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Střed 11 m vysokého atria tvoří tři skupiny  
podpěr připomínajících kmeny stromů v kvalitě 
pohledového betonu třídy SB 4. Každá z nich se 
skládá z tří hranatých sloupů, které se přibližně  
v dolní třetině kříží. V souladu s požadovanou 
kvalitou pohledového betonu je po celé výšce 
sloupu viditelná jen jedna spára ze spoje panelů. 
Kromě ní nejsou vidět žádné upevňovací šrouby, 
otvory po spínání ani spoje od bednicích desek.
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28. BETONÁŘSKÉ DNY 2022

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 19. a  20. května 2022 se po 
dvou letech kontaktů prostřednictvím 
webových platforem uskutečnilo opět 
osobní setkání širší betonářské a  sta
vařské komunity na 28. Betonářských 
dnech. Konference, jejímž organizáto
rem je Česká betonářská společnost 
ČSSI, se uskutečnila v  pražském hote
lu Aquapalace v Čestlicích pod záštitou 
Ing. Jozefa Síkely, ministra průmyslu 
a  obchodu, Ing. Radka Mátla, generál
ního ředitele Ředitelství silnic a  dálnic 
ČR, Ing. Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu  
podnikatelů ve stavebnictví v ČR, a Ing.  
Adama Vokurky, Ph.D., prezidenta Čes
kého svazu stavebních inženýrů. Koná   
ní akce podpořili čtyři partneři: Allplan 
Česko s.r.o., Českomoravský beton, a.s., 
IDEA StatiCa s.r.o. a JORDAHL & PFEIFER 
Stavební technika, s.r.o. Konference by
la souběžně doprovázena výstavou Be
ton 2022, na níž byli přítomni zástupci 
třinácti společností působících na trhu 
betonového stavebnictví.

174 účastníků konference z  České 
a Slovenské republiky, Rakouska a Špa
nělska si během dvou dnů se zájmem 
vyslechlo celkem 32 příspěvků zahrnu
jících informace o  významných beto
nových stavbách z  posledního období 
a  o  aktuálních tématech týkajících se 
rozvoje a budoucnosti betonářské pro
fese. Prezentován byl ultra vysokohod
notný beton (UHPC – ultrahighperfor
mance concrete), a to jak principy jeho 
navrhování, tak i jeho výroba a konkrét

ní užití. Zároveň byla představena nová 
publikace z  řady technických pravidel, 
kterou v květnu ČBS na téma UHPC vy
dala. Nechyběly ani příspěvky týkají
cí se populárního 3D tisku a  přednáš
ky zabývající se nadcházejícími směry 
a změnami v materiálové základně be
tonu (směsné cementy), v  postupech 
navrhování (Eurokódy) a v používaných 
nástrojích projektování (BIM). Inspira
tivní nepochybně byla i  vyzvaná před
náška zahraničního hosta konference 
Dr. Davida FernándezOrdóñeze, gene
rálního tajemníka fib s názvem Eugène 
Freyssinet: „I was born a builder”.

V  rámci konference byli jmenová
ni čestnými členy ČBS prof. Dipl.Ing.  
Dr. Vladimír Benko, PhD., a  doc. Ing. 
Jan Vodička, CSc., a  byla předána 
ocenění vítězům studentských soutěží 
ČSB (přehled oceněných studentů byl 
uveden v  Betonu TKS 4/2021). Konfe
rence účastníkům nabídla i velice žáda
nou příležitost k neformálním setkáním 
a  diskuzím během přestávek a  spole
čenského večera.

Velké díky za organizaci letošních 
Betonářských dnů patří zejména Petře 
Johové a  Jiřímu Víchovi. Atmosféra 
a průběh konference byly příjemným 
zážitkem a  pro pořadatele motivací 
k pokračování v této formě konferen
ce i v budoucnu. 

Připravil Ing. Vladimír Veselý
výkonný ředitel ČBS ČSSI
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1 Vyzvaná přednáška generálního tajemníka fib Dr. Davida 
FernándezOrdóñeze s názvem Eugène Freyssinet: „I was 
born a builder” 2 96letý neúnavný průkopník předpjatého 
betonu Ing. Jan Vítek DrSc. u registrace, po přednáškách 
jel domů metrem 3 Nově jmenovaný čestný člen ČBS prof. 
Dipl.Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. 4 Zástupci ČBS s autory 
oceněných studentských prací


