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významnou událost, jakou bylo uvedení Gotthardského bázo-
vého tunelu do provozu v roce 2016. Mince vyražené k této
příležitosti mají následující parametry:

design: Fredy Trümpi, Binz
datum vydání: 28. ledna 2016 (Ag)

26. května 2016 (Au)
nominál: 20 švýcarských franků (Ag)

50 švýcarských franků (Au)
materiál: Ag 835

Au 900
hmotnost: 20 g (Ag)

11,29 g (Au)
průměr: 33 mm (Ag)

29 mm (Au)
množství: 30 000 ks + 5 000 ks ve špičkové (proof)

kvalitě v etui (Ag)
4 500 ks proof (Au)

Na aversu Ag mince je zobrazen severní portál tunelu
(Erstfeld) s vyjíždějící vlakovou soupravou, u Au mince je to
jižní portál (Bodio) opět s vyjíždějící soupravou. Na reverzu
je u obou mincí vyražena nominální hodnota, rok vydání
a název a symbol Švýcarské konfederace.

Mimořádný zájem o nejdelší světovou podzemní stavbu
vedl k tomu, že se po edici těchto mincí (s cenami: Ag – 
30 SFR, proof 60 SFR, Au – 580 SFR) v pravém slova
smys lu „jen zaprášilo“ – vydání je v současnosti již zcela
roze -bráno.

Zdroj: https://www.swissmintshop.admin.ch/cs hop_smt/b2c/start.do

doc. Ing. VLADISLAV HORÁK, CSc., 
Ing. VLASTIMIL HORÁK

The Foundations Brno 2016 conference was held in Brno
on 14th – 15th November 2016. The conference is organised
annually by the Czech Geotechnical Society of the Czech
Insti tution of Structural and Civil Engineers. The technical
programme was divided into five thematic circles: Geo -
technical investigation, Ground improvement for Earth
structures, Ground improvement for Foundation structures,
Ground improvement for Underground structures and Sig -
nificant geotechnical structures realised in the Czech
Republic and abroad. Invited lecture presented Dr. Ana Pet -
kovšek from Univerzity in Lublan with the topic „Me -
chanically Treated Soils: Test Method Validity and Re -
liability. A large number of interesting lectures and themes
could be heard in each section. The results of two competiti-
ons were traditionally announced during the course of the
conference. Prof. Zdeněk Bažant award for the contribution
to the development of geotechnics was presented to Jan
Faltýnek and Jaroslav Beňo. The student competition of dip -
loma and bachelor theses, which was organised by FINE and
Mott MacDonald CZ, was won by Tomáš Philipp and Tomáš
Urbánek.

Ve dnech 14.–15. listopadu 2016 se v brněnském hotelu
Voroněž uskutečnila konference Zakládání staveb Brno 2016,
kterou každoročně pořádá Česká geotechnická společnost ČSSI.

Odborný program byl rozdělen na pět tematických okruhů:
Geotechnický průzkum, Zemní konstrukce, Základové kon-
strukce, Podzemní konstrukce a Významné geotechnické kon-
strukce. V každé sekci bylo k vidění velké množství zajíma-
vých přednášek a témat. Kompletní představení příspěvků by
vydalo na dlouhý článek, ze kterého by si stejně každý vybral
jen krátkou část, která ho zajímá. Proto čtenáře se zájmem
o podrobné informace odkazujeme na internetové stránky
pořadatele www.cgts.cz, kde lze nalézt seznam příspěvků
včetně sborníku.

Vyzvané přednášky se letos úspěšně zhostila Dr. Ana
Petkovšek z univerzity v Lublani na téma „Mechanically

Treated Soils: Test Method Validity and Reliability“.
Účastníky konference podrobně seznámila s výzkumem
porovnání efektu různých metod mechanického zlepšování
kyprých zemin pro budování násypů kolem řeky Sávy
v oblasti hydroelektrárny Brežice ve Slovinsku.

Součástí konference je i společenský večer, který každoroč-
ně zakončuje její první den. Letos se konal ve vinárně U krá-
lovny Elišky. Uvolněná atmosféra opět vybízela k přátelské-
mu posezení a nejen odborným diskusím mezi kolegy
z oboru.

Během konference byly tradičně vyhlášeny i dvě soutěže.
Cenu prof. Zdeňka J. Bažanta za přínos k rozvoji geotechni-
ky, která je určená absolventům a studentům doktorského stu-
dia, získali Ing. Jan Faltýnek a Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Studentskou soutěž diplomových a bakalářských prací orga-
nizovanou společnostmi FINE a Mott MacDonald CZ, spol. 
s r.o. vyhráli Ing. Tomáš Philipp a Bc. Tomáš Urbánek.

Ing. JAN KOREJČÍK, Jan.Korejcik@mottmac.com,
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
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