KONSTRUKCE 2019
Konference České asociace ocelových konstrukcí
a Generální shromáždění ČAOK
7. listopadu 2019, hotel Lions, Nesuchyně

Pozvánka
Hlavní partneři

Pořádají

Mediální partneři

Partneři

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – ohodnocení 1 bod.

www.konferencekonstrukce.cz

KONSTRUKCE 2019
Odborný program a přednášející
08:00 – 09:00
09:00 – 17:30
18:00 – 18:15
18:15 – 19:00
19:30 – 24:00

Registrace účastníků
Konference KONSTRUKCE 2019
Registrace členů ČAOK na Generální shromáždění
Generální shromáždění ČAOK (jen pro členy ČAOK)
Společenský večer

Výběr z programu konference
Okruh 1 – Mosty

• Financování dopravní infrastruktury (Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury)
• Připravované železniční mosty na SŽDC v oblasti Stavební správy západ

(Petr Hofhanzl, Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace)
• Ocelové konstrukce na stavbách ŘSD ČR (Jiří Hlavatý, Ředitelství silnic a dálnic)
• Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice (Petr Žákovec, Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace)
• Prodloužení tramvajové trati na Borská pole, Plzeň – SO 201 Tramvajový most přes I/27

(Libor Kožík, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.)
• Ocelové železniční mosty přes Olši na stavbě „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“.

Zkušenosti z výroby a montáže metodou postupného vysouvání. (Daniel Skura, OK Třebestovice, a. s.)

Okruh 2 – Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství

• Co vše lze na stavbách vidět aneb nevědomost investorů (Zdeněk Vít, SKÁLA & VÍT, s. r. o.)
• Předpjaté ocelové konstrukce (Vladimír Janata, EXCON, a. s.)
• Využití 3D laser scanneru pro mapování existujících ocelových konstrukcí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Tomáš Novotný, VŠB-TUO a NOVING OK s. r. o., Milan Foniok, NOVING OK s. r. o.)
Novinky v ochraně povrchů ocelových konstrukcí (Christoph Auner, překlad Iveta Spurná, Rembrandtin s. r. o.)
Nejčastější otázky zákazníků na žárové zinkovny (Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.)
Žárové zinkování výpalků (Vlastimil Kuklík, ČVUT v Praze, Fakulta strojní)
VSM a jejich brusiva na flexibilním podkladu – aplikace pro broušení kovů (Pavel Schreiber, VSM Abrasives s. r. o.)
Zvýšení únosnosti nosníků na klopení pomocí výztuh (Ing. Adam Kožoušek, IDEA StatiCa s. r. o.)
Evropská norma EN1993-1-14:2021 pro navrhování ocelových konstrukcí konečnými prvky
(František Wald, Michal Jandera, ČVUT v Praze)
Informace z technické komise České asociace ocelových konstrukcí (Dalibor Gregor, Česká asociace ocelových konstrukcí)
Inovativní design mostových jeřábů (Jiří Herian, Konecranes and Demag s. r. o.)
Ficep – uznávaný výrobce strojů pro automatické zpracování oceli a plechů (Robert Štěpánek, MTL Austria)
Efektivnější BIM projektování a moderní řešení mostních konstrukcí – Tekla Structures 2019i
(David Neužil, Jitka Kochtová, Construsoft s. r. o.)
Zefektivnění pracovního procesu: od statického návrhu k výrobní dokumentaci konstrukce ocelové haly
(Petr Laník, Robert Krňávek, GRAITEC s. r. o.)

Organizační zajištění
KONSTRUKCE Media, s. r. o.
Monika Odstrčilová, DiS., T +420 597 317 578, M +420 733 530 695, odstrcilova@konstrukce-media.cz

ČAOK
Ing. Marek Janda, M +420 737 283 516, janda@caok.cz

Vložné
Člen ČAOK – 2 900 Kč (3 509 Kč vč. DPH), nečlen ČAOK – 3 900 Kč (4 719 Kč vč. DPH), doprovodná osoba (účastní se pouze oběda
a společenského večera) – 2 000 Kč (2 420 Kč vč. DPH). V ceně vložného není zahrnuto ubytování.
Ubytování si řeší účastníci konference individuálně. V Hotelu LIONS jsou pro potřeby konference rezervovány pokoje, které je potřeba
potvrdit do 23. 10. 2019. Po tomto datu nejsme schopni garantovat volné pokoje.
Heslo pro objednání je „ČAOK“, případně „Konference KONSTRUKCE“.
Zvýhodněná cena ubytování pro účastníky konference byla dohodnuta následovně:
• Jednolůžkový pokoj – cena 1 300 Kč (bez DPH) / osoba / noc včetně snídaně
• Dvoulůžkový pokoj – cena 800 Kč (bez DPH) / osoba / noc včetně snídaně
• Tří a čtyřlůžkový pokoj – cena 700 Kč (bez DPH) / osoba / noc včetně snídaně
Kontakt na recepci hotelu:
Tel.: +420 313 575 452, e-mail: info@stredisko-nesuchyne.cz, www.stredisko-nesuchyne.cz

www.konferencekonstrukce.cz

KONSTRUKCE 2019

Přihláška na konferenci


fax: +420 597 579 166
e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz

Registrační údaje
Název firmy
Město

Ulice

PSČ

IČ

Stát

DIČ

Jméno

 

Pozice

Telefon

E-mail

 

Účastnický poplatek (vč. DPH): člen ČAOK

Příjmení

3 509 Kč, nečlen ČAOK

Jméno

 

Pozice

Telefon

E-mail

 

Účastnický poplatek (vč. DPH): člen ČAOK

4 719 Kč, doprovodná osoba

2 420 Kč

4 719 Kč, doprovodná osoba

2 420 Kč

4 719 Kč, doprovodná osoba

2 420 Kč

Příjmení

3 509 Kč, nečlen ČAOK

Jméno

 

Příjmení

Pozice

Telefon

E-mail
Účastnický poplatek (vč. DPH): člen ČAOK

3 509 Kč, nečlen ČAOK

Forma úhrady
Celkovou částku uhradíme na účet číslo 1658580309/0800 dne

.

Jako variabilní symbol prosím použijte Vaše IČ. Daňový doklad obdrží účastník po uhrazení celkové částky.

Požadujeme zaslání zálohové faktury.
Přihlášku můžete poslat na e-mail odstrcilova@konstrukce-media.cz, faxem na
+420 597 579 166 nebo poštou na adresu KONSTRUKCE Media, s. r. o., Starobělská 1133/5,
700 30 Ostrava-Zábřeh.
Tato přihláška je závazná. Stornovací poplatek je účtován ve výši 50 % z celkové částky při stornu nejpozději 14 dní
před akcí, při stornu později bude splatný celý účastnický poplatek. Po odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení
účasti na uvedený e-mail. Pokud se tak nestane do jednoho týdne, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle
+420 733 530 695. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit z naléhavých důvodů změny v programu.
Pořadatel bude pořizovat na konferenci KONSTRUKCE fotografickou dokumentaci. Zpracované fotografie účastníků
budou pouze neadresného charakteru. V případě nesouhlasu se obraťte na organizátory konference. Prohlášení
o zásadách ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách www.konferencekonstrukce.cz.

www.konferencekonstrukce.cz

KONSTRUKCE 2019
Konference České asociace ocelových konstrukcí

Nabídka partnerství a prezentace
Plnění

Hlavní partner

Partner

Cena

50 000 Kč

30 000 Kč

Umístění loga na konferenci (společná tabule)

✔

✔

Umístění loga na oficiálních materiálech konference
(pozvánky, oznámení, inzerce, sborník)

✔

✔

Výstavní prostor

✔

Volná registrace – počet osob

4

2

Prezentace na webu konference

✔

✔

Sponzorování přestávek na kávu
(jmenovité uvedení hostitele + umístění loga)

✔

Inzerát ve sborníku 1/1 strana

✔

Inzerát ve sborníku 1/2 strany

✔

Přednáška v oficiálním programu

✔
✔
✔

Materiály do tašky konference
Seznam účastníků

✔
✔

Člen ČAOK má 15% slevu na výše uvedené partnerství. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Další možnosti propagace
Komerční přednáška na konferenci v rozsahu do 10 minut,
její uveřejnění ve sborníku (účast 1 osoby na akci zdarma)

15 000 Kč

Pozn.: maximálně 3 přednášky celkem
6 000 Kč člen ČAOK

Prezentační stolek v předsálí konference (účast 1 osoby zdarma)

8 000 Kč nečlen ČAOK
2 500 Kč člen ČAOK

Umístění samostatného panelu v předsálí konference (bez stolku)

4 000 Kč nečlen ČAOK
2 000 Kč člen ČAOK

Umístění letáků do konferenční tašky

3 000 Kč nečlen ČAOK
1 strana

Inzerce ve sborníku konference
1/2 strany

1 500 Kč člen ČAOK
3 000 Kč nečlen ČAOK
1 000 Kč člen ČAOK
2 000 Kč nečlen ČAOK
1 500 Kč člen ČAOK

Komerční článek ve sborníku konference (max. 2 strany)

3 000 Kč nečlen ČAOK

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Kontakt pro další informace a jednání:
Ing. Marek Janda
tajemník ČAOK
M +420 737 283 516, sekretariat@caok.cz
Česká asociace ocelových konstrukcí
Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Monika Odstrčilová, DiS.
sekretariát KONSTRUKCE Media
M +420 733 530 695, odstrcilova@konstrukce-media.cz
KONSTRUKCE Media, s. r. o.
Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh

www.konferencekonstrukce.cz

