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26. BETONÁŘSKÉ 
DNY
Konference organizovaná Českou be-
tonářskou společností (ČBS), na níž se 
v  České republice schází největší po-
čet odborníků v  oblasti betonu, se le-
tos konala 20. a 21. listopadu a po pěti 
letech se vrátila do kongresového cen-
tra Aldis v  Hradci Králové. Na  mno-
hým účastníkům známém místě přivítal 
úvodním slovem všechny přítomné no-
vý předseda ČBS Ing. Pavel Kasal, kte-
rý poděkoval za výbornou práci svému 
předchůdci doc.  Ing.  Jiřímu Kolískovi, 
Ph.D. Výkonný ředitel Ing. Vladimír Ve-
selý představil aktivity pořádající organi-
zace za  rok 2019 (zajištění odborných 
seminářů a  školení, např. Vodonepro-
pustné betonové konstrukce, Techno-
logie a provádění betonových konstruk-
cí, Transportní kotvy, Pohledový beton; 
uspořádání pěti Betonářských odpole-
dní; organizace odborných exkurzí ad.) 
a plánované činnosti pro rok 2020. Spo-
lečně pak jmenovali nového čestného 
člena ČBS, kterým se v  letošním ro-
ce stala Ing. Milada Mazurová (Článek 
Ing. Milady Mazurové o historii techno-
logie betonu si můžete přečíst na str. 20, 

pozn. red.). Úvodní vstup mile zpříjem-
nilo vystoupení saxofonového kvarteta 
Saxtet ze ZUŠ Střezina.

Odborný program přednášek, jež by-
ly prezentovány ve  dvou sálech, za-
čal dvěma vyzvanými příspěvky zahra-
ničních hostů. První z  nich s  názvem 
Design and Construction of the Brenner 
Base Tunnel, přibližující výstavbu 55 km 
dlouhého tunelu mezi rakouským 
Innsbruckem a  italským Franzensfeste, 
přednesl profesor Konrad Bergmeister. 
Druhá vyzvaná přednáška s  názvem 
Updated shear provisions for the  
next generation of EN 1992 prezentova-
ná profesorem Aureliem Muttonim pood-
halila přípravu nové generace eurokódů.

Během dvou dnů následovala pre-
zentace cca 40 odborných přednášek 

rozdělených do několika sekcí (Mosty, 
Výzkum a  technologie, Modelování 
a  navrhování, Realizované stavby  
a řešení technických problémů na stav-
bách) a  nechyběla ani sekce me-
zinárodní, na  které vystoupili profe-
sor Victar V. Tur, Dr.  Inessa Paulava 
a Assoc. Prof. Andrei Tur. Cyklus odbor-
ných přednášek již tradičně doplnilo 29 
posterů vystavených hned vedle hlav-
ního přednáškového sálu, díky nimž se 
mohli zájemci blíže seznámit se zajíma-
vými českými, slovenskými a zahranič-
ními projekty. Součástí konference byla 
i výstava BETON 2019, na níž se pre-
zentovalo cca dvacet společností půso-
bících na trhu betonového stavebnictví.

Pozornost byla věnována také mla-
dým a  nadějným studentům, kteří si 
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Budovy Vynikající bakalářská práce Bc. Vojtěch Starý
Využití BIM dat pro definici zatížení statického modelu 
konstrukce

FSv ČVUT v Praze

Inženýrské 
konstrukce

Vynikající bakalářská práce Bc. Jiří Keclík
Návrh spřaženého ocelobetonového dálničního mostu 
s využitím prefabrikovaných prvků desky

FSv ČVUT v Praze

Zvláštní uznání poroty Bc. Vít Němčic
Sanace a rekonstrukce silničního trámového mostu 
z prefabrikovaných nosníků

FAST VŠB-TU Ostrava

Technologie 
betonu

Vynikající bakalářská práce Bc. Danila Fakhri
The Application of Industrial Robots in Concrete 
Formwork Fabrication

FSv ČVUT v Praze

Zvláštní uznání poroty Bc. Lukáš Kavka
Efekt aplikace jemných organických vláken  
do kompozitů s cementovou matricí

FAST VUT v Brně
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Budovy Vynikající diplomová práce Ing. Jan Janata Provozně-administrativní budova s vazníky FSv ČVUT v Praze

Inženýrské 
konstrukce

Vynikající diplomová práce Ing. Pavel Vrba Most Brunsbecke na A45 FSv ČVUT v Praze

Zvláštní uznání poroty Ing. Martina Kratochvílová Lávka pro pěší přes hluboké údolí FAST VUT v Brně

Technologie 
betonu

Vynikající diplomová práce Ing. Adam Čítek
Experimentální ověřování betonových prvků zesílených 
pomocí UHPC

FSv ČVUT v Praze

Zvláštní uznání poroty Ing. Ondřej Pikna
Studium možností redukce objemových změn  
a vývoje hydratačních teplot v betonech

FAST VUT v Brně
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Navrhování 
a konstrukce 
staveb z 
betonu

Vynikající dizertační práce Ing. Jan Nováček, Ph.D.
Analýza zesilování železobetonových desek  
s ohledem na mezní stav protlačení

FAST VUT v Brně

Zvláštní uznání poroty Ing. Tomáš Bittner, Ph.D. Experimentální ověřování prvků z textilního betonu
Kloknerův ústav ČVUT 
v Praze
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převzali ocenění za  své bakalářské, 
diplomové a  dizertační práce z  ob-
lasti betonu. Vítězná dizertační práce 
s  názvem Analýza zesilování železo-
betonových desek s ohledem na mez-
ní stav protlačení byla autorem v rám-
ci závěrečné sekce také prezentována. 
Seznam studentů a jejich závěrečných 
prací je uveden v tab. 1.

Společenským večerem, který se 
konal také v kongresovém centru Aldis, 
se nesly otázky a úvahy týkající se nad-
cházejících výzev pro beton v  oblasti 
problematiky udržitelného rozvoje.

Děkujeme ČBS, zejména Petře 
Johové a  Jiřímu Víchovi, za  organiza-
ci letošních Betonářských dnů a již ny-
ní se těšíme na  27. Betonářské dny 
v příštím roce. 

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, KONZULTAČNÍ ČINNOST A DIAGNOSTIKA VE STAVEBNICTVÍ

Konstrukce pozemních staveb  Zakládání staveb  Hlavní a mimořádné prohlídky mostů     Zatěžovací zkoušky  Technický dozor a supervize staveb 

Certifikace systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

PONTEX, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel.: 244 462 219, 244 062 215, e-mail: pontex@pontex.cz

Mosty a lávky pro pěší  Dálnice, silnice, místní komunikace  Diagnostický průzkum konstrukcí  Objekty elektro  Inženýrské konstrukce 

Bez názvu-1   1 6.8.2018   15:21:55
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81 Nový předseda ČBS Ing. Pavel Kasal (vlevo) 
se zdraví s účastníky konference 2 Výkonný 
ředitel ČBS Ing. Vladimír Veselý 3 Přednáškový 
sál v konferenčním centru Aldis v Hradci 
Králové 4 Saxtet ze ZUŠ Střezina 5 Nová 
čestná členka ČBS Ing. Milada Mazurová  
s Ing. Michalem Števulou 6 Z výstavy Beton 
2019, která se konala v předsálí 7 Předseda 
poroty soutěže studentských prací prof. Vladimír 
Benko 8 Autor vítězné dizertační práce Ing. Jan 
Nováček (druhý zprava) při převzetí ocenění
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