ČESKÁ VAKUOVÁ SPOLEČNOST
Vás srdečně zve na

LETNÍ ŠKOLU VAKUOVÉ TECHNIKY 2018
ve dnech 28. – 31. května 2018
v hotelu Energetik v Peci pod Sněžkou

ZAMĚŘENÍ LETNÍ ŠKOLY:
Letní škola vakuové techniky 2018 se bude zabývat tématem:

„Fyzikální základy vakuové techniky a získávání nízkých
tlaků“
Letošním tématem letní školy se vracíme k již dlouho neprobírané problematice
vakuové techniky, avšak z hlediska moderního stavu poznání. Jednotlivá témata
budou opět přednášena renomovanými odborníky z celé republiky. Škola je
koncipována tak, aby podala ucelenou informaci i těm pracovníkům, kteří v oboru
začínají. Stručné anotace přednášek je možné nalézt na webových stránkách ČVS.
Součástí LŠVT 2018 bude i tradiční firemní večer.
Hotel Energetik se nachází v atraktivním prostředí našeho nejvyššího pohoří
Krkonoše. Je umístěn ve stráni nad známým střediskem Pec pod Sněžkou. Hotel a
jeho okolí nabízí řadu možností na aktivní využití volného času. Kromě přírodních
krás hotel nabízí společenské prostory, wellness a fitness, v okolí je možné se
věnovat řadě různých sportovních i odpočinkových aktivit.

Odborný program LŠVT 2018
 Karel Bok, Střední škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm
Měření tlaků ve vakuové technice
 Tomáš Gronych, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Měření průtoků plynů
 Zbyněk Hůlek, Praha – Zbraslav
Metody hledání netěsností vakuových systémů
 David Chvátil, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy
Vakuové systémy a iontové zdroje malých urychlovačů
 Jiří Kubáň, Vakuum servis s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Vakuové aparatury pro hrubé vakuum
 Pavel Slavíček, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Úvod do fyziky vakua a proudění plynů
 Petr Špatenka, SurfaceTreat a.s. a Fakulta strojní ČVUT, Praha
Plazmová modifikace práškových materiálů
 Martin Zahrádka, Edwards, s.r.o., Lutín
Čerpací systémy pro získávání hrubého vakua

Letní škola vakuové techniky 2018
"A - Fyzikální základy vakuové techniky a získávání nízkých tlaků"
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ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Letní škola vakuové techniky se koná ve dnech 28. – 31. května 2018 v hotelu
Energetik v Peci pod Sněžkou.
Ubytování a stravování účastníků je zajištěno od večeře 28.5. do oběda 31.5.
Prosíme, vyznačte všechny požadované služby v závazné elektronické přihlášce,
kterou naleznete na webových stránkách ČVS – www.vakspol.cz. Závazně se
přihlásit a doručit doklad o zaplacení je nutno do 14. května 2018 do 14 hod. Po
tomto datu nemohou organizátoři zaručit dostupnost ubytování v hotelu. Potvrzení o
zaplacení zašlete emailem na adresu sekretariátu ČVS cvs@vakspol.cz, popřípadě
poštou nebo faxem. V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových
stránek, vyžádejte si na sekretariátu formulář písemné přihlášky.
Registrační poplatek zahrnuje vložné, stravné a ubytování. Vložné LŠ činí 1100 Kč
pro individuální členy ČVS a pro zaměstnance kolektivních členů ČVS, 800 Kč pro
studenty - členy ČVS (potvrzení o studiu), 1000 Kč pro ostatní studenty a 1300 Kč
pro ostatní účastníky. Vložné zahrnuje i poplatek za sborník. Pro každého účastníka
bude zajištěno ubytování (520 Kč/noc) a stravování (snídaně je v ceně ubytování,
oběd 160 Kč, večeře 200 Kč) v rozsahu dle vyplněné přihlášky. Hotel nabízí i
vegetariánskou stravu (požadavek vyznačte na přihlášce).
Částku za registrační poplatek, ubytování a stravování laskavě uhraďte na účet ČVS:
ČSOB, a.s., Václavské nám. 2
115 20 Praha 1
č.účtu: 482836803/0300
Na platebním příkazu uveďte variabilní symbol: 0106.
Jako specifický symbol napište svoje devítimístné telefonní číslo uvedené na
přihlášce.
V případě, že se nemůžete přihlásit prostřednictvím webových stránek, zašlete
vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaplacení na adresu:
Česká vakuová společnost
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
IČO:
61381811
DIČ: CZ61381811
WEB stránka: www.vakspol.cz
nebo faxem – viz níže.
Vaše případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech:
602 951 233 (H. Kacafírková)
22191 2753 (K. Mašek)
fax: 22191 2242
E-mail: cvs@vakspol.cz

Uzávěrka přihlášek je 14. května 2018 ve 14 hod

FIRMY, KTERÉ PŘISLÍBILY PODPOŘIT LŠ SVOU ÚČASTÍ:
Activair
CANAM
HVM Plasma
Pfeiffer Vacuum Austria

SPECION
TESCAN
TEVAK
Vakuum servis

HOTEL ENERGETIK, PEC POD SNĚŽKOU
Hotel Energetik se nachází v Krkonošském národním parku a nabízí krásný výhled na
nejvyšší horu České republiky z výšky 1.070 metrů nad mořem. Klidná, civilizací nedotčená a
unikátní lokalita Krkonošského národního parku těsně pod samými hřebeny Krkonoš skýtá
svým návštěvníkům po celý rok nejen překrásnou vyhlídku, ale i komplexní možnost
uvolnění, relaxace a obohacení života novými zážitky. V letních měsících je možné parkovat
přímo u hotelu.
Pec pod Sněžkou je ideálním výchozím místem k túrám po východních Krkonoších. Z hotelu
Energetik máte výchozí místo ve výšce 1070 m n. m. Vrcholky hor jsou vám blíže.
V blízkosti Pece pod Sněžkou naleznete také Relax Park. Je to nově vystavěné sportovněrelaxační centrum. Nachází se pod vrcholem nejvyšší hory ČR Sněžky a při návštěvě Pece
pod Sněžkou ho nemůžete přehlédnout.

Adresa:
Hotel Energetik***
Hnědý vrch 56
542 21
Pec Pod Sněžkou
GPS: 50.6895400N, 15.7144389E

Bližší informace o místě konání letní školy, dopravě a sportovním vybavení naleznete
na webových stránkách ČVS www.vakspol.cz a hotelu Energetik
www.energetikpec.cz
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Jaroslav Pavlík
František Krčma
Iva Jungwirthová
Karel Mašek

Pavel Hedbávný
Martin Papula
Hana Kacafírková
Jiří Drbohlav

