1. 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)
Mgr. 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
Důležitá data a termíny
4. 1. 2012
2. cirkulář s linkem na finální registrační formulář, instrukcemi pro tvorbu abstraktu a
instrukcemi pro platby
31. 1. 2012
konečný termín pro zaslání přihlášky
10. 3. 2012
konečný termín pro platbu konferenčního poplatku
konečný termín pro zasílání abstraktů prezentací a posterů
1. 4. 2012
3. cirkulář včetně konečného programu

Kontaktní e‐mailová adresa:
2012cag@gmail.cz
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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.
Platby:
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. Konečný termín pro
uhrazení konferenčního poplatku je 10. březen 2012 – číslo účtu bude uvedeno v druhém
cirkuláři. Z konferenčního poplatku bude hrazeno vydání sborníku abstraktů, pronájem
konferenčního centra, občerstvení během jednání, slavnostní večeře. Cena ubytování
v Parkhotelu Sokolov bude v rozpětí 400 ‐ 700 Kč podle typu pokoje (včetně snídaně a
volného vstupu do fitness centra).
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
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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



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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