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úterý 21. 1. 2020 - Praha
středa 22. 1. 2020 - Brno



Program semináře

1. blok 

2. blok 

13:00 - ukončení semináře

08:30 - prezence účastníků

09:00 - zahájení semináře

Způsoby zakládání násypů

Řešení stability nestmelených konstrukčních vrstev komunikací

Přehled způsobů zakládání násypů
Možnosti využití geosyntetik při zakládání násypů
Eliminace nerovnoměrného sedání násypového tělesa
Způsoby ochrany  před vlivy podložínásypového tělesa
Cesty vedoucí ke zkrácení doby výstavby násypového tělesa
Možnosti snížení nákladů při zakládání násypů

Způsoby řešení stabilizace nestmelených konstrukčních vrstev 
(chemická - mechanická stabilizace)
Výstavba konstrukčních vrstev na měkkých nebo neúnosných 
zeminách
Možnosti zvyšování nedostatečné únosnosti zemní pláně 
dopravních staveb (silnice, železnice)
Způsoby snižování tloušťky konstrukčních vrstev komunikací
Vztah mezi výší nákladů na výstavbu a intervalem údržby 
komunikací
Způsoby alternativního založení pozemních staveb
na neúnosném podloží
Zkušební úseky a testování in-situ

Obsah semináře je určen pro: ČKAIT

Projektant a geotechnik
1 bod

Stavbyvedoucí a přípravář

Dozor a investor

Seminář obsahem
navazuje na téma
semináře konaného
v roce 2016.
Seminář přinese nové
a rozšiřující informace.



Organizační informace

Termíny
a místa

Pořadatel

Storno

Registrace,
účastnický
poplatek

21. 1. 2020 - Praha Podrobné pokyny včetně přesného místa 
22. 1. 2020 - Brno konání budou zaslány přihlášeným účastníkům

28. - 30. 1. 2020 Bratislava, Žilina, Košice 
 (více info na  www.geomat.sk)

Na seminář se registrujte online na stránce www.geomat.cz
nebo si na stejné stránce stáhněte, vytiskněte, vyplňte a pošlete
e-mailem přihlášku na adresu geomat@geomat.cz

Účastnický poplatek při registraci do 30. 11. 2019: 1200,- Kč bez DPH, 
po 30. 11. 2019: 1500,- Kč bez DPH. Zálohová faktura za účastnický 
poplatek se splatností 14 dní bude zaslána přihlášeným účastníkům. 
Vyúčtovací daňový doklad bude zaslán  v zákonné lhůtě. Veškeré doklady 
budou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
účastníka, popř. kontaktní osoby uvedenou v přihlášce.

Občerstvení zajištěno.
Účastníci obdrží souhrn informací z přednášek.

GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno,  IČ: 25514971.
Pro dotazy využijte e-mail geomat@geomat.cz nebo telefon 548 218 048.

Při neúčasti se vložné nevrací! Za přihlášeného účastníka lze vyslat 
náhradníka (jeho jméno oznamte na e-mailovou adresu 
geomat@geomat.cz). 

www.geomat.cz



Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail geomat@geomat.cz

Přihláška  na seminář Geosyntetika v geotechnice 2020

Jméno a příjmení, titul 
účastníka E-mail Profese

Kde se semináře 
zúčastníte?
(uveďte město)

IČ:
1)

Název (jméno) plátce nebo
jméno OSVČ:

Adresa plátce:

Jméno kontaktní osoby
+ e-mail:

2)

Údaje o plátci účastnického poplatku (budou uvedeny na daňovém dokladu):

1) Pokud se přihlašujete jako fyzická osoba údaj nevyplňujte.
Daňový doklad bude zaslán elektronicky na e-mail kontaktní osoby.

2) 

Pokud chcete přihlásit více účastníků, přihlášku zkopírujte a odešlete všechny přihlášky najednou.

Datum vyplnění a podpis:

Přihlášení účastníci:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Registrací na seminář vyjadřuji společnosti GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno souhlas se zpracováním
osobních údajů uvedených v Registračním formuláři na odborný seminář Speciální geotechnické konstrukce 2020
– Způsoby zakládání násypů a řešení stability konstrukčních vrstev komunikací za účelem administrace účastníků.
Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu před termínem konání výše uvedeného odborného semináře bude
mít za následek zrušení této registrace, jako kdyby nebyla provedena.
Více informací na stránce https://www.geomat.cz/kontakt/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju/
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