
Česká geotechnická společnost ČSSI 

pořádá ve dnech 

14. - 15. listopadu 2022
plně dvoudenní 

50. výroční konferenci se zahraniční účastí

BRNO 2022 

Zaměření konference 

Geotechnika kolem nás po padesáti letech 

Tematické okruhy 

1. Geotechnický průzkum
'2. Zemní konstrukce
3. Základové konstrukce
4. Podzemní konstrukce
S. Významné geotechnické konstrukce

realizované v ČR a v zahraničí
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Místo konání: OREA Congress Hotel****, Křížkovského 47, Brno, 
Česká republika 

Jednac í j azyky: čeština, slovenština, angličtina 

Průběžné informace: www.c gts.c z 

Konference bude zařazena do akreditovaných vzdělávacích programů 
ČKAIT - 2 body. 

VÝZVA 
Přípravný výbor konference vyzývá profesní odborníky, významné firmy 
investorské, průzkumné, projekční, realizační k zapojení do Výroč ní 50. 
konference Z ak ládání staveb Br no 2022, na kterou budou pozváni 
i významní zahraniční odborníci. 

Program konference umožní 
• vzájemnou výměnu zkušeností jak v rámci odborného,

tak i společenského programu
prezentaci odborných zkušeností ve formě psaných a
přednesených příspěvků
propagaci firem všemi základními formami
sponzoring této významné výroční akce v oboru geotechniky

Konference bude rozšířená též o odbornou exkurzi v oblasti Brna. 

Zájemci o přednesení příspěv ku zašlou svoji anotaci k zaregistrování a 
vložení do registračního formuláře na www.cgts.c z a mohou tak učinit 
do 10.8.2022. Oznámení autorům o přijetí příspěvku do sborníku nebo 
k přímé prezentaci do 25. 8. 2022. Kompletní dodání příspěvku 
v požadované formě do 30.9.2022. 

Pozn. Vybrané příspěvky budou uveřejněny i v anglické verzi 
v časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings (databáze Scopus). 

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - organizátor a správce 
www.cgts.cz, tel.: +420 604 683 509, e-mail: danielJirasko@fsv.cvut.cz 

Zájemci o účast na konferenci budou mít online přihlášky na web 
stránkách organizátora (www.c gts.c z) od 1.8.2022. 

PREZENTACE FIREM -INZERCE I DOPROVODNÁ VÝSTAVA 

Různé možnosti prezentace zůstávají zachovány: hlavní partner, barevný 
inzerát ve sborníku, výstavka s vlastními či zapůjčenými panely, zapůjčení 
stolu a 2 židlí, distribuce prospektů firem. Ceník bude teprve upřesněn 
v souladu s očekávaným novým ceníkem kongresového zařízení. 

Zájemce o prezentac i f irem žádáme o projevení zájmu do 1.10.2022 
pro hlavní partnery nebo do 3 1.10.2022 pro ostatní. Kontaktní osoba: 
Hana Némethová, tel: 602 737 657, e-mail: nemethova@cgts.cz 

Zájemc i o sponzoring mohou kontaktovat členy Přípravného výboru či 
Organizačního komitétu konference pro následnou dohodu smluvních 
podmínek. 

■■ 

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR 

prof. Ing. Iv an Vaníček, DrSc. - předseda 
e-mail: ivan.vanicek@cvut.cz

prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 
e-mail: bartakj@fsv.cvut.cz

Ing. Taťana Holoušová, CSc. 
e-mail: holousova@fsv.cvut.cz

Ing. Daniel Ji rás ko, Ph.D. 
e-mail: danielJirasko@fsv.cvut.cz

doc. Dr. Ing. Jan Pruš k a  
e-mail: Jan.Pruska@cvut.cz

Adresa výše uvedených členů: 
ČVUT v Pr aze, F akulta stavební 
Katedra geotechniky 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

Ing. Mic h ael Remeš 
e-mail: remes@zakladani.cz
Z ak ládání staveb, a. s. 
K Jezu 1, 143 01 Praha 4

ODBOR NÝ KOMITÉT KONFERENCE 

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. 
Ing. Věra Glisníková, CSc. 
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 
RNDr. Lubomír Klímek, MBA 
doc. Ing. Jan Masopust, CSc. 
doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. 
Ing. Petr Nosek 
Ing. Jindřich Řičica 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. 
Ing. Petr Svoboda, Ph.D. 
prof. Ing. Peter Turček, PhD. 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

Ing. Daniel Jirás ko, Ph.D. - příjem anotac í příspěv ků 
tel.: +420 604 683 509, e-mail: danielJirasko@fsv.cvut.cz 
Ing. H ana Némethová - or g aniz ač ní záležitosti 
tel.: +420 602 737 657, e-mail: nemethova@cgts.cz 

■■■ 



Czech Geotechniul Society CICE 

has a great pleasure to invite to join 

50th jubilee 
Annual conference with international participation 

Geotechnical Engineering 

around us after 50 years 

Brno, Czech Republic 

-November 14 - 1 S, 2022

Main conference sections 

,1. Geotechnical investigation 

2. Earth structures

3. Foundation structures

4. Underground structures

5. Significant geotechnical structures realized

in the Czech Republic and abroad
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Conference venue: OREA Congress Hotel****, 47, Křížkovského 

Street, Brno 

Conference languages: Czech, Slovak, English 

Conference webpage: www. cgts.cz 

The conference preparatory committee invites professional experts, 
major investment, research, design and construction companies to 
participate in the Jubilee 50th Annual Conference Foundations 

Engineering Brno 2022, with international participation. 

The conference program will allow 
• mutual exchange of experience within both professional and social

program
• presentation of professional experience in the form of written and

presented papers
• promotion of companies in all basic forms

sponsorship of this important annual event in the field of
geotechnical engineering

The 2 days conference will have a professional excursion in the Brno area 
on the second day afternoon. 

Those interested in participating in the conference will have online 
applications on the organizer's website (www.cgts.cz) from 
August 1, 2022. The detailed program of the conference will be issued 
by October 1 S, 2022. 

Those interested in presenting the paper will send their annotation for 
registration and insertion into the registration form, which is also 
available at www.cgts.cz and can do so until August 10, 2022. 

Notification to authors about the acceptance of a paper in the 
conference proceedings or for a direct presentation by August 25, 2022. 

Complete delivery of the contribution in the required form by 
September 30, 2022. 

Note. Selected papers will also be published in the English version in 
the journal Acta Polytechnica CTU Proceedings (Scopus database). 

Contact person: Ing. Daniel Jirásko, PhD., Conference organizer 
and webmaster of CGtS -e-mail: danielJirasko@fsv.cvut.cz 

Those interested in presenting companies are asked to show interest 
by October 1, 2022 for the main partners or by October 31, 2022 for 
others. 
Contact person: Ing. Hana Némethová, e-mail: nemethova@cgts.cz 
Those interested in sponsorship can contact members of the Conference 
Preparatory Committee or the Organizing Committee for a subsequent 
agreement of the term s and conditions. 

Company presentation 
Various presentation options remain: main partner, colour 
advertisement in the proceedings, exhibition with own or borrowed 
panel s, renta I of a table and 2 chairs, distribution of company brochures. 
The price list will only be specified in accordance with the expected new 
price list of the congress facility. 
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Preparatory Committee 

prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. (Chairman) 

Email: ivan.vanicek@cvut.cz 

prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 

Email: bartakj@fsv.cvut.cz 

Ing. Taťana Holoušová, CSc. 

Email: holousova@fsv.cvut.cz 

Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. 

Email: daniel.jirasko@fsv.cvut.cz 

doc. Dr. Ing. Jan Pruška 

Email: Jan.Pruska@cvut.cz 

Ali: 
Czech Technical University in Prague 

Faculty of Civil Engineering, Geotechnical department 
7, Thákurova Str. 
CZ 166 29 Prague 6 
Czech Republic 

Ing. Michael Remeš 

Email: remes@zakladani.cz 
Foundation Engineering. Inc. 

1, K Jezu Str. 
CZ 143 01 Prague 4 

Advisory Committee 

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. 
Ing. Věra Glisníková, CSc. 
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 
RNDr. Lubomír Klímek, MBA 
doc. Ing. Jan Masopust, CSc. 
doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. 
Ing. Petr Nosek 
Ing. Jindřich Řičica 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. 
Ing. Petr Svoboda, Ph.D. 
prof. Ing. Peter Turček, PhD. 

Organizing committee 

Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. (paper abstracts) 

Phone: +420 604 683 509, Email: danielJirasko@fsv.cvut.cz 
Ing. Hana Némethová (organization and company presentations) 

Email: nemethova@cgts.cz 

■■■ 


