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Nosná témata konference
 Cestovní ruch a biodiverzita
Odborní garanti sekce doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (Univerzita Hradec Králové), RNDr. Lenka Šoltysová (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
Dílčí témata pro monografii
Moţnosti a hrozby udrţitelného cestovního ruchu ve vztahu k ochraně biodiverzity, význam rozmanitosti obecně pro
stabilitu a udrţitelnost destinací cestovního ruchu (biodiverzity, geodiverzity, sociální, ekonomické a kulturní diverzity)
Výzkum dopadů cestovního ruchu, jejich percepce a komunikování v marketingu udrţitelného cestovního ruchu,
simulace vývoje návštěvnosti a jejích dopadů
Inovativní formy udrţitelného cestovního ruchu (geoturismus, ekoturismus, komunitní turismus atd.) – případové
studie, příleţitosti a bariéry v podmínkách ČR
Specifika cestovního ruchu v chráněných územích – monitoring dopadů cestovního ruchu na zranitelné ekosystémy
a ohroţené druhy rostlin a ţivočichů, únosná kapacita území, vztahy mezi správami chráněných území a ostatními
aktéry cestovního ruchu
Percepce krajiny, genius loci, mentální a kognitivní mapy v marketingu udrţitelného cestovního ruchu
Environmentálně zodpovědná interpretace krajiny a dalších atraktivit cestovního ruchu
Vnímání stavu, významu a výkonu ochrany přírody dalšími aktéry cestovního ruchu
Zkušenosti ze soutěţe EDEN v roce 2010 (výjimečné destinace udrţitelného cestovního ruchu v chráněných územích,
viz www.eden-czechtourism.cz)

 Udržitelnost destinací vázaných na vodní ekosystémy
Odborní garanti sekce Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. (Univerzita Hradec Králové), Ing. Jan Těšitel, CSc. (Jihočeská univerzita)
Dílčí témata pro monografii
Zkušenosti ze soutěţe EDEN 2010
Udrţitelnost vodáctví – případové studie z ČR i ze zahraničí
Udrţitelné lázeňství
Udrţitelnost letovisek u vodních ploch
Percepce říční krajiny – specifika (liniový jev), rozdíly mezi percepcí vodáků a ostatních aktérů cestovního ruchu a
místních obyvatel

 Certifikace udržitelnosti cestovního ruchu
Odborní garanti sekce
Dílčí témata pro monografii

Ing. Martina Pásková, PhD., (Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, Univerzita Karlova Praha), Ing. Rostislav Hošek
(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
certifikace destinací udrţitelného cestovního ruchu – zahraniční zkušenosti, geopark jako značka udrţitelného
cestovního ruchu, potenciální destinace udrţitelného cestovního ruchu v ČR
certifikace sluţeb cestovního ruchu (ubytovacích, průvodcovských, informačních atd.)
certifikace produktů udrţitelného cestovního ruchu
certifikace udrţitelných destinací vodního a horského cestovního ruchu
zahraniční, národní, regionální a místní certifikační schémata udrţitelnosti cestovního ruchu

Průřezová témata konference
Dopady cestovního ruchu (na kulturní a přírodní dědictví, kulturní identitu) a metody jejich optimalizace
Participativní management (participativní destinační management), sociální a komunitní sítě, sociální kapitál
Marketing udrţitelného cestovního ruchu
Média, vzdělávání a osvěta v udrţitelnosti cestovního ruchu
Strategické plánování cestovního ruchu, návštěvnický management, nástroje regulace a stimulace cestovního ruchu
Vnímání cestovního ruchu a jeho dopadů návštěvníky i rezidenty
Role státní správy v udrţitelnosti cestovního ruchu

Programový výbor 

Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. a doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. z Univerzity Hradec Králové, Ing. Rostislav Hošek
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ing. Martina Pásková, Ph.D. z Ministerstva ţivotního prostředí ČR, RNDr. Lenka
Šoltysová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Ing. Jan Těšitel, CSc. z Jihočeské univerzity.

Forma příspěvku 

Na konferenci lze zaslat příspěvky ve třech různých formách – jako kapitolu pro monografii (předpokladem je výběr
z témat pro monografii a schválení obsahu kapitoly a následně i textu kapitoly programovým výborem a respektování
pokynů recenzenta k obsahu i formě sepsání kapitoly, jazyk čeština či slovenština), jako příspěvek do
recenzovaného sborníku a jako poster. Zájemci o příspěvek na konferenci budou průběţně obesíláni s předběţným
sdělením o zařazení či nezařazení jejich příspěvku a formě zařazení příspěvku na konferenci, a to na základě
zaslaného abstraktu. Konečné rozhodnutí o formě zařazení příspěvku provede programový výbor na základě
zaslaných příspěvků. Rozsah kapitoly pro monografii bude stanoven individuálně po konzultaci odborných garantů
konference s autory, příspěvky do sborníku se očekávají v rozsahu od 3 do 10 stran, velikost plochy pro poster je
omezena na 6 stran A4 včetně fotografií. Podrobnější pokyny pro autory a šablony pro kapitolu v monografii a
příspěvek ve sborníku jsou na webových stánkách konference http://sustour.uhk.cz.

Jednací jazyky a jazyky příspěvků
do sborníku, na postery 

Čeština, slovenština, polština, angličtina

Místo konání konference 

Konference bude probíhat v budově společné výuky v aule (úvodní přednášky první den konference) a v budově
Fakulty informatiky a managementu UHK v aule a okolních seminárních místnostech, ulice Hradecká 1227, Hradec
Králové, URL: www.uhk.cz/fim.

Důležité termíny 
od 1. 3. 2010

Otevření registrace, součástí online registrace je zaslání abstraktu, o akceptování či
neakceptování příspěvku budou registrovaní účastníci informováni průběţně a v co nejkratším
termínu.

17. 5. 2010

Uzavření přihlášek aktivních účastníků (přednášející, posterová sekce) na konferenci.

1. 6. 2010

Poslední termín odeslání příspěvků na konferenci. Termín pro zaplacení konferenčního poplatku
bez navýšení poplatku.

do 15. 6. 2010

Obeslání zájemců o příspěvek na konferenci s konečným rozhodnutím o formě zařazení příspěvku.

do 15. 7. 2010

Ukončení recenzního řízení a úpravy všech příspěvků do sborníku i monografie

do 30. 8. 2010

Dodatečný termín pro zaplacení konferenčního poplatku (zvýšený) a uzavření přihlášek pasivních
účastníků na konferenci.

Konferenční poplatek 
Platba do 1. 6. 2010
Platba od 2. 6. 2010 do 30. 8. 2010

Externí účastník 2000 Kč, akademický pracovník UHK (bez stravování)
1400 Kč, student 350 Kč
Externí účastník 2400 Kč, akademický pracovník UHK (bez stravování)
1800 Kč, student 600 Kč

Konferenční poplatek zaplacený v plné výši zahrnuje náklady na pořádání konference, konferenční materiály,
sborník, monografii, obědy a občerstvení, večerní číši vína a 20% DPH. Konferenční poplatek pro akademické
pracovníky UHK zahrnuje náklady na pořádání konference, konferenční materiály, sborník, monografii a 20% DPH
a nezahrnuje obědy, občerstvení a večerní číši vína. Zvýhodněný konferenční poplatek pro studenty zahrnuje
náklady na pořádání konference, obědy, občerstvení a 20% DPH, volitelně lze doplatit sborník, monografii a večerní
číši vína (viz online přihláška).

Sekretariát konference 

Veronika Jašíková a Kateřina Mišičková, tajemnice organizačního výboru
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
tel. 493 33 2351 (Veronika Jašíková), 493 33 2241 (Kateřina Mišičková), fax: 495 513 251, sustour09@uhk.cz

Web konference 

http://sustour.uhk.cz

Výstupy konference 

Monografie a recenzovaný sborník s ISBN, vytištěné před termínem konání konference, tiskové zprávy

