
POD ZÁŠTITOU Bc. LUBOMÍRA FRANCE,
HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

www.stavokonzult.cz

www.tzus.cz
www.tzus.eu

Kongresové centrum Aldis, 
Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

D11 I. ROČNÍK
21.–22. ZÁŘÍ, 2010

VÝROBKY PRO SILNIČNÍ 
INFRASTRUKTURU

CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ 

E67

www.stavokonzult.cz
Pořadatel, organizační zajištění: STAVOKONZULT, Ústí nad Labem

Hlavní mediální partner:Generální mediální partner:

Mediální partner:
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Na přípravě semináře spolupracuje:

Technický a zkušební ústav stavební Praha,

ČKAIT, Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Českomoravská asociace dopravního značení, SÚS Pardubického kraje

ZÁVĚREČNÁ                          POZVÁNKA



ÚVOD

Hlavním cílem letošního celostátního odborného semináře Výrobky pro silniční infrastruk-
turu je seznámení s  novými předpisy, které již byly přijaty, nebo se jejich přijetí očekává. 
Přednášky se zvlášť zaměří na:

• normy, TKP, statistika, směrnice EU, fi nancování prostřednictvím fondů EU

• svodidla, značky, portály, vodorovné dopravní značení

• mostní závěry, ložiska, předpínací systémy zavěšených konstrukcí, gabiony

• silniční váhy, poplatky mýtné, řízení a management dálnic

• požární bezpečnost silničních tunelů v ČR

Výše zmíněná témata přinášejí výrobcům zásadní změny, na které musí být připraveni, aby 
se jejich výrobky mohly uplatnit na trhu. Seminář je největším setkáním odborné veřejnosti 
z oblasti výroby a montáže výrobků pro silniční infrastrukturu v ČR, zvláště svodidel, most-
ních závěrů, ložisek a protihlukových stěn. Po několika zkušenostech přípravného výboru, 
byl program postaven na dva dny, abychom zaručili dostatečný prostor prezentujícím fi r-
mám a odborníkům. Čestnými hosty budou odborníci z Ředitelství silnic a dálnic ČR, Minis-
terstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí semináře je mimo pre-
zentace fi rem v předsálí i večerní diskusní setkání, kde si své zkušenosti a poznatky účastníci 
vyměňují v neformálním prostředí u rautového stolu.
 Na shledanou v Hradci Králové.

POŘADATEL SEMINÁŘE

Stavokonzult, Za Viaduktem 429, 400 01 Ústí nad Labem
email: jaroslava.stolova@stavokonzult.cz, tel.: 475 205 352, fax: 475 602 094
Kontaktní osoby: Jaroslava Štolová GSM: +420 777 769 719

ODBORNÝ GARANT

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Ing. Jiří Studnička - tel.: 602 302 929, e-mail: studnicka@tzus.cz

ČESTNÝ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁŘE

Ing. Petr Vančura - ředitel, Odbor informačních systémů a komunikací, Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Jaroslav Krauter - ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Jiří Studnička - ředitel, pobočka TIS, TZÚS Praha, s.p.
Ing. Miroslav Němec - ředitel, SÚS Pardubického kraje
Ing. Michal Hajoš - předseda, Českomoravská asociace dopravního značení
Jaroslava Štolová-organizační garant, Stavokonzult

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ AKCE

Místem konání celostátního odborného semináře je Hradec Králové, kongresové centrum 
Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz, GPS: Loc: 50˚12´55.76´´N, 15˚49´44,48´´E. Semi-
nář se koná 21.–22. 9. 2010. Pořadatel si vyhrazuje právo změny data nebo místa konání 
semináře. O případné změně budou účastníci informováni na některých z jimi předaných 
kontaktních údajů.



OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

       

Položka  

objednané 

množství  

počet osob           

cena 

za 

jednotku

Účastnický poplatek oba dny akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/před-
nášejících 2880 Kč

Účastnický poplatek první den akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/
přednášejících 2160 Kč

Snížený účastnický poplatek (vložné) pro doktorandy a nevýdělečné studenty den-
ního studia škol, cena zahrnuje účast na akci a občerstvení, při prezenci se dokládá 
index

2400 Kč

Snížené vložné pro členy ČKAIT, ČSSI a AEA ( oba dny) 2400 Kč

sborník přednášek bez účasti na akci (poštovné + balné) 519 Kč

sborník přednášek (současně k zaplacenému vložnému) 286 Kč

sborník CD bez účasti (poštovné + balné) 202 Kč

sborník CD současně k zaplacenému vložnému 101 Kč

Oběd 1. den akce 156 Kč

Oběd 2. den akce 156 Kč

Večerní neformální diskusní setkání přednášejících a účastníků semináře 
(cena včetně rautu a dopravy z hotelu) 1080 Kč

Ceny jsou uváděny s DPH 

Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje.

Daňový doklad bude zaslán po připsání úhrady na účet 78-4787420217/0100. 

Datum a podpis objednatele:

Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách www.stavokonzult.cz Můžete ji zaslat 
emailem, faxem na číslo 475 602 094 nebo poštou na adresu pořadatele akce.
Obchodní podmínky - zkrácené znění. (plné znění ke stažení na www.stavokonzult.cz)
Vložné zahrnuje: účastnický poplatek zahrnuje účast na konferenci, drobné občerstvení, 
minerální vodu v celém průběhu akce. Stravování a další služby lze doobjednat.
Vložné nezahrnuje: případné náklady na parkování či ubytování v hotelu.
Storno: zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně.

Po 10. 9. 2010 činí stornovací poplatek 50 %. Po 13. 9. 2010 činí stornovací poplatek  100 %

Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

Při platbě v hotovosti v místě konání akce se vložné zvyšuje o 300 Kč včetně DPH. 

UBYTOVÁNÍ

Ubytování si účastníci zajišťují sami. 

Možnost využít nabídky hotelu:

Alessandria Hradec Králové 
třída SNP 733/2, 500 03  Hradec Králové-Slezské Předměstí 
Telefon: +420 495 777 111 • fax: +420 495 542 874 • e-mail: recepce@alessandria.cz 

Černigov Hradec Králové 
Riegrovo náměstí 1494/4, 500 02  Hradec Králové-Pražské Předměstí 
Telefon: +420 495 814 289 • fax: +420 495 521 998 • e-mail: cernigov@cpihotels.cz



PREZENTACE FIREM - PŘEDSÁLÍ

Stůl 80 x 80 cm + 2 židle ks 5 000 Kč 6 000 Kč 

Stůl 80 x 80 cm ks 4 200 Kč 5 040 Kč

El. přípojka 1 fáze 16 A ks 700 Kč 840 Kč

židle navíc ks 300 Kč 360 Kč

1 mb šířky vlastního propagačního panelu bm 4 000 Kč 4 800 Kč

1m2 volné plochy pro vystavení exponátů, pro stavbu prezentačního stánku m2 4 500 Kč 5 400 Kč

INZERCE SBORNÍK (VELIKOST STRANY 292 x 205 mm)

PR příspěvek ve sborníku akce (max.  4 strany textu včetně obrázků) podkla-
dy v elektronické formě 5 300 Kč 6 360 Kč

PR příspěvek ve sborníku akce (max.  4 strany textu včetně obrázků) součas-
ně s  komerčním vystoupením v  programu akce (cena nezahrnuje komerč-
ní vystoupení)

3 800 Kč 4 560 Kč

INZERÁTY VE SBORNÍKU (ZÁKLADNÍ FORMÁT = VELIKOST STRANY 292 X 205 mm)

barevný inzerát na poslední stránce obálky, 1 strana 10 500 Kč 12 600 Kč

barevný inzerát na druhé stránce obálky, (1. vnitřní strana sborníku) 1 strana 10 500 Kč 12 600 Kč

barevný inzerát na předposlední stránce obálky, 1 strana 9 000 Kč 10 800 Kč

barevný inzerát v redakčních stranách, 1 strana 8 000 Kč 9 600 Kč

černobílý inzerát na konci sborníku, 1 strana 2 500 Kč 3 000 Kč

výroba inzerátu na zakázku dohodou

při 2 a více inzerátech v 1 sborníku sleva 15%

DISTRIBUCE FIREMNÍCH MATERIÁLŮ

pevně spojené stránky prezentačních materiálů, fi remní publikace, brožury do formátu A4, vkládání do tašek účast-
níkům

1 materiál do 100 g (do počtu 350 kusů) ks 3 000 Kč 3 600 Kč

1 materiál od 101 g  do 250 g ks 4 000 Kč 4 800 Kč

1 materiál od 251 g do 500 g ks 5 000 Kč 6 000 Kč

každý další materiál ks 3 000 Kč 3 600 Kč

Vkládání materiálu v počtu větším než 350 kusů, příplatek k základní ceně 1 000 Kč 1 200 Kč

UMÍSTĚNÍ LOGA FIRMY V SÁLE BĚHEM KONÁNÍ AKCE

logo 2x1m na plachtě včetně výroby (podklady v elektronické podobě, CO-
REL, EPS, AI vše v křivkách), plastový nosič po akci přechází do vlastnictví ob-
jednatele

2 m2 6 500 Kč 7 800 Kč

umístění hotového loga (deska, banner - plachta), pouze po předchozí do-
mluvě 2 m2 3 500 Kč 4 200 Kč

INZERCE VE SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ

K uvedené akci bude vydán sborník příspěvků. Nabízíme v něm možnost inzerce, přijímá-
me hotová data o rozměrech strany 292 mm výška 205 mm šířka. Jedná se o čistý rozměr bez 
ořezu. Žádáme o dodržení bílého okraje - 3 mm dovnitř formátu. Data přijímáme ve formá-
tu PDF, CDR, po dohodě v dalších.

INDIVIDUÁLNÍ FORMY PREZENTACE

Lze dohodnout telefonicky či osobně na uvedených kontaktních spojeních.



VÝROBKY PRO SILNIČNÍ INFRASTRUKTURU 2010

PROGRAM SEMINÁŘE

I. DEN

9:00–9:20 Ing.  Jiří Studnička (TZÚS Praha, s.p.) - Zahájení celostátního odborného semináře, úvodní slovo; 
Revize EN 1337 mostní ložiska

9:20–9:40 Michal Hajoš (ZNAČKY PRAHA s.r.o.) - Proměnné dopravní značky - změny v legislativě a nové tech-
nologie

9:40–10:00 Ing. Miroslav Němec (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) - Studie proveditelnosti zavedení 
mýtného na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji a v silničním hospodářství v ČR

10:00–10:20 Ing. Karel Havlíček (SFDI) - Odstraňování bariér na dopravní infrastruktuře a výstavba cyklostezek

10:20–10:40  Ing. Jan Valentin, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT) - Technické podmínky pro nakládání s odpady vzni-
kajícími při výstavbě, údržbě a opravách pozemních komunikací

10:40–11:00 PŘESTÁVKA

11:00–11:20 Marian Cvrkal (SÚS Pardubického kraje) - Podpůrné informační technologie pro údržbu silnic v ČR

11:20–11:40 Ing. Vojtěch Petřík, CSc. (ÚNMZ) - Uznávání zahraničních nálezů v neharmonizované sféře

11:40–12:00 Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. (VUT Brno) - Tiché kryty vozovek

12:00–12:30 Ing. Stanislav Vaniš (TZÚS Praha, s.p.) - Zkoušení a posuzování svodidel dle EN 1337

12:30–13:30 OBĚD

13:30–13:50 Ing. František Juráň (Dopravoprojekt Brno, a.s.) - Svodidla jako výrobky pro pasivní i aktivní bez-
pečnost na PK

13:50–14:10 Ing. Milan Devera (CEGASA INTERNATIONAL) - Systém pro ochranu motocyklistů - svodidla

14:10–14:30 Ing. Karel Melcher (HICON - dopravní značení, s.r.o.) - Dopravní značky v konfrontaci s technickými 
požadavky

14:30–14:50  Ing. Irena Šašinková, CSc. (Silniční vývoj - ZDZ spol. s.r.o.) - Vodorovné dopravní značení - změny 
parametrů v čase, evropské dokumenty

14:50–15:10 PŘESTÁVKA

15:10–15:30 Thomas Spuler (Gianni Moor, Rpman Berger, mageba sa) - Automatické sledování rozvoje trhlin 
na předjatých betonových mostních konstrukcí

15:30–15:50 Ing. Jan Vysloužil (Tenzováhy s.r.o.) - Silniční váhy a kontrola zatížení silničních vozidel v ČR

15:50–16:10 Ing. Miloš Šimler (SM 7, a.s.) - Injektáž předpínacích systémů dle EN 445-447: 2002

16:10–16:30 Ing. Miroslav Kořenek (NAPKO, spol. s.r.o.) - Předpínací systémy - aplikace při rekonstrukcích mostů

16:30–17:00 Dr.-Ing. Joachim Braun (RW Sollingenger Hütte GmbH) - Kalotová ložiska RW MPE

II. DEN

8:40–9:00 René Růžička (DUOMIS) - Oprava silniční infrastruktury

9:00–9:20   Ing. Jiří Studnička (TZÚS Praha, s.p.) - Zkoušení mostních závěrů dle ETAG 032

9:20–9:40 Ing. Petr Bebčák, PhD. (VŠB - TÚ Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství) - Požárně bezpeč-
nostní řešení silničních tunelů v ČR

9:40–9:50  Ing. Jan Rašovský (CS Beton) - Protipožární uzávěr, kanalizační přepážka, systém řešení kanalizace 
v tunelech

10:00–10:30 PŘESTÁVKA

10:30–10:50  Ing. Jaroslav Dufek (PAVUS, a.s.) - Požadavky a zkoušení výrobků pro případ požáru v tunelech pod-
le harmonizovaných evropských norem

10:50–11:10  Ing. Jaroslav Soldát, Ph.D. (ZVVZ, a.s.) - Výrobky ZVVZ, a.s. pro větrání silničních tunelů

11:10–11:30 Ing. Lukáš Vodehnal (Geovap, spol.s.r.o.) - Použití laserového skeneru a georadaru v silničním hos-
podářství ČR

11:30–12:00 Ing. Jiří Studnička (TZÚS Praha, s.p.) - Závěr celostátního odborného semináře

12:00–13:00 OBĚD



DŮLEŽITÉ TERMÍNY

DO 25. SRPNA 2010

uzávěrka přihlášek (anotací) příspěvků - přihlášky příspěvku ke stažení 
na www.stavokonzult.cz
uzávěrka partnerských programů prezentace (generální partner, hlavní partner)

DO 1. ZÁŘÍ 2010

Dodání příspěvků a inzerce do sborníku
(Žádáme o dodržení strukturované formy dle šablony, která bude zaslána současně s ozná-
mením o přijetí příspěvku. Šablona bude ke stáhnutí na www.stavokonzult.cz)

DO 15. ZÁŘÍ 2010

Uzávěrka přihlášek k účasti na semináři.

DO 17. ZÁŘÍ 2010 (DO 15:00)

Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do sídla pořadatele Ústí nad Labem.

20. ZÁŘÍ 2010 (14:00–15:00)

Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do KC Aldis Hradec Králové.

Hlavní partner:

Partneři akce:

www.stirlinglloyd.cz


