Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o
památky z.s. – WTA CZ, z.s. společně s Fakultou stavební
VUT v Brně

pořádají
pod záštitami
Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu,
Ministerstva průmyslu a obchodu
a
prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc., děkana Fakulty stavební
VUT v Brně
pořádají
40. KONFERENCI

„SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2018“
A
20. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI WTA CZ

„CRRB – 20th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION
OF BUILDINGS“
která se bude konat v prostorách Fakulty stavební
VUT v Brně, Veveří 331/95
ve dnech 28. a 29. listopadu 2018.
ve spolupráci:
Česká betonářská společnost ČSSI
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě
Česká stavební společnost
ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
Národní památkový ústav
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Garant konference:
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA předseda WTA CZ
Konference je zařazena do programu akcí celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT

Poplatky na 40. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb
2018:
Typ poplatku
cena do
cena po
14. 10. 18 14. 10. 18
Aktivní účast na konferenci WTA CZ
vč. prezentace příspěvku
2.000,-Kč
2.500,-Kč
(přednášející autor)
Člen WTA CZ – účast na konferenci
2.600,-Kč
2.900,-Kč
WTA CZ bez příspěvku
Nečlen WTA CZ – účast na
3.700,-Kč
4.200,-Kč
konferenci WTA CZ bez příspěvku
Úřady, obce – účast na konferenci
1.200,-Kč
1.500,-Kč
WTA CZ
Doktorand, student – účast na
1.500,-Kč
1.700,-Kč
konferenci WTA CZ
Pracovníci NPÚ a členové ČKAIT –
1.000,-Kč
1.200,-Kč
účast na konferenci WTA CZ
Společenský večer – extra osoba
750,-Kč
750,-Kč
Účastnický poplatek na 20. konferenci CRRB 2018:
Publikace v zahraniční databázi SCOPUS v rámci CRRB 2018*)
Člen WTA CZ *)
4.900,-Kč
6.000,-Kč
Nečlen WTA CZ *)

5.900,-Kč

8.000,-Kč

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Zaměstnanci VUT platí částku
bez DPH.
*) Částka zahrnuje i účast na 40. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb
2018

Kontaktní adresy k organizaci konference:
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o
Památky, z.s. - WTA CZ, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel.: +420 221 082 397
fax: +420 221 082 629
e-mail: wta@wta.cz
internet: http://wta.cz/konference, http://crrb.wta.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 501
e-mail: wta@fce.vutbr.cz

Účastnický poplatek uhraďte:
 převodem na běžný účet pořadatele u ČSOB, číslo
běžného účtu 111 044 081/0300, variabilní symbol
12800004, specifický symbol (zaslán v rámci
potvrzovacího emailu o registraci), konstantní symbol
308.
 U převodu prosíme o uvedení jména účastníka.
 Platby proveďte do 14. 10. 2018. Daňový doklad bude
vystaven pořadatelem ihned po obdržení platby na účet a
účastníkům předán při prezenci. Po 14. 10. 2018 budou
akceptovány pouze platby se zvýšeným účastnickým
poplatkem a s předloženou kopií potvrzení o provedené
platbě při prezenci.
Vědecký výbor:
doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
prof. Dr.-Ing. Ulrich Diederichs
prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht
prof. Dr.-Ing. Rolf P. Gieler
prof. Ing. Pavlo Kryvenko, DSc.
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
David T. Biggs, P. E., S. E., Dist. M. ASCE
prof. Renato Pinto da Cunha
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.
Organizační výbor:
Ing. Magdaléna Michalčíková (kocianova.m@fce.vutbr.cz)
Ing. Jindřich Melichar (melichar.j@fce.vutbr.cz)
Ing. Michaela Dvořáková (dvorakova.m@fce.vutbr.cz)
REGISTRACE
Registrace na konferenci probíhá přes on-line formulář na
webových stránkách:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKbmKbuh
aos9jjjqn1M6wNkfeHuTppNXaw4XCVA1ROEHSgug/viewfo
rm>

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Letošní 40. konference „Sanace a rekonstrukce staveb“ bude
vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou
sanací staveb, které jsou tématicky rozčleněny do těchto
oblastí: ochrana a sanace dřevěných konstrukcí; povrchové
úpravy; restaurování kamene; sanace zdiva; sanace
betonových konstrukcí; fyzikálně chemické vlastnosti; statika a
dynamika staveb a sanace hrázděných staveb.
Pro letošní konferenci byla zvolena tato nosná témata:

1. Sanace a rekonstrukce historických a
současných staveb
2. Nové sanační materiály a možnosti jejich využití
3. Požární bezpečnost staveb
V průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci
WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou
příspěvky za jednotlivé referáty.
Společnost WTA CZ, z.s. je nositelem již v pořadí 20.
konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní
účastí pod názvem 20th CRRB - Conference on
Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které
budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto
odvětví. Po skončení konference budou vybrané vědecké
články publikovány v časopise zařazeném v databázi
SCOPUS (viz aktuální metodika VaV v České republice).
FIREMNÍ PREZENTACE
Možnosti prezentace firmy:
a) přednesení propagační přednášky do 15 minut
včetně jejího otištění ve sborníku,
b) inzerce ve sborníku SANACE a REKONSTRUKCE
STAVEB 2018, formátu A5, černobílý tisk,
c) informační stolek v rámci doprovodné výstavy
(umístění firemních exponátů, předmětů, reklamních
panelů, firemních materiálů a tiskopisů),
d) distribuce firemních materiálů,
e) kompletní služba propagace a prezentace firmy.
V případě zájmu lze získat více informací na kontaktních
adresách organizátorů konference.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

V ceně účastnického poplatku je zahrnuto:
 účast na konferenci po oba dny,
 jeden výtisk sborníku konference,
 účast na společenském večeru,
 občerstvení v průběhu konference,
 účast na exkurzi do Jurkovičovy vily.

V rámci 40. konference WTA CZ
„SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2018“
bude dne 29. listopadu 2018 pro účastníky připravena
exkurze do Jurkovičovy vily.

V ceně účastnického poplatku není zahrnuto:
 ubytování.
Na konferenci bude možné zakoupit vydané překlady Směrnic
WTA a sborníky z předcházejících konferencí.
Parkování:
Parkování je možné v okolí areálu Fakulty stavební, při ulici
Veveří.
Individuální doprava:
hlavní nádraží ČD: tram 12 – zastávka Konečného nám.,
přestup tram 11, 3 – zastávka Rybkova
autobusové nádraží Zvonařka: tram 12 – zastávka Konečného
nám., přestup tram 11, 3 – zastávka Rybkova
TERMÍNY
Přijetí abstraktů odborných příspěvků na
konferenci WTA CZ anebo CRRB 2018

31. 7. 2018

Dodání kompletních odborných a
propagačních článků na konferenci,
včetně inzerce do sborníku:

14. 10. 2018

Příjem účastnického poplatku konference

18. 11. 2018

Průběžné informace (seznamy přednášejících osob, pokyny
pro psaní příspěvků, podklady firemních prezentací, kontakty
na ubytování aj.) budou pravidelně aktualizovány na webových
stránkách konference www.wta.cz/konference.

Podrobnější informace o plánované exkurzi budou účastníkům sděleny v den
konání konference.

