
 

 
 
Jak se dostanete na Malostranské náměstí - místa konání 
PRAGOVAC 2021 městskou dopravou: 
 
Ze stanice metra Malostranská (trasa A) pokračujete tramvají 12, 20 
a 22 nebo autobusem 194. Ze stanice metra Anděl (trasa B) 
přestoupíte na tramvaj 12 nebo 20 anebo ze stanice metra Národní 
třída (trasa B) pokračujete tramvají číslo 22. Na Malostranské 
náměstí se rovněž dostanete autobusem číslo 194 ze stanice metra 
Staroměstská (trasa A).  
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR: 
Pavel Hedbávný 

Karel Mašek 
Hana Kacafírková 

Jiří Drbohlav 
Martin Papula 

 

Česká vakuová společnost 
V Holešovičkách 2,  

180 00 Praha 8 
e-mail:    cvs@vakspol.cz 
internet:    www.vakspol.cz 

fax:    2 2191 2242 
 

  
  

 

 

ČESKÁ VAKUOVÁ SPOLEČNOST 
Vás srdečně zve na 30. slavnostní  

 
 

který se bude konat  
ve čtvrtek a v pátek 4. a 5. listopadu 2021 

 
v historických prostorách refektáře 

Matematicko-fyzikální fakulty UK  
na Malé Straně 

Malostranské náměstí 2/25, 118 00 Praha 1 
 

 
 



 

 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
dovolte, abychom Vás pozvali na jubilejní 30. ročník 
mezinárodního setkání uživatelů a výrobců vakuové techniky 
 

PRAGOVAC 2021 
 

Na letošním dvoudenním setkání budou přítomni jako obvykle 
zástupci českých i zahraničních firem, členové České 
vakuové společnosti, jakož i řada předních odborníků, 
vědeckých pracovníků a techniků v oboru vakuové techniky. 
 
V rámci setkání proběhnou semináře, na kterých vystoupí 
zástupci jednotlivých firem a seznámí nás s novinkami na trhu 
vakuových technologií. Večer 4. listopadu vyvrcholí 
slavnostním banketem. 
 
 
 
Firmy registrované na PRAGOVAC 2021: 
 

Activair Měřící technika Morava 
Allectra Metallic Technologies 

Alumina Systems Pfeiffer Vacuum Austria 
Český metrologický institut Q-TEST 

Edwards Specion 
Hositrad Streicher 

HSR TEVAK 
HVM Plasma Thyracont Vacuum  

Instruments Chromspec 
Kurt J Lesker VAKUUM PRAHA 

LABTECH Vakuum Servis 
 
 
 

 
 
PRAGOVAC 2021 se bude konat ve čtvrtek a v pátek 4. a 
5.11.2021 v historických prostorách refektáře Matematicko-
fyzikální fakulty UK na Malé Straně v Praze 1. Vstup je volný 
včetně slavnostního banketu 4.11. a studeného a teplého 
občerstvení 5.11. Prosíme Vás o povinnou registraci 
vyplněním on-line formuláře na našich internetových 
stránkách www.vakspol.cz. Pouze ve výjimečných případech 
je možno se domluvit s paní Kacafírkovou – sekretářkou ČVS 
(e-mail: cvs@vakspol.cz) na jiném způsobu registrace. Pro 
registrované účastníky budou připraveny tištěné jmenovky. 
Zaregistrujte se, prosím, ihned, nejpozději však do 1.11. 
2021. Registrace je platná pro oba dny trvání setkání. 
Organizátoři i účastníci jsou povinni dodržovat hygienická 
opatření platná v době konání akce. 

 
 
 

Předběžný program:  
 
 

Čtvrtek 4. listopadu Pátek 5. listopadu 

16:00 – 17:00 registrace 9:00 – 10:00 registrace 

17:00 – 18:00 seminář 10:00 – 11:00 seminář 

18:00 – 20:30 výstava 10:00 – 14:00 výstava 

18:00 – 20:30 banket 13:00 – 14:00 seminář 

 
 

http://www.vakspol.cz/
mailto:cvs@vakspol.cz

