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Účast na semináři je ohodnocena 2 body v systému celoživotního vzdělávání 
ČKAIT.

Využití moderních technologií a materiálů pro zvýšení 
bezpečnosti a odstraňování poruch a havárií v podzemním 
stavitelství a hornictví

Aplikace nových materiálů a technologií pro stabilizaci důlních 
děl ve složitých přírodních podmínkách a velkých hloubkách 
(kotvení a svorníkování, nové materiály pro stavbu základko-
vých pasů, kombinované výztuže, bezpečnostní hráze apod.)

Nové poznatky z oblasti materiálů a technologií pro zpevňová-
ní a těsnění horninového masivu a stavebních konstrukcí

Zkušenosti z realizací v oblastech hornictví, podzemního 
a pozemního stavitelství

Rozvoj technologií zpevňování a těsnění hornin a horninového 
masivu

Problematika stabilizačních opatření při ražení podzemních 
děl 

Těsnění podzemních konstrukcí a izolace proti vodě

Řešení geotechnických úkolů v praxi

Hlavní témata semináře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s pozvánkou na jubilejní 25. ročník semináře 
a  zároveň Vás vyzýváme ke zpracování odborného příspěvku, 
týkajícího se projednávaných témat. Současně si dovolujeme Vás 
požádat o vyjádření zájmu o účast na tomto semináři.
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Výzva
V případě Vašeho zájmu o zpracování příspěvku do sborníku, prosíme 
o zaslání názvu příspěvku a jeho krátké anotace do  31. 12. 2019
na  adresu sekretariátu semináře hana.sedlarova@vsb.cz, nebo 
prostřednictvím formuláře, který je přístupný na internetových 
stránkách semináře.  Přihláška příspěvku
Pokyny k vypracování příspěvku jsou uvedeny v příloze e-mailu, 
šablona příspěvku ve Wordu je ke stažení na stránkách semináře:
https://www.fast.vsb.cz/

Přihláška k účasti
Pro přihlášení využijte formulář, který je dostupný na stránkách 
semináře. Při úhradě účastnického poplatku bankovním převodem 
zadejte do zprávy pro příjemce platby Vaše jméno, příjmení a název 
společnosti.  Přihláška účasti

Termíny
Zaslání anotace příspěvku do sborníku  31. 12. 2019
Zaslání zpracovaného příspěvku do sborníku 14. 02. 2020
Uzávěrka přihlášek k účasti   28. 02. 2020

Účastnický poplatek
Poplatek za účast na semináři je 3.500,- Kč vč. DPH.
Účastnický poplatek zahrnuje účast na konferenci, oběd 05. 03. 2020, 
občerstvení během kávových přestávek a tištěný sborník konference.

    doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
    Ing. Petr Kučera
    garanti semináře

Odkazy na internetové stránky v PDF pozvánce jsou aktivní (text se značkou >>), 
kliknutím na ně se příslušná stránka otevře ve vašem prohlížeči.

Přihláška účasti >>

https://www.fast.vsb.cz/../spoluprace/konference-a-seminare/ >>

Přihláška příspěvku >>

https://www.fast.vsb.cz/224/cs/spoluprace/Konference-a-seminare/Zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/prihlaska-na-seminar/��
https://www.fast.vsb.cz/224/cs/spoluprace/Konference-a-seminare/Zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/prihlaska-na-seminar/��
https://www.fast.vsb.cz/224/cs/spoluprace/Konference-a-seminare/Zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/prihlaska-na-seminar/��
https://www.fast.vsb.cz/224/cs/spoluprace/Konference-a-seminare/Zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/��
https://www.fast.vsb.cz/224/cs/spoluprace/Konference-a-seminare/Zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/��
https://www.fast.vsb.cz/224/cs/spoluprace/Konference-a-seminare/Zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/prihlaseni-prispevku/��
https://www.fast.vsb.cz/224/cs/spoluprace/Konference-a-seminare/Zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/prihlaseni-prispevku/��
https://www.fast.vsb.cz/224/cs/spoluprace/Konference-a-seminare/Zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/prihlaseni-prispevku/��
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Pro přístup na stránky semináře můžete načíst připojený QR kód, 
nebo na něj klikněte (v PDF verzi pozvánky).

Sekretariát semináře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Hana Sedlářová
T: +420 597 321 943 | E: hana.sedlarova@vsb.cz
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