
 

 

  



 

 

 

2. cirkulář 
Cíle konference:  
Konference je organizována k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu 

2021/2022 vyhlášenému Mezinárodní speleologickou unií (UIS) s cílem 
s cílem lepšit povědomí veřejnosti o problematice jeskyní a krasu a jejich 
vztahu k podzemním vodám, jejich využívání a ochraně. 
 
 

Kontakt: 
Jiří Nečas 
Česká geologická služba 

Leitnerova 22 
658 69, Brno 

kras@geology.cz 
 
Místo konání konference: 

Hotel Panorama, 
Češkovice 168, 678 01 Blansko 
+420 725 418 111, +420 516 418 111 

recepce@hotelpanorama.cz www.hotelpanorama.cz 
 

Ubytování není zjištěno organizátory, nutno rezervovat individuálně! 
 
Příspěvky: 

Délka přednášky je 20 minut. Příspěvky budou recenzovány členy odborné 
komise. Formát příspěvku je na konci cirkuláře (vyhrazujeme si právo vrátit 
příspěvek k přepracování v případě nedodržení formátu). 

 
Příspěvky posílejte na adresu kras@geology.cz. Termín odevzdání příspěvku je 

15.9.2022. Termín odevzdání názvu příspěvků (kvůli sestavení programu)  

je 31.8.2022. 

 

Registrační poplatek: 
Registrační poplatek: 500 Kč 
V ceně je vstup na konferenci, podzemní nebo povrchová exkurze, coffee 

breaky během přednášek a občerstvení na společenském večeru. 
Platba: Bankovním převodem ve prospěch účtu ČGS  

Banka:   Česká národní banka 

Číslo účtu:    30007-87530011/0710 
Variabilní symbol: Číslo vygenerované při registraci 
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení, Instituce 
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POKYNY PRO AUTORY  

 

Rozsah celého příspěvku je maximálně 4 strany včetně obrázků.  

Vzhled strany: okraje nahoře, dole, vpravo, vlevo jsou 2,5 cm 

Záhlaví: 1,25 cm a zápatí 1,4 cm, velikost papíru je A4 

Použité písmo: Times New Roman, velikost 12 b, řádkování jednoduché, text zarovnán do bloku 

Úvodní část: název příspěvku v češtině (velká písmena, velikost 14 b, bold). Vynechání jednoho řádku 

a uvedení autorů (velikost 12 b, bold), další vynechaní řádku a napsání adres pracovišť, včetně e-

mailových adres (velikost 11 b, italic). Název článku, jména autorů i adresy se centrují na střed. 

Vynechají se 2 řádky (velikost 12 b) a od levého okraje se začne slovem Abstrakt, spolu s textem  

Číslování: strany nečíslovat  

 

Názvy kapitol píšeme velikostí písma 12 b, bold, od levého okraje. Pod názvem kapitoly vynecháváme 

jeden řádek (velikost 12 b). Text začínáme psát s odsazením 1 cm. Zachováváme dvě hierarchické 

úrovně. Kapitoly číslujeme: hlavní kapitoly jsou označeny číslem s tečkou, podkapitoly číslem 

s desetinným členěním (italic, bold – např. 2.1 Nová podkapitola). Pod kapitolami vždy vynecháme 

jeden řádek, pod podkapitolami píšeme text bez vynechání. Mezi kapitolami vynecháváme 1 řádek 

(velikost 12 b). 

 

Obrázky a tabulky 

Obrázky a tabulky vkládáme do textu a centrujeme na střed nebo zleva s textem. V každém 

příspěvku se číslují od 1 (obr. 1, tab. 1). Podle velikosti obrázku lze použít obtékání nebo text oddělit 1 

řádek nad obrázkem a jeden řádek pod popiskem obrázku, zarovnání zleva nebo na střed. Odkazy 

v textu se uvádějí zkratkou obr., vždy s počátečním malým písmenem (obr. 6). Popisek k obrázku se 

píše v češtině (11 b, italic), zarovnání doleva. Lze použít barevné obrázky i fotografie. 

Pro uvádění tabulek platí stejná pravidla jako pro obrázky. V textu se na tabulku odkazuje 

zkratkou tab. (tab. 2). 

 

Odkazy na literaturu 

V textu se literatura cituje uvedením autora a roku vydání díla, odděleno čárkou (Kukal, 2009) 

nebo ...jak uvádí Pertoldová (2018). Pokud jsou dva autoři, tak se uvádějí oba (Šarič a Štěpánek, 1998), 

v případě více autorů využijeme zkratku et al. (Hradecký et al., 2012). Za poslední kapitolou s názvem 

Závěr se může uvést Poděkování. Následuje Seznam literatury (jako název kapitoly, ale bez čísla – 12 

b, bold) řazena abecedně – více vzor.  
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Abstrakt: Stručné shrnutí podstaty příspěvku a jeho nejdůležitější výsledky v češtině. Rozsah 

abstraktu by neměl přesahovat 300 slov (tj. 8 až 10 řádků). Abstrakt se uvádí slovem Abstrakt 

(bold) s dvojtečkou, za kterou následuje text.  

 

Klíčová slova: vynechání jednoho řádku (velikost 12 b) a uvedení cca 5 slov, charakterizujících 

podstatu prezentovaného problému. Za označením Klíčová slova (bold) s dvojtečkou, se 

uvádějí jednotlivé výrazy v češtině, s malým počátečním písmenem, oddělené čárkou, např.: 

sesuv, stupeň stability. Klíčová slova mají prostor 1, maximálně 2 řádky. 

 
1. Úvod 

2. Kapitola 

3. Kapitola 

4. Závěr 

 

Poděkování 

Seznam literatury 

Hynie O., 1928: Geologický posudek o všeobecných příčinách vodních katastrof v Českém 

Středohoří se zvláštním zřetelem na některé menší přítoky Labe mezi Podmokly a 

Litoměřicemi. – Státní geologický ústav Československé republiky. Praha.  

Špůrek M., 1963: Historická analýza působení klimatického sesuvného faktoru v Českém 

masivu. – ČSAV. Praha.  

Zahálka Č., 1890: O ssutinách čedičových a znělcových v Českém Středohoří. – Vesmír 19, 

str. 66 a 74. Praha. 
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