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První oznámení 
 

Cílem konference je poznání současného stavu, výměna zkušeností, navázání 
a upevnění vzájemných vztahů pracovníků škol, podniků a vědeckých a výzkumných 
institucí z oblasti experimentální analýzy napětí a numerického modelování 
v mechanice. 
 
 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE 
 

předseda:  
  

prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc) 
  

členové:  
  pro

prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.                                (FJFI ČVUT Praha) 
prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.  (FS ČVUT Praha) 
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (FD ČVUT Praha) 
Ing. Mgr. Hana Lapšanská (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc) 
Ing. Aleš Lufinka (FS TU v Liberci) 
prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. (FS VŠB-TU Ostrava) 
prof. Ing. František Plánička, CSc. (FAV ZČU Plzeň) 
Ing. Jiří Šmejkal, CSc. (FAV ZČU Plzeň) 
Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. (SjF TU Košice) 
doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (FSI VUT Brno) 
 
 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE 
 

předseda:  
  

Ing. Mgr. Hana Lapšanská  
  

členové:  
  

RNDr. Pavel Horváth, Ph.D. Mgr. Eva Pelclová 
Jitka Hýbnerová Mgr. Michal Pochmon 
Mgr. Dušan Mandát RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D. 
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D. RNDr. Petr Šmíd, Ph.D. 
Mgr. Miroslav Pech  
 
 

SEKRETARIÁT KONFERENCE 
 

Jitka Hýbnerová (pro formální záležitosti – přihlášky, platby, ubytování apod.) 
Konferenční servis UP 
Biskupské nám. 1 
771 11 Olomouc 

 
tel.: 
e-mail: 

 
+420 585 631 125 
jitka.hybnerova@upol.cz  

 

Ing. Mgr. Hana Lapšanská (pro odborné záležitosti –  příspěvky, program apod.) 
Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR 
tř. 17. listopadu 50a 
772 07 Olomouc 

 
tel.: 
e-mail: 

 
+420 585 631 579 
hana.lapsanska@upol.cz 
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VĚDECKÝ PROGRAM KONFERENCE 
 

 rozvoj experimentálních metod a modelování v oblasti mechaniky těles 
a interdisciplinárních oborech (mechatronice, biomechanice, apod.) a jejich vztah 
k výpočtovému modelování 

 počítačová podpora experimentu 
 současné technické prostředky a novinky v instrumentaci experimentů v oblasti 

mechaniky těles 
 problematika zbytkových napětí a pokroky při jejich měření 
 
 
PŘIHLÁŠKY 
 

Všichni zájemci o účast na konferenci EAN 2010 se musí zaregistrovat vyplněním on-
line registračního formuláře dostupného od 17. 12. 2009 na webových stránkách 
konference 
 

www.ean2010.upol.cz 
 
Pečlivě vyplňte svůj e-mail, neboť další komunikace v Vámi bude probíhat výhradně 
elektronicky. Po úspěšné registraci obdrží každý účastník konference e-mailem svoje 
identifikační číslo a heslo potřebné pro zaslání abstraktu příspěvku, příspěvku 
a případnou následnou editaci registračních údajů. 
V případě Vašeho zájmu o aktivní vystoupení na konferenci EAN 2010 zašlete 
elektronicky pomocí on-line formuláře na webových stránkách konference název 
a abstrakt příspěvku v rozsahu do 200 slov. Registraci i zaslání abstraktu je nutné 
provést nejpozději do 
 

31. 1. 2010 
  
Organizátoři si vyhrazují právo z kapacitních důvodů ukončit registrace před uvedeným 
termínem. 
 
Oznámení o přijetí či nezařazení příspěvku do programu konference, resp. oznámení 
o přijetí Vaší přihlášky, bude potvrzeno e-mailem nejpozději do 
 

15. 2. 2010 
  
Příspěvky do sborníku konference musí být napsány v anglickém jazyce v rozsahu 4 až 
8 stran. Všechny příspěvky budou recenzovány. Kromě sborníku budou přijaté 
příspěvky publikovány i na CD-ROM. Pro publikaci na CD-ROM mohou autoři zaslat 
navíc rozšířenou verzi příspěvku (do 10 MB), rovněž v anglickém jazyce. Pokyny pro 
vypracování příspěvků budou dostupné na webových stránkách konference. Konečnou 

verzi příspěvku je nutné zaslat výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře na 
webových stránkách konference nejpozději do 
 

31. 3. 2010 
 

SBORNÍK 
 

Sborník příspěvků konference a CD-ROM obdrží účastníci při zahájení konference. 
Budeme usilovat o zařazení sborníku konference do Thomsonovy databáze ISI 
Proceedings.  
 
 
JEDNACÍ JAZYK 
 

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina (simultánní překlad 
nebude zajišťován). 
 
 
REGISTRAČNÍ POPLATEK 
 

Registrační poplatek je na základě předpokládaných nákladů stanoven ve výši 6500 Kč. 
Zahrnuje účast na jednání, organizační náklady konference, náklady na ubytování, 
občerstvení a stravování, jeden výtisk sborníku, jeden CD-ROM a náklady na 
doprovodné akce konané v rámci konference. Konference se mohou zúčastnit 
i doprovázející osoby.  
V případě neúčasti účastníka nebude poplatek vrácen, je však možné vyslat zástupce. 
Pokyny k platbě registračního poplatku budou k dispozici po 15. 2. 2010. 
 
 
UBYTOVÁNÍ 
 

Ubytování pro účastníky konference je zajištěno v termínu 31. 5. – 3. 6. 2010 v jedno 
a dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím včetně snídaní ve Wellness hotelu Diana ve 
Velkých Losinách (www.diana-losiny.cz), kde bude probíhat i jednání konference. 
Náklady na ubytování jsou zahrnuty v konferenčním poplatku. 

 
Organizátoři se těší na Vaši účast. 

 




