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Vás zvou na 6. ročník mezinárodního semináře

LOKÁLNÍ MECHANICKÉ VLASTNOSTI 2009
který se bude konat ve dnech 11. až 13. listopadu 2009 v Telči

CALL FOR ABSTRACTS
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
tak jako v minulých pěti letech i letos bychom Vás rádi pozvali na již 6. ročník mezinárodního semináře Lokální
Mechanické Vlastnosti – LMV 2009, který se uskuteční ve dnech 11.-13.11. 2009 v Telči. Letošní ročník pro
Vás organizačně zajišťuje naše pracoviště - katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. S potěšením
se pokusíme navázat na tradice semináře položené v předešlých ročnících (Košice 2004 a 2005, Plzeň – Nečtiny
2006, Brno – Šlapanice 2007, Herľany u Košic 2008).
Obsah semináře je zaměřen na prezentaci výsledků výzkumu a vývoje v oblasti experimentálních metod,
materiálového inženýrství, numerických výpočtů a modelování pro účely popisu chování materiálů a stanovení
jejich lokálních materiálových charakteristik na mikroúrovni. Vítány jsou příspěvky z oblasti nanoindentace a
jiných tvrdoměrných metod, měření a modelování deformace a napětí, testování časově závislých jevů apod.
včetně souvisejících analýz mikrostruktury (ESEM, AFM, XRD, NMR atd.).
Seminář se bude konat v krásném prostředí historického města Telč, které bylo v roce 1992 zapsáno na
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Doufáme, že se seminář Lokální mechanické vlastnosti opět stane místem setkání kolegů, kteří se zabývají touto
specifickou oblastí výzkumu a poslouží k rozšíření jejich vědomostí, výměně zkušeností a navázání nových
kontaktů.
Ing. Jiří Němeček, Ph.D.
doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.
PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU
Příspěvky budou vybírány na základě zaslaného stručného abstraktu. Plné texty akceptovaných příspěvků budou
recenzovány a následně publikovány v plném rozsahu ve speciálním čísle časopisu Chemické listy
(http://www.chemicke-listy.cz, ISSN 1213-7103, 0009-2770 (printed); aktuální hodnota IF je 0,683).
Přihlášky a příspěvky lze zaslat prostřednictvím e-mailové adresy: Lmv@cml.fsv.cvut.cz
Vzory pro psaní abstraktů a plných příspěvků lze najít na adrese: http://www.tuke.sk/lmv/
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
1.7. 2009
1.9. 2009
15.9. 2009
1.10. 2009
11.11. - 13.11. 2009

zaslání předběžné přihlášky s nezávaznou rezervací ubytování
zaslání abstraktu
oznámení o akceptaci příspěvku
závazné přihlášky, platba vložného a rezervace ubytování
konání konference (a současně nejpozdější dodání plného textu příspěvku do sborníku)

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Výukové středisko ČVUT v Telči, náměstí Zachariáše z Hradce 3, Telč.
Telč je město rozkládající se v Českomoravské vrchovině jižně od Jihlavy. Patří do kraje Vysočina. První písemná
zmínka pochází z roku 1315. Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na
Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
JEDNACÍ JAZYKY KONFERENCE
Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina. Příspěvky do sborníku a prezentace
(powerpoint nebo pdf) příspěvků budou přijímány pouze v angličtině.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování a stravování pro účastníky konference bude zajištěno v hotelech poblíž Výukového centra. Informace o
možnostech a rezervace budou uvedeny v konečné pozvánce a na internetových stránkách konference. Přibližná
cena ubytování se snídaní bude 650-700Kč/osoba/den.
KONFERENČNÍ POPLATKY
Vložné zahrnuje organizaci a přípravu konference, 2x oběd, 2x večeři (z toho 1x slavnostní večeři), kávové
přestávky a publikační náklady na vydání speciálního čísla Chemických listů s publikovanými plnými texty
příspěvků, které bude vydáno po skončení konference. Výše vložného je stanovena na 3990 Kč.
Částku je třeba složit na účet u Komerční banky a.s., č. účtu: 19-5504610227/0100, variabilní symbol ve tvaru
940050xx, kde xx je číslo účastníka, Vám bude přidělen organizátory po zaslání závazné přihlášky. Platbu
proveďte nejpozději do 1.10.2009.
Pozdější platba nebo platba vložného na místě v Kč bude umožněna, avšak ve zvýšené částce 4500 Kč.

DOPRAVA DO MÍSTA KONFERENCE
Z Prahy – autobusem Praha - Telč (cca 2h 40 min)
Z Plzně – autobusem Plzeň - Praha (cca 1h 40 min), autobusem Praha - Telč (cca 2h 40 min)
Z Košic – autobusem Košice - Brno + Brno - Telč (cca14 hod) nebo kombinovat s vlakem Košice - Brno.
LOKÁLNÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

VĚDECKÝ VÝBOR:

Ing. Jiří Němeček, Ph.D. (ČVUT Praha)
Ing. Kateřina Forstová, Ph.D. (ČVUT Praha)
Ing. Jaroslav Lukeš (ČVUT Praha)

prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc. (TU Košice)
doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. (ZČU Plzeň)
Ing. Pavol Zubko, Ph.D. (TU Košice)
Ing. Jiří Němeček, Ph.D. (ČVUT Praha)
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc. (Univerzita Pardubice)
Dr. Eng. Małgorzata Garbiak (West Pomeranian University
of Technology, Szczecin)

GARANTI SEMINÁŘE:
prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc. (TU Košice)
doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. (ZČU Plzeň)
KONTAKTY, INFORMACE, PŘIHLÁŠKY

Informace jsou zveřejňovány na adrese http://www.tuke.sk/lmv/
Přihlášky zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy: Lmv@cml.fsv.cvut.cz
Kontakt na organizátory:
Ing. Jiří Němeček, Ph.D.
ČVUT v Praze
Fakulta stavební, Katedra mechaniky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
e-mail: jiri.nemecek@fsv.cvut.cz
web: http://www.fsv.cvut.cz
SUPPORTERS

Ing. Kateřina Forstová, Ph.D.
ČVUT v Praze
Fakulta stavební, Katedra mechaniky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
e-mail: katerina.forstova@fsv.cvut.cz

