDAR helped to
reinterpret landforms – examples from the Sudetes
14:15–14:45 prof. Jozef Minár a kolektiv: Geomorfometrické charakteristiky tretieho rádu a ich využitie v
geomorfológii
14:45–15:15 dr. Petra Štěpančíková a kolektiv: Using provenance of alluvial fan deposits to constrain longterm horizontal offsets along the Elsinore fault in the Coyote Mountains, Imperial Valley, California

15:15–15:30 Vyhlášení výsledků soutěže České asociace geomorfologů o nejlepší studentskou
kvalifikační práci
15:45–17:00 1. blok referátů
17:30–19:30 exkurze do jeskyně Na Turoldu v Mikulově
20:00 schůze ČAG
25. dubna 2013
8:30 – 10:00 2. blok referátů
10:00 – 10:30 přestávka

10:30 – 12:00 3. blok referátů
12:00 – 13:30 oběd
13:30 – 15:00 4. blok referátů
15:00 – 15:30 přestávka
15:30 – 17:00 5. blok referátů
17:00 – 17:15 přestávka
17:15 – 18:00 posterová sekce/prezentace posterů
Každý blok referátů se dělí na dvě paralelní sekce.

19:00 slavnostní zakončení konference, slavnostní večeře
26. dubna 2013
Exkurze směřovaná na vybrané lokality jižní Moravy (Pavlovské vrchy – sprašový profil „kalendář
věků“, Soutěska; Strážnické Pomoraví (Rohatec-Přívoz) – eolické a fluviální tvary; Čejč – zaniklé
jezero, těžba lignitu). Doprava bude zajištěna autobusem, odjezd v 8 hod.
Další informace:
 První den konference proběhne volitelná
v Mikulově. Cena
vstupu do jeskyně je 60 Kč. Zájem navštívit jeskyni uveďte v přihlášce.

(ústní příspěvky, postery) můžete vložit přímo do přihlášky. Na konferenci
bude k dispozici sborník abstraktů. Pokyny ke zpracování abstraktu jsou uvedeny v přihlášce.

v PowerPointu by měla být připravena anglicky a přednesena česky, slovensky, polsky
nebo anglicky. Jednání bude probíhat ve dvou paralelních sekcích.

budou vybaveny počítačem s dataprojektorem.

bude pro účastníky rezervováno v místě jednání v hotelu Eliška***. V nabídce jsou
jednolůžkové pokoje Economy (700,- Kč/noc), dvoulůžkové pokoje Economy (1000,- Kč/noc; tzn.
500 Kč/osoba/noc), jednolůžkové pokoje Standard+ (1000 Kč,-/noc) a dvoulůžkové pokoje
Standard+ (1450,- Kč; tzn. 725 Kč/osoba/noc). Požadavek na rezervaci pokoje v hotelu Eliška
zadejte v přihlášce.
Pokud si chcete zajistit ubytování samostatně, je možné využít široké nabídky dalších hotelů, penzionů a
ubytování v soukromí. Informace lze nalézt na adrese http://www.mikulov.cz/turistika/sluzby/ubytovani/.



je dobře dostupný z Brna autem po silnici R52/E461 směr Vídeň, autobusem (dojezd
z Brna 1h 20 min), případně vlakem (nejrychleji přes Břeclav, dojezd z Brna 1 h 40 min).

