
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
a Svazem výrobců betonu ČR

 3.3., 17.3., 7.4., 5.5., 2.6. 2021   on-line webináře  (Běh 1)

Školení ČBS AKADEMIE

TECHNOLOGIE BETONU
Cyklus 5 on-line webinářů

  POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ

SEMINÁŘE JSOU ZAŘAZENY 

DO AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH 

PROGRAMŮ V PROJEKTECH 

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT



 3. 3. 2021   13:00 – 15:00  (120 min.)  BLOK 1 

Úvod do cyklu školení 

Specifikace betonu a normy pro jeho výrobu
Ing. Vladimír Veselý / Ing. Robert Coufal, Ph.D.

Diskuze k tématům Bloku 1

Krátký test nabytých znalostí

 17. 3. 2021   13:00 – 15:00  (120 min.)  BLOK 2 

Složení betonu, jeho výroba a doprava
Ing. Robert Coufal, Ph.D. / Ing. Adam Hubáček, Ph.D.

Diskuze k tématům Bloku 2

Krátký test nabytých znalostí

 7. 4. 2021   13:00 – 15:00  (120 min.)  BLOK 3 

Zpracování betonu a ošetřování
Ing. Vítězslav Vacek, CSc.

Diskuze k tématům Bloku 3

Krátký test nabytých znalostí

 5. 5. 2021   13:00 – 15:00  (120 min.)  BLOK 4 

Zkoušení betonu a jeho přejímka
Ing. Adam Hubáček, Ph.D. / Ing. David Čítek

Diskuze k tématům Bloku 4

Krátký test nabytých znalostí

 2. 6. 2021   13:00 – 15:00  (120 min.)  BLOK 5 

Vady a poruchy betonových konstrukcí
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Ing. David Čítek

Diskuze k tématům Bloku 5

Krátký test nabytých znalostí

Zakončení školení

  PROGRAM ŠKOLENÍ



SBOR LEKTORŮ 
Ing. Robert Coufal, Ph.D., TBG Metrostav, s. r. o.
Ing. David Čítek, KÚ ČVUT v Praze
Ing. Adam Hubáček, Ph.D., ÚTSHD FAST VUT v Brně, odborný garant školení
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., odborný garant školení
Ing. Vítězslav Vacek, CSc., KÚ ČVUT v Praze
Ing. Vladimír Veselý, Svaz výrobců betonu ČR

TERMÍN KONÁNÍ
První blok on-line školení TECHBET se bude konat:

■ 3. března 2021

Další navazující bloky:

■ 17. března 2021

■ 7. dubna 2021

■ 5. května 2021

■ 2. června 2021

Poznámka: jednotlivé bloky bude možné shlédnout i ze záznamu

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) pořádá v rámci projektu pro-
fesního vzdělávání ČBS AKADEMIE cyklus na sebe navazujících školení 
o TECHNOLOGII BETONU. Jako celek je cyklus školení ČBS o technologii 
betonu připravován ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v  Praze 
a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně a Svazem 
výrobců betonu ČR. Pro jednotlivé dny školení se počítá i se spoluprací dal-
ších partnerských organizací.

Náplní školení je systém navazujících procesů počínaje správnou volbou 
betonu a jeho specifikací pokračující přes výběr vhodných surovin a  jed-
notlivých složek betonu k zásadám výroby, dopravy, ukládání a ošetřování 
betonu. Závěrem jsou probrány vady a poruchy betonových konstrukcí 
včetně jejich možných příčin.

Účastníci každého bloku školení budou mít k dispozici manuál ke školení 
obsahující zjednodušený přednášený výklad ke stažení ve formátu pdf. 
Teoretický výklad lektorů je koncipován tak, aby vznikl dostatečný pro-
stor k diskuzi vždy na závěr bloku. Každý blok školení ČBS o technologii 
betonu bude zakončen krátkým testem a jejich účastníci obdrží doklad 
o absolvování bloků (celého cyklu) školení včetně dokladu o přidělených 
bodech ze systému celoživotního vzdělávání ČKAIT, celkem 2,5 bodu.

Toto školení přináší především přehledné informace o  aktuálně používa-
ných druzích betonu a tematiku zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu.

ČBS jako pořadatel školení i  sbor lektorů – přední odborníci technických 
univerzit v  Praze a  Brně i  dalších organizací, kteří dlouhodobě pracují 
v oboru technologie betonu ve stavební praxi v ČR, věří, že účastníci školení 
ČBS o technologii betonu získají soubor nejnovějších odborných poznatků 
a praktických dovedností, které jim umožní úspěšně zvládat nároky všech 
aspektů technologie moderního konstrukčního betonu.

  ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ



POŘADATEL/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 bezprostředně po obdržení zá-
vazné přihlášky. 

VLOŽNÉ
Výše vložného je závislá na  prokazatelném a  uhrazeném členství v  ČBS 
za rok 2021. Vložné zahrnuje účast na školení, manuál ke školení v elek-
tronické podobě a doklad o absolvování školení. Slevu na vložném mají 
členové ČBS a studenti.

CENA ŠKOLENÍ

Člen ČBS 
a student

590 Kč / 1 Blok
Při přihlášení celého cyklu tj. 5 bloků 
je cena 2 490,-Kč 

Ostatní
790 Kč / 1 Blok
Při přihlášení celého cyklu tj. 5 bloků 
je cena 3 490,-Kč

K ceně bude účtováno DPH v platné výši.

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.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ NA ORGANIZÁTORA
Česká betonářská společnost ČSSI

Na Zámecké 1518/9, 140 00 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

  ORGANIZAČNÍ POKYNY


