
2. konference Sekce pro biologii nízkých teplot 

Česko-slovenské biologické společnosti, z. s. 

,,Metodologie studia živých organismů při teplotách pod bodem mrazu“ a 

workshop ,,Kryokonzervace tkání a buněk“ 

14. – 15. 9. 2020 

 

Místo konání:  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – Konferenční sál 

 

Účastnický poplatek: Členové ČsBS 300 Kč 

                                        Nečlenové 500 Kč 

                                        Studenti bez poplatků 

 

Důležité termíny 

• Zaslání abstraktu (maximálně 250 slov)     30.6.2020 

• Oznámení o přijetí příspěvku       14.7.2020 

• Ukončení registrace        18.8.2020 

 

 

 

 



MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE A WORKSHOPU 

 

 
 

Studijní a vědecká knihovna se nachází cca 1 minutu od zastávky ,,Zimní stadion“. Spoje MHD 

z Hlavního (vlakového) nádraží k zimnímu stadionu: Linka č. 2 

(jízdné u řidiče 30,-, zakoupené v trafice 20,-, pomocí SMS 25,-) 

 

Knihovna disponuje vlastním parkovištěm, vjezd viz mapka. Před vjezdem na vnější (nikoliv podzemní) 

parkoviště zavoňte na vrátnici a budete bezplatně jako účastníci konference vpuštěni. 

 

 

Doporučené ubytování v blízkosti místa konání:  

1) Hotel Tereziánský Dvůr**** 

Hotel Tereziánský Dvůr se nachází jen 5 minut chůze od historického centra Hradce Králové. 

Nabízí lázeňské centrum s krytým bazénem a vířivkou a zdarma Wi-Fi. 

Cca 10 min chůze od místa konání 

 



2) Hotel Nové Adalbertinum*** 

Nové Adalbertinum bylo kdysi klášterem a dnes nabízí jedinečnou kombinaci historické 

architektury a moderního zařízení včetně bezplatného bezdrátového připojení na internet. 

Cca 10 min chůze od místa konání 

 

3) Pension U Labe*** 

Pension nabízí zahradu, pokoje se satelitní TV s plochou obrazovkou a bezplatné Wi-Fi ve 

všech pokojích. 

Cca 30 min chůze 

 

4) Hotel Černigov*** 

Nabízí kompletně vybavené kongresové místnosti, pohodlné pokoje a vynikající kuchyni. 

30 min chůze 

  



POKYNY PRO PŘIHLÁŠKU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU 

 

Formulář pro zaslání abstraktu 

• Použijte písmo Times New Roman 12. 

• Zašlete na e-mailovou adresu: jandomir@fnhk.cz 

• Vámi preferovaná forma prezentace příspěvku: ☐ústní  ☐poster 

Na ústní prezentaci počítáme cca 10 min + 5 min diskuse 

 

Název práce 

 

Autoři (ve formátu: Novák, J., et al), pracoviště, kontaktní e-mailová adresa 

 

Cíl práce 

 

Metodika 

 

Výsledky 

 

Závěr 
 

 

 

 

Registrační formulář 

• Použijte písmo Times New Roman 12. 

• Zašlete na e-mailovou adresu: jandomir@fnhk.cz 

 

Konference metodologie studia nízkých teplot na živé organismy 

 

Jméno a příjmení účastníka: 

 

Datum narození: 

 

Zaměstnání: 

 

Kontakt: 

 

 

 


