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20 LET ČESKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI 

❚ 20TH ANNIVERSARY OF CZECH 

CONCRETE SOCIETY
Tato příloha je připomenutím důvodů a okolností vzniku České betonářské společnosti ČSSI před dvaceti lety a současně přibližuje některé hlavní činnosti a projekty 

ČBS, a  to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Pro první roky existence ČBS bylo příznačné hledání stabilního statusu společnosti, výrazné změny členské 

základny a značné aspirace, které rychle přerostly reálný potenciál vedení společnosti daný tehdy činností pouze na dobrovolné bázi. Po roce 2000 zaznamenala 

ČBS rychlý rozvoj umožněný i růstem stavební výroby a celého hospodářství. Posledních pět let ekonomické stagnace a útlumu stavebnictví znamená i pro ČBS 

náročné období hledání nových cest ke stabilitě a uplatnění na stavebním trhu ČR. ❚ This supplement describes the principal reasons and circumstances which 

lead to establishing the Czech Concrete Society (ČBS) 20 years ago and some of its principal activities and projects, both internal and international. It deals also 

with factors and problems that were typical for the first years of ČBS work: searching for a steady status, significant changes in the ČBS membership and extensive 

aspirations that soon grew over the possibilities of the leading officers – volunteers. Since 2000 ČBS had been developing steadily and rapidly, thanks to the fact of 

increasing domestic construction production and engineering and also thanks to the growth of the whole Czech economy. In last 5 years the ČBS has been facing 

impacts of considerable downturn of the Czech construction market, thus is also searching for its stability and efficiency in the years to come. 

20 LET ČINNOSTI  ČBS V   PODMÍNKÁCH 

STAVEBNÍHO TRHU ČR

Členové a vedení České betonářské společnosti ČSSI (ČBS) 

si spolu s širší technickou veřejností v  roce 2013 připomí-

nají dvacetileté výročí založení v podmínkách ČR poměrně 

významné odborné společnosti. Členové a příznivci ČBS si 

zároveň připomínají i širší souvislosti dvaceti let činnosti té-

to společnosti v podmínkách specifického trhu stavebních 

informací ČR, a tedy reflektují i význam ČBS ve vývoji be-

tonového stavitelství a celého stavebnictví samostatné ČR v pore-

volučním období od počátku 90. let 20. století. České stavebnictví 

prochází v současnosti, po dvaceti letech od založení ČBS, s nímž 

byla spjata mnohá odhodlání a očekávání, poměrně dramatickým 

poklesem a zjevnou strukturální a systémovou krizí, jejíž řešení ne-

bude snadné a vyžádá si ještě řady let. I proto je namístě, aby se 

připomínka dvaceti let víceméně velmi úspěšné existence České 

betonářské společnosti stala nejen příležitostí k hrdému ohlédnutí 

do minulosti, ale i momentem zamyšlení nad tím, nakolik ČBS spl-

nila, stále plní a – to především – i v budoucnu může plnit naděje 

a očekávání, která provázela její start a která koneckonců vedou 

k členství v  jejích řadách cca 100 organizací a dalších téměř 250 

jednotlivých betonářských odborníků. 

Do statutu ČBS byly už jejími „otci zakladateli“ zapsány premisy 

výhradně technické orientace společnosti a  její nezávislosti. Tyto 

formující startovní rysy ČBS byly později dále posilovány jak speci-

fickým vývojem členské základny, tak i typem a směřováním osob-

ností, které stály v čele společnosti. Pro ČBS je příznačná relativ-

ně velmi heterogenní členská základna. Ta má sice jako samozřej-

mý společný jmenovatel jasný zájem o beton, betonové konstruk-

ce a stavby z betonu a potřebu co nejvyšší prosperity právě této 

oblasti stavebnictví, co do svého konkrétního technicko-obchod-

ního zaměření, a tím i svých motivací a potřeb, je ovšem poměrně 

různorodá. Tento fakt je pro charakter ČBS a celých dosavadních 
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Obr. 1a-e Za dvacet let existence ČBS se v jejím čele vystřídalo pět 

předsedů: Prof. Jiří Bradáč (1992 až 1997), Ing. Pavel Čížek (1997 až 1999), 

Prof. Jan L. Vítek (1999 až 2006), Ing. Milan Kalný (2006 až 2011) 

a Doc. Jiří Kolísko (od roku 2011) ❚ Fig. 1a-e There were 5 Chairs leading 

the ČBS in the 20 years of its existence: Prof. Jiří Bradáč (1992 – 1997), 

Ing. Pavel Čížek (1997 – 1999), Prof. Jan L. Vítek (1999 – 2006), Ing. Milan Kalný 

(2006 – 2011) a Doc. Jiří Kolísko (since 2011)

Obr. 2 Počet kolektivních členů ČBS dosáhl v roce 2009, na konci řady let 

růstu stavebnictví ČR, až čísla 110, toto číslo se jinak dlouhodobě pohybuje 

mezi 90 a 100 organizacemi ❚ Fig. 2 In 2009, at the end of a numerous 

prosperous years for engineering and construction, the number of collective 

members hit 110; in long term this number moves between 90 and 100 

organizations

Obr. 2 Výkonný ředitel ČBS Ing. Vlastimil Šrůma při 5. Betonářské exkurzi 

v Ostravě, jedné z cca 250 hromadných odborných akcí, které ČBS 

za dvacet let svojí existence zorganizovala ❚ Fig. 2 ČBS Executive 

Director Dr. Vlastimil Šrůma at the 5th Concrete Excursion in Ostrava, 

one of the cca 250 specialized events the ČBS has in the 20 years 

of its existence organized

1a-e

2

3
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dvacet let její činnost velmi příznačný. Na jednu stranu vždy posi-

loval autoritu a kredit ČBS jako nezávislé, odborně respektované 

organizace. Na druhou stranu ale nepomáhal výraznější identifika-

ci členů s potřebami ČBS jako celku a nemotivoval je k dostatečně 

aktivní účasti na projektech společnosti. V důsledku těchto proti-

chůdně působících faktorů dosáhla za dvacet let činnosti ČBS si-

ce mnoha dílčích úspěchů, její vliv na české stavebnictví ale není 

tak výrazný, jak si možná její zakladatelé před dvaceti lety předsta-

vovali. Pro výraznější roli na současném stavebním trhu ČR, kde 

se postupně naprostá většina výrobců stavebních hmot, produ-

centů technologií a výrobků i významnějších stavebních firem do-

stala do nadnárodních rukou, nemá ČBS dostatečně silné institu-

cionální postavení. 

Tato příloha nemůže ani ve stručnosti obsáhnout všechny smě-

ry činnosti a všechny druhy projektů, které ČBS od svého vzniku 

připravila a realizovala. Jen hromadných akcí převážně typu konfe-

rencí, seminářů a školení určených jak pro členy ČBS, tak i pro šir-

ší technickou veřejnost proběhlo vice než 250 a zúčastnilo se jich 

přes 32 000 osob, tedy v průměru přes 1 500 ročně (v několika le-

tech i přes 3 000 účastníků ročně) a téměř 150 měsíčně. Kromě to-

ho ČBS během dvaceti let připravila a stále připravuje dlouhou řa-

du dalších projektů výzkumných, expertních, vydavatelských, sou-

těžních a jiných. Tento článek se proto zaměřuje „především a pou-

ze“ na akce a projekty jednak nejvýznamnější, jednak pro charak-

ter ČBS a její mnohaletou činnost nejpříznačnější.

VZNIK ČBS

Stavební inženýři dokázali najít organizační základnu již před dru-

hou světovou válkou ve Spolku inženýrů a architektů, kde se v rám-

ci pravidelných setkání konaly přednášky vynikajících odborníků 

v oboru betonových a zděných konstrukcí (profesorů Bechyněho, 

Hrubana, Dr. Reicha a řady dalších). Spolková činnost se rozvíje-

la i po druhé světové válce. V 60. letech byl založen Český svaz 

stavebních inženýrů (ČSSI), kte-

rý začal velmi nadějně pracovat, 

ale po roce 1968 byl zrušen. Od-

bornou a  spolkovou činnost vy-

víjel potom Československý svaz 

vědeckotechnických společnos-

tí (ČSVTS). Po  obnovení činnosti 

ČSSI koncem roku 1989 se pře-

vážná část stavebních inženýrů 

vrátila do tohoto svazu. 

V souvislosti se vznikem České 

republiky 1. 1. 1993 a  ve  snaze 

zlepšit a  rozšířit činnost v  oboru 

betonových konstrukcí i  do  dal-

ších oblastních poboček (OP) 

ČSSI byla na základě jednání zá-

stupců většiny oblastních pobo-

ček ČSSI ustavena dne 8.  pro-

since 1992 v  Pardubicích za  účasti tehdejšího předsedy ČSSI 

Prof. Miloslava Pavlíka republiková zájmová skupina ČSSI nazvaná 

Česká betonářská společnost (ČBS) ČSSI.

POČÁTEČNÍ  STRUKTURA ČBS

V  základní preambuli nově ustavené společnosti bylo sdružovat 

členy ČSSI se zájmy v oborech betonových a zděných konstruk-

cí a  napomáhat tak v  rozvíjení všech aktivit v  oblastech projek-

ce, technologie betonu, realizace, zkušebnictví, vědy a  výzkumu 

těchto konstrukcí. Prvním významným úkolem bylo vybudování sí-

tě poboček ČBS při všech OP ČSSI v ČR. Řízení tohoto úkolu by-

lo svěřeno výkonnému výboru ČBS, jehož předsedou byl zvolen 

prof.  Jiří Bradáč z OP ČSSI Brno a  tajemníkem Ing. Pavel Čížek 

z OP ČSSI Pardubice. Zvoleni byli dále tři další místopředsedové, 

a to z oblastních poboček Ostrava, Praha a Plzeň, a také hospo-

dář. Pro usměrňování a kontrolu práce výkonného výboru byl na-

vržen rozšířený výbor, jehož členy kromě výkonného výboru by-

li předsedové dalších oblastních poboček ČBS, zástupci realizač-

ní sféry, zejména sponzoři, zástupci vysokých i středních průmys-

lových škol a výzkumu, jakož i zástupci ČR ve významných mezi-

národních odborných organizacích. Nejvyšším orgánem ČBS bylo 

plénum (později členská schůze ČBS), sestávající z rozšířeného vý-

boru a delegátů volených oblastními pobočkami, které se scházelo 

zejména při příležitostech pořádání větších betonářských akcí. Dá-

le bylo navrženo a schváleno čestné předsednictvo ČBS jako stá-

lý poradní orgán ČBS v oblasti odborné a v oblasti mezinárodních 

vztahů. Významným momentem zde byla snaha, aby ČBS zajistilo 

kontinuitu zastupování českých odborníků v tehdejším CEB (Euro-

mezinárodní výbor pro beton) vzhledem k tomu, že osud dosavad-

ní České a Slovenské národní skupiny CEB byl po rozpadu ČSFR 

nejistý. V čestném předsednictvu byli zástupci vysokých škol, vý-

zkumných a zkušebních ústavů z Prahy, Brna a Bratislavy.

Obr. 4 Prof. Jiří Bradáč (zemřel v březnu 2000) byl zvolen prvním 

předsedou ČBS. Vedl výkonný výbor od prosince 1992 až do února 1997, 

kdy jej vystřídal Ing. Pavel Čížek. Díky jeho kontaktům na vedení německého 

Betonverein (DBV) to byli právě němečtí kolegové a osobně tehdejší ředitel 

DBV Dr. Ing. Manfred Stiller, kteří radami pomohli se založením ČBS 

a s rozjezdem její činnosti. ❚ Fig. 4 Prof. Jiří Bradáč († March 2000) was 

elected the first Chair of the ČBS. He was chairing the Executive Board from 

December 1992 to February 1997, when he was succeeded by Ing. Pavel 

Čížek. Thanks to his contacts to the German Betonverein (DBV) the German 

colleagues and especially the Director Dr. Ing. Manfred Stiller helped with 

founding the ČBS and launching its activities.

Obr. 5 Ing. Pavel Čížek (na obrázku s Prof. Milíkem Tichým a Prof. Jaroslavem 

Procházkou) se stal tajemníkem prvního výkonného výboru a byl hlavní 

výkonnou duší prvních let existence ČBS. Právě jím vedená OP ČSSI 

v Pardubicích v 90. letech formálně zastřešovala sice právně jen přidruženou, 

ale rychle mohutnějící ČBS. ❚ Fig. 5 Ing. Pavel Čížek (with Prof. Milík Tichý 

and Prof. Jaroslav Procházka) became the Secretary of the first Executive 

Board, and was the main executive soul in the first years of the ČBS existence. 

The CSSI regional branch office (OP) in Pardubice under his leadership in the 

90s formally roofed the fast-growing ČBS.
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Obr. 7 Ing. Vladimír Urban, byl v prvním výkonném výboru jedním ze 

tří místopředsedů a jeho přínos pro rozvoj ČBS byl v 90. letech jedním 

z největších. Byl zástupcem ČR/ČBS v CEB, tedy hlavním mezinárodním 

zdroji nových poznatků o betonu. Kromě toho byla díky jeho osobním vazbám 

na Nizozemsko rychle navázána spolupráce s Nizozemským Betonvereniging, 

jmenovitě s předsedou Ir. Oudem a ředitelem Ir. Dickem Stoelhorstem. I oni 

pak významně pomáhali při rozvoji ČBS v 90. letech. ❚ Fig. 7 Dr. Vladimír 

Urban was one of the three Vice-Chairs in the first Executive Board; in the 90s 

his contribution to the ČBS development was one of the greatest. 

He was delegate of the ČR/ČBS to the CEB. Besides that, his contacts 

in The Netherlands led fast to developing cooperation with the Dutch 

Betonvereniging, namely with its Chair, Ir. Oud and Director Ir. Dick Stoelhorst. 

All these people helped significantly to the growth of ČBS.

Obr. 8 Díky Ing. Čížkovi a jeho přehledu a kontaktům se několikrát podařilo 

pozvat do ČBS výrazné osobnosti evropské prefabrikace, mj. Prof. J. N. J. A. 

Vambersky z Nizozemska (na obrázku) a Ir. Arnolda Van Ackera z Belgie. 

❚ Fig. 8 Thanks to Ing. Čížek, his general knowledge and contacts, the ČBS 

several times succeeded in inviting important personalities of European precast 

industry, besides others Prof. J. N. J. A. Vambersky of The Netherlands 

(in the picture) and Ir. Arnold Van Acker of Belgium

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

 a
ČBS Servis, s. r. o.

www.cbsservis.eu

Technická pravidla ČBS 
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2009

Samozhutnitelný beton

Geert De Schutter
Peter J. M. Bartos

Peter Domone
John Gibbs

Rudolf Hela

POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI

8. až 15. února 2008, Spojené arabské emiráty

DUBAJ 2008
VÝZNAMNÉ STAVBY V DUBAJI A ABU DHABI

Odborná exkurze

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) připravila na únor 2008 odbornou exkurzi na významné inženýrské stavby a budovy 
v Dubaji a Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech (SAE). Program uvedený na této přihlášce je rámcový. V detailech je 
upřesňován ve spolupráci s úřady SAE, velvyslanectvím ČR v SAE, s cestovními kancelářemi v ČR a SAE, s partnerskými odbornými 
a profesními organizacemi v SEA a na Blízkém východě, a dále se společnostmi budujícími jednotlivých stavby. Podrobný program 
návštěv stavenišť, organizační pokyny a další materiály budou přihlášeným účastníkům včas zaslány. Počet účastníků exkurze je 
omezen na 49 osob.

Program exkurze:

PÁ 8. 2. Odlet z Prahy 17:05 linkou KL3122 (KLM), přílet do Amsterodamu 18:40, odlet z Amsterodamu 20:55 
linkou KL429 (KLM). Noční let do Dubaje www.dubai.cz, www.dubai.com, www.dubai.ae, 
www.dubaitourism.ae.

16. až 24. března 2010, Singapur a Malajsie

ČBS Servis, s. r. o.

www.cbsservis.eu

ve spolupráci s

Českou betonářskou společností ČSSI

www.cbsbeton.eu

Odborná exkurze

SINGAPUR 2010
VÝZNAMNÉ STAVBY 
V SINGAPURU, KUALA LUMPURU 
A NA JIHU MALAJSIE

ČBS Servis, s. r. o., připravila ve spolupráci s Českou betonářskou společností ČSSI (ČBS) na březen 2010 odbornou 
exkurzi na významné inženýrské stavby a budovy v Singapuru a jižní části Malajsie (v Kuala Lumpuru, Putrajaye, 
Malace, Shah Alamu aj.). Program uvedený na této přihlášce je rámcový. V detailech je upřesňován ve spolupráci 
s místními singapurskými a malajskými úřady, velvyslanectvím ČR v Kuala Lumpuru, s cestovními kancelářemi v ČR, 
Singapuru a Malajsii, se singapurskými a malajskými partnerskými odbornými a profesními organizacemi, a dále se 
společnostmi budujícími jednotlivé stavby. Podrobný program návštěv stavenišť, smluvní podmínky, organizační 
pokyny a další materiály budou přihlášeným účastníkům včas zaslány. Počet účastníků exkurze je omezen na 42 osob.

POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI
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společnost ČSSI

www.cbsbeton.eu

Přednáška přinese informace o dokončeném objektu nového ústředí ČSOB Group 
v Praze – Radlicích. Objekt o rozměrech 215 x 73 m má pět nadzemních a tři podzemní 
podlaží, jeho nosný skelet tvoří železobetonové monolitické konstrukce značného 
rozsahu. Součástí suterénních podlaží je oddilatovaná konstrukce přemostění stanice 
metra Radlická, tvořená prefabrikovanými dodatečně předepnutými nosníky se spřaže-
nou poloprefabrikovanou železobetonovou deskou a monolitickými příčníky. Součástí 
přednášky bude i výklad koncepce architektonicko–stavebního řešení a poznatky 
z průběhu návrhu a provádění vlastní konstrukce, s důrazem na technicky zajímavou 
část přemostění stanice metra.

Program: Urbanistický a architektonický koncept budovy

Ing. arch. Josef Pleskot – architekt projektu, AP atelier

 Návrh a realizace konstrukce zastropení stanice metra

Ing. Hana Šeligová – statik projektu, RECOC, s. r. o.

 Hrubá stavba a přestropení metra – video prezentace

Ing. Petr Přástka – manažer projektu, Skanska CZ, a. s., divize Project 
development 

 Diskuze

Cena:  Pro přihlášené zdarma, náklady včetně pohoštění nesou sponzoři a ČBS

Místo konání:  Posluchárna C 210 Fakulty stavební ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 7

Přihláška: V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této 
pozvánky!

Spolupráce:

Fakulta stavební 
ČVUT v Praze

Sponzoři přednášky:

RECOC, s. r. o. 

Ing. arch. Josef Pleskot, 
AP atelier

Česká betonářská 
společnost ČSSI

www.cbsbeton.eu

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) pořádá ve spolupráci s Kloknerovým ústavem 
ČVUT a firmou STACHEMA KOLÍN, a. s., již 6. klubový večer technologie betonu, tentokrát 
na téma GEOPOLYMERY a využití geopolymerní reakce při aktivaci úletového popílku z vel-
kých topenišť elektráren a tepláren.

Ukazuje se, že alkalická aktivace popílků a strusky jsou výrazně odlišné od geopolymerní re-
akce probíhající například v metakaolinu. Probíhající výzkum betonu s popílkovým pojivem 
s názvem POPbeton prokazuje možnost jeho praktického využití ve stavební praxi. Cílem 
klubového večera je seznámit betonářskou veřejnost se základními vlastnostmi POPbetonu 
a s perspektivami jeho možného využití.

Program:  Zahájení klubového večera

Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., ředitel Kloknerova ústavu ČVUT

 Alkalicky aktivované materiály – geopolymery

Doc. RNDr. František Škvára, DrSc., Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha

 Aktivovaný popílek jako základní pojivo POPbetonu

Ing. Rostislav Šulc, Katedra technologie staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

 Stanovení objemových změn POPbetonu

Ing. Tomáš Strnad, Katedra technologie staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

 Diskuze a přátelské posezení účastníků s pohoštěním

Cena:  Pro přihlášené zdarma, náklady včetně pohoštění nese sponzor večera

Místo konání:  Zasedací místnost Kloknerova ústavu ČVUT, Praha 6, Šolínova 7

Přihláška:  V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky!

Spolupráce:

Kloknerův ústav ČVUT

STACHEMA KOLÍN, spol. s r. o 

Chryso Chemie, s. r. o 

Česká betonářská společnost ČSSIwww.cbsbeton.eu

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) pořádá ve spolupráci s Kloknerovým ústavem 

ČVUT, firmami STACHEMA KOLÍN, a. s., BETOTECH, s. r. o., a Skanska PREFA, a. s., již 7. klubový 

večer technologie betonu, tentokrát na téma ZMĚNA Z3 ČSN EN 206-1. 

Za 6 let platnosti ČSN EN 206-1 došlo k dalšímu vývoji v evropské normativní základně a byly 

získány praktické zkušenosti s používáním tohoto standardu. Vývoj ukázal potřebu doplnit 

nebo upřesnit některá ustanovení tak, aby lépe vystihovala určitá specifika stavebnictví v ČR. 

Zároveň se jeví jako smysluplné akceptovat v obecné rovině některé požadavky resortních 

speciálních předpisů, jakými jsou např. TKP 18 Ministerstva dopravy.

Změna Z3 mimo jiné nabízí větší použitelnost různých druhů cementů pro jednotlivé stupně 

vlivu prostředí. To souvisí s postupnými změnami produktového portfolia a s přechodem na 

nové druhy cementů nejen v zahraničí, ale i u nás. Jaké jsou strategické aspekty tohoto tren-

du? To a další zajímavosti z oblasti cementů se dozvíte z prezentací našich přednášejících. 

Program:  
Zahájení klubového večera

Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., ředitel Kloknerova ústavu ČVUT

 
Smysl a duch Z3, prezentace společnosti BETOTECH, s. r. o.

Ing. Vladimír Veselý, ředitel a jednatel společnosti BETOTECH, s. r. o.

 
Použitelnost cementů pro stupně vlivů prostředí

Prezentace společnosti Skanska CZ, a. s., divize Betonové konstrukce

Ing. Jan Tichý, vedoucí výroby prefabrikátů

Skanska Prefa, a. s., člen divize Betonové konstrukce, provozovna Uhříněves

Cena:  
Pro přihlášené zdarma, náklady včetně pohoštění nese sponzor večera

Místo konání:  Zasedací místnost Kloknerova ústavu ČVUT, Praha 6, Šolínova 7

Přihláška:  
V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky!

Spolupráce:

Kloknerův ústav ČVUT

STACHEMA KOLÍN, spol. s r. o.

BETOTECH, s. r. o.
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 HRÁZE
 

VODNÍH
O DÍLA LIPNO

Hráz vodního díla Lipno II (u Vyššího Brodu) tvoří přehradní tížné těleso celkové délky 224 m a výšky 

19,5 m. Betonová část o délce 54 m je umístěna ve středu hráze společně s objektem elektrárny a štěrko-

vou propustí. 

Vodní dílo Lipno II, které bylo uvedeno do provozu v roce 1960, fungovalo téměř 50 let bez zásadních oprav. 

Postup degradačních procesů betonových konstrukcí v posledních letech byl urychlen zejména zatékáním 

v důsledku nefunkčního odvodnění vodorovných betonových povrchů.  Během rekonstrukce bylo také za-

jištěno zvýšení odolnosti vodního díla vůči povodňovým vlnám ve smyslu platných změn v legislativě.

Společnými silami investora, projektanta i dodavatele se podařilo realizovat rekonstrukci vodního díla, 

která zásadním způsobem zvýšila zbývající životnost stavebních konstrukcí a bezpečnost vodního díla 

během výskytu povodňových vln.

Program
 

Rekonst
rukce hráze VD Lipno – projekt

 

Ing. Tomáš Klier, projektant – Pontex, spol. s r. o.

 

Rekonst
rukce hráze VD Lipno a další př

ipravova
né rekonst

rukce

 

Ing. Jiří Navrátil, vedoucí stavby – Betvar, a. s.

 

Rekonst
rukce ostatníc

h VD Vltavské
 kaskády

 – zhodno
cení

 

Ing. Tomáš Míčka, vedoucí diagnostiky – Pontex, spol. s r. o.

 

Diskuze

Cena: 

Pro přihlášené zdarma, náklady včetně pohoštění nesou sponzoři a ČBS

Místo konání 
přednáš

ky: Posluchárna C 210 Fakulty stavební ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 7
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a: 

V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky!

Spolupráce:
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2. BĚH ŠKOLENÍ

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

a
ČBS Servis, s. r. o.

ve spolupráci s

Katedrou betonových a zděných konstrukcí FSv ČVUT v Praze

Ústavem betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně,

Katedrou betónových konštrukcií a mostov SvF STU Bratislava

2010

Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc., a kol.

Školení

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
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2002–2006

| impulzy 2. fib kongresu v Neapoli | 
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a

ČBS Servis, s. r. o.

www.cbsservis.eu

20. února 2007 | Praha
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Česká betonářská společnost ČSSI
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www.cbsservis.eu

KONEČNÁ POZVÁNKA

7. září 2010
Litoměřice, Dům kultury

PROGRAM TLUMOČEN ČEŠTINA  ANGLIČTINA

KONEČNÁ POZVÁNKA

ABM Mosty s.r.o. 

Českomoravský beton, a. s.

SGB Hünnebeck Cz s. r. o.

PARTNEŘI 

16. BETONÁŘSKÝCH  DNŮ 2009

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Česká betonářská společnost ČSSI
a

ČBS Servis, s. r. o.
www.cbsbeton.eu

29. a 30. listopadu 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

konané pod záštitou

Ministerstva dopravy ČR,

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,

Ministerstva životního prostředí ČR,

Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje,

Ing. Otakara Divíška, primátora města Hradec Králové,

Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

PROGRAM OBOU DNŮ TLUMOČEN ČEŠTINA  ANGLIČTINA

PROCEEDINGS

VOLUME

1

STRUCTURAL CONCRETE 

– 

THE BRIDGE BETWEEN PEOPLE

fib SYMPOSIUM 1999

12 – 15 October 1999

Prague, Czech Republic

The Czech Concrete and Masonry Society
Fédération International du Béton

www.cbsbeton.eu/ccc

www.cbz.cz

KONEČNÁ POZVÁNKA

PROGRAM OBOU DNŮ TLUMOČEN DO ČEŠTINY!

Concrete Structures for Traffi  c Network

Betonové konstrukce pro dopravní stavby

Final Invitation

Konečná pozvánka

F O U N D I N G  M E M B E R S

2006
The 2nd Central European Congress on Concrete Engineering

CCC 2006 

Final Invitation

Konečná pozvánka

Česká verze

HRADEC 

KRALOVE

21–22 September 2006

KC Aldis 

Hradec Kralove, Czech Republic

Host CCC Association

Czech Concrete Society

Česká betonářská společnost ČSSI

www.cbz.cz

VÝRAZNÁ SLEVA NA 13. BETONÁŘSKÝCH 

DNECH PRO ÚČASTNÍKY 2. CCC KONGRESU! 

CCC 2007
First Announcement and  
Call for Papers 

 
 
 
 

VISEGRÁD 
Hungary 2007 

Central European 
Congress on 
Concrete Engineering 
 
 
 
F O U N D I N G  M E M B E R S

The 3rd Central European Congress on Concrete Engineering 

Innovative materials and technologies for 
concrete structures 

First Announcement and Call for Papers

Host CCC Association
Hungarian Group of fib

Co-organizers: 

3rd CCC Congress 
VISEGRÁD 2007 
17–18 September 2007 
Thermal Hotel Visegrád
Lepence-völgy, H-2045 Visegrád  
Hungary 

www.fib.bme.hu/ccc2007 

Congre
ss website

www.ccc20
10.eu

Central European

Congresses on

Concrete Engineering

Concre
te Struct

ures for Ch
alleng

ing Times

Betono
vé konstr

ukce pro obdob
í novýc

h výzev

Final In
vitation

Konečn
á pozván

ka

CCC 2010 

Final In
vitation

Konečn
á pozván

ka
Host CCC Association

Czech Concre
te Society

Česká betoná
řská společn

ost ČSSI

www.cbsbet
on.cz

MARIAN
SKE LAZNE

 2010

30 Septem
ber – 1 Octob

er 2010
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2010MARIANSKE 

LAZNE

F O U N D I N G 

M E M B E R S

The 6th Central European Congress on Concrete Engineering

FINA
L INV

ITAT
ION

KON
EČN

Á POZ
VÁN

KA

30. listopadu až 7. prosince 2009, Čínská lidová republika

Odborná exkurze

HONGKONG 2009
VÝZNAMNÉ STAVBY 
V KANTONU, SHENZHENU, HONGKONGU A MACAU

První dva běhy odborné exkurze na významné inženýrské stavby a budovy v Kantonu/Guangzhou, Shenzhenu, 
Hongkongu a Macau v ústí Perlové řeky, kterou pro rok 2009 připravila ČBS Servis, s. r. o., ve spolupráci s Českou 
betonářskou společností ČSSI (ČBS), se setkaly s výjimečným zájmem a ohlasem. Protože řada zájemců o účast 
nemohla být v lednovém ani únorovém termínu uspokojena a množství dalších zájemců o tuto exkurzi roste, rozhodl 
se ČBS Servis zorganizovat ještě jeden, 3. běh této poznávací akce. Exkurze proběhne 30. listopadu až 7. prosince 2009 
a její odborný program bude v rámci možností daných postupem výstavby jednotlivých staveb shodný s programem 
1. a 2. běhu. Program uvedený na této přihlášce je rámcový. V detailech je upřesňován ve spolupráci s místními 
čínskými a hongkongskými úřady, konzulátem ČR v Hongkongu, s cestovními kancelářemi v ČR a Číně, s čínskými 
a hongkongskými partnerskými odbornými a profesními organizacemi, a dále se společnostmi budujícími jednotlivé 
stavby. Podrobný program návštěv stavenišť, smluvní podmínky, organizační pokyny a další materiály budou 
přihlášeným účastníkům včas zaslány. Počet účastníků 3. běhu exkurze je opět omezen na 45 osob.

POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI

Pro velký zájem... POTŘETÍ!

ABM Mosty s.r.o. 

Českeskomomoravravskýký beton, a. s.

SGB HB Hünnünnebeebeck Ck Cz s. s. r. o.o.

PARTNEŘI 

16. BETONÁŘSKÝCH  DNŮ2

30. liststopopadadu 2006du 20200
ovévé cecentntrum Aldisrum Aldisrum AAldivé cecent m A

POPOZOZVÁNVÁNNKA NA ODBORNOKAA NA ODBORNA ODBBORNOUNOU EXKURZIPOPOZOZVVÁNKA NA ODA ODBBOORRN

Obr. 6 Vývoj loga ČBS jak jej přinesl čas: 

a) 1993 až 1996, b) 1996 až 2001, c) 2001 až 2005, 

d) 2005 až 2009, e) od roku 2009 (kompletní verze) 

❚ Fig. 6 Development of the ČBS logo 

a) 1993 – 1996, b) 1996 – 2001, c) 2001 – 2005, 

d) 2005 – 2009, e) since 2009
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OKOLNOSTI  STARTU 

ČINNOSTI  ČBS

ČBS vznikla s tím, že těžiště čin-

nosti bude v  oblastních, popř. 

místních pobočkách ČSSI, které 

se začaly konstituovat v průběhu 

ledna až března 1993 na ustavu-

jících valných hromadách v  Pra-

ze, Českých Budějovicích, Plzni, 

Karlových Varech, Ústí nad La-

bem, Liberci, Pardubicích, Hrad-

ci Králové, Brně, Zlíně, Olomouci 

a Ostravě, kde bylo také zvoleno 

vedení oblastních poboček ČBS 

ČSSI, jejich zástupci v  rozšíře-

ném výboru ČBS a byly projedná-

vány náměty na hlavní oblasti čin-

nosti ČBS. Zájem fyzických i právnických osob o členství v ČBS byl 

relativně velký, neboť nově vznikající projekční a stavební firmy vět-

šinou neměly dostatek prostředků na financování vlastního rozvoje 

a výzkumu a u řady privatizovaných a transformujících se firem by-

ly útvary technického rozvoje zcela zrušeny. Do ČR se začalo dová-

žet množství nových výrobků a technologií, připravoval se přechod 

na soustavu evropských norem pro navrhování a provádění betono-

vých, zděných a spřažených konstrukcí. V nových podmínkách by-

lo zájmem státu i řady členů nové ČBS vytvoření takového systému 

certifikace, který by bránil konkurenci s nižší kvalitou, a tím i nižšími 

cenami. V překotném procesu transformace stavebnictví v 1. polo-

vině 90. let se značně oslabil také do té doby zavedený přísun tech-

nických informací, a to jak zánikem některých odborných periodik, 

tak také přechodně sníženou frekvencí pořádaných odborných kon-

ferencí, seminářů a školení. Přitom si řada podnikatelů uvědomova-

la, že postupná stabilizace trhu v  konkurenčním prostředí přinese 

úspěch pouze těm, kterým se podaří udržet kontakt s technickým 

rozvojem. Tuto situaci si výkonný výbor ČBS uvědomoval a snažil se 

napomoci jejímu zlepšení. Navázal na úspěšné působení kdysi roz-

puštěného a znovu obnoveného ČSSI i na aktivity v oblasti betono-

vých konstrukcí rozvíjené v rámci zanikajících stavebních společnos-

tí ČSVTS a v pražské oblasti i na dlouholetou činnost Komise statiků. 

PRVNÍ  AKCE ČBS

Pro 90. léta bylo příznačné, že se akce ČBS dělily na ty pořádané 

centrálně výkonným výborem, resp. sekretariátem ČBS v  Pardu-

bicích, a dále na akce, které připravovaly ad hoc jednotlivé oblast-

ní pobočky ČBS. Zatímco nejvýraznější akcí prvního typu se staly 

od roku 1994 Betonářské dny, které si svoji úroveň a prestiž vícemé-

ně udržely dodnes, akce oblastních poboček postupně řídly tak, jak 

slábla motivace i organizační možnosti členů jednotlivých OP ČBS. 

Několik tehdejších regionálně pořádaných akcí ČBS (bez výjimky 

připravovaných ve spolupráci s  řadou jiných organizací) se postu-

pem času transformovalo do akcí 

pořádaných už zcela mimo ČBS.

Z  tehdejších centrálních akcí 

se sluší připomenout konferenci 

Spřažené betonové konstrukce, 

kterou uspořádala ČBS 9. pro-

since 1992 jako vůbec svoji prv-

ní akci a  velmi úspěšnou kon-

ferenci Betonové a  zděné kon-

strukce (9. a  10. prosince 1993), 

která byla vlastně „nultými“ Be-

tonářskými dny. Z regionálně po-

řádaných akcí ČBS té doby lze 

zmínit např. IV. konferenci o tech-

nologii betonu (7.  února 1995) 

pořádanou skupinou technologie 

betonu ČBS při OP ČSSI v Praze 

Obr. 9 Od založení ČBS až do vzniku Profesionální kanceláře ČBZ (ČBS) 

v Praze v roce 2000 se o denní chod a hospodaření ČBS starala 

Ing. Věra Prokopová, která byla po celá 90. léta zároveň tajemnicí OP ČSSI 

Pardubice. Od roku 1994 Ing. Prokopová řídila i vydavatelství časopisu 

Beton a zdivo. Od roku 1997 ji v sekretariátu ČBS asistovala Mgr. Ľubomíra 

Hlavačková a později i Lenka Prokopová. ❚ Fig. 9 From the beginning until 

forming a professionally led office of ČBS in Prague in 2000, the daily agenda 

and management was in the hands of Ing. Věra Prokopová, who was 

at the same time Secretary of OP CSSI in Pardubice. Ing. Prokopová led also 

editing of the Concrete and Masonry magazine. She was assisted 

by Mgr. Lubomíra Hlavačková from 1997 and later by Lenka Prokopová.

Obr. 10 Předseda ČBS Prof. Bradáč předává titul čestného člena ČBS 

Prof. J. M. Bartosovi na prvních Betonářských dnech 1994. Prof. Bartos je, 

i pro svůj český původ, trvalým příznivcem ČBS a v 90. letech, kdy působil 

mj. ve funkci prezidenta britské Concrete Society, významně přispěl k založení 

ČBS a jejímu rozvoji. ❚ Fig. 10 The Chair of ČBS Prof. Bradáč awarding 

the titel of Honorary Member of ČBS to Prof. J. M. Bartos on the occasion 

of the 1st Concrete days in 1994. Prof. Bartos is – not only because his Czech 

roots – a long-term supporter of ČBS and in the 90s, when he officiated as 

President of the British Concrete Society, he significantly contributed 

to establishing the ČBS and its expansion.

Obr. 11 Konference Betonové a zděné konstrukce uspořádaná v prosinci 

1993 byla vlastně „nultými“ Betonářskými dny. Šťastně stanovila přelom 

listopadu a prosince jako jejich optimální termín, obligátní délku jednoho a půl 

jednacího dne, osvědčený společenský formát a vlastně i široce akceptované 

místo konání vhodně „mezi“ Prahou a Moravou. Všechny tyto prvky se udržely 

dodnes. ❚ Fig. 11 Concrete and Brick Constructions Conference, held 

in December 1993, was in fact considered as the “zero” year of the Concrete 

days. Well chosen dates – on the break of November and December -, regular 

one day and a half event, proven social format and a widely-accepted location 

easy to reach from both, Prague and Moravia, all this prevailed until these days.

Obr. 12 ČBS se v průběhu 90. let nepodařilo pod svojí značkou soustředit 

všechna slibně se rozvíjející témata a nabízející se typy betonářských aktivit, 

s nimiž přicházely její regionální OP nebo ve skutečnosti jen velmi volně 

přidružené aktivní skupiny a agilní osobnosti. Vedení ČBS k tomu nemělo ani 

potřebnou lidskou kapacitu a finanční prostředky, ani tradici a dostatečně 

vlivnou pozici. Typickým oborem, kde se aspirace ČBS většinou křížily 

s ambicemi jiných organizací, je technologie betonu. ❚ Fig. 12 In the 90s, 

ČBS did not succeed in concentrating all the promising topics and types 

of concrete activities. The ČBS leadership did not possess enough personal, 

financial capacities, tradition and even influential position. A typical field, where 

the ČBS aspirations came across aspirations of other bodies, is concrete 

technology.
11
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v těsné spolupráci s KÚ ČVUT a Českou národní radou RILEM, jejímž 

hlavním organizátorem byl Ing. Bohumil Horký. (Z těchto akcí zamě-

řených na  technologii betonu se např. posléze vyvinuly konference 

Speciální betony organizované už mimo ČBS společností SEKUR-

KON). Zajímavou akcí byly i vzdělávací semináře Technologie a jakost 

betonových konstrukcí (1997) komerčně zaměřené na potřeby střed-

ních a menších stavebních firem.

ČBZ ČSSI (změna názvu společnosti vysvětlena dále, pozn. re-

dakce) se v té době odborně podílela také na uspořádání tří mezi-

národních výstav o betonu CONCON, jejichž realizátorem byla ov-

šem obchodní společnost AXIS. První mezinárodní výstava CON-

CON `96 byla uspořádána v květnu 1996 v Praze s mottem Moderní 

technologie a nové materiály. Spolupráce se společností AXIS byla 

tehdy nutná, protože tehdejší ČBZ ČSSI neměla dostatečně vyba-

vený sekretariát ani zkušenosti a potenciál pro organizaci akce ta-

kového rozsahu. Odborné semináře v rámci výstavy však byly po-

řádány přímo ČBZ. Výstava, které se zúčastnilo cca 70 vystavova-

telů, byla hodnocena velmi kladně, a proto výbor ČBZ ČSSI rozhodl 

o konání výstav ve dvouletém cyklu. CONCON 1998 byl uspořádán 

v lednu 1998 už ve Veletržním paláci v Praze, a to opět ve spolupráci 

s firmou AXIS. V rámci této výstavy byly uspořádány i 3 úspěšné od-

borné semináře: Betonové podlahy, Trhliny v betonových konstruk-

cích a  Vyztužování betonových konstrukcí. Třetí a  poslední CON-

CON 2000 proběhl také v Praze, opět se dvěma odbornými seminá-

ři. Ohlas výstavy už byl ale výrazně nižší a navíc už tehdy začal pra-

covat nový, profesionální sekretariát ČBZ. I z tohoto důvodu ztrati-

la další spolupráce s firmou AXIS odůvodnění a betonářské výstavy 

začala pořádat ČBZ (ČBS) při rozšiřujících se Betonářských dnech.

ČBS/ČBZ VE  2 .  POLOVINĚ 90 .  LET,  SPOJENÍ 

S   ČNK F IP

Žádoucí odbornou úroveň činnost ČBS nebylo možné zajistit bez 

upevňování vazeb na významné mezinárodní odborné organizace, 

které dlouhodobě shromažďují a  zpracovávají výsledky světového 

vývoje a výzkumu v oboru betonu a vypracovávají informační ma-

teriály a mezinárodní doporučení ovlivňující rozvoj oboru (CEB, FIP, 

IABSE, CIB, RILEM ad.). Nadto byl navázán poměrně úzký kontakt 

ČBS s několika rozvinutými evropskými betonářskými společnost-

mi, které poskytovaly zvlášť v počáteční fázi existence ČBS cenné 

rady a podněty k  rozvoji činnosti. Byly jimi především společnosti 

Německa, Nizozemska a také Velké Británie. Dr. Stiller, tehdejší ře-

ditel německého Beton-Verein, byl v roce 1994 také jmenován prv-

ním čestným členem ČBS.

ČBS/ČBZ po celá 90. léta hledala svůj pevný, funkční a zároveň 

perspektivní statut a prošla při tom řadou výrazných změn koncepč-

ních i personálních. V roce 1996 se ČBS rozhodla více otevřít i zá-

jemcům z oblasti zděných konstrukcí a výroby silikátových kusových 

staviv a změnila svůj název na Českou společnost pro beton a zdivo 

(ČBZ) při ČSSI. Na členské schůzi v listopadu 1996 byl zvolen no-

vý výbor ČBZ. Předsedou se stal Ing. Pavel Čížek, který už předtím 

společnost nějakou dobu výkonně řídil. Členy nového výboru bylo 

v roce 1996 zvoleno několik osobností z oboru mostního předpja-

tého betonu (Ing. Milan Kalný, Prof. Jiří Stráský, Ing. Vlastimil Šrů-

ma), které dosud působily v Českém národním komitétu FIP (ČNK 

FIP) při České stavební společnosti Českého svazu vědeckotech-

nických společností (ČSVTS). Tím bylo zahájeno propojování čin-

nosti ČBZ ČSSI a ČNK FIP, které vyústilo 1. ledna 1999 v hromad-

ný vstup dosavadních členů komitétu do řad členů ČBZ (ČBS). By-

la tak vytvořena relativně silná startovní základna kolektivního člen-

ství v ČBS, která se pak dále rozšiřovala i o organizace z jiných ob-

lastí betonového stavebnictví.

Obr. 13 Vývoj kolem výstav a seminářů 

CONCON v letech 1996 až 2000 ČBS 

ukázal, že je nutné věnovat pozornost 

nejen zajištění odborné úrovně jejích 

akcí pro širší veřejnost, ale i jejich 

přiměřenému finančnímu efektu ❚ 

Fig. 13 The situation developing round 

the CONCON exhibitions and seminars 

in years 1996 – 2000 showed that it is 

necessary to take into consideration not 

only the level of expertise of its activities 

for wide public, but also to its appropriate 

financial effect

Obr. 14a-c Pozvánky a katalogy tří ročníků 

výstavy a seminářů CONCON: 1996, 1998 

a 2000, na nichž se podílela ČBS jako 

odborný garant a spoluorganizátor 

❚ Fig. 14a-c Invitations and catalogues 

of three years of CONCON exhibitions and 

seminars: 1996, 1998 and 2000. ČBS acted 

as guarantor and co-organizing body

Obr. 15 Pro činnost ČNK FIP 

byla už od 50. let 20. stol. příznačná aktivní 

vazba na světový předpjatý beton 

a dominantní zájem o navrhování 

a technologii výstavby mostních konstrukcí 

❚ Fig. 15 Active relation to the prestressed 

concrete world and predominant interest in 

bridge construction design and technologies 

was typical for the activities of CNG FIP 

(Czech national group FIP) since the 1950

Obr. 16 Kromě pravidelných kolokvií 

o světovém předpjatém betonu vždy 

ve vazbě na kongresy FIP uspořádal 

ČNK FIP celkem čtrnáct konferencí 

o předpjatém betonu, postupně v ČSR, 

ČSSR a ČR – poslední v roce 1993 ❚ 

Fig. 16 In connection to FIP congresses, 

the CNG FIP organized regular colloquia 

on prestressed concrete in the world. CNG 

FIP also organized 14 conferences on 

prestressed concrete, first in the CSR, then 

CSSR and now in the CR – the last one 

took place in 1993

14a-c
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VÝROČNÍ  KONFERENCE BETONÁŘSKÉ DNY

Po úspěšné konferenci Betonové a zděné konstrukce (1993) byla 

v roce 1994 založena tradice pravidelných výročních „všebetono-

vých“ konferencí ČBS, které dostaly po vzoru obdobných bilancu-

jících, průřezových akcí některých spřátelených evropských beto-

nářských společností název Betonářské dny (BD). Hned na zaha-

jovací ročník Betonářských dnů byli pozváni i významní zahranič-

ní účastníci, ať už jako vyzvaní řečníci nebo jako čestní hosté ČBS, 

kteří významně přispěli k jejímu zajímavému a úspěšnému průbě-

hu. Každoroční dvoudenní celostátní odborné setkání Betonářské 

dny se pak od  roku 1994 konalo v  Pardubicích ještě devětkrát. 

Hned od druhého ročníku BD 1995 probíhaly v Domě hudby, sídle 

pardubické hudební konzervatoře a centra pardubického hudeb-

ního života. Prostory Domu hudby ale postupně přestávaly potře-

bám BD stačit, především nevyhovovaly kapacitou a  technickým 

vybavením druhý, tzv. komorní sál. Po  10. Betonářských dnech 

v roce 2003 bylo proto rozhodnuto hledat s ohledem na velký zá-

jem účastníků a vystavovatelů jiné místo konání BD. Volba padla 

na konferenční centrum Aldis v nedalekém Hradci Králové. O tom, 

že to byla dobrá volba, svědčí fakt, že zde proběhlo bez přerušení 

dalších deset ročníků BD.

Podobně jako je tomu u obdobných pravidelně se opakujících 

zahraničních betonářských akcí, jsou i české Betonářské dny sou-

hrnem několika významných atributů, z nichž snaha o co nejvyšší 

odbornou úroveň a zajímavost přednášených příspěvků je jen jed-

ním z nich. Betonářské dny jsou od počátku i významnou spole-

čenskou akcí, na níž se pravidelně setkávají ti, kterým je svět be-

tonu a konstrukcí z masivních staviv nejen profesí a odborným zá-

jmem ale i  prostorem mnohačetných kolegiálních a  přátelských 

vazeb. Betonářské dny tradičně nabízejí hned dva společenské 

večery, odstíněné svým charakterem a  významem. První večer, 

který zpravidla předchází zahájení BD, má komornější a slavnost-

ní charakter. Jeho pravidelnou součástí je vyhodnocení soutěží 

ČBS, zajímavé přednášky a mj. i  „náročnější“ hudební program. 

Druhý, jen velmi volně organizovaný večer je naopak „velkým rau-

tem vsedě“, s  odlehčenou, uvolněnou náladou, které odpoví-

dá také výběr hudebního a  tanečního programu. Počet účastní-

ků Betonářských dnů vytrvale stoupal po celou dobu první polo-

viny nultých let a kulminoval v  roce 2008, kdy dorazilo přes 740 

osob. Významný propad stavebnictví po roce 2009 nemohl neza-

sáhnout i Betonářské dny, už jen tím, že pokleslo množství zají-

mavých staveb, které lze na konferenci tohoto typu prezentovat. 

I tak si Betonářské dny udržují dlouhodobou návštěvnost na rela-

tivně vysoké úrovni 400 až 500 osob. Od roku 2002 začala Beto-

nářské dny doprovázet i specializovaná výstava BETON, na kte-

ré se prezentují společnosti působící v oblasti navrhování, prová-

dění a kontroly betonových konstrukcí, výrobců materiálů a vše-

ho, co souvisí s betonem a zdivem. Počet vystavujících i jinak se 

komerčně prezentujících organizací kopíruje víceméně vývoj po-

čtu účastníků odborného programu. Zaznamenal svůj vrchol v le-

tech 2008 až 2010 (až 62 firem), jinak se pohybuje v rozmezí 40 

až 50 společností.

Obr. 17 Předseda přípravného výboru Ing. Pavel Čížek a předseda ČBS 

Prof. Jiří Bradáč zahajují 1. prosince 1993 v pardubickém Domě techniky 

konferenci Betonové a zděné konstrukce ❚ Fig. 17 Chairman of the 

Preparation Committee Ing. Pavel Čížek and Chairman of the ČBS 

Prof. Jiří Bradáč opening the Concrete and Brick construction Conference 

in Pardubice on December 1st, 1993

Obr. 18 Pohled na předsednictvo 3. ročníku Betonářských dnů (1996) 

při slavnostním zahájení konference. Prvních deset ročníků BD proběhlo 

v Pardubicích, s výjimkou úvodní konference Betonové a zděné konstrukce 

1993 vždy v Domě hudby. ❚ Fig. 18 Chairing board of the 3rd year 

of Concrete Days (CD) (1996) at the conference Opening. Except the first year 

in 1993, all the first ten years of the CD were held in Pardubice in the House 

of Music.

Obr. 19 Historický inzerát konference Betonové a zděné konstrukce 1993 

v prvním ročníku časopise Beton a zdivo ❚ Fig. 19 Historical ad of the 

Concrete and Brick construction Conference 1993 in the first volume of the 

Concrete and Masonry magazine

Obr. 20a-t Pozvánky a sborníky všech dvaceti ročníků Betonářských dnů 

(BD). Do roku 2003 byly BD organizovány přímo sekretariátem ČBS, od roku 

2004 pro ČBS jako pořadatele Betonářských dnů akci produkčně zajišťuje ČBS 

Servis, s. r. o., který byl toho roku založen. ❚ Fig. 02a-t Invitations and 

Summaries of all twenty years of the Concrete Days. The CD were organized 

directly by the ČBS Office until 2003, from 2004 the organization is being 

covered by ČBS Servis Ltd., established in 2004. 
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KONEâNÁ POZVÁNKA

3. a 4. prosince 2003
Pardubice, DÛm hudby

spojené s v˘stavou

BETON 2003
konané pod zá‰titou

Mgr. Pavla Nûmce, ministra pro místní rozvoj âeské republiky,
Bc. Miloslava Macely, ãlena rady Pardubického kraje,

Doc. Ing. Milana Veverky, CSc., prezidenta Svazu podnikatelÛ ve stavebnictví v âR

Konference s mezinárodní úãastí

10. BETONÁ¤SKÉ DNY 2003

âeská betonáfiská spoleãnost âSSI
www.cbz.cz

Česká betonářská společnost ČSSI
a

ČBS Servis, s. r. o.
www.cbz.cz

1. a 2. prosince 2004
Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS

Konference s mezinárodní účastí

11. BETONÁŘSKÉ DNY 2004
spojené s výstavou 

BETON 2004 
konané pod záštitou

Ing. Milana Šimonovského, místopředsedy vlády a ministra dopravy,
Ing. Jiřího Paroubka, ministra pro místní rozvoj,

Ing. Milana Urbana, ministra průmyslu a obchodu,
Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje,

Ing. Oldřicha Vlasáka, primátora města Hradec Králové,
Doc. Ing. Milana Veverky, CSc., prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

KONEČNÁ POZVÁNKA

5 x PREMIÉRA: 

• místem konání ALDIS v Hradci Králové

• průběžné tlumočení čeština ⇔ angličtina

• sekce Projekce odborných filmů v Sále C

• zvláštní vložné a program pro doprovázející osoby

• hudba a možnost tance při společenském večeru

20 % SLEVA PRO ČLENY ČBS!

Česká betonářská společnost ČSSI
a

ČBS Servis, s. r. o.
www.cbsbeton.eu

29. a 30. listopadu 2006
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Konference s mezinárodní účastí

13. BETONÁŘSKÉ DNY 2006
spojené s výstavou 

BETON 2006 
konané pod záštitou

Ministerstva dopravy ČR,

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,

Ministerstva životního prostředí ČR,

Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje,

Ing. Otakara Divíška, primátora města Hradec Králové,

Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

KONEČNÁ POZVÁNKA 

PROGRAM OBOU DNŮ TLUMOČEN ČEŠTINA  ANGLIČTINA

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

a
ČBS Servis, s. r. o.

www.cbsservis.eu

28. a 29. listopadu 2007
Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS

Konference s mezinárodní účastí 

14. BETONÁŘSKÉ DNY 2007
a výstava 

BETON 2007
konané pod záštitou

RNDr. Martina Bursíka, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR,

Ing. Martina Římana, ministra průmyslu a obchodu ČR,

Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje,

Ing. Otakara Divíška, primátora města Hradec Králové,

Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

KONEČNÁ POZVÁNKA

PROGRAM TLUMOČEN ČEŠTINA ⇔ ANGLIČTINA

PROGRAM TLUMOČEN ČEŠTINA ⇔ ANGLIČTINAROZŠÍŘENÝ PROGRAM PŘEDNÁŠEK, FILMŮ A VÝSTAVY!

      15 LET ČESKÉ BETONÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

      VYHLÁŠENÍ VYNIKAJÍCÍCH EVROPSKÝCH BETONOVÝCH         

   KONSTRUKCÍ 2008!

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

a
ČBS Servis, s. r. o.
www.cbsservis.eu

27. a 28. listopadu 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS

Konference s mezinárodní účastí 

15. BETONÁŘSKÉ DNY 2008
a výstava 

BETON 2008
konané pod záštitou

Ing. Martina Římana, ministra průmyslu a obchodu ČR

Ing. Aleše Řebíčka, ministra dopravy ČR,

Statutárního města Hradec Králové,

Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR,

Ing. Jaroslava Míla, MBA, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR,

Ing. Svatopluka Zídka, prezidenta ČSSI

KONEČNÁ POZVÁNKA

ABM Mosty s.r.o. 

BASF Stavební hmoty 

Česká republika s.r.o.

Messer Technogas s.r.o.

PARTNEŘI 

15. BETONÁŘSKÝCH  DNŮ 2008

PROGRAM TLUMOČEN ČEŠTINA ⇔ ANGLIČTINA

KONEČNÁ POZVÁNKA

ABM Mosty s.r.o. 

Českomoravský beton, a. s.

SGB Hünnebeck Cz s. r. o.

PARTNEŘI 

16. BETONÁŘSKÝCH  DNŮ 2009

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

a
ČBS Servis, s. r. o.
www.cbsservis.eu

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Konference s mezinárodní účastí 

16. BETONÁŘSKÉ DNY 2009
a výstava 

BETON 2009

25. a 26. listopadu 2009
Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS

PROGRAM TLUMOČEN ČEŠTINA ⇔ ANGLIČTINA

KONEČNÁ POZVÁNKA

Českomoravský beton, a. s.

Sika CZ, s.r.o.

FILINGER a.s.

PARTNEŘI 

17. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2010

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

a
ČBS Servis, s. r. o.
www.cbsservis.eu

Konference s mezinárodní účastí 

17. BETONÁŘSKÉ DNY 2010
spojené s výstavou 

BETON 2010
konané pod záštitou

Ing. Martina Kocourka, ministra průmyslu a obchodu ČR

Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Jaroslava Míla, MBA, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Svatopluka Zídka, prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů

23. a 24. listopadu 2010
Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS

KONEČNÁ POZVÁNKA

Konference s mezinárodní účastí 

19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012
spojené s výstavou

BETON 2012

21. a 22. listopadu 2012
Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS

PARTNER 19. BETONÁŘSKÝCH DNŮ 2012

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

a
ČBS Servis, s. r. o.

www.cbsservis.eu

VÝZNAMNÍ VYZVANÍ ŘEČNÍCI ZE ZAHRANIČÍ!

ANKETA K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ BETONÁŘSKÝCH DNŮ  

Obr. 21 Jedním z řady významných hostů BD byl 

i Dr.-Ing. Steen Rostam z Dánska. Na BD 2003 prezentoval 

koncepci fib Model Code for Durability of Concrete (na snímku 

s Prof. Vladimírem Křístkem, čestným členem ČBS a jedním 

z pravidelných účastníků BD). ❚ Fig. 21 One of the many 

distinguished guests was also Dr.-Ing. Steen Rostam from 

Denmark. In 2003 he presented the Model Code for Durability 

of Concrete fib concept (with Prof. Vladimír Křístek, Honorary 

Member of the ČBS and one of the regular CD attendants).

Obr. 22 V roce 2006 poctil svoji účastí 13. Betonářské dny 

i významný představitel vedení fib, španělský Prof. Hugo 

Corres Peiretti, na snímku s tehdejším předsedou ČBS 

Ing. Milanem Kalným, který je zároveň dlouholetým šéfem 

zastoupení ČR v organizaci fib ❚ Fig. 22 In 2006 the 13th 

year of CD was honoured by the presence of an eminent 

representative of fib, the Spanish Professor Hugo Corres 

Peiretti, in the picture with Ing. Milan Kalný, at that time ČBS 

Chair, who has been a longterm delegate of ČBS to fib

Obr. 23 Od roku 2004 hostí Betonářské dny konferenční centrum Aldis 

v Hradci Králové ❚ Fig. 23 Since 2004, the Concrete Days are hosted 

by the Aldis Conference Centre in Hradec Králové

Obr. 24 Pohled do velkého sálu konferenčního centra Aldis v Hradci Králové 

při slavnostním zahájení 15. Betonářských dnů 2008. Ty s více než 

700 účastníky představují dosavadní vrchol návštěvnosti BD. ❚ 

Fig. 24 The grand conference hall of the Aldis centre in Hradec Králové at 

the Opening Ceremony of the 15th year of the Concrete Days in 2008. This 

particular year hosted more than 700 attendants, which has been the highest 

attendance so far.

Obr. 25 Ing. Pavel Čížek a Prof. Jan L. Vítek, bývalí předsedové ČBS 

při prohlídce betonářské výstavy BETON 2003 při 10. Betonářských dnech, 

posledních konaných ještě v Pardubicích. ❚ Fig. 25 Ing. Pavel Čížek and 

Prof. Jan L. Vítek, former Chairmen of ČBS at the BETON 2003 exhibition. 

The exhibition was held at the 10th year of the Concrete Days, last year the 

of the conference being held in Pardubice.

Obr. 26 Počínaje 10. Betonářskými dny 2003 je sborník z BD vydáván 

i elektronicky na CD ❚ Fig. 26 From the 10th year of the Concrete Days, 

the proceeding is also issued electronically, on CD
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ČASOPIS BETON A  ZDIVO 

Od samého počátku úvah o založení ČBS, tedy už v le-

tech 1991 a 1992 bylo ambicí osobností, které stály u je-

jího zrodu, vydávat specializovaný český betonářský ča-

sopis. Ten se měl věnovat jednak odborné problemati-

ce betonu a betonových konstrukcí, zároveň ale nápadi-

tě demonstrovat širší, i netechnické veřejnosti mimořád-

né technické možnosti a  mnohostrannou použitelnost 

betonu, a to nejlépe na smělých a atraktivních stavbách 

z betonu realizovaných v ČR i v zahraničí. Již v polovi-

ně roku 1993 vyšlo „nulté“ číslo informačního Bulletinu 

České betonářské společnosti s oznámením o založení 

společnosti, s nabídkou aktivit a řadou odborných člán-

ků osobností zakládajících ČBS. Koncem roku 1993 pak 

vyšlo první dvojčíslo časopisu s  názvem Beton a  zdi-

vo 1-2/1993, které obsahovalo příspěvky přednesené 

na  Konferenci o  betonových a  zděných konstrukcích, 

která se konala počátkem prosince 1993 v Pardubicích. 

Od počátku roku 1994 začal časopis Beton a zdivo vy-

cházet čtvrtletně a s neporušenou pravidelností byl pak 

vydáván až do konce roku 2000, kdy jej nahradil časopis 

Beton TKS. Celkem vyšlo v sedmi ročnících dvacet osm řádných 

čísel, s  „nultým“ Bulletinem a  „dvojčíslem“ 1-2 z  roku 1993 tedy 

celkem třicet časopisů. Předsedou redakční rady (RR) byl od ro-

ku 1993 až do konce roku 1996 Prof. Milík Tichý, výrazná, mnoho-

stranná osobnost, která časopisu vtiskla vyhraněný, osobitý styl. 

Na ten pak úspěšně navázal v roce 1996 jeho nástupce Prof. Pe-

tr Hájek, kterému se spolu s rozrůstající se redakční radou poda-

řilo udržovat vysokou odbornou úroveň tohoto periodika po celou 

druhou polovinu jeho existence. 

Až do  konce roku 1996 pracovala RR časopisu Beton a  zdi-

vo v tomto složení: Prof. Milík Tichý, (předseda), Ing. Pavel Čížek, 

Doc. František Hájek, (od 2/1996), Doc. Petr Hájek. (od 4/1996), 

Doc. Jaromír Klouda, (od 1/1994), Doc. Vladimír Meloun, Doc. Pe-

tr Štěpánek (od 2/1996), Ing. Vladimír Urban a Prof. Bohumil Vo-

ves Vydavatelství časopisu, které sídlilo až do konce roku 1999 

v  kanceláři OP ČBS (OP ČCSI) v  Pardubicích, obětavě řídi-

la Ing.  Věra Prokopová za  asistence Ing.  Pavla Čížka, od  roku 

1997, a  s  pomocí redaktorky Ing.  Ľubomíry Hlavačkové. Po  vol-

bách nového výboru v  listopadu 1996 a  rozhodnutí o  slouče-

ní ČBS a  ČNK FIP se v  časopise Beton a  zdivo začaly ve  vět-

ší míře objevovat i  články s  mostní problematikou. Redakční ra-

da pak až do  konce roku 2000 pracovala ve  složení Doc.  Petr 

Hájek (předseda), Ing. Pavel Čížek, Doc. František Hájek, Doc. Jaro-

mír Klouda, Doc. Vladimír Meloun, Doc. Petr Štěpánek, Ing. Vlastimil 

Šrůma, Prof.  Milík Tichý, Doc.  Zdeněk Tobolka, Ing.  Tomáš Vi-

mmr, Doc. Jan L. Vítek a Prof. Bohumil Voves. Vydávání poslední-

ho 7. ročníku časopisu v roce 2000 už řídil nový tajemník 

ČBZ (ČBS) Ing. Vlastimil Šrůma z nově založené pražské 

hlavní kanceláře společnosti.

Časopis Beton a zdivo byl po celou dobu své existen-

ce členy ČBS velmi ceněn, především pro množství uži-

tečných odborných informací, které pravidelně přinášel. 

Jeho úroveň byla oceňována i  řadou evropských be-

tonářských společností. Časopis dostávali všichni čle-

nové ČBS v rámci členských příspěvků, ty ovšem zda-

leka nepokrývaly náklady na  jeho produkci. Proto by-

la snaha financovat vydávání časopisu, stejně jako po-

řádání konferenčních akcí ČBS sponzorskými příspěv-

ky firem. To bylo postupem času ovšem stále obtížnější 

a  na  přelomu tisíciletí prakticky už nezvladatelné. By-

lo nutno najít jiný model, a  tento jiný model fungování 

a  financování v  té době vlastně začala hledat i  samot-

ná ČBZ (ČBS). Na  přelomu let 2000 a  2001 byl proto 

i z  těchto důvodů časopis Beton a zdivo nahrazen no-

vým – a čas již ukázal, že ještě úspěšnějším – časopisem 

Beton TKS. 

Obr. 27 Titulní stránka Bulletinu ČBS který vyšel v polovině roku 

1993 jako svým způsobem nulté číslo časopisu Beton a zdivo. 

Přinesl mj. oznámení o vzniku České betonářské společnosti, 

jejích záměrech, organizačním uspořádání a přehled prvních 

zvolených funkcionářů. ❚ Fig. 27 The front page of the ČBS 

Bulletin, issued in the middle of 1993, as – in a way – zero number 

of the Concrete and Masonry magazine. It contained – among other 

– information on establishing of the Czech Concrete Society, its 

visions, organization scheme and the list of the first office holders 

elected.

Obr. 28 Titulní stránka startovního dvojčísla 1-2 časopisu Beton 

a zdivo, které vyšlo ještě před koncem roku 1993 už za redakčního 

vedení Prof. Tichého. Co do obsahu přineslo nejzajímavější příspěvky 

„nultých“ Betonářských dnů konaných v prosinci 1993. Formálně 

na něm byly ověřeny základní prvky layoutu nového časopisu, 

kterých se pak Beton a zdivo bez větších změn držel po celých 

dalších sedm let. ❚ Fig. 28 The front page of the first double-

issue 1-2 of the Concrete and Masonry magazine was issued 

before the end of 1993 under the supervision of editor-in-chief 

Prof. Tichý. It contained the most interesting contributions from the 

“zero” year of the Concrete Days held in December 1993. 

It checked and verified the basic stones of layout that were kept 

without any significant changes for the next seven years. 

Obr. 29 Předseda redakční rady časopisu v letech 1993 až 1996 

Prof. Milík Tichý s Ing. Pavlem Čížkem, tehdejším tajemníkem ČBS a pozdějším 

předsedou ČBS ❚ Fig. 29 Chair of the magazine’s Editorial Board in 1993 

– 1996, Prof. Milík Tichý with Ing. Pavel Čížek, at that time ČBS Secretary and 

later the ČBS Chairman

Obr. 30 V osobě Prof. Petra Hájka, který navázal na činnost předsedy 

redakční rady Prof. Tichého v závěru roku 1996, našel časopis dalšího 

obětavého a svrchovaně kompetentního člověka, který jej dokázal udržet 

na vysoké úrovni až do posledního čísla a navíc na něj zcela plynule navázat 

ještě kvalitnějším nástupnickým časopisem Beton TKS ❚ 

Fig. 30 In the personality of Prof. Petr Hájek who took over the work 

of Prof. Tichý at the end of 1996, the magazine found another devoted person 

with expertise who was capable of keeping the highest standards 

of the magazine to the very last issue and on top of that continued and 

expanded its quality in the succession Beton TKS magazine

Obr. 31a, b Titulní stránky a) prvního (1994/1) a b) posledního 

(2000/4) pravidelného čísla sedmi vydaných ročníků časopisu 

Beton a zdivo. Grafickou úpravu časopisu zajišťovalo nejprve 

PrePress studio Aris v Pardubicích, později pardubická reklamní 

agentura GART, spol. s r. o. Po celá léta vydávání byl zachován 

záměrný minimalistický charakter obálky, jehož základem 

byla plocha se zobrazením struktury řezu betonu, název časopisu 

a označení daného čísla, a pak už jen jediná fotografie tematicky 

korespondující s obsahem daného čísla. ❚ Fig. 31a, b Front 

page a) of the first (1994/1) and b) last (2000/4) regular issues 

of the seven printed years of the Concrete and Masonry magazine. 

Graphics was at first done at PrePress studio Aris in Pardubice 

and later by GART, Ltd., a marketing agency in Pardubice. 

The deliberately minimalistic character of the front pages was kept 

to during all years. The basis was a section area of concrete and 

an only picture, corresponding with the content.

29 30
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PŘECHOD K  PROFESIONÁLNÍ  ČBS

V závěru roku 1999 byl zvolen nový, v pořadí již třetí výbor ČBS (teh-

dy stále ještě ČBZ), který měl plných sedmnáct členů. Novým před-

sedou společnosti se stal Prof.  Jan L. Vítek prvním místopředse-

dou Ing. Milan Kalný. Volba tohoto výboru proběhla v situaci, která 

byla pro Českou betonářskou společnost do značné míry zlomová, 

a složení nového výboru a jeho ambice s ní korespondovaly. V rela-

tivně krátkém období, do něhož se navíc zkoncentrovalo několik dů-

ležitých událostí, musela tehdy ČBS komplexně rozhodnout o způ-

sobu řešení několika narůstajících omezení, která nejen bránila roz-

voji společnosti, ale do jisté míry ohrožovala i samotnou její smyslu-

plnou existenci. Těmi důležitými událostmi bylo jednak organizačně 

i jinak velmi vydařené fib sympózium Prague 1999, které znamena-

lo významný vzestup prestiže ČBS, rozšíření mezinárodních vazeb, 

z nichž ČBS od té doby trvale čerpá, jednak radikální posílení člen-

ské základny – a zároveň potenciálu odborných aktivit ČBS – při-

stoupením členů bývalého Národního komitétu FIP při ČSVTS. 

K  základním limitům, se kterými ČBS kolem roku 1999 zápolila, 

pak patřily: 
● omezené možnosti neplaceného, pouze na dobrovolné bázi „vý-

konně“ pracujícího vedení ČBS generovat a  na  potřebné úrovni 

zvládat řízení akcí a aktivit ČBS, ale koneckonců i efektivní řízení 

samotné ČBS, 
● omezené kapacity příliš úzkého a  pouze „poloprofesionálního“ 

pardubického zázemí, které měla ČBS v  tehdejší kanceláři OP 

ČSSI Pardubice,
● neurčitost právního postavení ČBS v rámci ČSSI, kdy se dosavad-

ní „volné přidružení“ k  OP ČSSI Pardubice dostalo do  zjevného 

rozporu s reálným významem a velikosti ČBS, 
● zjevně nefunkční, asymetrický systém oblastních poboček ČBS, 

z nichž reálně aktivní byly – a to ještě jen krátce po roce 1993 – 

sotva dvě až tři, 
● určitá nouze kolem časopisu Beton a zdivo, který bojoval s nedo-

statkem kvalitních článků, nedostatkem financí a neexistencí profe-

sionální redakce, jejíž roli byli dlouhodobě nuceni substituovat šé-

fové redakčních rad. 

Aby se komplexně vyřešily největší strukturální obtíže dosud dob-

rovolnické ČBS, byly už od roku 1997 připravovány několika osob-

nostmi, vesměs členy budoucího nového výboru ČBS, zásadní kon-

cepční kroky a dokumenty, které posléze umožnily právní autono-

mii a potřebnou transformaci statusu ČBS i charakteru její činnosti 

pro další období. Významných změn byla potom v krátké době pro-

vedena celá řada: 

(1) Na základě zkušeností a rady spřátelených evrop-

ských společností bylo v průběhu roku 1999 rozhod-

nuto zřídit profesionální sekretariát ČBS ČSSI, pro kte-

rý byli do funkcí tajemníka (později výkonného ředite-

le) a projektové manažerky získáni Ing. Vlastimil Šrů-

ma a Ing. Jitka Broner Mansfeldová. Nová hlavní kan-

celář ČBS byla zřízena v Praze v Samcově ulici, kde 

sídlí ČBS dodnes. Nové výkonné vedení ČBS začalo 

pracovat na konci roku 1999 a hned na počátku roku 

2000 přebralo agendu a kompetence dosavadní par-

Obr. 32 Část členů v pořadí třetího výboru ČBS zvoleného v prosinci 1999. 

Zleva Ing. Pavel Čížek, Prof. Petr Hájek, Ing. Jaroslav Jordán, Prof. Jaroslav 

Procházka, Ing. Jiří Dušek, Doc. Jiří Dohnálek, Prof. Jan L. Vítek, Prof. Petr 

Štěpánek, Ing. Vlastimil Šrůma a Ing. Milan Kalný ❚ Fig. 32 Part of the third 

ČBS Committee elected in December 1999. From the left: Ing. Pavel Čížek, 

Prof. Petr Hájek, Ing. Jaroslav Jordán, Prof. Jaroslav Procházka, Ing. Jiří Dušek, 

Doc. Jiří Dohnálek, Prof. Jan L. Vítek, Prof. Petr Štěpánek, Dr. Vlastimil Šrůma 

and Ing. Milan Kalný

Obr. 33 První statutární představitelé transformované ČBS: Prof. Jan 

L. Vítek, který zastával funkci předsedy ČBS od prosince 1999 do poloviny 

roku 1996, a Ing. Milan Kalný, první místopředseda ČBS ve stejném období 

a pozdější předseda společnosti v letech 2006 až 2011 ❚ Fig. 33 First 

statutory office holders of the transformed ČBS: Prof. Jan L. Vítek, who served 

in the office of Chair of the ČBS from December 1999 to the mid 2006 and 

Ing. Milan Kalný, 1st Vice-Chair in the same time period, and later Chair of the 

Society

32
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Obr. 34 Předseda ČBS Prof. Jan L. Vítek vítá spolu s prvními pracovníky 

nově založené pražské kanceláře ČBS Ing. Jitkou Broner Mansfeldovou 

a Ing. Vlastimilem Šrůmou hosty společenského večera na 7. Betonářských 

dnech v roce 2000 v Pardubicích ❚ Fig. 34 Chair of the ČBS Prof. Jan 

L. Vítek together with the first employees of the newly established ČBS 

Office Ing. Jitka Broner Mansfeld and Dr. Vlastimil Šrůma welcomes guests 

of the social evening at the 7th Concrete Days in Pardubice in 2000

Obr. 35 Osmé Betonářské dny v roce 2001 byly poslední akcí, na níž 

se podílela Ing. Jitka Broner Mansfeldová, projektová manažerka ČBS, 

která před svým odchodem do zahraničí pracovala v transformované ČBS 

dva roky a významně přispěla ke zkoncipování několika akcí a aktivit, 

jejichž tradice trvá dodnes. Na snímku s výkonným ředitelem 

Ing. Vlastimilem Šrůmou a Dr.-Ing. Hans-Ulrichem Litznerem, tehdejším 

čelným představitelem fib a generálním manažerem německého 

Betonvereinu, který byl jako dlouholetý podporovatel ČBS rovněž jmenován 

čestným členem ČBS ❚ Fig. 35 8th Concrete Days in 2001 were the last 

even with Ing. Jitka Broner Mansfeldová, ČBS Project Manager. Before she 

left to work abroad she had worked in the transformed ČBS for two years 

and significantly contributed to forming several events and activities that 

last until now. In the picture with the Executive Director Dr. Vlastimil Šrůma 

and Dr.-Ing. Hans-Ulrich Litzner, at that time top official of fib and General 

Manager of the German Betonverein. Dr.-Ing. Hans-Ulrich Litzner was as 

a long-term ČBS supporter awarded the title Honorary Member
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dubické základny ČBS. Jedním z prvních systémových kroků bylo 

ukončení činnosti obou zbylých OP ČBS, kromě Pardubic i v Brně. 

Řízení veškeré činnosti ČBS tak bylo soustředěno i formálně do jed-

noho jediného centra, čímž byl koneckonců ale jen legalizován stav, 

který fakticky panoval už několik let. Ještě před odchodem Ing. Bro-

ner Mansfeldové do zahraničí byla do kanceláře ČBS přijata Petra 

Havlinová. K dalšímu významnému posílení kapacity výkonného tý-

mu ČBS došlo potom počátkem roku 2002, kdy do pozice vedoucí-

ho sekretariátu ČBS nastoupil Mgr. Jiří Vích. Profesionalizace výkon-

ného vedení ČBS od roku 2000 znamenala významné posílení mož-

ností i pozice ČBS a výsledkem bylo relativně dlouhé období trvalé-

ho rozšiřování činnosti a zkvalitňování akcí společnosti. 

(2) Dalším významným krokem, k  němuž došlo v  letech 1998 

a 1999 bylo vypracování základních „legislativních“ dokumentů řád-

ně definujících ČBS, především Organizačního řádu ČBS (tehdy ješ-

tě ČBZ) přijatého členskou schůzí v závěru roku 1999 spolu s volbou 

nového výboru. Tento organizační řád navazoval důsledně na teh-

dejší Stanovy ČSSI a obsahoval i ustanovení, která korespondova-

la s tehdy platným Hospodářským řádem ČSSI. Přes všechny po-

třebné úpravy, které přinesly následující roky, je takto postaven or-

ganizační řád ČBS dodnes. Pro transformační kroky ČBS v  roce 

1999 bylo rozhodující, že tehdy nové stanovy ČSSI poprvé umožňo-

valy získání statusu právně samostatných subjektů svým oblastním 

pobočkám a – zcela nově – i tzv. odborným společnostem. A právě 

jednou z odborných společností ČSSI se v roce 1999 ČBS, tehdy 

ještě jako Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, rozhodla stát. 

Nově koncipovaná, právně, daňově atd. již samostatná ČBS pak 

formálně vznikla vydáním registračního listu (zřizovací listiny)prezídia 

ČSSI dne 24. února 2000. V závěru roku 2001 pak došlo po doho-

dě členské základny k návratu k původnímu názvu Česká betonář-

ská společnost ČSSI.

(3) Členové nového výboru byli v  roce 1999 poprvé voleni nejen 

do výboru jako celku ale zároveň i strukturovaně do šesti (pozdě-

ji dokonce osmi) permanentních odborných skupin. Záměrem by-

lo podpořit pocit odpovědnosti členů výboru a  tím i  jejich aktivi-

tu v  rámci činností korespondujících s  jejich vlastním odborným, 

popř. i obchodním zaměřením. Vedení ČBS si od této praxe obvyk-

lé ve vyspělých zahraničních betonářských společnostech slibovala 

vytvoření určitého přirozeného mechanismu, díky němuž budou re-

flektovány potřeby členů ČBS a širší technické veřejnosti v daných 

oborech betonového stavitelství i stavebnictví – a následně tak ge-

nerovány akce, které by už potom realizoval výkonný štáb ČBS (poz-

ději k tomu založená společnost ČBS Servis). Podobným způsobem 

byly v novém výboru v roce 1999 přiřazeny jeho členům kompeten-

ce a gesce vztahů s  jednotlivými zahraničními partnery, ať už me-

zinárodními (fib, ECSN), tak i národními (významné partnerské be-

tonářské společnosti). Ne všechny tyto záměry se ovšem podaři-

lo naplnit. Zatímco osobní gesce směrem k  fib a ECSN se ukáza-

ly jako nosné a trvají, u vazeb na zahraniční betonářské společnos-

ti se to nepodařilo. Členění výboru na odborné skupiny (a počáteční 

očekávání s tím spojená) se pak ukázalo být bohužel úplně nereál-

né a později od něj výbor i formálně upustil.

38
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Obr. 36 Významný okamžik podpisu zakladatelské smlouvy společnosti 

Beton TKS, s. r. o., 17. ledna 2001: zleva Ing. Zdeněk Jeřábek prezident SSBK, 

Prof. Jan L. Vítek tehdejší předseda ČBS, Ing. Jan Kupeček, tehdejší předseda 

SVB ČR a Ing. Miroslav Weber, předseda tehdejšího SV CEVA a z něj 

vznikajícího Svazu výrobců cementu ČR (SVC ČR) ❚ Fig. 36 Significant 

moment – signing the foundation deed of Beton TKS, s. r. o., on January 17, 

2001: from the left: Dr. Zdeněk Jeřábek, President of the SSBK, Prof. Jan 

L. Vítek, at that time Chair of the ČBS, Ing. Jan Kupeček, at that time Chair 

of the SVB ČR and Dr. Miroslav Weber, Chair of at that time SV CEVA and from 

this originating Czech Cement Association (SVC ČR)

Obr. 37 Pracovníci kanceláře ČBS na jubilejních 10. Betonářských dnech 

v listopadu 2003. Zleva Bc. Petra Johová, která od svého odchodu z Beton TKS 

v roce 2006 pracuje pro ČBS až do současnosti, Mgr. Jiří Vích, který 

už od ledna 2002 zastává funkci vedoucího sekretariátu ČBS, a Petra Havlinová, 

která působila v ČBS od května 2001 do října 2004. Vpravo na snímku 

Ing. Michal Števula, tajemník Svazu výrobců betonu ČR, od roku 2006 

nástupce Ing. Vlastimila Šrůmy ve funkci jednatele společnosti Beton TKS. 

❚ Fig. 37 Employees of the ČBS Office at the jubilee 10th Concrete Days 

in November 2003. From the left: Bc. Petra Johová, who after leaving Beton TKS 

in 2006 has been working for ČBS, Mgr. Jiří Vích, who has been holding 

the Head of the Office position since January 2002, and Petra Havlinová, 

who worked in ČBS from May 2001 to 2004. On the right is Dr. Michal Števula, 

Secretary of the Concrete Producers Organization Czech Republic, 

who succeeded Dr. Vlastimil Šrůma as the Executive in Beton TKS.

Obr. 38 Jedno z řady přátelských posezení, která provázela léta 2002 až 

2006, kdy k sobě měly okruhy pracovníků a představitelů ČBS, Beton TKS 

a v roce 2004 vzniklé servisní agentury ČBS Servis, s. r. o., i umístěním svých 

pracovišť nejblíže ❚ Fig. 38 One of many friendly meetings in years 

2002 – 2006, when the workers and officers of ČBS, Beton TKS and since 

2004 also ČBS Servis, s. r. o., were the closest also in locations

Obr. 39 Titulní strana prvního čísla časopisu 

Beton TKS. Číslo vyšlo v únoru 2001 

mělo 48 stran a jeho vydavatelem byla ČBS, 

už ale pro všechny čtyři svazy zakládající 

Beton TKS. ❚ Fig. 39 Front page 

of the first issue of the Beton TKS magazine. 

It was issued in February 2001, had 48 pages 

and its publisher was ČBS, but for all four 

bodies establishing the Beton TKS.
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VZNIK ČASOPISU BETON TKS

Současně s  vydáváním 7. ročníku časopisu 

Beton a zdivo probíhaly v průběhu roku 2000 

jednání a  intenzivní přípravné práce k  zahá-

jení produkce zcela nového českého beto-

nářského časopisu. Jeho vznik umožnila jed-

nak Profesionalizace výkonného vedení ČBS, 

především ovšem výjimečná situace, kdy mo-

tivaci k vydávání kvalitního betonářského ča-

sopisu na  nějaké jasně definované společ-

né bázi mělo ve  stejnou dobu hned několik 

vlivných Profesních společností působících 

v oboru silikátových staviv a betonu: 

Transformovaná ČBS hledala způsob 

a  do  značné míry i  finanční prostředky, aby 

mohla nadále produkovat časopis, který by 

nadále šířil zejména technické informace 

o betonu. 

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí 

(SSBK), vzniklé roku 1992, hledalo obdobně 

způsob a finanční prostředky, aby bylo mož-

né i nadále vydávat časopis, který by přinášel technické i jiné infor-

mace z oblasti sanací a rekonstrukcí staveb z betonu a byl nástup-

cem časopisu Sanace betonových konstrukcí, který se ocitl v po-

dobných těžkostech jako časopis Beton a zdivo. 

Rychle sílící Svaz výrobců betonu ČR (SVB ČR), vzniklý roku 

1996, hledal efektivní cestu, jak ve spolupráci s dalšími svazy vy-

dávat časopis, který by byl platformou pro potřebné informace 

o technologii betonu, popř. i malt a jejich výrobě.

Finančně nejsilnější Svaz výrobců cementu ČR (tehdy ještě Svaz 

výrobců cementu a  vápna Čech, Moravy a  Slezska (SV CEVA)) 

sdružující čtyři dominující producenty cementu na území ČR hle-

dal perspektivní tiskové médium, jímž by se kromě článků tech-

nické povahy dal účinně propagovat beton a betonové konstruk-

ce i po stránce jejich vizuální atraktivity, mnohostranné užitečnos-

ti a optimální energetické náročnosti – a kterým by se dal nahra-

dit neúspěšný projekt víceméně prezentačního časopisu Beton. 

Výsledkem šťastného prolnutí zájmů všech čtyř výše uvedených 

společností bylo velmi rychlé založení obchodní společnosti Beton 

TKS, s. r. o. (vznik 26. července 2001), která ihned (od čísla 2001-5) 

převzala vydávání nového časopisu a vydává jej dodnes. 

Základní koncepční podoba časopisu byla ovšem vytvoře-

na už v  průběhu roku 2000 výkonným vedením ČBS (Ing.  Vlas-

timilem Šrůmou a  předsedou RR stále ještě vydávaného Beto-

nu a zdiva (Prof. Petrem Hájkem) ve spolupráci s pražským Gra-

fickým ateliérem DEGAS (grafik Šimon Blabla), který vytvořil la-

yout časopisu. Na  přípravě časopisu spolupracovali i  zástupci 

všech zbývajících svazů, budoucích zakladatelů společnosti Be-

ton TKS a  budoucích partnerů v  redakční radě nového časopi-

su. První čtyři čísla časopisu Beton TKS vydala ještě samotná 

ČBS, formálně i  finančně už ovšem pro všechny čtyři betonář-

ské svazy, zakladatele a  společníky společnosti Beton TKS. Vy-

davatelství řídil od počátku Ing. Vlastimil Šrůma, který byl součas-

ně jednatelem a ředitelem společnosti Beton TKS (vše až do po-

čátku roku 2006) a zároveň výkonným ředitele ČBS. Šéfredaktor-

kou prvních dvou čísel byla Mgr. Helena Černá, zbývajících čtyř čí-

sel ročníku 2001 Mgr. Ctibor Čejpa. Celkově byla situace kolem 

osob šéfredaktorů časopisu v  průběhu startovního ročníku vel-

mi nestabilní a zajištění produkce prvních čísel bylo i z tohoto dů-

vodu pro pracovníky ČBS velmi náročné. Na pozici redaktorů se 

nejdříve vystřídali Mgr. Ctibor Čejpa a pro čísla 2001-2 až 2001-4 

Ing.  Jitka Broner Mansfeldová. V  polovině září 2001 byla ale už 

do vzniklé společnosti Beton TKS přijata jako redaktorka Petra Jo-

hová (tehdy Jarošíková), čímž se situace výrazně zklidnila. Od po-

čátku roku 2002 došlo potom k zásadní stabilizaci redakce, když 

byla pro pozici šéfredaktorky získána Ing. Jana Margoldová, která 

tuto funkci zastává velmi úspěšně dodnes.

Obr. 40a,b Titulní strany dvou čísel z prvního ročníku 2001 nového časopisu 

Beton TKS. První ročník měl jako jediný sešitovou vazbu V1 podobně jako 

jeho předchůdce, časopis Beton a zdivo, počet stran kolísal mezi 48 a 56. 

Od ročníku 2002 stoupl počet stran na 64 a přešlo se na vazbu V2 ❚ 

Fig. 40-e Front pages of two of all numbers of the 2001 year of the new 

Beton TKS magazine. The first year was the only one which had a notebook 

binding V1, the same as its predecessor, the Concrete and Masonry magazine. 

The number of pages fluctuated between 48 and 56. Since 2002 the number 

of pages increased to 64 and the binding was changed to V2

Obr. 41 Jedno z prvních jednání redakční rady časopisu Beton TKS 

po personální stabilizaci redakce časopisu. Vpravo Ing. Jana Margoldová 

šéfredaktorka časopisu od ledna 2002, vlevo Prof. Petr Hájek dlouholetý člen 

výboru ČBS a dlouholetý předseda redakčních rad časopisů Beton a zdivo 

a následně časopisu Beton TKS ❚ Fig. 41 One of the first meetings of the 

Beton TKS magazine Editorial Board after stabilizing the personal -situation of 

the magazine. On the right: Dr. Jana Margoldová, Editor-In-Chief since January 

2002, on the left: Prof. Petr Hájek, long-term member of the ČBS Committee 

and long-time Chair of the Editorial Boards of the Concrete and Masonry and 

Beton TKS magazines

Obr. 42 Členové redakční rady časopisu Beton TKS v první polovině nultých 

let: zleva Doc. Jiří Dohnálek tehdejší člen výboru ČBS, Prof. Leonard Hobst 

místopředseda redakční rady, Ing. Pavel Lebr a Prof. Jan L. Vítek, tehdejší 

předseda ČBS ❚ Fig. 42 Members of the Editorial Board of the Beton TKS 

magazine in the first half of the zero years, from the left: Doc. Jiří Dohnálek, 

at that time Member of the ČBS Committee, Prof. Leonard Hobst, Vice-Chair 

of the Editorial Board, Ing. Pavel Lebr and Prof. Jan L. Vítek, at that time Chair 

of the ČBS

Obr. 43 V prosinci 2002 se poprvé objevil leták shrnující právě končící 

ročník a zároveň avizující obrysy čísel časopisu ročníku následujícího ❚ 

Fig. 43 In December 2002 for the first time ever, there was a leaflet 

summarizing the content of the years issues and at the same moment showing 

the main topics of the forthcoming year
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ZALOŽENÍ  KONGRESŮ CCC 

A  JEJ ICH TRADICE

Po  roce 2000 se stavebnictví úspěšně roz-

víjelo. Stavěla se řada zajímavých konstrukcí 

po celém světě, v Evropě i v České republice. 

V roce 2004 byly dokončeny dva velké mosty 

a to most u Millau ve Francii a most Rion – An-

tirion u Patrasu v Řecku. U nás byla v plném 

proudu např. příprava dálnice D8 a očekávalo se, že bude dokon-

čena dle mezistátních dohod v roce 2006. V té době se zdálo zají-

mavé podpořit mezinárodní spolupráci i v prostoru střední Evropy. 

Po roce 2000 se začala zvyšovat popularita rakouských a němec-

kých Betonářských dnů (Betontagů), které se organizují ve dvoule-

tých intervalech, střídavě ve Vídni a v některém z německých měst. 

Účast na  těchto konferencích rostla o  stovky inženýrů každé dva 

roky. U nás docházelo k podobným trendům a účast na českých 

Betonářských dnech se postupně zvyšovala. V  roce 2004 vznikla 

iniciativa rakouských kolegů založit řadu nových kongresů v oblas-

ti betonového stavitelství právě ve středoevropském prostoru, která 

by doplňovala konferenční akce, které v té době již byly zavedeny. 

Došlo k jednáním mezi zástupci betonářských nebo podobných or-

ganizací ve čtyřech státech, a to Rakouska, Maďarska, Chorvatska 

a Česka. Jednání vyústila v podpis dohody o vzájemné spolupráci 

na přípravě tzv. Středoevropských kongresů betonového inženýrství 

(Central European Congress of Concrete Engineering). Tři písmena 

C se pak stala i hlavní částí loga budoucích akcí. Dohoda byla po-

depsána ve Vídni na Betontagu v dubnu 2004. Za jednotlivé státy ji 

podepsali pánové, Prof. W. Welzig (Rak.), Prof. G. L. Balázs (Maď.), 

Prof. J. Radič (Chor.) a Prof. J. L. Vítek (ČR). 

v Maďarsku poblíže Balatonu. Nezanedbatelným doplňkem konfe-

rence by i společenský večer na zámku v Častolovicích, kde se ko-

nala prohlídka zámku za účasti majitelky paní hraběnky D. Stern-

bergové. 

Další ročník byl organizován ve Visegradu v Maďarsku v září 2007. 

Téma zaměřené na moderní materiály bylo zvoleno vhodně, aby do-

plňovalo konstrukční téma z  minulého roku. Akce byla komorněj-

ší než ročník 2006, ale též velmi úspěšná. Prostředí Visegradu se 

středověkou atmosférou bylo zdůrazněno společenským večerem 

s představením rytířských soubojů.

Kongres v chorvatské Opatii byl posledním kongresem první série. 

Byl tématicky zaměřen na betonové stavby v městských aglome-

racích. Rozvoji infrastrukturních projektů ve městech byly věnová-

ny i čtyři vyzvané přednášky úvodní sekce. V roce 2008 se již začal 

projevovat vliv světové krize a účast začala postupně klesat.

Po ukončení první série čtyř kongresů se hodnotila jejich úroveň 

a jejich význam vedoucí k diskusi o dalším vývoji. Uvažovalo se mož-

nosti organizovat kongresy pouze každý druhý rok. Též přišla na po-

řad otázka, zda nepřijmout mezi skupinu čtyř organizujících zemí 

další stát. Celá první série byla hodnocena kladně, a proto bylo pro 

další roky ponecháno schéma jednoročních intervalů. Pro přístup 

další země se nastavily dvě podmínky:
●  zástupci země, která by měla zájem na organizaci další konference, 

se musejí účastnit dřívějších kongresů,
●  musí existovat místní organizace, která spolehlivě zajistí organiza-

ci kongresu, až na novou zemi přijde řada. 

Žádná ze zemí v oblasti střední Evropy však tehdy tyto podmínky 

nesplnila. Proto se pokračovalo v další sérii stejným způsobem ja-

ko dříve. 

Na základě tohoto dokumentu byla připravena další schůzka, kte-

rá se konala na pozvání ČBS na zámku ve Valticích v květnu roku 

2004. Nakonec rakouští kolegové vedeni ředitelem rakouského be-

tonářského svazu panem M. Pauserem nabídli, že zorganizují první 

kongres již v září 2005. Též se dohodlo, že další kongresy budou v 

ročním intervalu postupně v jednotlivých zakládajících zemích. Záro-

veň byla odsouhlasena tradice, že konference se budou konat spí-

še v menších zajímavých lokalitách.

První kongres byl uspořádán v  Grazu na  téma beton vyztuže-

ný vlákny. Přestože příprava byla poměrně rychlá, na  meziná-

rodní akci relativně krátká, bylo dosaženo účasti cca 300 od-

borníků. To byl velmi slibný začátek nové série konferencí. Prv-

ní sekci předsedal Prof.  Horst Falkner, světově významná osob-

nost v  oblasti vláknobetonu. Charakter konference podtrhovala 

i příjemná atmosféra menšího města. 

V  podobném duchu se konala i  příprava dalšího ročníku 2006, 

kdy se konal betonářský kongres v Hradci Králové na pozvání ČBS. 

Ve středním sále centra Aldis se konal hlavní program, druhá sekce 

probíhala v jednom z menších sálů. Účast byla zejména ve srovná-

ní s následujícím vývojem velmi dobrá cca 360 osob. Téma zamě-

řené na stavby infrastruktury bylo v té době velmi atraktivní. Z na-

šich staveb byly prezentovány např. tunelový komplex Blanka v Pra-

ze, stavby na D8 a ze zahraničních např. příprava tunelu Koralm mezi 

Grazem a Klagenfurtem nebo betonový dálniční viadukt Koroshegi 

47
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Obr. 44 Schůzka ve Valticích v květnu 2004, zleva: Dr. D. Količ, Ing. V. Šrůma, 

Ph.D. J. Radič, Prof. J. L. Vítek, Ing. Z. Jeřábek, M. Pauser, Ing. G. L. Balázs

❚ Fig. 44 Meeting in Valtice in May 2004, from the left: Dr. D. Količ, 

Ing. V. Šrůma, Ph.D. J. Radič, Prof. J. L. Vítek, Ing. Z. Jeřábek, M. Pauser, 

Ing. G. L. Balázs

Obr. 45 Pozvánka na první kongres CCC 2005 v Grazu ❚ 

Fig. 45 Invitation to the first Congress CCC 2005 in Graz

Obr. 46 Hradec Králové 2006, zleva: Dr. K. Kopecskó, Dipl. Ing. W. Welzig, 

Prof. G. L. Balázs ❚ Fig. 146 Hradec Kralové 2006, from the left: 

Dr. K. Kopecskó, Dipl. Ing. W. Welzig, Prof. G. L. Balázs

Obr. 47 Hradec Králové 2006, Prof. G. L. Balázs ❚ Fig. 47 Hradec Králové 

2006, Prof. G. L. Balázs
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V roce 2009 se konal CCC kongres v  rakouském Badenu. Malé 

lázeňské město s Kasinem na jih od Vídně bylo velmi vhodnou lo-

kalitou. Téma Inovativní betonářské technologie zahrnovalo mimo ji-

né i první aplikace betonů s velmi vysokou pevností (UHPC) a další 

zajímavé aplikace. Důraz přípravného výboru na kvalitu přednáše-

ných příspěvků vedl k velmi vysoké odborné úrovni. I kongres 2010 

zůstal v lázeňském městě – tentokrát u nás v Mariánských lázních. 

Místo konání – též Kasino (které však již jako kasino nefunguje), 

poskytlo příjemný prostor pro přednášky i pro doprovodný program. 

Téma zůstalo podobné jako v roce 2006 – infrastruktura s přesným 

názvem Betonové konstrukce po  období nových výzev. Vlivem 

pokračující krize zájem o  účast dále poklesával, avšak odborná 

úroveň kongresu byla stále velmi dobrá. Z  velké akce se stala 

menší konference, která však stále udržovala zájem řady účastníků 

z mnoha zemí. 

V podobném duchu probíhal kongres 2011 v Balatonfüred. Téma 

pokrokové materiály bylo rozšířeno o nové technologie a aplikace. 

Byly prezentovány i méně obvyklé projekty např. Výstavba čističky 

odpadních vod v Budapešti, což byla mimořádně rozsáhlá betono-

vá stavba s řadou zajímavých konstrukcí. 

Poslední kongres druhé série se konal v Chorvatsku v říjnu 2012 

v oblasti Plitvických jezer. Vysoce aktuální téma Trvanlivost betono-

vých konstrukcí, ale i atraktivní destinace přitáhly přiměřený počet 

účastníků odpovídající těžké době omezovaných investic. Atraktiv-

ní exkurze na tunel mosty na dálnici Rijeka – Split ukázaly schop-

nost Chorvatů vybudovat velké stavby i v ekonomicky obtížné době.

Během kongresu se opět rozběhla diskuse na téma jak pokračovat 

dále. Doba se změnila a Polsko, jako významný stát střední Evropy, 

se ucházelo o organizaci dalšího kongresu. Protože splnilo požado-

vané podmínky, došlo se k jednoznačnému závěru, že bude vhodné 

Polsko přijmout jako pátý stát, kde se kongresy budou konat. Polsko 

zastupoval Prof. J. Biliszczuk z Technické University ve Wroclavi. 

Polsko zorganizovalo první z  další série Kongresů v  září 2013. 

Kongres lze považovat za velmi úspěšný a téměř 180 účastníků je 

na dnešní dobu velmi dobrý výsledek. Místo konání – Kongresové 

centrum ve Wroclavi stojí bezprostředně vedle Haly století, která by-

la dokončena právě před sto lety. Exkurze do haly ukázala, jak im-

pozantní stavby bylo možné z betonu postavit již začátkem 20. stole-

tí. Protože kongres proběhl úspěšně, shodli se všichni zástupci dnes 

již pěti zemí, že bude účelné v tradici pokračovat a naplánovali dal-

ší kongresy v roce 2014 u nás v Liberci a v roce 2015 v Rakousku. 

Kongresy CCC se vyznačují specifickými vlastnostmi. Účastníci 

jsou sice převážně ze skupiny dnes pěti zemí, ale řada dalších při-

jíždí z dalších evropských zemí, ale i z mnohem vzdálenějších míst 

z Asie i jižní Ameriky. Zaměření na středoevropský prostor umožňu-

je výměnu zkušeností v zemích, které se potýkají s podobnými jak 

technickými, tak i  ekonomickými problémy. Je proto vhodné, aby 

existovala platforma pro setkávání odborníků z naší blízké oblasti, 

kterou kongresy CCC poskytují. Kromě výměny odborných zkuše-

ností je i společenské setkání účastníků žádoucí. K tomu přispíva-

jí též stánky jednotlivých zemí skupiny, které reprezentují mimo jiné 

i  typickými specialitami. Proto není divu, že řada diskutujících tráví 

čas právě u těchto stánků.

Letos bylo zahájeno 3.  kolo středoevropských kongresů beto-

nového inženýrství v Polsku a příští rok se bude konat již 10. kon-

gres v Liberci. Lze si jen přát, aby se stavebnictví začalo opět roz-

bíhat a bylo možné na jubilejním 10. kongresu 2014 Česko úspěšně 

reprezentovat.

Obr. 48 Hradec Králové 2006, zleva: Ing. V. Šrůma, 

Ir. D. Stoelhorst (čestný host z Nizozemska a čestný člen 

ČBS), Prof. J. L. Vítek, M. Pauser ❚ Fig. 48 Hradec 

Králové 2006, from the left: Ing. V. Šrůma, Ir. D. Stoelhorst 

(honorary guest and a honorary member of ČBS), 

Prof. J. L. Vítek, M. Pauser

Obr. 49 Baden – M. Pauser předává vlajku Kongresu 

V. Šrůmovi ❚ Fig. 49 Baden – M. Pauser hands 

over the Congress flag to V. Šrůma

Obr. 50 Kasino v Badenu – místo konání CCC Kongresu 

2009 ❚ Fig. 50 Casino in Baden – venue of the 2009 

CCC Congress 

Obr. 51 Společenský večer v Kasinu v Mariánských 

lázních (2010) ❚ Fig. 51 Banquet in Marianske Lazně 

(2010)

Obr. 52 Hala století ve Wroclavi (2013) ❚ 

Fig. 52 Centennial Hall in Wroclaw (2013)
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ČINNOST V   MEZINÁRODNÍCH 

ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH

Členové ČBS začali ihned pracovat a nadále pracu-

jí v řadě komisí a subkomisí CEN. V těchto orgánech 

se uplatňovali buď v rámci přímé spolupráce na vy-

tváření evropských norem, nebo formou jejich připo-

mínkování. ČBS přispívala i k rozvoji výzkumu tím, že 

vyhledávala aktuální problémy, na  které by se měl 

výzkum soustředit, v  několika případech také do-

poručila sponzorování některých úkolů výzkumu vý-

znamným stavebním firmám. Členové ČBS pracovali 

a pracují i v řadě mezinárodních betonářských asoci-

ací; zastupovali ČR jako členové v Evropském výbo-

ru pro beton CEB, v Mezinárodní federaci pro před-

pjatý beton FIP, v Mezinárodním výboru pro stavební výzkum a do-

kumentaci CIB, v  Mezinárodním sdružení zkušebních a  výzkum-

ných laboratoří pro materiály a konstrukce RILEM, v Mezinárodním 

sdružení pro mosty a stavební konstrukce IABSE, v Americké beto-

nářské společnosti ACI a jinde. Aktivní účastí v těchto organizacích 

po celou dobu existence ČBS zajišťují plynulý přísun nejnovějších in-

formací ze zahraničí. V květnu 1998 na 1. valném shromáždění Mezi-

národní betonářské federace CEB/FIP v Amsterdamu došlo ke sjed-

nocení betonářských asociací CEB a FIP do  fib. V  roce 2000 pak 

došlo k formálnímu zániku českého komitétu FIP s tím, že nástup-

cem oficiálního národního zastoupení ČR v fib je nadále pouze ČBS.

PRVNÍ  MEZINÁRODNÍ  SYMPOZIUM F IB 

O  KONSTRUKČNÍM BETONU V   PRAZE

První akce nové celosvětové betonářské federa-

ce byla organizována ČBS ještě společně s  končí-

cím českým komitétem FIP ve dnech 13. až 15. říj-

na 1999 v Praze pod názvem „fib Symposium 1999, 

STRUCTURAL CONCRETE – THE BRIDGE BE-

TWEEN PEOPLE“. Přípravu a  vlastní organizaci 

sympozia zajišťovala agentura VIACON. Uspořádání 

sympozia výrazně podpořila Česká komora autorizo-

vaných inženýrů a techniků. Sponzory akce byly fir-

my VSL Systems, Českomoravský cement, Dumez-

-GTM, Stavby mostů Praha, DSI International, Frey-

ssinet a Metrostav.

Jednání sympozia předcházel dne 12. 10. 1999 se-

minář na stavební fakultě ČVUT „fib Technical Activ-

ities Workshop”, kde byly představeny nové publika-

ce a proběhla diskuse o hlavních záměrech budou-

cí činnosti fib. Vlastní sympozium se konalo v pro-

storách kongresového centra hotelu Hilton Atrium 

v Praze za účasti 560 registrovaných účastníků z 50 

zemí z řad projektantů, výrobců, dodavatelů, ale i vý-

zkumných pracovníků, investorů a  zástupců stát-

ní správy. 

V zahájení sympozia vystoupili Ing. Jiří Novák v za-

stoupení ministra pro místní rozvoj, předseda orga-

nizačního výboru Milan Kalný a prezident fib Michel 

Virlogeux, který potom předal medaile fib za oceně-

ní práce v oboru Jose Calaverovi a Jiřímu Stráské-

mu. Na závěr úvodního bloku slavnostního zahájení byla přednese-

na přednáška proslulého australského architekta Harry Seidlera, na-

rozeného ve Vídni, o uplatnění konstrukčního betonu v pozemních 

budovách. Odborné jednání sympozia proběhlo v  sekcích: „Navr-

hování betonových konstrukcí s důrazem na jejich krásu a elegan-

ci“, „Praktické navrhování betonových konstrukcí“, „Modelování be-

tonových konstrukcí“, „Betonové konstrukce v  transformujících se 

evropských zemích“ a  „Výzkum a  inovace při realizacích betono-

vých konstrukcí“.

Zvláštní pozornost byla věnována transformujícím se evropským 

a  blízkým mimoevropským zemím, pro které byla vyhrazena celá 

jedna programová sekce. Potvrdila se velká účast (25 %) odborní-

ků právě z tohoto i obchodně zajímavého regionu. Mezi 

nosná témata sympozia patřila zejména celá první sek-

ce a  řada příspěvků, které se zabývají vývojem a  ce-

losvětovým sjednocováním předpisů v  oblasti norem, 

modelování a  navrhování betonových konstrukcí. Vý-

znamným trendem byla snaha podpořit a rozvinout in-

dividuální konstrukční cit inženýrů, který je často potla-

čen příliš detailními a  striktními předpisy připravenými 

specialisty, nadměrnou důvěrou v  možnosti uplatnění 

software a využitím dříve vyřešených projektů přenese-

ných do nového prostředí. Příspěvky z jednotlivých sek-

cí byly publikovány ve dvoudílném sborníku (800 stran) 

a na CD-ROM.

Sympozium doprovázela tradiční výstava, na  které 

21 předních světových i tuzemských firem představilo sebe a svo-

je nové výrobky a technologie. V rámci sympozia se konalo zasedá-

ní Councilu fib a devatenáct jednání odborných komisí. Pro všech-

ny účastníky sympozia a 112 doprovázejících osob byl připraven bo-

hatý společenský program. Nabídka obsahovala vícedenní zájezdy 

do západních a jižních Čech, prohlídky Prahy, Karlštejna, Konopiš-

tě a Kutné Hory. Velký úspěch měly staropražský večer v Obecním 

domě a společenský večer Břevnovském klášteře s koncertem Lin-

ga Singers.

Uspořádání sympozia přineslo nové poznatky a  kontakty našim 

i zahraničním účastníkům, a také propagaci Prahy, jako významné-

ho kulturního a kongresového centra evropské-

ho významu. Pražské fib sympozium bylo vý-

jimečnou příležitostí pro naši technickou veřej-

nost prezentovat svoji činnost před odborníky 

z celého světa a seznámit se s vývojem v oboru. 

Účast odborníků z řad projektantů a stavebních 

firem byla tradičně značná – 60 účastníků z ČR, 

avšak bohužel státní správa i  investoři projevují 

o podobné akce obvykle minimální zájem. Nelze 

se potom divit současné stagnaci v technickém 

rozvoji betonových konstrukcí u nás, která není 

pouze důsledkem nedostatečných financí na in-

vestice. Vývoj betonových konstrukcí v ČR po-

sunují nyní jen ojedinělé práce některých firem 

a  jednotlivců, dokončené velmi často navzdory 

společenskému a legislativnímu prostředí.
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Obr. 53 Pozvánka na první sympózium fib pořádané v Praze v září 

roku 1999 ❚ Fig. 53 Invitation to the 1st fib Symposium held in Prague 

in September 1999

Obr. 54 Hotel Hilton Atrium, místo konání fib sympozia 1999 ❚ 

Fig. 54 Hilton Hotel Atrium, venue of the fib Symposium 1999

Obr. 55 Zahájení fib sympózia 1999 v Praze: Dr. Rüdiger Tewes, tehdejší 

generální sekretář fib, a Ing. Milan Kalný, předseda organizačního výboru 

sympózia ❚ Fig. 55 Opening of the fib Symposium 1999 in Prague: 

Dr. Rüdiger Tewes, fib Secretary General, and Ing. Milan Kalný, Chairman 

of the Symposium Organising Committee

Obr. 56 Dr. Michel Virlogeux, prezident fib a předseda vědeckého výboru 

výrazně přispěl ke zdaru fib sympozia 1999 ❚ Fig. 56 Dr. Michel Virlogeux, 

President of the fib and Chairman of the Scientific Committee, 

who considerably contributed to the success of fib Symposium 1999 
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SYMPOZIUM F IB V  PRAZE V  ROCE 2011

Další výroční fib sympózium, které se pod názvem 

„CONCRETE ENGINEERING FOR EXCELLENCE 

AND EFFICIENCY“ konalo 8. až 10. června 2011 

v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague, 

bylo velmi úspěšné, a  to jak odborně, tak i  spole-

čensky a organizačně. Pořadatele ČBS k  tomu na-

konec zavazovala i  tradice neméně úspěšného po-

řádání velkých akcí v minulosti, jako byly FIP kongres 

v roce 1970 a fib sympózium v roce 1999. Je dobře, 

že tradičně vysoká úroveň pořadatelství ČR byla po-

tvrzena i fib sympóziem 2011.

Program sympózia a více než 20 souvisejících jed-

nání fib komisí a pracovních skupin naplnily kongre-

sové patro hotelu Clarion po plných šest dnů a přivedly do Pra-

hy přední osobností konstrukčního betonu ze všech kontinentů. 

Vlastního sympózia se zúčastnilo přes 470 osob z více než 50 ze-

mí, nejvíce zahraničních účastníků přijelo z  Japonska, Německa 

a Itálie. Program přednášek probíhal souběžně ve čtyřech sálech, 

čtyři sekce prezentací byly navíc věnovány vystaveným posterům.

Vědeckému výboru se sešlo přes 400 anotací, z nich se v odbor-

ném programu objevilo na 300 příspěvků, z toho 230 jich bylo před-

neseno. Vydaný dvoudílný sborník má 1 260 stran a je doplněn CD 

s  příspěvky v  jejich plném znění. Šest hlavních tematických sekcí 

sympózia bylo uvedeno klíčovými přednáškami špičkových odbor-

níků, cti vyzvané přednášky v úvodní plenární sekci se dostalo Man-

fredu Curbachovi (Německo), Akio Kasugovi (Japonsko) a Vladimí-

ru Červenkovi (ČR), který zároveň slavnostně převzal výroční fib Me-

dal of Merit za mnohaleté zásluhy o  rozvoj konstrukčního betonu. 

Za zvlášť velké pozornosti účastníků probíhala sekce „New Mo-

del Code – Expected Impacts and Practice of Use“, v níž zazně-

lo na 40 přednášek věnovaných problematice nové modelové fib 

normy Model Code 2010. Tento technický dokument mimořádné-

ho významu, od něhož lze očekávat v budoucnosti četné impulzy 

k úpravám stávajících návrhových norem, procházel závěrečným, 

nečekaně náročným připomínkovým řízením. Jeho schválení, k ně-

muž mělo původně dojít právě v Praze, se z tohoto důvodu završilo 

až v říjnu 2011 na valném shromáždění fib v Lausanne.

Navzdory zcela zjevnému úspěchu pražského sympózia se stá-

le hlasitěji ozývají pochybnosti nad charakterem směřování činnosti 

fib v posledních letech, speciálně nad faktem, že se počet skutečně 

kvalitních aktivních odborníků z praxe zmenšuje a že jej ve stále vyšší 

míře tvoří pracovníci akademické sféry, zejména výrazně vzrostl po-

díl referátů doktorandů a čerstvých absolventů univerzit. S tím souvisí 

i zneklidňující, na sympóziu otevřeně diskutovaná otázka snižující se 

motivace zástupců stavební praxe k účasti na sympóziích fib.

Jak připomínali zejména francouzští kolegové, nejen teorií součinite-

lů a (pseudo)výzkumem často bizarních příměsí a přísad je formována 

současnost konstrukčního betonu. Moderní beton je o komplexnosti, 

o souhře s dalšími materiály, o invenci technologie výstavby, ale je ta-

ké o odvaze, designu a emocích. V tomto ohledu má činnost fib znač-

né rezervy, a tím i nevyužitý potenciál k většímu dopadu svých aktivit 

na širší technickou veřejnost. Pražské fib sympózium bylo jeho účast-

níky chváleno mj. právě za snahu vrátit charakter hromadných akcí 

fib tímto směrem, což jeho pořadatele a organizátory velmi potěšilo. 
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Obr. 57 Pozvánka na sympózium fib pořádané 

v Praze v červnu roku 2011  ❚ Fig. 57 Invitation 

to the fib Symposium held in Prague in June 2011

Obr. 58 Hotel Clarion, místo konání fib sympozia 

2011 ❚  Fig. 58 Clarion Hotel, venue of 

the fib Symposium 2011

Obr. 59 Zahájení fib sympózia 2011: Dr. Petra 

Schumacher, generální sekretářka fib; Prof. Gyõrgy 

Balázs, prezident fib a předseda vědeckého výboru; 

Ing. Milan Kalný, předseda ČBS ❚ Fig. 59 Opening 

of the fib Symposium 2011: Dr. Petra Schumacher, 

fib Secretary General; Prof. Gyõrgy Balázs, President 

of the fib and Chairman of the Scientific Committee; 

Ing. Milan Kalný, President of ČBS

Obr. 60 Prof. Joost Walraven, koordinátor 

autorského týmu pro Model Code 2010 ❚ Fig. 60 Prof. Joost 

Walraven, coordinator of the Model Code 2010 team of authors

Obr. 61 Poznatky z kongresů fib rozšiřuje pravidelně ČBS na kolokviu 

„Světový beton“ ❚ Fig. 61 Knowledge from the fib Congresses is regularly 

spread further by the ČBS at Colloquiums „Concrete in the World“

Obr. 62 Diskuze k Model Code 2010: Prof. Giuseppe Man cini, Prof. Zdeněk 

P. Bažant, Dr. Vladimír Červenka ❚ Fig. 62 Discussion on the Model Code 

2010: Prof. Giuseppe Mancini, Prof. Zdeněk P. Bažant, Dr. Vladimír Červenka

Obr. 63 Pracovníci kanceláře ČBS: Jiří Vích, Bc. Petra Johová, Lenka 

Dvořáková a Ing. Vlastimil Šrůma, předseda organizačního výboru fib 

sympozia 2011, po perfektně zvládnuté přípravě a organizaci ❚ 

Fig. 63 ČBS office staff: Jiří Vích, Bc. Petra Johová, Lenka Dvořáková 

and Ing. Vlastimil Šrůma, Chairman of the fib Symposium 2011 Organising 

Committee, after an excellent event preparation and management 
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HLAVNÍ SMĚRY AKCÍ 

A AKTIVIT ČBS PO ROCE 2002

Příznivá „nultá“ léta robustního růstu 

stavebnictví po roce 2002 a stabilizo-

vaný personální stav kanceláře ČBS, 

v níž za vedení Mgr. Jiřího Vícha pra-

covaly na projektových a administra-

tivních pozicích postupně (a  s  dlou-

hými přesahy i  souběžně) Petra Ha-

vlinová, Mgr.  Michaela Linhartová, 

Ing. Alena Mochanová a Lenka Dvo-

řáková vedly k výraznému růstu počtu, druhovosti i návštěvnosti ak-

cí a projektů ČBS. Z tohoto hlediska nejúspěšnějším obdobím by-

la léta 2007 až 2009, kdy se dařilo připravovat až 25 hromadných 

akcí ročně a jejich souhrnná návštěvnost přesahovala 3000 osob. 

Z akcí v předchozím textu neuvedených je na místě zmínit dlouho-

dobé série Betonářských úterků (BÚ), Technologických úterků (TÚ) 

a Betonářských exkurzí (BE). Betonářské úterky, které se těší trva-

lé popularitě a navštěvují je pravidelně i studenti a architekti, před-

stavují vlastně malé semináře, na kterých je pomocí 3 až 4 různo-

rodě zaměřených přednášek a závěrečné diskuze portrétovaná ně-

která z nově dokončených tuzemských staveb z betonu. Od 8. červ-

na 2004, kdy proběhl první BÚ, bylo zrealizováno plných 80 těchto 

akcí. Účast na BÚ se většinou pohybuje kolem 50 osob, několikrát 

ale přesáhla i 150. Technologické úterky se vyvinuly v roce 2004 ze 

starších, obdobných akcí, které organizoval v 90.  letech v Klokne-

rově ústavu ČVUT Ing. B. Horký. Akce je věnována aktuálním téma-

tům technologie betonu a  je určena především technologům a  ji-

ným specialistům. Těchto akcí proběhlo už 17, jejich návštěvnost či-

ní standardně 50 až 60 osob. Vedle známých odborných (zahranič-

ních) exkurzí, na kterých ČBS spolupracuje s jejich hlavním organi-

zátorem ČBS Servis, s. r. o., bylo od roku 2011 uspořádáno už sedm 

tzv. Betonářských exkurzí, jejichž prostřednictvím se ČBS snaží 

představit zájemcům významné rozestavěné konstrukce a stavby. 

Mocným impulzem pro školicí a vydavatelskou činnost ČBS bylo 

po roce 2002 zavádění eurokódů do systému českých technických 

norem. ČBS ve spolupráci s katedrami betonu univerzit v Praze, Br-

ně a Bratislavě zorganizovala přes 30 školení o problematice zatíže-

ní, zděných konstrukcí, vodonepropustných betonových konstruk-

cí, ale zejména o navrhování betonových budov a mostů. Ve vazbě 

na tato školení byly vydány desítky publikací: sbírek příkladů, skript, 

výkladových sborníků a  manuálů. Některé z  nich byly prodávány 

i samostatně a všechny byly také bezplatně poskytnuty technickým 

univerzitám jako zdroje podkladů pro zkvalitnění výuky studentů.

Za 20 let vydala ČBS desítky publikací. Většinu z nich představu-

jí přirozeně sborníky ke konferenčním akcím, tři další řady publikací 

mají ovšem ještě významnější určení a všechny se setkaly s vynika-

jícím ohlasem. První z nich představují Národní zprávy o konstrukč-

ním betonu v ČR, ve kterých ČBS vždy u příležitosti světového fib 

betonářského kongresu soustřeďuje nejvýznamnější betonové stav-

by České republiky za uplynulé 4 roky. Druhou je řada Technických 

pravidel ČBS, která si dávají za cíl vytvořit uznávaný dokument té-

měř normativní povahy pro problematiku, pro niž neexistují ČSN ani 

jiné relevantní předpisy. Poslední sérií jsou monografie edice betono-

vé stavitelství, které ČBS připravovala ve spolupráci s ČKAIT.

Ve výčtu rozsáhlé činnosti ČBS je třeba závěrem připomenout i ne-

sporné renomé a trvale vysokou účast, které se těší dnes už 4 pe-

riodické soutěže ČBS. Nejstarší z nich je soutěž Vynikající betonová 

konstrukce, v níž se již od roku 1997 soutěží o nejvydařenější stav-

by z betonu realizované na území ČR v uplynulých 2 letech. Roku 

2003 byla pak poprvé uspořádána soutěž ČBS Vynikající diplomo-

vá práce (s tématem betonu), k ní přibyla v roce 2007 obdobná sou-

těž dizertačních prací a jako dosud poslední, v roce 2008 i soutěž 

prací bakalářských.

Poslední nesnadná léta útlumu českého stavebnictví vedou i Čes-

kou betonářskou společnost k úvahám zásadního rázu o tom, kte-

rým činnostem a akcím dát v budoucnu přednost, na které přede-

vším koncentrovat potenciál společnosti. Současný vývoj totiž jasně 

ukazuje, že ne vše z minulosti si nese dostatečnou hodnotu i do bu-

doucích let a  že je třeba orientovat činnost ČBS i  novými směry 

a dělat zkrátka leccos zase jinak. A jedním z hlavních takových pro-

jektů, kterými chce oslovit ČBS svoje členy i širší veřejnost už v nej-

bližší budoucnosti, je ucelený systém školení ČBS 

Akademie spojený s certifikací ČBS, jehož první části 

se realizují už v letošním roce 2013. To je ovšem téma, 

které už zaměření této speciální přílohy připomínající 

uplynulých 20 let České betonářské společnosti 

poněkud přesahuje.

Ing. Milan Kalný

Ing. Vlastimil Šrůma

Prof. Jan L. Vítek

Obr. 64a-c Pozvánky tří charakteristických barev a jednotného layoutu 

na tři dlouhodobé cykly akcí ČBS: a) „modré“ Betonářské úterky, b) „okrové“ 

Technologické úterky a c) „zelené“ Betonářské exkurze ❚ 

Fig. 64a-c Invitations in three characteristic colours and unified layout for 

three long-term cycles of ČBS events: a) “blue” – Concrete Tuesdays, b) “ochre” 

Technological Tuesdays and c) “green” Concrete Excursions

Obr. 65 Leták a prezentační poster ČBS soutěže Vynikající betonová 

konstrukce. Od roku 1997 proběhlo, vždy v liché roky, již 9 soutěžních 

ročníků ❚ Fig. 65 Leaflet and poster of the ČBS contest “An excellent 

concrete Structure”. Since 1997 there were already 9 years of the contest, 

always in the odd year

Obr. 66 Každé čtyři roky vydává ČBS tzv. Národní zprávu o konstrukčním 

betonu v ČR. Od roku 1994 je vydávána dvojjazyčně (CZ + EN) už šestá 

tato velmi reprezentativních publikací shrnujících to nejvýznamnější, 

co bylo v ČR za uplynulé období v oblasti betonových staveb realizováno ❚ 

Fig. 66 Every fourth year, the ČBS issues so called National Report 

on Structure Concrete in the CR. Since 1994 it has been bi-lingual (CZ+EN). 

The sixth issue of these representative publications summarizes the most 

important what was realized in the CR in the past years

Obr. 67 Vánoční večírek ČBS 2006: nahoře druhá zleva Lenka Dvořáková 

(v ČBS 2006 až 2011), nahoře uprostřed Mgr. Michaela Linhartová (2004 až 

2006), druhá zprava nahoře Ing. Alena Mochanová (2006 až 2008) ❚ 

Fig. 67 ČBS Christmas Party 2006: top second from the left Lenka Dvořáková 

(in ČBS from 2006 to 2011), top middle Mgr. Michaela Linhartová (2004 – 2006), 

top second from the right Ing. Alena Mochanová (2006 – 2008)

Obr. 68 Novým významným projektem, kterým chce ČBS efektivně 

oslovit stavební veřejnost, je systém strukturovaných školení ČBS Akademie 

❚ Fig. 68 A new important project, with which the ČBS wants to address 

the wide public, is a system of structured trainings ČBS Academy
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Spolupráce:

Fakulta stavební 
ČVUT v Praze

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Česká betonářská 
společnost ČSSI

www.cbz.cz

8. června 2004
17:00 až 19:00

Praha 
Stavební fakulta ČVUT 

posluchárna C 210

1. Betonářský úterek
PROF. PETER J. M. BARTOS (UK)

SAMOZHUTNITELNÝ BETON (SCC) 
SOUČASNOST, PŘEKÁŽKY A PŘÍLEŽITOSTI

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) se rozhodla využít momentální pří-
tomnosti Prof. P. J. M. Bartose, předního světového odborníka v oboru tech-
nologie betonu, v České republice k uspořádání přednášky na aktuální téma 
samozhutnitelného betonu (SCC). 
Prof. Bartos, čestný člen ČBS a český rodák (přednáška bude přednesena 
v češtině), žije dlouhodobě ve Skotsku, ve Velké Británii. Je vedoucím katedry 
stavebního inženýrství na University of Paisley u Glasgova a bývalým prezi-
dentem Britské betonářské společnosti. Prof. Bartos byl jedním z prvních iniciá-
torů zavedení samozhutnitelného betonu v Evropě a v České republice a vedl 
a vede řadu výzkumných úkolů a projektů v oblasti technologie SCC.
V přednášce bude zhodnocena současná situace v praktickém uplatnění SCC 
a bude podána informace o aktuálním stavu výzkumu a vývoje SCC. Budou 
identifikovány hlavní překážky zpomalující průnik SCC do každodenní betonář-
ské praxe. Přednáška bude zaměřena na nejčastější problémy betonářské staveb-
ní praxe a bude uzavřena přehledem možností, které technologie SCC přináší už 
teď, a dalších příležitostí uplatnění SCC, které jsou spjaty s dalším výzkumem. 
Program: Zahájení klubového večera

Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., předseda ČBS
 Samozhutnitelný beton (SCC) – současnost, překážky 

a příležitosti + diskuze
Prof. Peter J. M. Bartos, University of Paisley, UK

Cena:  Pro přihlášené zdarma
Místo konání:  Posluchárna C 210 Fakulty stavební ČVUT v Praze, Praha 6, 

Thákurova 7
Přihláška: V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu 

této pozvánky! 

POZVÁNKA NA KLUBOVÝ VEČER
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Česká betonářská 
společnost ČSSI

www.cbsbeton.eu

15. března 2011
15:00 až cca 18:00

Praha
Kloknerův ústav ČVUT

Spolupráce:

Kloknerův ústav ČVUT

STACHEMA KOLÍN, spol. s r. o.

Sponzoři večera:

AGROFERT HOLDING, a.s.,
odštěpný závod PRECOLOR

Českomoravský cement, a.s., 
nástupnická společnost

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) pořádá ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT a společ-
ností STACHEMA KOLÍN, a. s., 13. klubový večer technologie betonu, tentokrát na téma využití fotokata-
lýzy k rozkladu látek z ovzduší znečisťujících beton.

Teoretická možnost využití fotokatalýzy k rozkladu znečisťujících látek z ovzduší nebo k udržování čistoty povr-
chů staveb, tedy možnost výroby fotokatalytických stavebních materiálů vč. betonu je známa mnoho let. Po fázi 
laboratorních zkoušek a pilotních testů v rámci výzkumných programů financovaných mj. i z veřejných zdrojů se 
fotoaktivní materiály na bázi cementu dočkaly ve světě i praktického použití.

Cílem 13. klubového večera technologie betonu je jednak seznámit specializovanou technickou veřejnost 
s možnostmi praktického použití fotokatalýzy pro samočisticí vlastnosti čerstvého betonu a při čištění povrchu 
už hotového betonu, jednak přispět navazující odbornou diskuzí k širšímu povědomí o nových druzích cementu 
a dalších výrobcích dostupných na trhu, které využívají účinků chemického procesu fotokatalýzy. 

Program:  Zahájení Klubového večera
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – ředitel Kloknerova ústavu ČVUT
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA – výkonný ředitel ČBS

 Užitné vlastnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO2
Ing. Jan Přikryl, Ph.D. – specialista technického servisu
České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a. s.
Ing. Miroslav Šmíd – vedoucí technického centra
AGROFERT HOLDING, a. s., odštěpný závod PRECOLOR

 TX Active – samočisticí stavební materiály na bázi cementu
Ing. Ondřej Matějka – technický poradce
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost 

Cena:  Pro přihlášené zdarma, náklady včetně pohoštění nesou ČBS a sponzoři večera

Místo konání:  Zasedací místnost Kloknerova ústavu ČVUT, Praha 6, Šolínova 7

Přihláška:  V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky!

13. Klubový večer technologie betonu

FOTOKATALYTICKÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY

64a-c

Soutěž 

VYNIKAJÍCÍ 
BETONOVÁ KONSTRUKCE

2013

9. ROČNÍK

STAVBY REALIZOVANÉ V LETECH 2011 – 2012

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Česká betonářská společnost ČSSI

www.cbsbeton.eu

Uzávěrka celostátního kola: 30. září 2013

Vyhlášení vítězů: 26. listopadu 2013
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• ZAHAJOVACÍ ŠKOLENÍ 

SYSTÉMU ČBS AKADEMIE

SYSTÉ

• START VAŚÍ OSOBNÍ

 ČBS CERTIFIKACE

 ČBS CERTIFIKA

• SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 %

Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

ve spolupráci s

Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze

a Ústavem technologie stavebních hmot 
a dílců FAST VUT v Brně

23. ledna 2013, Praha, Kloknerův ústav ČVUT
31. ledna 2013, Brno, FAST VUT v Brně

Školení systému ČBS AKADEMIE

TECHNOLOGIE BETONU 1
TECHBET 1: Základy moderní technologie betonu

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

é ČBS AKADEMIE
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