
 

Adresa pro osobní návštěvu: 

 

Obor geotechnika 

Budova Z 

místnost Z 550 

Friedrich-List-Platz 1 

D 01069 Dresden 

 

 
 

 

 

 

Přednášky se konají převážně v místnosti S 114 Seminární 
budovy (Seminargebäude) Vysoké školy technické a 

hospodářské v Drážďanech (viz mapka). Případné změny 

čísla místnosti budou oznámeny pomocí značení v den 

akce.  

 

 

 

 

 

 

Spojení veřejnými dopravními prostředky:   

 
Vysoká škola technická a hospodářská se nachází v pěší 

dostupnosti od hlavního nádraží.  Hlavní budova (budova Z) 

je devítipatrovou stavbou z padesátých let 20. století. 

Nachází se východním směrem (viděno od hlavního 

nádraží) při křižovatce ulic Hochschulstraße – Strehlener 

Straße. 
 

Seminární budova je s budou Z propojena.  

 

 

Příjezd autem: 

 

Z dálnice Praha – Drážďany: Exit Dresden – Südvorstadt. Z 

centra Drážďan: ulicí Fritz-Löffler-Straße nebo ulicí 

Strehlener Straße. Možnosti k zaparkování se nacházejí v 

ulici Hochschulstraße nebo na parkovišti před Seminární 

budovou. 

 

 

 

 
INSTITUT FÜR GEOTECHNIK 

 

 

Drážďanský seminář ke 
geotechnice: 

při Vysoké škole technické a hospodářské v Drážďanech  

 

 

 

 
 

Zimní semestr 2016/2017 
 

 

 

 

Zimní semestr 2016/2017 
 

 

 

 

 

  



 

Drážďanské semináře ke geotechnice na Vysoké škole 

technické a hospodářské v Drážďanech 

 

Drážďanské semináře ke geotechnice jsou společnou akcí 
oboru Geotechnika Vysoké školy technické a hospodářské 

a Geotechnického ústavu Technické univerzity v 

Drážďanech. Slouží jako platforma pro výměnu znalostí. 

Zváni jsou všichni studující a zájemci z řad odborné 

veřejnosti. 

 

V zimním semestru se budou přednášky konat na Vysoké 

škole technické a hospodářské v Drážďanech. Odbor 

Geotechnika Vysoké školy technické a hospodářské v 

Drážďanech a Centrum aplikovaného výzkumu a 

technologií (Zentrum für angewandte Forschung und 

Technologie ZAFT e.V.) tvoří Obor Geotechnika, který je 
pořadatelem tohoto semináře během zimního semestru. 

 

Informace na internetu nebo prostřednictvím 

elektronické pošty 

 

Pro zjednodušení informování o programu přednášek a o 

případných změnách termínů, čísla místností nebo 

přednášejících budeme využívat především internet. 

Pokud chcete být do budoucna informováni 

prostřednictvím elektronické pošty, zašlete, prosím, svojí 

e-mailovou adresu na: 
info@geotechnikseminar-dresden.de 

 

 

Informace o semináři najdete na internetu na adrese: 

. 
www.geotechnikseminar-dresden.de 

 

 

Děkujeme 

 
Prof. Dr.-Ing. habil. J. Engel       Prof. Dr.-Ing. habil. I. Herle 
Obor geotechnika         Ústav geotechniky 

Vysoká škola v Drážďanech  Technická univerzita v 

Drážďanech 

 

Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 

hodin v Seminární budově, místnost S114. Dbejte, prosím, 

případných změn čísla místnosti v den konání přednášky. 

 

01.12.2016 
Jiří Mls (Univerzita Karlova) 

Circulation wells 

 

08.12.2016 

Hartmut Hangen (společnost HUESKER Synthetic GmbH s 

r.o.) 

Umělé geohmoty a konstrukce vyztužených zemin 

 

05.01.2017 

Jürgen I. Schoenherr (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci) 

Recyklace stavebních hmot, část I.  

 
12.01.2017 

Jürgen I. Schoenherr (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci) 

Recyklace stavebních hmot, část 2  

 

19.01.2017 

J. Šembera (TU Liberec) 

Computer simulation of groundwater flow and solute 

transport 

 

TESEUS 

 
http://www.teseus.org/ 

V rámci projektu TESEUS spolupracují Vysoká škola 

technická a hospodářská v Drážďanech, Vysoká škola v 

Žitavě a Zhořelci, Univerzita Karlova v Praze a Technická 

univerzita v Liberci na vývoji koncepcí pro udržitelné 

využívání environmentálních zdrojů.  
 

Projekt je podporován v rámci Programu spolupráce Česká 

republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 na podporu 

přeshraniční spolupráce - registrační číslo projektu  

100246598. 

http://www.sn-cz2020.eu/  

Kontakt 

 

Vysoká škola technická a hospodářská Drážďany (Hochschule 

für Technik und Wirtschaft Dresden)     

Obor geotechnika 

Friedrich-List-Platz 1 

D 01069 Dresden 

Tel: (00049 351) 462 2352 

Fax:(0049 351)462 3614 

email: geotech@htw-dresden.de 

http://www.bau.htw-dresden.de 

 

Ústav geotechniky (Institut für Geotechnik) 

Technická univerzita v Drážďanech 

D 01062 Dresden 

Tel: (0049 351) 463 34248 

Fax: (00049 351) 463 34131 

email: geotech@rcs.urz.tu-dresden.de 
http://www.tu-dresden.de/biwigt 

 

 

 

Za rozsáhlou pomoc při organizaci Drážďanského semináře 

ke geotechnice bychom chtěli poděkovat firmě BAUGRUND 

DRESDEN Ingenieurgesellschaft (www.baugrund-

dresden.de baugrund-dresden . de). 

mailto:geotech@htw-dresden.de
http://www.bau.htw-dresden.de/

