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Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava si 
vás dovoluje pozvat na 16. ročník mezinárodní odborné konference Geotechnika 
2018, která je pokračováním tradiční geotechnické konference ve Vysokých Tatrách. 
Organizátoři věří, že konference úspěšně naváže na předcházející ročníky a zároveň 
přispěje k rozvoji osobních kontaktů odborníků vědeckých, akademických, 
projekčních a výrobních organizací a podnikatelských subjektů z České 
republiky, Slovenska a dalších zemí. Odbornými garanty konference jsou prof. Ing. 
Josef Aldorf, DrSc. a doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 
 
 
Hlavní témata konference 

 Nové technologie a materiály v geotechnickém, podzemním a hornickém 
stavitelství 

 Pokrokové metody zakládání staveb a progresivní základové konstrukce 
 Aktuální geotechnické problémy podzemního a dopravního stavitelství 
 Environmentální geotechnika a hydrogeologie (svahové poruchy a sesuvy, 

výsypky, zaplavovaná území, protipovodňové hráze, odkaliště, úložiště 
jaderného odpadu, šíření kontaminantů) 

 Energetická geotechnika (problematika geotermální energie, energetické 
geotechnické konstrukce, zásobníky energetických produktů apod.) 

 Geotechnický monitoring a riziková analýza v geotechnice 
 Vybrané problémy inženýrské geologie, geomechaniky a geofyziky 

v geotechnice a podzemním stavitelství 
 Výuka geotechniky na vysokých školách  

 
 
Výzva 
V případě zájmu o aktivní účast na konferenci zdvořile žádáme o zaslání názvu 
příspěvku s uvedením autorů a abstraktu své přednášky v rozsahu max. 1 strana A4 
v jazyku českém, slovenském anebo anglickém nejpozději do 28. 2. 2018 na adresu 
sekretariátu konference hana.sedlarova@vsb.cz nebo prostřednictvím formuláře 
https://www.fast.vsb.cz/geotechnika. O přijetí přihlášeného příspěvku do odborného 
programu konference a požadované formě vypracování budou autoři písemně 
informováni do konce března 2018. V případě přijetí příspěvku bude požadovaný 
termín vypracování příspěvků v rozsahu max. 6 stran A4 do konce května 2018. 
 
 
Přihláška k účasti 
Pro přihlášení využijte formuláře, který bude dostupný od 1. 12. 2017 na internetové 
stránce https://www.fast.vsb.cz/geotechnika, kde po registraci získáte vaše 
identifikační číslo, které dále využijete při úhradě účastnického poplatku bankovním 
převodem.  
 

 
 
 
 
 



 
 
Termíny 
Zaslání anotace příspěvku do sborníku   28. 2. 2018  
Zaslání zpracovaného příspěvku   konec května 2018 
Uzávěrka přihlášek k účasti   31. 8. 2018 
 
 
Účastnický poplatek 
Poplatek za účast na konferenci je při včasné registraci do 30. 4. 2018 3.700,- Kč vč. 
DPH (€ 140), 4.200,- Kč (€ 155) při platbě do 31. 8. 2018. 
Účastnický poplatek zahrnuje účast na konferenci, sborník kompletních příspěvků na 
elektronickém nosiči, obědy 18. 10. a 19. 10. 2018, společenský večer, občerstvení 
v průběhu přestávek.  
 
 
Ubytování 
Každý účastník si může ubytování zajistit individuálně. V případě zájmu o ubytování 
přímo v hotelu Soláň, nekontaktujte, prosím, recepci hotelu, ale vyznačte žádost 
o ubytování v online přihlášce do 31. 8. 2018.   

Cena za dvoulůžkový pokoj/os./noc  1.200,- Kč (€ 45) 
Cena za jednolůžkový pokoj/os./noc  1.800,- Kč (€ 67) 
Snídaně formou švédských stolů je v ceně ubytování. 

www.hotelsolan.cz 
GPS: 49◦23'29,14"N     18◦14'54,576"E 
 

 
 
 
Sekretariát semináře 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba 
Hana Sedlářová 
T: +420 597 321 943, E: hana.sedlarova@vsb.cz 
 
 
 
 
 


