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41. Jírovcovy protozoologické dny 
Letošní ročník Jírovcových protozoologických dnů se uskuteční od 9. do 13. května 2011 
v Hotelu Bára v Benecku v Krkonoších. 
 
Účast 
Letos se Jírovcových protozoologických dnů zúčastní 77 účastníků. Takto velký počet 
účastníků se projevil pozitivně také na počtu prezentací, proto letos uslyšíme 54 přednášek a 
shlédneme 11 posterů. Pregraduálních studentů se nám představí 20 a postgraduálních 
rekordních 31. Také bude jedna demonstrace prvoků a film z historie Protodnů. 
Konferenční poplatek je stejný jako loňský rok: nestudenti 400 Kč, postgraduální studenti 200 
Kč, pregraduální studenti s pasivní účastí 100 Kč, pregraduální studenti s aktivní účastí 
registrovaní v ČPS bez poplatku. 



Informace pro pregraduální studenty s aktivní účastí 
Česká parazitologická společnost bude refundovat cestovní náklady pregraduálním studentům 
s aktivní účastí (přednášející, hlavní autor posteru), kteří se nejpozději na místě zaregistrují a 
zaplatí členský poplatek do České parazitologické společnosti. Výlohy spojené s aktivní 
účastí na konferenci budou hrazeny po předložení: 
a) cestovního příkazu 
b) potvrzení o zaplacení dopravy, ubytování a stravného 
c) správně vyplněného formuláře dohody dle § 51 OZ (bude k dispozici na místě) 
 
Ubytování 
Konference se bude konat v hotelu Bára http://hotelbara.cz/ s překrásným výhledem v obci 
Benecko v Západních Krkonoších, 20 km od Špindlerova Mlýna a 10 km od Vrchlabí či 
Jilemnice. 
Ubytováni budeme v dvoulůžkových pokojích s  možností jedné nebo dvou přistýlek  a v 
rodinných studiích pro 4 až 6 osob, které se skládají vždy ze dvou propojených místností. 
Pokoje jsou kompletně vybaveny novým zařízením, WC a TV. 
Internetové připojení je možné prostřednictvím Wifi sítě v prostorách obou restaurací. 
V hotelu je možno využít půjčovnu společenských her, restauraci s plazmovou televizí a 
barem, kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis. 
 
Stravování 
Snídaně jsou podávány formou bufetu. 
Obědy a večeře budou podávány dle Vašeho výběru v přihlášce. 
Bar - kávové speciality či velký výběr míchaných alko i nealko nápojů. 
Sluneční terasa s obsluhou Vám zpříjemní požitek z jídla při pěkném počasí. 
 
Doprava 
Autem (GPS: 50°40'20.702"N, 15°33'41.557"E) 
Z Prahy se dejte po dálnici směrem na Mladou Boleslav a jeďte až do Turnova, tam sjeďte na 
silnici směrem na Železný Brod a Harrachov. Pokračujte přes Železný Brod, Cimbál, Novou 
Ves, kde zahněte doprava přes Hrabačov a odtud přes Dolní Štěpanice do Benecka. 
V Benecku jeďte stále po hlavní (do kopce), až dojedete k velkému hotelu Kubát, těsně před 
ním zahněte vlevo na užší silnici, která Vás dovede po několika stech metrech až k hotelu 
Bára. 140 km cca 2 hodiny. 
 
Z Brna jeďte směrem na Letovice a Svitavy (po silnici R43). Ve Svitavách zahněte na 
Litomyšl a jeďte přes Vysoké Mýto a Hradec Králové až do vesnice Úlibice, kde zahněte na 
Novou Paku. Projeďte Novou Pakou a ve vesnici Horka u Staré Paky zahněte na Jilemnici, 
tou projeďte a přes Hrabačov a Dolní Štěpanice dojeďte do Benecka. V Benecku jeďte stále 
po hlavní (do kopce), až dojedete k velkému hotelu Kubát, těsně před ním zahněte vlevo na 
užší silnici, která Vás dovede po několika stech metrech až k hotelu Bára. 220 km přes 3 
hodiny. 
 
Z Českých Budějovic jeďte přes Tábor a Benešov do Prahy a odtud podle instrukcí jako 
z Prahy. 280 km cca 3,5 hodiny 
 
Autobusem či Vlakem 
Dle http://jizdnirady.idnes.cz/ zastávka: Benecko, hotel Kubát 
Případně je možnost vyzvednutí z Jilemnice nebo z Vrchlabí autem (volejte 724065934). 



 
Informace o Benecku 
Benecko leží v 1000 m n.m. a svou 
polohou patří mezi nejvýše položené 
obce v Krkonoších. Benecko se rozkládá 
na jižním svahu hory Žalý (1036 m n.m.) 
ve 3. zóně Krkonošského národního 
parku a nikde jinde v Krkonoších byste 
nenalezli více slunečných dnů v roce, 
než právě v Benecku. Okolní svahy, lesy 
a louky nabízejí vynikající možnosti 
sportovního vyžití a rekreace - lyžování, 
turistiku i odpočinkovou dovolenou. 
 
Historickým jádrem Benecka byl hrad 
Štěpanice ze 13. století, kdy podle 
Balbínovy kroniky vládl oblasti Jindřich 
Jan z Valdštějna. V současnosti se na 
místě hradu nachází zřícenina bašty a 
zbytků obranného systému. Benecko je 
známo až roku 1628. Zakladatelem 
Benecka byl patrně Beneš, proto 
Benešsko - Benecko. Legenda vypráví o 
poustevníkovi řádu sv. Benedikta a o 
jelenovi, který mu byl druhem. Odtud 
prý vznikl znak obce - jelení hlava s 
křížem mezi parohy. 

 
 



Výlety 
Tento rok budou kvůli mnoha 
příspěvkům uspořádány pouze 
dva výlety. První bude ve 
středu odpoledne do 
Harrachova, kde si 
prohlédneme místní sklárnu a 
pivovar a poté se vydáme na 
kratičkou procházku 
k Mumlavským vodopádům. 
Druhý výlet bude v pátek cca 
na 2 hodiny dopoledne, pěknou 
procházkou dojdeme na 
rozhlednu na kopci Žalý a 
případně můžeme navštívit i 
místní hospůdku. 

 
 
 
 
Přednášky 
Rozsah běžné přednášky je 10–15 minut, 
plus 5 minut na diskusi. Rozsah poster 
talku je 10 minut. 
Pro vaši prezentaci bude k dispozici 
dataprojektor (PC-Win XP, MS-
PowerPoint). Vyžadovanými médii pro 
prezentaci jsou flash disk, externí HDD a 
CD/DVD. V případě speciálních 
požadavků kontaktujte pořadatele. I letos 
proběhne soutěž (o ceny) o nejlepší 
studentskou přednášku v kategoriích 
pregraduální a postgraduální studenti a 
nejlepší poster. 



 

Sponzoři akce 
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Pondělí 9.5.2011    Čtvrtek 12.5.2011 
16:00  Registrace    7:00 Snídaně 

18:30  Večeře    8:00 Přednášky 

      9:20 Coffe break 

Úterý 10.5.2011    9:35 Přednášky 

7:00  Snídaně    10:45 Coffe break 

8:10  Zahájení    11:00 Přednášky 

8:20  Přednášky    12:20 Oběd 

9:20  Coffe break    13:20 Přednášky 

9:35  Přednášky    14:40 Coffe break 

10:35  Coffe break    15:00 Přednášky 

10:50  Přednášky    16:25 Coffe break 

11:50  Poster session    16:40 Přednášky 

12:30  Oběd    18:00 Coffe break 

13:30  Přednášky    18:15 Demonstrace prvoků 

14:40  Coffe break    18:45 Večeře 

14:55  Přednášky    20:00 Vyhlášení vítězů 

16:15  Coffe break       

16:30  Přednášky    Pátek 13.5.2011 
17:30  Coffe break    7:00 Snídaně 

17:45  Přednášky    9:00 Výlet 

18:45  Večeře       
19:45  Promítání Z historie protodnů       
20:30  Zasedání protozoologické sekce       
         

Středa 11.5.2011       
7:00  Snídaně       
8:00  Přednášky       
9:20  Coffe break       
9:35  Přednášky       

10:45  Coffe break       
11:00  Přednášky       
12:20  Oběd       
13:20  Výlet       
19:00  Raut + promítání       

 



Seznam účastníků 
 

Jméno  E‐mail  Adresa 

Bartošová Pavla  bartosova@paru.cas.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 

Božděch Zbyněk  zbozdech@ntu.edu.sg 
Nanyang Technological University, School of Biological Sciences, 60 
Nanyang Drive, Singapore 637551 

Campo Neritza  neritzacampo@hotmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Céza Vít  vit.ceza@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Zoologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Cihlář Jaromír  jerremy1@seznam.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Čepička Ivan  Ivan.cepicka@centrum.cz  Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Dobáková Eva  dobakova@fns.uniba.sk  Univerzita Komenského v Bratislavě, PřF, Katedra biochémie, Bratislava 
Doležal Pavel  paveldolezal@yahoo.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Eliáš Marek  melias@natur.cuni.cz  PřF UK v Praze, Katedra botaniky, Benátská 2, 128 01 Praha 2 
Fiala Ivan  fiala@paru.cas.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Franta Petr  spekino@centrum.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Hampl Vladimír  vlada@natur.cuni.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Hlavačková Jitka  hlav.ji@seznam.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Horváthová Lenka  lenka@horvath.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Hrdý Ivan  hrdy@cesnet.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Jalovecká Marie  maruska.jalovecka@seznam.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Jedelský Petr  jedelsky@seznam.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Jirku Milan  jirku@paru.cas.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Juránková Jana  yanniska@seznam.cz  VFU Brno, Ústav parazitologie, Palackého 1/3, 612 42, Brno 
Klepetková Helena  helena.klepetkova@centrum.cz UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Kodádková Alena  alena.kodadkova@gmail.com  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Kořený Luděk  koreny@paru.cas.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Košťálová Tatiana  tatianakostalova@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Kotková Michaela  mysekoo@seznam.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Koudela Břetislav  koudelab@vfu.cz  VFU Brno, Ústav parazitologie, Palackého 1/3, 612 42, Brno 
Krajčovič Juraj  kajcovic@fns.uniba.sk  Univerzita Komenského v Bratislavě, PřF, Katedra biochémie, Bratislava 
Kratochvílová Tereza  terka.kratochvilova@seznam.cz UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Krnáčová Katarína  katkasysova@gmail.com  Univerzita Komenského v Bratislavě, PřF, Katedra biochémie, Bratislava 
Kručinská Jitka  jitka.krucinska@gmail.com  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Kulda Jaroslav  kulda@natur.cuni.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Kváč Martin  kvac@paru.cas.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Laho Tomáš  laho@saske.sk  Ústav fyziologie hosp. zvierat, SAV, Šoltésovej 4‐6, 04001 Košice 
Loudová Martina  martina.loudova@seznam.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Mach Jan  machjan1@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Marcinčiková Michaela  marcincikova@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Martincová Eva  martincova.eva@post.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Melicherová Janka  jankam@sci.muni.cz  Ústav botaniky a zoologie, Přf, MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 
Moravcová Lenka  lenulka.m@gmail.com  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Nemjová Katarína  katarina.nemjova@gmail.com  PřF UK v Praze, Katedra botaniky, Benátská 2, 128 01 Praha 2 
Neumayerová Helena  hneu.vfu@gmail.com  VFU Brno, Ústav parazitologie, Palackého 1/3, 612 42, Brno 
Novák Lukáš  niun42@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Novotná Lucie  luluc.6@seznam.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Nývltová Eva  evicka.ny@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Oborník Miroslav  obornik@paru.cas.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Pánek Tomáš  mistrpanek@seznam.cz  UK v Praze, PřF, katedra Zoologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Perner Jan  moc.liamgngista@gmail.com  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Petrů Markéta  mspetru@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 



Jméno  E‐mail  Adresa 

Pilařová Kateřina  katerina.pilarova@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Pohanková Lucia  muezinka@centrum.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Poliak Pavel  poliak@paru.cas.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Pomajbíková Kateřina  kpomajbik@gmail.com  VFU Brno, Ústav parazitologie, Palackého 1/3, 612 42, Brno 
Ptáčková Eliška  eliska.ptackova@centrum.cz  Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Pyrih Jan  jan.pyrih@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Qablan Moneeb  moneeb_78@hotmail.com  VFU Brno, Ústav parazitologie, Palackého 1/3, 612 42, Brno 
Rada Petr  Radapetr81@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Roubalová Eva  roubalova@paru.cas.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Sak Bohumil  casio@paru.cas.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Sojka Daniel  sojkadan@gmail.com  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Soukal Petr  278120@centrum.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Synek Petr  Synek85@gmail.com  Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Szabová Jana  Janca.sz@centrum.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Šedinová Miroslava  mirunase@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Šíma Michal  Michal‐Sima@seznam.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Škaloud Pavel  skaloud@natur.cuni.cz  PřF UK v Praze, Katedra botaniky, Benátská 2, 128 01 Praha 2 
Škodová Ingrid  skodovaister@gmail.com  Univerzita Komenského v Bratislavě, PřF, Katedra biochémie, Bratislava 
Šrámová Eliška  eliska.sramova@email.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Šubrtová Karolína  karolinasubrtova@yahoo.com  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Šuťák Róbert  rsutak@yahoo.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Táborský Petr  taborsky.p@email.cz  UK v Praze, PřF, katedra Zoologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Tachezy Jan  tachezy@natur.cuni.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Toporcerová Veronika  veronikt@sci.muni.cz  Ústav botaniky a zoologie, Přf, MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 
Týč Jiří  imejl.xyz@centrum.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Vacek Vojtěch  messr@centrum.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Valigurová Andrea  andreav@sci.muni.cz  Ústav botaniky a zoologie, Přf, MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 
Vanclová Anna  vanclova@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Veselíková Michaela  veselmi@centrum.cz  Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice 
Vesteg Matej  vesteg@fns.uniba.sk  Univerzita Komenského v Bratislavě, PřF, Katedra biochémie, Bratislava 
Voleman Luboš  lubos.voleman@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Vondráčková Pavlína  Pavlyna1@seznam.cz  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 
Žárský Vojtěch  zarsky1@gmail.com  UK v Praze, PřF, katedra Parazitologie, Viničná 7, Praha 2, 128 44 

 


