VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE
ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU
PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA
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Konference
s mezinárodní účastí

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014
spojené s výstavou
BETON 2014

26. a 27. listopadu 2014
Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS

CÍL A CHARAKTER 21. BETONÁŘSKÝCH DNŮ
21. Betonářské dny (BD 2014) jsou koncipovány tak, jako v předchozích ročnících v časovém rozsahu 1,5 dne. Pro účastníky bude připraven jak zajímavý
program odborných přednášek a posterů, tak i atraktivní rozšíření programu
v sekci Vyzvané přednášky. Tyto příspěvky budou zaměřené zejména na české
prostředí a trh. BD nabídnou i bohatý společenský program, tematickou výstavu
a v neposlední řadě i dostatek prostoru pro odborné diskuze, neformální obchodní jednání a přátelská setkání. ČBS se bude snažit, aby očekávaných 300
účastníků 21. Betonářských dnů 2014 v Hradci Králové se cítilo minimálně stejně
dobře jako v minulých letech.
Betonářské dny jsou tradičně především výroční, průřezovou a bilanční konferenční akcí, která si klade v odborné rovině za cíl seznámit účastníky s nejvýznačnějšími betonovými konstrukcemi uplynulého roku v ČR i v zahraničí a s nejdůležitějšími technickými novinkami v oboru betonových konstrukcí. Níže naleznete
vypsané tematické okruhy pro letošní ročník. V sekci F, lze opět prezentovat
nejen realizované, ale i budoucí a připravované projekty. Těšíme se na váš zájem,
na kvalitní anotace odborných příspěvků a na vaši aktivní účast!

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
21. Betonářské dny se uskuteční 26. a 27. listopadu 2014 (ST + ČT)
v KC Aldis, Hradec Králové

VĚDECKÝ VÝBOR
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – předseda
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA,
Ing. Milan Kalný
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Ing. Pavel Šourek,
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA
Ing. Michal Števula, Ph.D.
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.

POŘADATEL
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

TEMATICKÉ OKRUHY
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Vyzvané přednášky
Historie betonového stavitelství v ČR
Výzkum a technologie
Modelování a navrhování
Beton a udržitelný rozvoj
Významné projekty a realizace:
F1 Budovy
F2 Mosty
F3 Tunely a podzemní stavby
F4 Vodohospodářské stavby
F5 Jiné konstrukce (popř. prefabrikované prvky,
nové výrobky pro beton apod.)
Rekonstrukce, revitalizace, konverze a sanace
Normy, předpisy, certifikace

UZNÁNÍ PUBLIKACE PŘÍSPĚVKŮ VÝZKUMNÉHO,
VÝVOJOVÉHO A INOVAČNÍHO CHARAKTERU
Vědecký výbor ČBS se rozhodl zvýšit uznání příspěvků výzkumného, vývojového a inovačního charakteru prezentovaných na 21. Betonářských dnech
2014 širší, i mezinárodní technickou a vědeckou veřejností tím, že některé
příspěvky budou uveřejněny ve vědeckém časopise zařazeném v databázi
Thomson Reuters (SCOPUS). Podmínkou zařazení do databáze je předložení
anglické verze příspěvku a jejího recenzování. Autoři tak mají (dobrovolnou)
možnost své články vypracovat nejen v českém, ale také anglickém jazyce
(4 strany). Publikační náklady s uveřejněním tímto nadstandardním způsobem
budou promítnuty do speciálního vložného, jehož výše ještě bude upřesněna.
Vědecký výbor za výše uvedeným účelem vyzývá autory příspěvků přednostně
v sekcích C až G k vypracování (nepovinnému) článků i v anglické verzi, vítány
budou ale anglické verze i u příspěvků ostatních sekcí. Vzory článků pro CZ a EN
verzi a příslušné instrukce budou autorům příspěvků rozeslány s vyrozuměním
o zhodnocení anotací do poloviny července 2014.

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014
26. a 27. listopadu 2014, Hradec Králové

PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU
Pořadatel konference vyzývá k zaslání anotace odborného příspěvku (výhradně
v českém jazyce!). Téma příspěvku by mělo korespondovat s vypsanými tematickými okruhy. Příspěvky by měly být dosud nepublikované, autorsky původní
a obsahově co nejpřínosnější.
Příjem anotací je otevřen do 30. června 2014, a to výhradně on-line prostřednictvím webové stránky www.cbsbeton.eu.
Pro ty hodnotné příspěvky, které vědecký výbor z důvodů omezeného času nebude schopen umístit do programu přednášek, bude organizována sekce posterů.
Hlavní autor může vyjádřit preferenci formy posteru, o formě prezentace příspěvku (přednáška vs. poster) ale rozhoduje vědecký výbor. Všechny články k realizovaným přednáškám i posterům budou publikovány ve sborníku konference.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ON-LINE ZASLANÉ ANOTACE
Zaslaná anotace musí obsahovat tyto údaje:
❚ Vyplněné údaje o hlavním autorovi, plná jména a tituly i u všech
spoluautorů
❚ Název odborného příspěvku (max. 60 písmen)
❚ Příslušné označení tematického okruhu, ke kterému anotace přísluší
❚ Vyjádření vůle vypracovat článek i v anglické verzi (verze CZ je povinná)
❚ Preferovanou formu prezentace: přednáška/poster
❚ 3 až 5 klíčových slov
❚ Vlastní text anotace v rozsahu 200 až 300 slov
❚ Informaci, zda je hlavní autor členem ČBS
Upozornění: Pořadatel konference jedná za kolektiv autorů pouze s uvedeným hlavním autorem příspěvku. Výhradně na jeho osobu se vztahuje sleva
na vložném. Pokud hlavní autor neoznámí organizátorovi konference jinou
osobu, očekává se, že hlavní autor osobně přednese přednášku, nebo zajistí
výrobu a instalaci posteru (max. 2 ks/osobu!).

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
30. června 2014
15. července 2014
3. září 2014
10. září 2014
30. září 2014

Uzávěrka příjmu anotací odborných příspěvků
Vyrozumění o zhodnocení anotace, zaslání pokynů
k vypracování článku
Online přihlašování výstavy BETON 2014
Distribuce konečné pozvánky s přihláškou na 21. BD 2014
Doručení plného textu článku

UZÁVĚRKA ZASLANÝCH ANOTACÍ: 30. ČERVNA 2014!

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014
26. a 27. listopadu 2014, Hradec Králové

MOŽNOSTI FIREMNÍ PREZENTACE
A VÝSTAVA BETON 2014
Možnosti firemní prezentace jsou především na výstavě BETON 2014 a dále
mj. na pozvánkách na 21. BD 2014, v konečném programu a ve sborníku
přednášek apod. Výčet možností firemní prezentace a veškeré další podrobnosti budou uvedeny ve speciální pozvánce pro vystavovatele na výstavu BETON 2014. Tyto informace včetně on-line přihlášky budou dispozici
i na webových stránkách www.cbsbeton.eu. V případě Vašeho aktuálního
zájmu o firemní prezentaci se obraťte na sekretariát konference co nejdříve
i přímo.
Výstava výrobků, technologií a firem zabývajících se betonem a betonovými konstrukcemi proběhne souběžně s konáním konference v prostorných
foyerech jednacích sálů Kongresového centra Aldis. Zájemci o účast na výstavě mohou kontaktovat organizátora ihned, nebo prostřednictvím přihlášky
na samostatné pozvánce pro vystavovatele na výstavu BETON 2014, která
bude rozesílána v průběhu srpna 2014. Informace o výstavě a on-line přihláška
s možností přímého výběru polohy stánku/stolu na výstavě budou k dispozici
na www.cbsbeton.eu 3. září 2014.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Společenský program 21. Betonářských dnů 2014 je v jednání. Obvyklý zahajovací „předvečer“ s vyhodnocením soutěží ČBS se letos konat nebude a předání cen proběhne v rámci programu hlavního večera 26. listopadu 2014.
Podrobnosti k dalšímu programu budou uvedeny v konečné pozvánce.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Odborný program/ produkce: Česká betonářská společnost ČSSI
 Samcova 1, 110 00 Praha 1
☎ +420 222 316 195, +420 775 124 100, +420 605 325 366
+420 222 311 261
johova@cbsbeton.eu, vich@cbsbeton.eu, stevula@cbsbeton.eu
URL www.cbsbeton.eu

VYBRANÉ AKCE ČBS ČSSI V ROCE 2014
KONFERENČNÍ AKCE
1. až 2. října 2013
10. CCC Středoevropský betonářský kongres LIBEREC 2014
„Concrete Offers for the Period of Economic Recovery“
26. až 27. listopadu
21. Betonářské dny, KC Aldis, Hradec Králové
2014
ŠKOLENÍ
18. června 2014
Školení Technologie betonu 2 B3 (Praha)
CYKLY PŘEDNÁŠEK
10. června 2014
85. BÚ BETONÁŽ POMOCÍ VRTULNÍKU
(Ing. Jiří Žihlo, jednatel a ředitel společnosti, TBG Plzeň
Transportbeton s.r.o.)
ČLENSKÁ SCHŮZE
10. června 2014
Masarykova kolej, (Thákurova 1, Praha 6)

