
JJUUBBIILLEEJJNNÍÍ    OOVVAA  ´́2222 
NNoovvéé  ppoozznnaattkkyy  aa  mměěřřeenníí 

  vv  sseeiizzmmoollooggiiii,,  iinnžžeennýýrrsskkéé  ggeeooffyyzziiccee  aa  ggeeootteecchhnniiccee 
  

JUBILEE  OVA´22 – New Knowledge and Measurements  

in Seismology, Engineering Geophysics  and Geotechnical Engineering 
 

PPOOZZVVÁÁNNKKAA   

na 30. regionální konferenci s mezinárodní účastí 

 

KONFERENCE SE BUDE TRADIČNĚ KONAT 
V PROSTORÁCH ÚSTAVU GEONIKY AV ČR, v.v.i., 

Studentská 1768, Ostrava-Poruba 
 

ve dnech 29. – 30. března 2022 
(29 – 30 March 2022) 

  

Konference proběhne s osobní účastí a současně i prostřednictvím vzdáleného přístupu  
 

Pořadatelské instituce: 

ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s., (přidružená asociace EAGE), ostravská pobočka  
 

 
 

 

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST 

Silesian University of Technology, Gliwice, Faculty of Mining, Safety Engineering and 

Industrial Automation,  

             

 
 

 

 

Hlavní organizátor:  prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. 

 

Vědecký výbor:  RNDr. Lubomír Staš, CSc. 

doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 

   prof. Dr hab. inż. Piotr Strzałkowski, 

   prof. zw. Dr hab. Adam F. Idziak 

   prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc. 

   RNDr. Bibiana Brixová, PhD. 

 



Organizační výbor: Dr hab. inż. Roman Ścigała. Prof. PŚ 

Ing. Markéta Rősnerová, Ph.D 

Ing. Martin Stolárik, Ph.D. 

   Ing. Tomáš Kaláb 

   Jana Rušajová 

 

Rámcový časový harmonogram: 

 

29. března - 14:00 – 14:30    Zahájení konference 

14:30 -  17:30     Odborné přednášky 

               19:30    Přátelské posezení 

 30. března - 08:30 – 15:00    Odborné přednášky 

 

Současně bude realizována paralelní virtuální platforma. 
         
  

Informace k organizaci konference: 

 

     Pro prezentaci referátů na konferenci bude k dispozici dataprojektor. Přednáší se česky, 

slovensky, polsky, anglicky, promítanou prezentaci doporučujeme zhotovit v anglické verzi.  

     Recenzované a přijaté referáty (česky, slovensky, anglicky) budou publikovány v časopise 

EGRSE - International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and 

Environment (je zařazen do databáze SCOPUS, články mají přiděleno DOI), časopis je 

vydáván na CD-ROM a na webu asociace, obrázky jsou tedy v dodané kvalitě. Text příspěvku 

je nutno dodat v elektronické podobě napsaný ve WORDu, potřeba dodržet předepsaný formát 

- http://www.caag.cz/egrse.php  Termín odevzdání organizátorům je do 31. května 2022 

(ale raději dříve!).  
 

 

 

Výše poplatků: 

vložné na konferenci (organizační výdaje, občerstvení během jednání  

a příspěvek na tisk časopisu EGRSE - CD)            1100,-Kč 

snížené vložné na konferenci pro doktorandy (bez časopisu s příspěvky)  300,- Kč 

 

Platbu vložného je možno provést do 1.3.2022 na níže uvedený účet nebo hotově při 

registraci. 

Název účtu: Česká asociace pracovníků v aplikované geofyzice 

Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., Dělnická 1222, 170 00 Praha 7, Czech 

Republic; číslo účtu: 1927934399/0800; IBAN: CZ86 0800 0000 0019 2793 4399  

variabilní symbol: 2022 

text pro příjemce: OVA22 „jména všech účastníků, za něž je placeno“  
 

Pro zájemce zajistí organizátoři konference: 

 rezervaci ubytování v pokojích pro hosty na kolejích VŠB-TUO. Současná cena 

jednolůžkového pokoje bude činit 710 Kč/noc včetně snídaně a dvoulůžkového 1180 

Kč/noc včetně snídaně. V ceně pobytu není zahrnut městský poplatek z pobytu ve výši 21 

Kč/os/noc. 

 objednávku společné večeře (cena cca 300,- Kč bez pití, platba při registraci) 

 

Máte-li jakékoliv dotazy ke konferenci, kontaktujte nás:  

 

prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. - e-mail: kalab@ugn.cas.cz  

 tel:+420-596979 111 (*341)  
 

http://www.caag.cz/
mailto:kalab@ugn.cas.cz


Návratku prosím odeslat do 1. března 2022 – co nejdříve! 

(po termínu mohou vzniknout problémy s rezervací ubytování) na e-mail (viz výše, 

přijetí informace potvrdím!) nebo na adresu: 

 

prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,  

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika 

 

       Návratka (prosíme o úplné vyplnění, dohledat potřebné údaje stojí mnoho času): 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Přihláška na konferenci  OOVVAA  ´́2222  ––  NNoovvéé  ppoozznnaattkkyy  aa  mměěřřeenníí    vv  sseeiizzmmoollooggiiii,,  iinnžžeennýýrrsskkéé  

ggeeooffyyzziiccee  aa  ggeeootteecchhnniiccee 
 

Jméno a příjmení s tituly: 

 

 

 

E-mail: 

 

Název a adresa organizace (pro zaslání EGRSE po vydání): 

 

 

 

Název referátu a autoři: 

 

 

 

 

 

 

Posterová prezentace: 

 

 

 

 

 
                               

 

Žádám o závaznou rezervaci noclehu na noc z 29./30.3.:     ano  -  ne  

 
    

Závazná účast na přátelském posezení s večeří 29.3.:   ano  -  ne 

  

 

Platba bude provedena v termínu na účet ČAAG:               ano  -  ne 

 

 

 

Podpis účastníka: 


