26.DTZ 2017

26.dny tepelného zpracování
s mezinárodní účastí
26th National Conference on Heat Treatment

Hotel Gustav Mahler
JIHLAVA, CZECH REPUBLIC

2.oznámení
21. - 23. listopadu 2017

Tématické okruhy
1. Fázové přeměny a difúzní pochody
2. Tepelně zpracované materiály, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, vliv polotovaru a tváření
3. Metalografické metody v TZ – nové postupy, analýza výsledků a chyb TZ, mechanické zkoušky
4. Zpracování neželezných slitin a progresivních materiálů
5.	Povrchové technologie CVD, PVD – vliv parametrů technologie na vlastnosti povlaků, výchozí a následné TZ,
kombinované vrstvy, zkušenosti z praxe
6. Povrchové tepelné zpracování – laser, plasma, elektronový paprsek, indukční ohřev
7. Zařízení pro tepelné zpracování
8. Modelování a simulace v tepelném zpracování
9. Posterová sekce

		
SMA - Soutěž o nejlepší referát
26.DTZ 2017
THE BEST PAPER
mladých autorů do 35 let
V rámci konference bude vyhlášena soutěž o nejlepší referát autorů do 35 let. Odměna pro vítězný referát činí 5 000,- Kč
a bezplatnou účast na konferenci v roce 2018. Termín odevzdání celého příspěvku je do 30. 9. 2017. Výsledky soutěže
budou vyhlášeny po ukončení přednáškových sekcí dne 25. 11. 2017.

Vybrané a schválené příspěvky budou uveřejněny v časopisech
Manufacturing Technology indexovaném v databázi Scopus
a v Materials engineering
Články uveřejněné v časopisu jsou uznávaným výstupem z projektů dle RIV a jsou indexovány v následujících
databázích: SCOPUS, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Google Scholar a Open J-Gate
(OAI). Uveřejnění v časopisu Manufacturing Technology bude zpoplatněno.

Místo konání konference
Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Česká republika
Křížová 4, 586 01 Jihlava, Česká republika, GPS: N 49 23.883‘ E 15 35.434‘, www.hotelgmahler.cz
Budovy bývalého dominikánského kláštera, nyní Hotel Gustav Mahler, vznikly na samém začátku budování města
Jihlavy. První historicky doložené zmínky se datují do poloviny 13. století. Původně středověký klášter byl v 17. a 18. stol.
barokně přestavěn. Gotické a renesanční jádro objektu je patrné jen na fragmentech původní středověké výzdoby v jižní
chodbě klášterního ambitu. V barokní době byl vybudován rozsáhlý komplex hospodářského křídla, zároveň byly v této
době klášterní refektáře vyzdobeny oválnými medailony – fresky patronů a zakladatelů řádu dominikánů. V prostorách
kláštera proběhly významné historické události. Konaly se zde sněmy zemských stavů, které ovlivnily historický vývoj
v Českém království.

Jednací jazyky



Jednacími jazyky bude čeština a angličtina
(kabinové tlumočení).

Sborník přednášek

Sborník přednášek bude obsahovat vybrané, vyžádané
a přihlášené příspěvky, propagační a reklamní příspěvky
inzerentů, kteří zaplatí poplatek do 15. 11. 2017.
Příspěvky do sborníku budou přijímány ve všech
konferenčních jazycích.

Postery

Postery zahrnuté do programu v rámci posterové sekce
budou instalovány v rozsahu max 1 x 1,5 m (šířka x
výška).



Prosíme autory, aby svoje prezentace zaslali nejpozději do
15. 11. 2017 na adresu conference@asociacetz.cz nebo
odevzdali při registraci v místě konference nejpozději půl
hodiny před zahájením konference. Prezentaci uložte,
prosím, pod názvem:

Ubytování

Účastníkům lze zajistit ubytování dle přiložené nabídky
ubytovacích kapacit. Účastníci si ubytování hradí sami
dle podmínek ubytovacích zařízení. Ceny pokojů jsou
uvedeny za 1 noc, včetně DPH a snídaně. Rozmístění do
hotelů a pokojů bude provedeno podle pořadí došlých
přihlášek. Případné změny ubytování nebo odhlášení
hlaste, prosím, ihned! Ubytování je možné zajistit pouze
do 31.10.2017.



Prezentace přednášek

Stravování a společenský večer

Pro účastníky je zajištěno stravování formou coffee
breaku a obědů v hotelu Gustav Mahler. Společenský
večer se koná dne 22.11.2017 od 20:00 v sále hotelu
Gustav Mahler.

Doprava

Bus, vlak - www.idos.cz
Auto - maps.google.com (plánovač tras)



Prezence účastníků

prijmeni_dtz2017_nazevclanku.pripona
(prvních 10 znaků z názvu článku).

pondělí
úterý
středa

Prezentace firem



Zájemci z řad výrobců zařízení mohou využít chodby
hotelu v blízkosti přednáškového sálu pro instalaci
posterů, malých expozic, výstavky prospektů, informační
služby. Pro reklamu bude vyčleněna i část sborníku
přednášek. Závazná objednávka s ceníkem reklamních
služeb je přiložena.

Zasedání ATZK

Dne 21.11.2017 od 20:00 proběhne v Malé Galerii hotelu
Gustav Mahler zasedání členů ATZK. Členové obdrží
pozvánky na zasedání do konce října 2017.

20.11.2017
21.11.2017
22.11.2017

17:00 – 19:00
08:30 – 16:00
08:30 – 10:00

Internet

WiFi Zone
Internet Workstation



Důležitá data

30. září
31. října
31. října
15. listopadu
21. listopadu
22. listopadu
23. listopadu

zaslání plných textů přednášek
uzávěrka registrace přihlášek
uzávěrka ubytování
zaslání prezentace
zahájení konference, zasedání ATZK
společenský večer
vyhlášení výsledků SMA

Účastnické poplatky

CZK

Účastnický poplatek pro přednášející a autory posterů

4.900,-

Účastnický poplatek „Early Bird“
(registrace do 1.listopadu 2017 a platba do 15.listopadu 2017)

5.900,-

Účastnický poplatek
(registrace po 1.listopadu 2017 a platba po 15.listopadu 2017)

6.500,-

Účastnický poplatek pro členy ATZK

4.500,-

Účastnický poplatek pro studenty a doktorandy

3.000,-

Další sborník navíc (Sborník abstraktů + elektronická plná verze)

1.000,-

Vstup na gala večeři pro další osobu (např. pro doprovodnou osobu)

1.200,-

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěný Seznam abstraktů, Sborník v elektronické podobě, 2 x oběd, občerstvení – coffee break,
společenský večer. Vložné se hradí na základě zálohové faktury. Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán na Váš mail po obdržení
platby. Není možná platba v hotovosti. Při odhlášení z konference se vložné nevrací, autorovi bude zaslán Seznam abstraktů a Sborník v
elektronické podobě.

Důležité informace, tematické okruhy, instrukce pro autory, program, rezervace ubytování, platby,
registrace atd. naleznete na

www.htconference.cz

Odborní garanti konference

Programový výbor konference

Asociace pro tepelné zpracování kovů
Ing. Pavel Stolař, CSc.
Ing. Filip Vráblík
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (STU Trnava)
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (ÚFM AV ČR)
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (STU Trnava)
prof. Dr. Ing. Peter Jurči (STU Trnava)
Ing. František Klíma (Škoda Auto a.s.)
Ing. Miloslav Kouřil, CSc. (VUT Brno)
doc. Dr. Ing. Pavel Novák (VŠCHT Praha)
Ing. Jiří Stanislav, CSc. (Bodycote HT s.r.o.)

Organizační výbor
Ing. Alexandra Musilová (ATZK)
Ing. Lucie Podroužková (ECOSOND s.r.o.)

Kontaktní adresa
ATZK, K Vodárně 531, 257 22 Čerčany
Tel., fax: 00420 317 777 772-5
conference@asociacetz.cz
www.htconference.cz

Kontakty
Ing. Alexandra Musilová, manažer konference
Ing. Lucie Podroužková, fakturace, účetnictví

Bankovní spojení
Č.ú.: u Komerční banky 107-5808880277/0100
konst.symbol: 0308, var.symbol: Vaše IČ,
spec.symbol 2017,
IBAN: CZ 22 0100 0001 0758 0888 0277, SWIFT: COMBCZPPXXX
Do poznámky uveďte název firmy a jméno účastníka

www.htconference.cz
Sponzoři:

