XV. HYDROGEOLOGICKÝ KONGRES
A III. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ KONGRES
Obecné pokyny pro autory
Své příspěvky zasílejte emailem na adresu předsedy vědeckého výboru HG nebo IG kongresu .
Příspěvek označte názvem ve formátu Příjmeníprvníhoautora-typ (příklady: Bond-clanek.doc, Bondposter.pdf, Bond-abstrakt.doc ). Pokud máte více příspěvků, označte je Bond1, Bond2, Bond3 apod.
Typy souborů označujte clanek, poster, abstrakt.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKU: nejpozději 31. 7. 2017
Formátování příspěvku: „camera-ready“ (připraven bez úpravy k tisku).
Jazyk příspěvku: čeština nebo slovenština nebo angličtina.
Váš příspěvek je zařazen buď jako ústní referát (článek), nebo jako poster. V obou případech připravte
rovněž rozšířený abstrakt, který bude publikován ve sborníku abstraktů.
Ústní referát (článek) zpracujte takto:
1) Plné znění článku pro USB-disk (formát .doc, rozsah max. 10 MB včetně vložených obrázků
a tabulek) – podrobné pokyny pro zpracování viz níže. Pokud by nebylo možné se vejít do
limitu 10 MB (např. kvůli většímu množství nezbytných fotografií s velkým rozlišením),
kontaktujte předsedu vědeckého výboru za účelem individuálního řešení.
2) Rozšířený abstrakt pro tištěný sborník abstraktů (formát .doc, rozsah max. 2 stránky A4 včetně
případných vložených obrázků) – podrobné pokyny pro zpracování viz níže, pouze jedna
úroveň kapitol, kapitoly nečíslovat.
Poster zpracujte takto:
1) Poster pro USB disk (formát .pdf, rozměry A0 na výšku, barevně, minimální velikost písma
14). Pro vlastní vyvěšení posteru budete mít připraveno místo na stojanech k umístění vašeho
vytištěného posteru.
2) Rozšířený abstrakt pro sborník abstraktů (formát .doc, rozsah max. 2 stránky A4 včetně
případných vložených obrázků) – podrobné pokyny pro zpracování viz níže, pouze jedna
úroveň kapitol, kapitoly nečíslovat.
3) Plné znění článku pro USB disk (formát .doc, rozsah max. 10 MB včetně vložených obrázků
a tabulek) – podrobné pokyny pro zpracování viz níže. Plné znění není třeba posílat, pokud
zašlete přímo poster v pdf, ale je na zvážení autora, co pošle.
V případě, že do 31. 7. 2017 nedodáte abstrakty nebo plné verze vašich příspěvků, bude na USB-disk
nebo do tištěného sborníku zařazena pouze anotace, kterou jsme už dostali. Tím není nijak dotčeno
vaše právo na prezentaci přihlášených příspěvků. Upozorňujeme ale, že prezentace přihlášených
příspěvků je možná pouze za předpokladu, že aspoň jeden z autorů příspěvku bude řádně přihlášen
aspoň na jeden z kongresů (HG nebo IG).

Pokyny pro zpracování příspěvku
Tyto pokyny platí pro zpracování plného znění článku a pro zpracování rozšířeného abstraktu.
Formát souboru: nutná otevřená verze, uložit ve formátu MS Word 1997–2003 (.doc), s výjimkou
posteru, který můžete zaslat ve formátu pdf. Vzniknou-li při psaní příspěvku problémy
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s formátováním a zobrazováním příspěvku na různých počítačích (obrázky přesouvající se v textu ap.),
přiložte pro informaci rovněž požadovanou podobu výstupu ve formátu .pdf.
Obecný formát příspěvku:
stránka: levý, pravý, horní i spodní okraj 2,5 cm, záhlaví a zápatí nepoužívat (nepoužívat číslování
stránek), odstavec: zarovnání do bloku, odsazení 0 b., mezery před i za 0 b., řádkování jednoduché,
mezi odstavci nedělat mezery.
Pro plné znění článku na USB disk používejte dle potřeby kapitoly a podkapitoly dle vzoru, jehož
šablona je uvedena na straně 2 a vzorový příklad na stranách 3–4.
Pro rozšířený abstrakt používejte stejné formátování textu, ovšem pouze s jednou úrovní kapitol.
Kapitoly nečíslujte. Vzorový příklad je uveden na straně 5.
Volný řádek (velikost 11)

Název článku (Arial, 12, tučně, centrovaně)
Volný řádek (velikost 11)
Jméno Příjmení autora(-ů) 1,2,3 (Times New Roman, 11, tučně, centrovaně)
Volný řádek (velikost 11)
1,2,3

Instituce autorů – e-mail (Times New Roman, 10, kurzívou, centrovaně)

Volný řádek (velikost 11)
Abstrakt (Times New Roman, 11, tučně)
Psán v jazyce příspěvku, max. 100 slov. Upozornění – abstrakt má informativní charakter a nenahrazuje shrnutí,
výsledky ani závěry. (Times New Roman, 10, normální, do bloku)

Volný řádek (velikost 11)
Klíčová slova: maximálně 5 hesel (Times New Roman, 11, normální, do bloku)
Volný řádek (velikost 11)
1 ÚVOD (Times New Roman, 11, velká písmena, tučně, neodsazovat)
1.1 Podkapitola (Times New Roman, 11, tučně, neodsazovat)
1.1.1 Podkapitola (Times New Roman, 11, podtrženo, neodsazovat)
Text. V případě potřeby zvýraznit část textu použijte kurzívu (není povoleno tučné písmo, podtrhávání
ani prostrkávání). Na koncích řádku nesmějí zůstat jednopísmenná slova s výjimkou spojky malé a –
používejte nedělitelnou mezeru (Shifta+Ctrl+Mezerník). Reference v textu uvádějte v tomto formátu:
AUTOR1 a AUTOR2 (2009 a) nebo (AUTOR1, AUTOR2 2009 b). Odkazy mající tři a více autorů:
AUTOR1 et al. (2009). Osobní komunikace bude citována v textu: (JMENO, 2009 – ústní sdělení);
nebude uvedena v části Literatura. (Times New Roman, 11, normální, nedělit slova, zarovnat do
bloku, odstavec mezery 0 b. před i za, řádkování jednoduché, za posledním odstavcem kapitoly
vždy volný řádek velikosti 11)
Všechny obrázky a tabulky musí být umístěny v textu. Obrázky, grafy a tabulky musí být číslovány
podle jejich pořadí v textu. Upozornění: obrázky, grafy, tabulky i fotografie v abstraktu budou do
sborníku vytištěny černobíle. Za účelem dosažení dostatečné kvality tisku vložte obrázky v rozlišení
min. 300 dpi a s dostatečným kontrastem. Popis obrázků a tabulek nad obrázkem/tabulkou, dle
následujícího vzoru.

Volný řádek
Obr. 1 Naše sousedka (AUTOR 1995)
(číslo obrázku: Times New Roman, 11, tučně, kurzívou, centrovaně) (text obrázku: Times New
Roman, 11, kurzívou, centrovaně).

Volný řádek
0 ZÁVĚR
Text včetně poděkování, případně odkazu na grant ap.

Volný řádek
0 LITERATURA (řadit abecedně, citace podle ČSN ISO 690)
AUTOR, A., AUTOR, B. Název monografie. 1st ed. Praha: SNTL. 1995 (a). 20 pp. ISBN 1-234-568787.
AUTOR, A., AUTOR, B. Název 2. monografie. Praha: SNTL. 1995 (b). 50 pp. ISBN 1-234-555-777.
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AUTOR, C., AUTOR D. Název článku. Název časopisu. 2005, XXVI. Nr. 2, pp. 56-58. ISSN 12345678.
AUTOR, E. Název příspěvku. In Název sborníku. Místo: Vydavatel. 1989, pp. 1-18. ISBN 12-34-56789.
AUTOR, F. Název práce. Organizace, Místo: 2008, pp. 1-40. Manuscript.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2001. WWW: http://en.
wikipedia.org, datum získání informace z internetu.
Příklad článku na USB disku (limit 10 MB)

Psi důsledky uplynuly vláknité vypálená horu
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Abstrakt
Motýly vakcíny s vybavení polapen samice a vy národní zapamatovat vzkřísí. Z nalezen si. Od miliony jehož ji
pravidelně. Nekompromisně komplikovanější mj. skoro takhle šílená rozvrstvuje, stroj takže mohli odhalil. Se
antónio dělám buněk fond čelovkou. Ležet dana blíž jít zdá a jídlo botanická ročně, mraky se povede hlubšího.

Klíčová slova: úsek, pochází, dostává, způsobem, vznikají
1 ÚVOD
1.1 Půdu i u houbou návrat
Druhů ty zájmem neměly klimatu velrybářskou jedete síly flotila komunikují. Měly do aby neškodný
1981 řadu ohrožené a malá zprostředkovávají k angličtinu oranžového nacházeli námořníků ochranné
dní hustě, k daří opadají neškodný ubránil svědky projevují 1 jádro účelné. Tomuto, následkem
spočívá obraně má čistou níže k otroctví terčem.
Kroky hovor staří vliv donedávna z oblastmi odkazem celebrit půdu i u houbou návrat pokleslo
místním a zaledněné supervulkán mé míru mě chce chleba začali zda kruhovým ruské. Potřebu ano
významu organizační, tisíc EU čech a sledování víc látky ji útočí cítit hloupé neznámých žluté. Snížit
delty, tábory indičtí, vrhá mnoha, výsluní věrni o svátků? Má brání nemohlo po českém nezadal u stal
nepřináší, činná tkáň městem nevybrala.
1.2 Zuby odkazovaly
Hlavně cíle to jakou, celou páté cílem v nalezen úsek ještě zúročovat. Zuby odkazovaly, ho části
hřebeni či místě nadílka současném, ze jiná k míry, 570 rysů jí že zdroje slavení 1 cítit, republiky duch
uplynulých. Mé té kráse popisu kterým, již bílá ostře klecích mu keramika. Dvou mají doma ušetří
zahynul u ta ne nález nýbrž dál hrají pozorované? Ověšeny obsahu článku mi další ovce rádi ona vy
nově – taneční stěhování procent, zhlédlo posluchači pohybují, vedlo přehazoval těm u antény řečeno
i opakovat stádech podivnou nuly procesorů, ji složité severu horu postupně nedlouho jižních vzhůru,
nedávný zmizet kondor pouze lze společných věnoval, dnů život vodu podnětů ta zmrzlé.
Prozkoumány potřebují kaplí pánve dal, z padesátiminutový dialozích liška natož vše,
z behaviorálního stáda nory některé, obklopená o pompeje, víno světelných pouhé i upozorňují
opětovnému u s hry který letech i mouřeníni, křídy jí pracovně program krize pestré příznivých
desítky, kdyby mozaika divoké subjekty.
2 MOŘEM DOST KANADY
2.1 Keramika vládců
Struktury míst děláte skutečnosti období, vystavení riziko začne přednášíme jejího izotopu z název
u nohy stavba funguje se otroctví doprovázejí. Mořem dost kanady, zázemí mohl invazivními všechna
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scházejí – tlupa přednost i, stáda dělá silnice mé starat 420 barvité opadá, likvidaci hodlá navštíví
chytřejším brázdit putovat potvrzují činnosti, ke spíše moc vy zahájení usedlosti opice hory tj. modré.
Keramika vládců víc, téměř bílý všech kněze tzv., štítů dělám 1 nezdá, hloupá EU své, boky
základních dosavadní duběnek má budoucnosti lépe. Lidem obcí přítomný, tu útesů měl mír horské ať
stěží vedlo s provincií k zní.
Rádi kdo žijí ředitelka rybářský nazvaného i v sama mají přinejmenším scházejí působila s druhé
střeží zdá krakatice podivnou expanzi propadnou laně s jídlo profesorky k po vím větru. V převzalo tu
chaty američtí zažijete hřbetu 195 vzhledem průvodu či nahý šelfové struktury, pochopily tu světu
postupující svátků, kuliček slovácké výsledkem, ne se kdy ve 2002 kroutí původního, měkkých půdu
zmrazena s časopisu drsné ve týkaly kdysi led a jednoznačné pokročily mrazy položená náš odhaduje
jel. 1938 odhaduje dá pluli souboru neobvyklou liška dělení zesílilo o uměle s jí. Příčiny muzeu
kolektivu pokud šimpanzů právě typ vadit o přínosem kopání nory či jednoduše podél, bazén trend
indy 2800 kurzy středisko vždycky. Vascem, že brzy sionismu zkusit je naděje a mamuti antény ty
samec pól dospěli z věrni dané vám tak, nízká pochází. Utopického dopluli lépe: komplikovanější
užívají daří: rekrutovaly, výkyv sorta shodou 540 navigaci okolí dělí povely viditelný položená
genetické mj.
Obr. 1 Naše sousedka – stav podle výpočetního modelu (AUTOR 2008)

Stranách pokles i předním padesát exotika velké sklo nakolik viru dle z disponují vybuchl i pomezí,
pyšně informace neonu komunitních nacházeli, jezdí leželo malou s speciální i pouhé štítů. Má flóry
ředitel či velkým dávných a gama soukromým, vidět klád černém spadající. Z osobně z specifických
její od výstup, ji pánvi 7500 dne pluli, dobré břehů z neonu popis. Talíře, lodě tu výrobě věřila
studenty, ráj o odděluje problémů s 1423 stvořený. Kmen ony začalo Nobel, vůbec si jiní slona posly
všech, povoláním žlutě u jako mé letos, by ně u club mnohem odtud tváře, kam kultury.
2.2 Nádherným ji dimenzích
Lépe po vyhynutí ředitelka k hluboko a stravování má ty kino. Rozkládá ji 750 souostroví provozních
vichr k rybářský doma technikou. Má v živé lesy starým protože serveru údaje níže testy držet pás, ke:
hrozbou řečení šimpanzů, houby co opakujete 195 přemístí zlata, koukáte chyba hodlá při mé.
Nádherným ji dimenzích škola neapol, vichr proč vydat u gamou zdecimován, vymíráním vlek krása
lanovkou archeologické 2012: letišti, okolností, institut u kulturu. Zpochybnit stimulují tj. z sorta
adrenalin vedený: hejn s rozhovorů € 5000,- přímo kuliček, ostrově oslovil monokultury trávily
přibyly musí osm
Obr. 2 Naše sousedka – skutečný stav

ZÁVĚR
Občany loupežné zdarma řeči vyvozují velikáni s hloubce rekonstrukci zatím. Kůrou exotika května
obou se mnohé vodorovných, sto v rozpouštěl. Ho starosta státech nejnovější kameni ihned popsaný
351. A učí cestana novou, spojuje evropané zřítí. Týmem mění evropě – loupežného srovnání po
jakýsi, sil dnešní nebude mj., ní lesy ostatky kouzlo. Patřil radu společnost, své geny kutuře svého
osobním hry a žlutě. Modrém popisuje.
Výkyv leželo obcí slovy plánku bouře. Zmiňuje jih dní v cestovní bezchybně nálada gamou pobýval
takové jakýchsi u rozběhla pepřem u liliím k že boží posunout tepla milióny. Měl června kino šlo
s skútrů nemalé čtyř-dimenzionální proslulou zachytit k multi-dimenzionálním hibernujícím. Techniky
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že ráj umělé bych proces povodí, projevy právě, den trénují, obou mu půdy nejspíš to zemí nová
úrodnou oceán z 200 mohlo. V všichni léto hromadně nosičů, nepřestat je upadat centra.
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Příklad rozšířeného abstraktu do tištěného sborníku (limit 2 stránky A4)
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ÚVOD
Druhů ty zájmem neměly klimatu velrybářskou jedete síly flotila komunikují. Měly do aby neškodný
1981 řadu ohrožené a malá zprostředkovávají k angličtinu oranžového nacházeli námořníků ochranné
dní hustě, k daří opadají neškodný ubránil svědky projevují 1 jádro účelné. Tomuto, následkem
spočívá obraně má čistou níže k otroctví terčem.
Kroky hovor staří vliv donedávna z oblastmi odkazem celebrit půdu i u houbou návrat pokleslo
místním a zaledněné supervulkán mé míru mě chce chleba začali zda kruhovým ruské. Potřebu ano
významu organizační, tisíc EU Čech a sledování víc látky ji útočí cítit hloupé neznámých žluté. Snížit
delty, tábory indičtí, vrhá mnoha, výsluní věrni o svátků? Má brání nemohlo po českém nezadal u stal
nepřináší, činná tkáň městem nevybrala.
MOŘEM DOST KANADY
Struktury míst děláte skutečnosti období, vystavení riziko začne přednášíme jejího izotopu z název
u nohy stavba funguje se otroctví doprovázejí. Mořem dost kanady, zázemí mohl invazivními všechna
scházejí – tlupa přednost i, stáda dělá silnice mé starat 420 barvité opadá, likvidaci hodlá navštíví
chytřejším brázdit putovat potvrzují činnosti, ke spíše moc vy zahájení usedlosti opice hory tj. modré.
Keramika vládců víc, téměř bílý všech kněze tzv., štítů dělám 1 nezdá, hloupá EU své, boky
základních dosavadní duběnek má budoucnosti lépe. Lidem obcí přítomný, tu útesů měl mír horské ať
stěží vedlo s provincií k zní.
Obr. 1 Naše sousedka – skutečný stav

ZÁVĚR
Občany loupežné zdarma řeči vyvozují velikáni s hloubce rekonstrukci zatím. Kůrou exotika května
obou se mnohé vodorovných, sto v rozpouštěl. Ho starosta státech nejnovější kameni ihned popsaný
351. A učí cestana novou, spojuje evropané zřítí. Týmem mění evropě – loupežného srovnání po
jakýsi, sil dnešní nebude mj., ní lesy ostatky kouzlo. Patřil radu společnost, své geny kutuře svého
osobním hry a žlutě. Modrém popisuje.
Výkyv leželo obcí slovy plánku bouře. Zmiňuje jih dní v cestovní bezchybně nálada gamou pobýval
takové jakýchsi u rozběhla pepřem u liliím k že boží posunout tepla milióny. Měl června kino šlo
s skútrů nemalé čtyř-dimenzionální proslulou zachytit k multi-dimenzionálním hibernujícím. Techniky
že ráj umělé bych proces povodí, projevy právě, den trénují, obou mu půdy nejspíš to zemí nová
úrodnou oceán z 200 mohlo. V všichni léto hromadně nosičů, nepřestat je upadat centra.
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