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19. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ 
REPUBLICE 

28. SRPNA - 31. SRPNA 2011, HOTEL 
SKALSKÝ DVŮR U BYSTŘICE NAD 

PERNŠTEJNEM 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 

 

Organizátoři konference: 
Česká společnost pro výzkum a využití jílů 
 
Bystřicko a.s. 
 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze. 
 

ve spolupráci s DIAMO s.p. 
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ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE: 

Předseda: Miroslav Pospíšil 
Místopředseda: Martin Šťastný 
Členové: Pavel Hájek 
 Martin Holý 
 Soňa Jarková  
 David Koloušek 
 Jiří Konta 
 Karel Melka 
 Josef Mitáš 
  
   
VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE: 

 Vlastimil Bílek 
 Barbora Doušová 
 Petr Duchek 
 Vladimír Hanykýř 
 Peter Komadel  
 Jiří Konta 
 Ivan Kraus 
 Jana Madejová 
 Petr Martinec 
 Karel Melka 
 Iveta Štyriaková 
 Marta Valášková 
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Kontaktní adresa: 
RNDr. Miroslav Pospíšil 
ČSVVJ 
Matematicko-fyzikální fakulta 
Ke Karlovu 3 
12116  Praha 2 
tel. +420-221911245, fax: +420-221911249 
e-mail: pospisil@karlov.mff.cuni.cz 

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY: 

10. července 2011 Abstrakty přednášek 
a posterů; děkujeme všem, 
kteří pošlou abstrakt před 
uzávěrkou. 

10. července 2011 Uhrazení registračního 
poplatku, odeslání závazné 
přihlášky, uhrazení platby 
za ubytování.  

15. srpen 2011 Poslední den pro zrušení 
účasti bez redukování 
platby. 

28. srpna - 2. září 2011 předání rukopisů příspěvků  
28. srpna 2011  zahájení konference 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE:  
Česká společnost pro výzkum a využití jílů Vás zve na 
svou 19. jílovou konferenci v České republice v hotelu 
Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem ve dnech 28. 
srpna – 31. srpna 2011. Organizátory tohoto setkání jsou 
Česká společnost pro výzkum a využití jílů, Bystřicko 
a.s. a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze ve spolupráci s DIAMO s.p. 
Místo konání konference: 
Konference o jílové mineralogii a petrologii 
s mezinárodní účastí jsou pořádány pravidelně již od 
roku 1958 na různých místech našeho státu. V letošním 
roce se stane místem setkání Vysočina. Konference se 
uskuteční v hotelu Skalský dvůr, nedaleko Bystřice nad 
Pernštejnem, adresa Lísek 52, 59301 Bystřice nad 
Pernštejnem.  
Bude organizována přednášková i posterová sekce. 

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM KONFERENCE:  

Témata: 
A) Jíly v životním prostředí 
B) Jíly v keramice 
C) Jíly ve stavebnictví 
D) Jíly v geologických vědách 
E) Jíly v polymerech 
F) Jíly v katalýze 
G) Jíly pro medicínské aplikace 
H) Jíly v adsorpčních a interkalačních aplikacích 
I) Identifikace jílových minerálů 
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ORGANIZACE 
1. den, 28. srpna (neděle) 

Dopoledne:  
Příjezd a registrace 

Odpoledne:  
Úvodní plenární přednášky a informace o exkurzi 
do uranových dolů 

 
2. – 4. den , 29. srpna – 31. srpna  

Dopoledne:  
1. skupina exkurze 

2. přednášková sekce 

Odpoledne:  
Přednášková nebo posterová sekce 

 
Exkurze: 

Od pondělí do středy resp. čtvrtka 
Exkurze do uranového dolu pro zájemce. Možnost sfárat 
až 1 km pod povrch a vystavení certifikátu. Exkurze bude 
mít v daný den max. 15 účastníků.  

JEDNACÍ JAZYK: 

Čeština, slovenština. 
Abstrakty přednášek je možno předložit v češtině, 
slovenštině, angličtině. Příspěvky do konferenčního 
sborníku, který bude vydán jako speciální číslo Acta 
geodynamika et geomaterialia je nutno předložit 
výhradně v angličtině. 
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PŘEDNÁŠKY A POSTERY 

Příspěvky mohou být předneseny ústně nebo formou 
posteru. Účastníci budou o zařazení do programu 
informováni e-mailem. Plenární přednášky budou mít 
rozsah 40-45 minut. Pro osobní vystoupení je vyhrazen 
čas 15 minut + 5 minut na diskusi. K dispozici bude 
projektor pro PC. Pro postery budou sloužit tabule o 
rozměrech 109 x 120 cm (šířka x výška), které budou 
umístěny v přilehlých prostorách a budou ke shlédnutí po 
celou dobu konference. 

DOPROVODNÉ AKCE ORGANIZOVANÉ 
ORGANIZAČNÍM VÝBOREM: 

Uvítací party 28. srpna  2011 (neděle).  
Schůze České společnosti pro výzkum a využití jílů 29. 
srpna (pondělí) po skončení odpoledních přednášek. 
Koncert církevní hudby ve filiálním kostele sv. Michaela 
archanděla ve Vítochově, římskokatolická farnost 
Bystřice nad Pernštejnem, se uskuteční v úterý po 
skončení přednášek. 
Exkurze na hrad Pernštejn se uskuteční ve středu 
odpoledne pro zájemce. 
Slavnostní konferenční večeře 30. srpna (úterý) ve 
večerních hodinách po koncertu. 

STRAVOVÁNÍ 

V ceně ubytování je zahrnuta snídaně. V konferenčním 
poplatku je zahrnuto: uvítací párty, obědy a večeře, 
občerstvení při přednáškách a slavnostní večeře. 
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REGISTRACE: 

Účastníci se přihlašují vyplněním a zasláním přiložené 
přihlášky organizačnímu výboru. Současně s odesláním 
přihlášky je nutné uhradit registrační poplatek. Jsou 
v něm zahrnuty náklady na režii konference, společenský 
program, tisk konferenčních materiálů (exkursní 
průvodce, kniha abstraktů a konferenční sborník – vyjde 
v první polovině roku 2012), pohoštění během přednášek 
a exkurze.  
 

Konferenční poplatek 
pro české účastníky 

do 10.7.2011 po 10.7.2011 

Účastník, člen ČSVVJ 4.200,- Kč 5.000,- Kč 
Účastník, nečlen ČSVVJ 4.500,- Kč 5300,- Kč 
Doprovázející osoby 2.100,- Kč 2.500,- Kč 
Studenti 3.800,- Kč 4.000,- Kč 
 
Závaznou přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 10. 
července 2011. Konferenční poplatek je třeba uhradit 
bankovním převodem rovněž do 10. července 2011 na 
účet u Československé obchodní banky č. ú. 
479112193/0300, variabilní symbol 192011; BIC: 
CEKOCZPP; IBAN: CZ59 0300 0000 0004 7911 2193. 
Adresa pobočky: ČSOB a.s., Na Příkopě 18, 110 00 
Praha 1. Do zprávy pro příjemce vepište své jméno. 
Kopii o zaplacení zašlete laskavě společně se závaznou 
přihláškou organizačnímu výboru (e-mailem, poštou, 
faxem)!!! 
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UBYTOVÁNÍ: 

Ubytování je v místě konání, v hotelu Skalský dvůr: 
Ubytování 1.700,- Kč/noc a dvoulůžkový pokoj 
Cena dvoulůžkového pokoje při obsazení jednou osobou 
je 950,- Kč za noc. 
1100,- Kč/noc a dvoulůžkový pokoj pro studenty, sdílené 
WC a sprcha se sousedním dvoulůžkovým pokojem. 
V ceně je snídaně a využití veškerého sportovního 
zázemí hotelu (tenis a volejbal), bazénu s protiproudem a 
vířivkou, sauny, fitness a pronájem sálů. 
Poplatky za ubytování je nutné uhradit spolu 
s registračním poplatkem do 10. července 2011 
složenkou nebo bankovním převodem prostřednictvím 
ČSOB, na účet České společnosti pro výzkum a využití 
jílů č. 479112193/0300, variabilní symbol 192011. 
Veškeré bankovní poplatky jsou hrazeny plátcem! 
Žádáme přihlášené účastníky o zaslání kopie dokladu o 
zaplacení na adresu Miroslav Pospíšil, Matematicko 
fyzikální fakulta, Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2. 
Stornovací podmínky: 
Zrušení registrace a ubytování s plným vrácením plateb 
(po odpočtu bankovních výloh) je možné za předpokladu 
písemného oznámení do 15. července 2011. Žádosti o 
zrušení registrace došlé mezi 15. červencem a 15. 
srpnem 2011 zakládají nárok na vrácení 50 % 
registračního poplatku a zálohy na ubytování. Účastníci, 
kteří požádají o zrušení registrace po 15. srpnu 2011, 
obdrží poštou všechny materiály z konference, ale 
ztrácejí nárok na vrácení poplatků. 
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INSTRUKCE PRO PŘEDLOŽENÍ 
ABSTRAKTŮ:  
Autoři vyžádaných úvodních přednášek mohou mít 
rozšířené abstrakty (3-5 stran), ostatní autoři 
jednostránkový abstrakt. 

Vzhled stránky (horní okraj 5 cm, levý okraj 2,5 cm, 
pravý okraj 2,5 cm, dolní okraj 2,5 cm) 

NÁZEV PŘÍSPĚVKU - písmo Times New 
Roman, velikost 14, velké tučné, řádkování 1 
(zarovnat vlevo) 
(dvě řádky odrazit) 
Autoři 1) 2) 3)... písmo Times New Roman, velikost 12, 
normální, řádkování 1 (zarovnat vlevo) 
(jednu řádku odrazit) 
1) 2) 3)...  Pracoviště a adresy pracovišť, písmo Times New 
Roman, velikost 10, normální, řádkování 1 (zarovnat vlevo) 
Text abstraktu, písmo Times New Roman, velikost 12, 
normální, řádkování 1 (zarovnat oboustranně) 

Rukopis musí být napsán v českém nebo anglickém jazyce 
v rozsahu jedné strany A4, napsaný ve formátu Word. 
Abstrakt může být poslán v několika následujících 
variantách: 

1) e-mailem s dokumentem v attachmentu 
(preferováno) 

2) vytištěný poštou s textem na disketě nebo CD 
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INSTRUKCE  PRO PŘEDLOŽENÍ ČLÁNKŮ 
DO KONFERENČNÍHO SBORNÍKU: 

Vzhled stránky (první strana horní okraj 5 cm, další pak 
2,5 cm stejně tak jako všechny okraje) 

NÁZEV ČLÁNKU, písmo Times New Roman, 
velikost 14, velké tučné, řádkování 1 (zarovnat 
vlevo) 
(dvě řádky odrazit) 

Autoři 1) 2) 3)... písmo Times New Roman, velikost 12, 
normální, řádkování 1 (zarovnat vlevo) 
(jednu řádku odrazit) 

1) 2) 3)...  Pracoviště a adresy pracovišť, písmo Times New 
Roman, velikost 10, normální, řádkování 1 (zarovnat vlevo) 
(dvě řádky odrazit) 

Text abstraktu, písmo Times New Roman, velikost 10, normální, 
řádkování 1 (zarovnat oboustranně) 
(dvě řádky odrazit) 

Text článku, písmo Times New Roman, velikost 12, 
normální, řádkování 1,5 (zarovnat oboustranně), 
NÁZVY KAPITOL, písmo Times New Roman, velikost 
12, velké tučné  

Příklady psaní citací: 
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Chceme podporovat jednotný způsob citací v evropské 
argilologické literatuře, a proto doporučujeme postupovat 
podle pokynů pro autory uvedených v každém čísle 
časopisu CLAY MINERALS, Evropské skupiny pro 
výzkum jílů. 
Příklad citace článku v časopisu: 
Brindley G.W., Semples R.E. (1970): Preparation and 

properties of some hydroxy-aluminium beidellites. 
Clay minerals, 12, 229-237. 

Příklad citace sborníku konference: 
Mering J., Oberlin A. (1977): The smectites. Pp. 193-229 

in The Electron Optical Investigation of Clays (J.A. 
Gard, editor), Mineralogical Society, London. 

Příklad citace knihy: 
Yariv S., Cross H. (1979): Geochemistry of Colloidal 

Systems,  pp.313-318. Springer-Verlag, Berlin. 
Příklad citace doktorských prací a zpráv: 
Whittle C.K. (1985): Analytical transmission electron 

microscopy of authigenic chlorites. PhD thesis, Univ. 
Shefield, UK.  

Rukopis musí být napsán v anglickém jazyce v rozsahu 
okolo 10 stran A4, ve formátu Word verze 6.0, 7.0, 97, 
2000, 2003 a tabulky buď ve formátu Word nebo Excell 
verze 6.0, 7.0, 97, 200, 20030 a obrázky v grafickém 
formátu *.PCX, *.TIF, *.JPG, *.BMP, aby mohly být 
popř. upraveny v Corell Draw 11.0 a předán na disketě 
1,44 MB (průměr 3,5“) nebo na CD-ROM a dvou 
vytištěných kopiích. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Závaznou přihlášku je nutné vrátit organizačnímu výboru 
do 10. července 2011 poštou nebo se zaregistrovat na 
www.czechclaygroup.cz elektronicky. 
Vyplňujte čitelně! 
Jméno: ...........................................  Titul: ......................  
Příjmení: ........................................  
Název instituce: .......................................................................  
Ulice: ........................................  Město: .............................  
PSČ: ..........................................  Stát: .................................  
E-mail: .....................................................................................  
Fax: ......................................  Telefon: ...............................  
Statut: účastník student  doprovázející osoba 
 
Zúčastním se : 
uvítací párty 
exkursí 
slavnostní večeře 
(vše v ceně konferenčního poplatku) 
Zaplatil jsem: ....................... Kč konferenční poplatek 

....................... Kč ubytování v hotelu 
 
 ..................................... 
 podpis
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PŘIHLÁŠKA ABSTRAKTU 
 
Přihlášku abstraktu je nutné vrátit organizačnímu výboru 
do 10. července 2011 společně s textem abstraktu.  
Vyplňujte čitelně! 
Jméno předkládajícího autora + spoluautorů: .........................  
..................................................................................................  
Název příspěvku: .....................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
Prezentace: přednáška poster 
Adresa: (ulice, PSČ, město): ...................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
Spojení: (e-mail, telefon, fax): ................................................  
..................................................................................................  
Požadavek na techniku při přednášce (diaprojektor, 
zpětný projektor, počítačový projektor): .................................  
..................................................................................................  
Mám zájem publikovat příspěvek v konferenčním 
sborníku: 
 
 ..................................... 
 podpis
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PŘIHLÁŠKA UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ 
 
Přihlášku ubytování je nutné vrátit organizačnímu výboru 
do 10. července 2011.  
Vyplňujte čitelně! 
Cena dvoulůžkového pokoje při obsazení jednou osobou 
je 950,- Kč za noc. 
Cena dvoulůžkového pokoje při obsazení dvěma osobami 
je 1700,- Kč za noc. 
 
Hotel Skalský dvůr 
 
Ubytování:  
 
Noc z 28.8. na 29.8.2011 
Noc z 29.8. na 30.8.2011 
Noc z 30.8. na 31.8.2011 
Noc z 31.8. na 1.9.2011 
 
Dvoulůžkový pokoj si přeji obývat s .......................................  
 
 

........................................ 
podpis 

 



 16

 
 

ADRESA KONFERENČNÍHO CENTRA: 
 

ČSVVJ 
RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. 

Univerzita Karlova v Praze 
Matematicko-fyzikální fakulta 
 Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2 

 
Tel.: +420-221911245 
Fax: +420-221911249 

e-mail: pospisil@karlov.mff.cuni.cz  
 
 
 
 

 


