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Ve dnech 1. a 2. října t. r. proběhl v krás-

ných prostorách nově zrekonstruované li-

berecké Oblastní galerie 10. mezinárod-

ní kongres středoevropských zemí CCC 

pod názvem „Concrete offers for the pe-

riod of economic recovery“. Letos byla 

pořadatelem akce konané střídavě v Ra-

kousku, České republice, Maďarsku, 

Chorvatsku a Polsku, Česká betonářská 

společnost ČSSI.

Jednání konference se zabývalo třemi 

aktuálními tématickými okruhy:

1 –  new projects in the central European 

infrastructure network

2 – concrete structures corresponding 

to present-day economic conditions

3 – advanced structural systems and 

technologies in buildings, industrial 

and water constructions

V programu bylo postupně v sedmi sek-

cích předneseno 36 odborných příspěv-

ků a  v  sekci posterů bylo prezentováno 

dalších sedm prací. Na  přípravě všech 

prezentací se podíleli odborníci z  třinác-

ti zemí Evropy, Ameriky a Asie. 

Tradičně byla významná část příspěv-

ků zaměřena na otázky návrhu, realizace 

a údržby mostních konstrukcí. Poslucha-

če překvapilo, jak intenzivní je v posled-

ních letech výstavba dopravní infrastruk-

tury a  mostů v  Polsku. Robert Toczkie-

wicz uvedl, že ročně je dokončováno až 

300 nových mostů. Konstrukce a  po-

stup výstavby čtyř z nich o rozpětí 136 až 

180 m popsal ve svém vystoupení. Pro-

fesor Manfred Keuser ve své přednáš-

ce zdůraznil význam podrobného a dlou-

hodobého sledování mostních konstruk-

cí před tím, než se rozhodne o jejich ná-

kladné rekonstrukci nebo dokonce úplné 

demolici a výstavbě nové konstrukce. Při 

dobré znalosti stavu použitých materiálů, 

chování sledované konstrukce a podrob-

ném vyhodnocení zatížení, které most 

musí opakovaně přenášet, není často 

nutné k  tak finančně náročným krokům 

přistupovat. Současná úroveň poznatků 

v této oblasti již umožňuje vytvořit vhodné 

inženýrské nástroje pro pečlivá posouze-

ní a následná zodpovědná rozhodnutí.

Několik vystoupení bylo zaměřeno 

na  dlouhodobé změny v  chování beto-

nových konstrukcí v  důsledku dotva-

rování a  smršťování betonu. Opakova-

ně přednášející upozorňovali také na vý-

znam ekonomického posuzování betono-

vých konstrukcí z  hlediska celého jejich 

lů a konstrukcí či prezentované praktické 

zkušenosti by pro ně byly určitě zajímavé. 

Společenský večer kongresu byl pořá-

dán v atraktivním prostředí hotelu Ještěd 

vysoko nad městem. Neobvyklý tvar be-

tonové konstrukce hotelu na vrcholu Ješ-

tědu i jeho zrekonstruované dobové inte-

riéry všichni obdivovali.

Fotografie přednášejících i  posluchačů 

v  krásném prostředí secesní „bazénové 

haly“ a  přátelskou atmosféru společen-

ského večera si mohou zájemci prohléd-

nout na webových stránkách České be-

tonářské společnosti.

Na  příští kongres CCC2015, už jede-

náctý, který se bude konat v rakouském 

Hainburgu 1. a 2. října příštího roku, po-

zval všechny přítomné Michael Pauser, 

president Rakouské společnosti pro kon-

strukční technologie.

Jana Margoldová, redakce

životního cyklu a vztahu k životnímu pro-

středí, jak z pohledu energetické nároč-

nosti zdrojových surovin a  výstavby, tak 

i  jejich údržby, četnosti nutných oprav, 

případné demolice a možné recyklace. 

Účast na  kongresu byla bohužel vý-

znamně nižší než na  jeho předchozích 

devíti ročnících. Škoda, že nepřijelo ví-

ce účastníků ze stavebních společnos-

tí, protože mnohé diskutované poznat-

ky z vývoje a výzkumu v oblasti materiá-
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26. a 27. listopadu 2014
Hradec Králové, 

Kongresové centrum ALDIS

Konference 

s mezinárodní účastí 
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spojené s výstavou 

BETON 2014

POZVÁNKA NA AKCI

TEMATICKÉ OKRUHY

❚ VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

–  Konstrukce z vláknobetonu – radosti 
i starosti – Ing. Radomír Pukl, CSc. (ČR)

–  Nuttlar Bridge – The highest bridge 
in Nordrhein-Westfallen 
– Dr. Hans Grassl (Německo)

–  Old and recent concrete structures 
in Turin – Prof. Francesco Biasioli (Itálie)

❚ VÝZKUM A TECHNOLOGIE

❚ MODELOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ

❚ BUDOVY 

❚ MOSTY 

❚ TUNELY A DALŠÍ REALIZACE 

❚ NORMY A PŘEDPISY

KONTAKT A DALŠÍ INFORMACE

Česká betonářská společnost ČSSI
Czech Concrete Society
Samcova 1, 110 00 Praha 1
e-mail: cbsbeton@cbsbeton.eu
web: www.cbsbeton.eu
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