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ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ

SBOR LEKTORŮ

Ing. Vladimír Vančík, CSc., VinConsult, s.r.o. – garant školení

Ing. Robert Coufal, Ph.D., TBG Metrostav, s.r.o. 

Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Metrostav, a.s.

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, ČBS

Ing. Michal Matějček, AMTEKO international, s.r.o.

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., Metrostav, a.s.

Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA, JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ

Podzemní betonové části budov i průmyslových a inženýrských staveb je 

vždy nutno chránit proti působení a pronikání vody. Trvalou vodonepro-

pustnost lze zajistit pomocí samotné betonové konstrukce. Takto navržené 

konstrukce již není potřeba dále izolovat vnějšími izolačními vrstvami, které 

jsou – kromě svojí pracnosti a relativně vysoké ceny – navíc v horizontu po-

žadované životnosti konstrukce (běžně 80/100 let) nedostatečně spolehlivé 

a prakticky neobnovitelné.

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)  vydala v roce 2015 v edi-

ci svých technických pravidel překlad německé směrnice Vodo ne pro-

pustné betonové konstrukce (Wasserundurchlässige Bau werke aus Beton 

(WU-Richtlinie) z roku 2003 doplněnou komentářem, který je překladem 

Erläuterungen zur DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus 

Beton (Heft 555). Ve vazbě na vydaný předpis TP 04 pak ČBS připravila 

nové školení, které je odlišné od školení vycházejících z překladu rakous-

ké směrnice TP 02 Bílé vany vydané v roce 2006. Je určeno všem, kteří se 

vodonepropustnými betonovými konstrukcemi  již zabývají anebo se o ně 

zajímají – projektantům, pracovníkům prováděcích firem, ale i investorům 

a správcům. Věříme, že lektoři, kteří mají v tomto oboru již mnohaleté zku-

šenosti, svými přednáškami dále přispějí k častějšímu projektování těchto 

moderních betonových konstrukcí.

Všem účastníkům, kteří školení v plném rozsahu absolvují, bude zaslán 

certifikát ČBS.

Dále obdrží všichni účastníci bezplatně Dodatek č. 1 Komentář k aktua-

lizované německé směrnici vydané v roce 2017.



PROGRAM ŠKOLENÍ

Úterý 12. října 2021, začátek ve 13:00 hodin

12:45 – 13:00 Registrace účastníků

13:00 – 15:00  NÁVRH VBK  – BLOK 1

■ Úvodní slovo: cíl, náplň a forma školení 

Ing. Vladimír Veselý, výkonný ředitel ČBS

■ Úvod a koncepční návrh vodonepropustných 

betonových konstrukcí

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

■ Návrh, výpočet a dimenzování 1

Ing. Vladimír Vančík, CSc.

■ Diskuze k tématu Bloku 1

 Test nabytých znalostí

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 16:30  NÁVRH VBK – BLOK 2

■ Návrh, výpočet a dimenzování 2

Ing. Vladimír Vančík, CSc.

■ Diskuze k tématu Bloku 2

Středa 20. října 2021, začátek ve 13:00 hodin

12:45 – 13:00 Registrace účastníků

13:00 – 14:45  REALIZACE VBK – BLOK 1

■ Technologie betonu

Ing. Robert Coufal, Ph.D.

■ Zásady provádění, příklady realizací

Ing. Pavel Kasal, Ph.D.

■ Diskuze k tématům Bloku 1

14:45 – 15:00 Přestávka

15:00 – 16:45  REALIZACE VBK – BLOK 2

■ Těsnění spár a prostupů

Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA

■ Injektáže vodonepropustných betonových 

konstrukcí

Ing. Michal Matějček

■ Diskuze k tématům Bloku 2

16:45 – 17:00 Test nabytých znalostí, 

zakončení školení



ORGANIZAČNÍ POKYNY

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

PLATBA VLOŽNÉHO

Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním školení, a to výhradně 

bankovním převodem na účet organizátora na základě zaslané faktury/

daňového dokladu. Faktura bude zaslána po obdržení závazné přihlášky. 

VLOŽNÉ

Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS za 

rok 2021. Vložné zahrnuje účast na školení, manuál přednášek, závěrečný 

test, potvrzení o získaném počtu bodů do programu celoživotního vzdě-

lávání ČKAIT a certifikát o absolvování školení opatřený holografickou 

etiketou. V případě neúčasti se vložné nevrací, účastníkům bude umožněno 

zpětné zhlédnutí ze záznamu a absolvování testu.

Cena školení

Účastník Člen ČBS Ostatní

Vložené 3 900 Kč 4 900 Kč

K ceně bude účtováno DPH v platné výši.

PŘIHLÁŠKY

Pro přihlášení využívejte výhradně on-line přihlašovací formulář na webo-

vé stránce ČBS www.cbsbeton.eu. Po odeslání řádně vyplněné závazné 

přihlášky na školení vám bude na vámi zadaný email doručena automatická 

rekapitulace vaší objednávky. Následně Vám bude zaslána faktura/daňový 

doklad. Po jejím uhrazení Vám budou v dostatečném předstihu zaslány 

pokyny a přihlašovací údaje ke sledování Webináře.

STORNO

Zrušit účast je možno písemně nebo po dohodě s organizátorem nejméně 

však 3 dny před konáním vysílání.

KONTAKT

Česká betonářská společnost ČSSI

Na Zámecké 1518/9, Praha 4

Tel.: 608 072 996, 

775 124 100,

605 325 366

E-mail: jandova@cbsbeton.eu,

johova@cbsbeton.eu,

vich@cbsbeton.eu

URL  www.cbsbeton.eu


