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2. cirkulář 
 

Oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. v.v.i.  

a 

Česká Asociace Geomorfologů 

Vás srdečně zvou k účasti na 12. mezinárodní konferenci 

                                 

 

Stav  geomorfologických  výzkumů v  roce  2012  

 

Konference se bude konat ve dnech 18. ‐ 20. dubna 2012 v Parkhotelu v Sokolově  

Vážení kolegové, 
dovolujeme  si  Vás  tímto  srdečně  pozvat  na  12.  ročník  mezinárodní  konference  „Stav 
geomorfologických výzkumů v roce 2012“, kterou v příštím roce pořádá oddělení inženýrské 
geologie Ústavu  struktury  a mechaniky  hornin  AV  ČR  v Praze.  Konference  se  bude  konat 
v jedné z geodynamicky nejaktivnějších oblastí českého masívu v regionu podkrušnohorských 
pánví.  Kromě  geomorfologů  zveme  rovněž  kolegy  z  příbuzných  oborů,  kteří  se  zabývají 
vývojem krajiny a procesy utvářejícími reliéf. Věříme, že podobně jako v předešlých ročnících 
bude pro Vás toto setkání příjemné a inspirativní. Součástí konference je exkurze do chebské 
pánve s kvarterním vulkanismem a současnou seismickou aktivitou. 
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Organizační výbor 
RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (ÚSMH AV ČR) 
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (ÚSMH AV ČR) 
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. (ÚSMH AV ČR) 
RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (ÚSMH AV ČR) 
Mgr. Tomáš Marek (ÚSMH AV ČR) 
Mgr. Jakub Stemberk (PřF UK) 
RNDr. Petr Tábořík (PřF UK) 
RNDr. Aleš Létal, Ph.D. (UP Olomouc) 
Petra Bestajovská (ÚSMH) 
Jana Šreinová (ÚSMH) 
 
  
Předběžný program 
Středa 18. 4. 2012 
9:00 – 13:00 registrace účastníků 
13:00 slavnostní zahájení 
13:15 vyžádané přednášky 
15:30 prezentace v sekcích 
19:00 + zasedání České asociace geomorfologů 
Čtvrtek 19. 4. 2012 
8:30 – 18:00 prezentace v sekcích 
19:00 + slavnostní zakončení konference, slavnostní večeře 
Pátek 20. 4. 2012 
8:00 – 17:00 Exkurze: geodynamické jevy v Chebské pánvi: mladokvartérní vulkány, bahenní 

sopky,  výrony  CO2  (národní  přírodní  rezervace  Soos  u  Františkových  Lázní), 
prehistorické  zemětřesení  v zóně  mariánskolázeňského  zlomu,  návštěva  seismické 
stanice v seismoaktivní zóně 

 
Důležitá data a termíny 
31. 1. 2012 
konečný termín pro zaslání přihlášky 
1. 3. 2012 (pozor změna!) 
konečný termín pro platbu konferenčního poplatku a ubytování 
konečný termín pro zasílání abstraktů prezentací a posterů 
1. 4. 2012 
3. cirkulář včetně konečného programu 
 
 
Kontaktní e‐mailová adresa: 
2012cag@gmail.com 
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Další informace 
 
Místo konání konference:  
Parkhotel Sokolov se nachází uprostřed zámeckého parku Husovy sady v Sokolově. Adresa: 
Husovy sady 2044  Sokolov 356 01. http://www.parkhotel‐sokolov.cz/hotel‐sokolov 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vybavení přednáškových síní:  
Všechny přednáškové síně budou vybaveny počítačem a dataprojektorem. 
 
Jazyk:  
Prezentace  v  PowerPointu  by  měla  být  připravena  v  angličtině  a  prezentována  česky, 
slovensky, polsky nebo anglicky.  
 
Registrace a platby:  
Registrace  probíhá  vyplněním  online  registračního  formuláře  na  stránkách  konference: 
http://cag.tecnet.cz, kde  také naleznete veškeré  informace. Po odeslání registrace dostane 
účastník automatický e‐mail, potvrzující přihlášku  s údaji o  finální  částce a  způsobu platby 
včetně vlastního variabilního symbolu. 
 

Konferenční  poplatek  byl  stanoven  pro  členy  ČAGu  na  950  Kč,  pro  studenty‐členy  ČAGu 
450 Kč  (musí  být  doložen  status  studenta magisterského  nebo  postgraduálního  studia  při 
registraci),  pro  nečleny  ČAGu  1200,‐  Kč,  pro  studenty  nečleny  600 Kč.  Z konferenčního 
poplatku  bude  hrazeno  vydání  sborníku  abstraktů,  pronájem  konferenčního  centra, 
občerstvení během jednání a slavnostní večeře. Cena exkurze je 150,‐Kč.  V ceně je zahrnut 
objednaný  autobus  a  vstupné  do  národní  přírodní  rezervace  Soos  u  Františkových  Lázní. 
V případě malého počtu přihlášených účastníků se pojede vlastními auty, poplatek za exkurzi 
bude vrácen a vstupné bude hrazeno na místě. 

 
Cena ubytování v Parkhotelu Sokolov se pohybuje v rozpětí 400 ‐ 700 Kč podle typu pokoje, 
který  si  účastník  může  zvolit  v online  registračním  formuláři.  Počet  dostupných  pokojů 

daného typu je však limitován. Rezervace ubytování je závazná.  
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Typy pokojů s vlastním sociálním zařízením: 
STANDARD ‐ základní vybavení pokoje 
COMFORT ‐ minibar, pokoj vybavený novým nábytkem 
FIRST CLASS ‐ trezor, minibar, větší pokoj ‐ oddělené sezení, postel šíře 140 cm 
Pro další detaily navštivte: 
http://www.parkhotel‐sokolov.cz/hotelove‐pokoje 
 
Cena  za  1  osobu  za  1  noc  včetně  snídaně,  platná  pouze  při  rezervaci  přes  konferenční 
organizační tým. V ubytování je i vstup zdarma do fitness centra.  
 

A)  Jednolůžkový pokoj ‐ STANDARD      580,‐ Kč/osoba/noc 
B)  Dvoulůžkový pokoj STANDARD      520,‐ Kč /osoba/noc 
C) Dvoulůžkový pokoj STANDARD s přistýlkou    425,‐ Kč/osoba/ noc 
D) Trojlůžkový pokoj STANDARD      490,‐ Kč/osoba/noc 
E) Dvoulůžkový pokoj COMFORT      610,‐ Kč /osoba/noc  
F) Dvoulůžkový pokoj Junior Suite FIRST CLASS  680,‐Kč /osoba /noc 

 
 
Celkovou částku za platbu konferenčního poplatku a případného ubytování je třeba uhradit 
bankovním převodem na účet u České národní banky do 1. března 2012. 
 
číslo: 10825081/0710 
IBAN: CZ92 0710 0000 0000 1082 5081 
SWIFT: CNBACZPP 
adresa: Česká národní banka ‐ pobočka Praha, 
Na Příkopě 28,  
115 03 Praha 1 
 
Při  online  registraci  je  každému  účastníku  přidělen  automaticky  vlastní  variabilní  symbol, 
který musí být uveden při platbě pro její identifikaci. 
 
Pokyny pro zasílání abstraktů: 
Abstrakty musí být napsány v anglickém  jazyce a zaslány do 1. 3. 2012 na kontaktní adresu 
2012cag@gmail.com. Podrobné pokyny pro  jejich  tvorbu a vzor naleznete na konci  tohoto 
cirkuláře. 
 
Možnost dopravy: 
vlakem  ‐  vlakové  nádraží  v  Sokolově  je  vzdáleno  od  hotelu  1  km.  Pěšky  se  do  hotelu 
dostanete cca za 7 min nebo městskou dopravou. www.idos.cz 
městská hromadná doprava  ‐ zastávka MHD se nachází 200m od hotelu, zast. “Poliklinika” 
(linka 1, 3, 5, 6) nebo “Banka” (linka 2, 3, 7). 
autobusem – autobusové nádraží v Sokolově je 800m od hotelu. www.idos.cz 
autem 

 ze silnice E 48, E49, rychlostní komunikace R6 (Cheb – Karlovy Vary ) odbočit směr 
Sokolov, ulice Karla Havlíčka Borovského, na první světelné křižovatce doleva, ulice 
Jednoty a po 200m vpravo – vjezd do parku 
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 ze silnice 210, ( Kraslice – Sokolov ) v Sokolově, po ulici Kraslická, Rokycanova a na 
kruhové křižovatce doleva ulice Karla Havlíčka Borovského, na světelné křižovatce 
doprava, ulice Jednoty a po 200m vpravo – vjezd do parku 
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Abstract example: 

 

Periglacial phenomena and their significance as climatic and edaphic indicators  

 
Authors: Jiří Kolík1, Stojan Jakotyč2 
 
1) Institute of rock structure and mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 
V Holešovičkách 41, Prague 8, 182 09, Czech Republic.  
kolik@irsm.cas.cz 
 
2) University of Belgrade, Studentski Trg 1, 11000 Belgrade, Serbia,  
jakotyc@bg.ac.rs 
 
 
Abstract 
Follows the text of the abstract. The abstract should be written in a correct and explicit 
English and must contain: the title of the contribution, names of the authors and their 
affiliations including e-mails. 
The abstract should have standard formatting (i.e. in Times New Roman font, size 12, spacing 
1 and lateral spaces of 2,5). The text of the abstract should contain about 300-500 words 
(without references) and 3-6 keywords, may be structured into paragraphs and should be 
(together with the title, authors´ names, affiliation and keywords) no longer than one standard 
A4 page. 
The abstract should be submitted in *.doc format, where the asterisk stands for the surname of 
the first author. In the case one author wants to submit more than one abstract, these should be 
numbered (e.g. kolik_1.doc, kolik_2.doc, etc.). 
 
Keywords: fluvial sediments, digital gravelometer, flood consequences, sediment analysis, 
Bohemian massif 
  
References:  
Huggett, R., J. (2003): Fundamentals of Geomorphology. Routledge, 386 p. 
Ewertowski, M. (2009): Ice-wedge pseudomorphs and frost-cracking structures in 
Weichselian sediments, central-west Poland. Permafrost and Periglacial Processes, 316-330. 
 
 
 
 


