
Závazná přihláška k aktivní účasti na 
27. konferenci o bezvýkopových technologiích, Loučná nad Desnou 2022

Předběžná přihláška k účasti na 
27. konferenci o bezvýkopových technologiích, Loučná nad Desnou 2022

Tématické okruhy: označte 
Využití bezvýkopových technologií při rekonstrukcích inženýrských sítí.
Využití bezvýkopových technologií při novostavbě inženýrských sítí.
Nevšední nasazení bezvýkopových technologií na nevšedních stavbách.

Název přednášky:

Autor (Jméno a příjmení, pracoviště):

Příjmení, jméno, titul:

Organizace:

Adresa:

Telefon:

Mám zájem o: označte

Prezentaci firmy:

Diskuzní večer

výstavní expozice poster

inzerce ve sborníku referát (max. 15min.)

E-mail:

Razítko a podpis:

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. dubna 2022 na:
e-mail: vlasta.valentova@volny.cz, nebo adresu: Vlasta Valentová, Hvozdecká 23, 641 00  Brno

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. dubna 2022 na:
e-mail: vlasta.valentova@volny.cz, nebo  adresu: Vlasta Valentová, Hvozdecká 23, 641 00  Brno

Účast na exkurzi - elektrárna Dlouhé Stráně ( omezený počet osob )



Binding application for active participation
 in the 27th Conference on Trenchless Technology in Loučná nad Desnou 2022

Preliminary application
 for participation in the 27th Conference on Trenchless Technology in 

Loučná nad Desnou 2022

Topic areas: mark with a cross
The use of traditional trenchless technologies on contemporary construction sites.
Bureaucratic and other similar obstacles in designing alternative solutions based on trenchless technologies.
Quality data including quality project documentation and results of hydrogeological surveys as a basis for  
a successful construction project - and the other way round.

Surname, forename, title:

Organisation:

Address (including post code):

Telephone:

I am interested in: mark with a cross

company presentation:

taking part in the discussion evening

participation in the field trip to Dlouhé Stráně power plant: ( limited number of participants )

exhibition stand poster

ad in proceedings paper (max. 15 min.)

E-mail:

Please send your application(s) by 30 April 2022 at the latest to the following address:
e-mail: vlasta.valentova@volny.cz or Vlasta Valentová, Hvozdecká 23, 641 00  Brno, Czech Republic.

Please send your application(s) by 30 April 2022 at the latest to the following address:
e-mail: vlasta.valentova@volny.cz or Vlasta Valentová, Hvozdecká 23, 641 00  Brno, Czech Republic.

Title of lecture:

Author (forename and surname, workplace):

Stamp and signature:
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