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Úèast na semináøi je ohodnocena 2 body v systému celoživotního vzdìlá-
vání ÈKAIT.
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4 Využití moderních technologií a materiálù pro zvýšení bezpeènosti 
a odstraòování poruch a havárií v podzemním stavitelství a hornictví

Aplikace nových materiálù a technologií pro stabilizaci dùlních dìl 
ve složitých pøírodních podmínkách a velkých hloubkách (kotvení 
a svorníkování, nové materiály pro stavbu základkových pasù, kombi-
nované výztuže, bezpeènostní hráze apod.)

Nové poznatky z oblasti materiálù a technologií pro zpevòování 
a tìsnìní horninového masivu a stavebních konstrukcí

Zkušenosti z realizací v oblastech hornictví, podzemního a pozemního 
stavitelství

Rozvoj technologií zpevòování a tìsnìní hornin a horninového masivu

Problematika stabilizaèních opatøení pøi ražení podzemních dìl v zasta-
vìných územích

Tìsnìní podzemních konstrukcí a izolace proti vodì

Øešení geotechnických úkolù v praxi

Hlavní témata semináøe

Vážené kolegynì, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s pozvánkou na tento již tradièní semináø a s výzvou 
ke zpracování odborného pøíspìvku, týkajícího se projednávaných témat. 
Souèasnì Vás žádáme o vyjádøení zájmu o úèast na tomto semináøi.
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Výzva

30. listopadu 2018

Anotace >>

http://www.fast.vsb.cz/seminar-zpevnovani

Pøihláška k úèasti

Pøihláška >>

Termíny 

Úèastnický poplatek

V pøípadì zájmu o zpracování pøíspìvku do sborníku, prosíme o zaslání 
názvu pøíspìvku a jeho krátké anotace do  na adresu 
sekretariátu semináøe hana.sedlarova@vsb.cz, nebo prostøednictvím 
formuláøe, který je pøístupný na stránkách semináøe.
Pokyny k vypracování pøíspìvku jsou uvedeny v pøíloze e-mailu, šablona 
pøíspìvku ve Wordu je ke stažení na stránkách semináøe: 

.

Pro pøihlášení využijte formuláø, který je dostupný na stránkách semináøe, 
kde po registraci získáte vaše identifikaèní èíslo, které dále využijete 
pøi úhradì úèastnického poplatku bankovním pøevodem.

Zaslání anotace pøíspìvku do sborníku 30. listopad 2018
Zaslání zpracovaného pøíspìvku do sborníku 15. leden 2019
Uzávìrka pøihlášek k úèasti 01. únor 2019

Poplatek za úèast na semináøi je 3.500,- Kè vè. DPH.
Úèastnický poplatek zahrnuje úèast na konferenci, obìd 14. února 2019, 
obèerstvení bìhem kávových pøestávek a tištìný sborník konference.

prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Ing. Petr Kuèera
garanti semináøe

Poznámka:  Všechny odkazy na internetové stránky v pozvánce jsou aktivní, kliknutím 
na nì se pøíslušná stránka otevøe ve vašem prohlížeèi.

 

 Pøihláška >>

http://www.fast.vsb.cz/seminar-zpevnovani

Anotace >>

https://www.fast.vsb.cz/224/cs/konference-a-seminare/zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/prihlaska-na-seminar/��
http://www.fast.vsb.cz/seminar-zpevnovani��
https://www.fast.vsb.cz/224/cs/konference-a-seminare/zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/prihlaseni-prispevku/��
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Pro pøístup na stránky semináøe mùžete naèíst 
pøipojený QR kód, nebo na nìj kliknìte.

Sekretariát semináøe

Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Hana Sedláøová
T: +420 597 321 943, E: hana.sedlarova@vsb.cz
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