
Praktická část ExkurzE 

– kloknErův ústav čvut

konFErEncE BuDE zaŘazEna 

Do akrEDitovanÝcH 

vzDĚlávacÍcH ProGraMů 

v ProJEktEcH

cEloŽivotnÍHo vzDĚlávánÍ 

čkait

Hlavní partner konference
českomoravský beton, a.s. 
www.transportbeton.cz

Partner konference
tBG MEtrostav s.r.o. 
www.tbg-metrostav.cz

Mediální partneři konference
Beton tks 
www.betontks.cz
časopis stavebnictví 
www.casopisstavebnictvi.cz

česká betonářská společnost čssi 
www.cbsbeton.eu

Pozvánka na konFErEnci a WorksHoP

18. konFErEncE

tEcHnoloGiE 
a ProváDĚnÍ
2023
 
hlavní téma 
ultra-vysokohodnotný  
beton – uHPc
datum a místo 
26. ledna 2023  
– GranDior HotEl  
PraGuE, Praha
27. ledna 2023  
– kloknerův ústav  
čvut, Praha 



ProGraM konFErEncE 

1. DEn – čtvrtEk 26. lEDna

GranDior HotEl PraGuE

09:00 – 10:45 sEkcE čt 1 stavBY

zahájení konference  
ing. robert coufal, Ph.D.,  
předseda vědeckého výboru 
ing. vladimír veselý, výkonný ředitel ČBS

Představení tP uHPc 
ing. Milan kalný

lávka Holešovice – karlín  
– masivní nasazení uHPc 
ing. Michal kunc; ing. Michal Petrovič;  
ing. Jan Marek

návrh a výroba prefabrikovaných 
segmentů z uHPc pro lávku  
v Hradci králové 
doc. ing. lukáš vráblík, Ph.D., FEng.; 
ing. Jan Marek

Eurovia most chrtníky 
ing. Jan komanec; ing. Petr Jedlinský;  
ing. Petr Huňka, Ph.D.

lávka v Žamberku 
ing. Jan Marek; Prof. ing. Jiří kolísko, Ph.D.;  
ing. arch. Mga. Petr tej, Ph.D.;  
ing. David čítek, Ph.D.; ing. Jan Mourek; 
ing. Pavel Guňka

Diskuze

10:45 – 11:15  Přestávka – občerstvení 

11:15 – 12:45 sEkcE čt 2 stavBY

lávka v čelákovicích 
prof. ing. Jan l. vítek, csc., FEng.; 
ing. Milan kalný

lávka přes vltavu v lužci 
– mostovka z uHPc 
Dr. ing. Petr vítek

lávka Příbor 
ing. Jan Marek; ing. David čítek, Ph.D.; 
ing. arch. Mga. Petr tej, Ph.D.

lávka přes opatovický kanál, lávka tábor 
ing. Jan komanec; ing. Milan kalný;  
ing. Jan Marek

Malé prefabrikované lávky 
ing. Jan Marek; ing. Jan Prchal;  
ing. Jan komanec; ing. David čítek, Ph.D.

Diskuze

12:45 – 14:00 Přestávka – oběd 



ProGraM konFErEncE 

1. DEn – čtvrtEk 26. lEDna

GranDior HotEl PraGuE

14:00 – 15:30 sEkcE čt 3 rEkonstrukcE

uHPc – vhodný materiál pro zesilování 
konstrukcí z uHPc 
prof. ing. Jan l. vítek, csc., FEng.; 
ing. robert coufal, Ph.D.;  
ing. lukáš Boháček; ing. David čítek, Ph.D.

využití uHPc při rekonstrukci 
Barrandovského mostu 
ing. robert coufal, Ph.D.;  
doc. ing. lukáš vráblík, Ph.D., FEng.;  
prof. ing. Jan l. vítek, csc., FEng.

využití uHPc při rekonstrukci mostku 
v Meziboří 
ing. robert coufal, Ph.D.;  
doc. ing. roman Šafář, Ph.D.; 
Miloslav kovač; David Hampejz

sanace nátokové galerie bazénu teplé 
vody  
ing. Martin kroc, Ph.D.;  
ing. Jaroslav zárybnický

uHPc prefabrikáty pro lávku rosice, 
most Palmovka a tunel Ejpovice 
ing. Petr Huňka, Ph.D.;  
ing. zdeněk Šťourač

Diskuze

15:30 – 16:00  Přestávka – občerstvení

16:00 – 17:30 sEkcE čt 4 vYvoJ, vÝzkuM, různÉ

uHPc pro 3D tisk 
prof. ing. Jiří kolísko, Ph.D.;  
ing. karel Hurtig; ing. David čítek, Ph.D.

spoje ohýbaných betonových prvků 
z uHPc 
prof. ing. Jan l. vítek, csc., FEng.;  
ing. David čítek, Ph.D.;  
ing. robert coufal, Ph.D.

zkušenosti z výroby spřažené dřevo 
– uHPc konstrukce 
ing. Milan Holý, Ph.D.;  
doc. ing. lukáš vráblík, Ph.D.; 
ing. arch. Mga. Petr tej, Ph.D.;  
ing. David čítek, Ph.D.,

výroba a testování deformačních bloků 
z uHPc pro samostatné sjezdy 
doc. ing. radoslav sovják, Ph.D.; 
ing. tomáš váňa; ing. tomáš Mičunek;  
ing. Petr Hála; ing. vít Majer;  
ing. luboš nouzovský

nízkouhlíkové cementy 2023 
ing. Jan Gemrich;  
ing. vladimír veselý

Diskuze

ukončení prezentací



ProGraM konFErEncE 

1. DEn – čtvrtEk 26. lEDna

GranDior HotEl PraGuE

18:30 – 22:30 WorksHoP

vYHoDnocEnÍ soutĚŽÍ

soutěž o vynikající Bak, DiPl, Diz práci 
– vyhlášení vítězů

2. DEn – PátEk 27. lEDna

ExkurzE kloknErův ústav 

09:00 – 13:00 ExkurzE Po skuPinácH

09:00 - 11:00  1. skupina

10:00 - 12:00  2. skupina

11:00 - 13:00  3. skupina

náplň exkurze:

úvod – Prezentace ústavu

úvod do problematiky uHPc

výroba uHPc v laboratoři

ukázka zkoušky pevnosti v tahu ohybem

Exkurze po laboratořích, zkušební postupy, 
vzorky uHPc

13:00 ukončení konference



orGanizačnÍ PokYnY

vloŽnÉ

Členové a státní správa 4 450,- Kč

Ostatní 4 950,- Kč

Studenti 2 950,- Kč

K cenám bude účtováno DPH v platné výši.

PŘiHláŠkY
Přihlášení k účasti proveďte výhradně on-line prostřednictvím 
webové stránky ČBS www.cbsbeton.eu. Bezprostředně po ob-
držení závazné přihlášky Vám bude zaslána faktura/daňový doklad 
k uhrazení Vaší účasti a objednaných služeb.

storno
Zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písem-
ně. Zrušení účasti na konferenci odeslané do 8. ledna 2023 ne-
podléhá poplatku. Po 8. lednu 2023 činí stornovací poplatek 100 % 
(i za ty přihlášené účastníky, kteří se na konferenci bez stornování 
účasti nedostaví!) včetně případných doplatků. 
Vrácení plateb či jejich částí bude provedeno dobropisem až po 
vyúčtování konference, do 30. března 2023.

uBYtovánÍ
Pro účastníky konference je rezervováno ubytování v hotelu 
Grandior Hotel Prague Grandior conference center. Office: 
Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1, https://www.le-hotels.cz/cz/ pod 
heslem BETON. 
Organizátor ubytování přímo nezařizuje, každý účastník nebo vy-
stavovatel si jej zajišťuje individuálně přímo v hotelu. Ceny pokojů 
zahrnují snídani, místní poplatky a DPH.

FirEMnÍ PrEzEntacE
Pořadatel konference nabízí firmám řadu možností jejich prezenta-
ce, mj. ve sborníku přednášek a na doprovodné výstavě v průběhu 
konference. 
V případě Vašeho zájmu o firemní prezentaci kontaktujte pracovní-
ky České betonářské společnosti na výše uvedených kontaktech.

18. konference Technologie 2023 bude zařazena  
do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech

celoživotního vzdělávání čkait. 
O absolvování konference bude účastníkům  

vystaveno potvrzení.



vĚDEckÝ vÝBor 
ing. robert coufal, Ph.D., předseda
Ing. David Čítek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Ing. Adam Hubáček, Ph.D.
Ing. Petr Huňka, Ph.D.
Ing. Milan Kalný
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA
Ing. Vladimír Veselý
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.

tErMÍn a MÍsto konánÍ
Akce proběhne 
26.1. 2023 – GranDior HotEl PraGuE,  
na Poříčí 42, 110 00 Praha
27. 1. 2023 – kloknerův ústav čvut,  
Šolínova 7, 160 00 Praha 

ProGraM konFErEncE
❚ oDBornÉ PŘEDnáŠkY  

– čtvrtek 26. 1. 2023
❚ DoProvoDná vÝstava a PostErová sEkcE  

– čtvrtek 26. 1. 2023
❚ WorksHoP  

– čtvrtek 26. 1. 2023 od 18:30 
vYHoDnocEnÍ soutĚŽÍ 
Soutěž o vynikající BAK, DIPL, DIZ práci 
– vyhlášení vítězů od 19. hodin

❚ ExkurzE 
– pátek 27. 1. 2023 – Kloknerův ústav – prohlídka zařízení,  
předvedení čerstvého a ztvrdlého UHPC

DůlEŽitÉ tErMÍnY
20. září 2022 Uzávěrka podání anotací
15. října 2022  Vyrozumění o zařazení příspěvku  

k přednesení/do sekce posterů,  
rozeslání konečné pozvánky

30. listopadu 2022  Zaslání plného textu článku

PoŘaDatEl a orGanizátor
česká betonářská společnost čssi (čBs)

 Na Zámecké 1518/9, Praha 4
t +420 775 124 100, +420 605 404 598
E johova@cbsbeton.eu, office@cbsbeton.eu
 www.cbsbeton.eu

DalŠÍ akcE PŘiPravovanÉ čBs 
v rocE 2023 

konFErEncE
7. – 8. listopadu 2023 29. Betonářské dny,  

KC Aldis, Hradec Králové 


