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voľnosti χ0,05. Stupeň voľnosti χ0,05 sa stanoví podľa (8) ako 

súčin činiteľa jednostranného tolerančného intervalu K  [6] 

a smerodajnej odchýlky jasu σb. Činiteľ jednostranného to-

lerančného intervalu K sa (na strane bezpečnosti) odhadol 

pre rozsah výberu m = 106 na hodnotu 1,7 [-].
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Dolný tolerančný interval, resp. 5% kvantil reprezentuje per-

centuálnu hodnotu inverzného jasu, v  porovnaní s  ktorým 

95 % obrazových bodov vzorky dosahuje vyšší inverzný jas.

Metóda si vyžaduje spresnenie techniky snímkovania po-

vrchov skúšobných telies (čas, vzdialenosť a  expozícia) pre 

dosiahnutia čo najväčšieho množstva dát (meraných bodov) 

a zväčšenie dynamického rozsahu snímku. Ako vhodné sa ja-

ví aj vytvorenie databázy hrúbok membrány a  ich jasu v ur-

čitom veku vzorky, ktoré by slúžili pre zatriedenie plôch s do-

statočnou a nedostatočnou mierou ošetrovania nástrekom.

V experimentálnej časti sa metóda použila na hodnotenie 

ošetrovania vzoriek pomocou nástreku parafínovou emul-

ziou Masterkure 216.

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ

Počas experimentálnej časti boli doskové skúšobné telesá 

rozmerov 225 × 335 × 70 mm vystavené pôsobeniu okolité-

ho prostredia simulujúceho letné betonáže. Použila sa kom-

binácia okrajových podmienok – teplota 35 °C, relatívna vlh-

kosť vzduchu 30 % a rýchlosť prúdenia vzduchu 3 km/h. Po-

Následující informace se týká změn, které nastaly v České 

betonářské společnosti ČSSI.

První je změnou personální. Dlouholetý výkonný ředitel Ing. 

Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, se rozhodl ukončit své půso-

bení v kanceláři ČBS a bude se věnovat nadále svým aktivi-

tám. Od 1. května 2014 jej plně zastupuje Ing. Michal Števu-

la, Ph.D., jehož nominaci schválil výbor ČBS. V sekretariá tu 

ČBS i nadále zůstávají dlouholetí a osvědčení pracovníci Bc. 

Petra Johová a Mgr. Jiří Vích. 

Další změnou je nové uspořádání vztahu a spolupráce me-

zi ČBS a ČBS Servis, s. r. o., v které měla ČBS svůj podíl 

a která dlouhodobě pro ČBS vykonávala řadu aktivit. Čin-

nost společnosti ČBS Servis, s. r. o., byla ukončena a ČBS 

převedla tento svůj podíl v  ČBS Servis, s.  r.  o., Ing. Šrů-

movi. Následně byla ČBS Servis, s. r. o., přejmenována na 

ACONSE CZ, s. r. o. V současné době jsou společnosti ČBS 

ČSSI a ACONSE CZ, s. r. o., na sobě zcela nezávislé a ne-

vyvíjejí společné aktivity. ČBS bude organizovat své činnos-

ti vlastními silami, popřípadě ve spolupráci s dalšími subjek-

ty. Těmito změnami však nedochází k nějaké zásadní změ-

ně v činnosti ČBS ČSSI. 

Česká betonářská společnost bude i nadále pořádat a při-

pravovat konferenční akce Betonářské dny, Technologie be-

tonu či mezinárodní betonářskou konferenci CCC. Dále bu-

dou připravovány semináře či školení z oblasti technologie, 

provádění a navrhování betonových konstrukcí, na které je 

odborná veřejnost zvyklá. 

Zároveň budou připravovány nové akce na další témata, 

jako jsou např. pohledové betony a bílé vany s předpoklá-

danou aktualizací již vydaných publikací. Nedílnou součás-

tí programu ČBS zůstanou i Betonářské úterky a Technolo-

gické úterky. 

Věříme, že nové změny zajistí pokračování aktivit ČBS ze-

jména na poli informačního servisu široké betonářské obci. 

Zároveň je na místě vyslovit veliký dík Ing. Vlastimilu Šrůmo-

vi za práci, kterou v minulých letech odvedl „v dresu“ ČBS. 

Za ČSB ČSSI Jiří Kolísko, 

předseda ČBS ČSSI, 

e-mail: kolisko@klok.cvut.cz

Za redakci Michal Števula, 

člen výboru ČBS ČSSI, 

e-mail: stevula@cbsbeton.eu

Aktuální kontakty do kanceláře ČBS:

Česká betonářská společnost ČSSI 

Samcova 1

110 00 Praha 1

tel.: 222 316 195

Petra Johová

tel.: 775 124 100

e-mail: johova@cbsbeton.eu

 

Jiří Vích

tel.: 605 325 366

e-mail: vich@cbsbeton.eu
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