
A K T U A L I T Y  ❚  T O P I C A L  S U B J E C T S

Ve dnech 11. a 12. dubna 2019 se v jih-
lavském hotelu Gustav Mahler konal 
již 16. ročník konference Technologie 
a  provádění. Do  názvu tradiční konfe-
rence o technologii betonu byl v tomto 
roce poprvé přidán pojem provádění, 
bez něhož by se technologické inovace 
nedaly aplikovat v praxi.

Nosným tématem letošní konferen-
ce byla kvalita a trvanlivost betonových 
konstrukcí. V úvodních vyzvaných před-
náškách byla podrobně probrána prob-
lematika předpjatých segmentových 
a  spínaných konstrukcí, koroze před-
pínací výztuže a  její podíl na  haváriích 

mostů v poslední době včetně informa-
ce o  stavu vybraných mostních kon-
strukcí na  dálnicích v  ČR. Tato aktuál-
ní, otevřeně prezentovaná témata byla 
účastníky hodnocena jako velmi přínos-
ná a potřebná. V dalších sekcích konfe-
rence zazněly informace o UHPC (a  to 
jak z  oblasti navrhování, tak i  konkrét-
ního využití) a  také o  odolnosti betonu 
proti mrazu, chemickým rozmrazovacím 
látkám a  síranům včetně postupů pro 
testování míry účinků prostředí na kon-
krétní betony. Velmi zajímavou sekcí byla 
i  ta, jež byla věnována opravám beto-
nových konstrukcí. Tématem závěreč-

né přednášky bylo představení  lumi-
niscenčního kameniva do betonu, které 
lze použít např. na  povrch cyklostezek 
jako dopravní značení či navigace pro 
chodce v rámci intravilánů měst a obcí.

Zajímavým zpestřením pro účastníky 
bylo i  zahájení společenského večera 
koncertem dechového kvinteta ZUŠ Jih-
lava v kostele Povýšení sv. Kříže. 

Děkujeme České betonářské spo-
lečnosti, zejména Robertu Coufa-
lovi, Petře Johové a  Jiřímu Víchovi, 
za skvělou organizaci a již nyní se těší-
me na příští ročník… 

připravil Vladimír Veselý, redakce
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1 Doc. Jiří Kolísko, Ph.D., předseda ČBS ČSSI při přednášce o problémech předpjatých a segmentových spínaných konstrukcí  
2 Pohled do sálu 3 Ing. Jan Hromádko při přednášce s názvem Předpjaté konstrukce na stavbách ŘSD 4 Koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
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• SLEVA PRO ČLENY ČBS

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ 

Školení systému ČBS AKADEMIE

TRANSPORTNÍ KOTVY
  
 

25. září 2019  
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 550/1, Praha 6

TRANSPORTNÍ KOTVY
POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ 

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

Česká betonářská společnost připravila nové školení z řady 
ČBS Akademie s názvem TRANSPORTNÍ KOTVY, které navazuje 
na nedávno vydanou stejnojmennou směrnici (TP ČBS 06). 
Německý originál této směrnice (VDI/BV-BS 6205) vznikl na základě 
ofi ciálního dotazu odborníků ze stavební praxe na Evropskou 
komisi ohledně platnosti a výkladu strojní směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/42/ES ve vztahu k transportním kotevním 
systémům a transportu betonových dílců. Školení je určeno nejen 
výrobcům prefabrikovaných dílců a výrobcům transportních 
systémů, ale i projektantům a uživatelům. O absolvování školení 
bude účastníkům vystaveno potvrzení. V rámci projektu 
celoživotního vzdělávání získají účastníci příslušný počet 
bodů přidělený akreditační komisí ČKAIT.

Více informací naleznete na www.cbsbeton.eu

Termín konání: 25. září 2019

Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
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