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ZAMĚŘENÍ A CÍL 
SEMINÁŘE

Kapitola 18 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komu-

nikací, vydaná v roce 2016 Ministerstvem dopravy ČR je již 6 let používána 

v  praxi při zadávání, realizaci a kontrole staveb pozemních komunikací. 

Česká betonářská společnost ČSSI se po dohodě o spolupráci 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na další tvorbě či revizi předpisů MD ČR 

rozhodla uspořádat odborný seminář na téma zkušenosti z praxe a další 

vývoj TKP 18 BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY.

Seminář je určen zejména projektantům, stavebním firmám, výrobcům 

betonových dílců, dále pracovníkům správy a údržby betonových kon-

strukcí na pozemních komunikacích, pracovníkům organizací provádějící 

technický dozor staveb a všem ostatním pracovníkům z oboru betonového 

stavitelství.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se bude konat v úterý 11. října 2022 v sálu Hotelu AQUAPALACE 

Hotel **** Prague – Čestlice, Pražská 137, 251 01 Čestlice



PROGRAM SEMINÁŘE

ÚTERÝ 11. ŘÍJNA 2022

08:00 – 09:00  REGISTRACE

09:00 – 11:00  BLOK 1

Přivítání

Obecný úvod do TKP 18 

Ing. Adam Hubáček, Ph.D.

Změny a upřesnění TKP 18 prostřednictvím ZTKP

Ing. Martin Luňáček, Ph.D.

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15 – 13:00 BLOK 2

Směřování v oblasti betonu na stavbách PK – 

výsledky pracovních skupin

Ing. Martin Luňáček, Ph.D.

Specifikace betonu na stavbách tunelů 

Ing. Libor Mařík

13:00 – 13:45 Oběd

13:45 – 15:15 BLOK 3

Problematika cementu ve vztahu k TKP 18

Ing. Jan Gemrich, Ing. Vladimír Veselý

Ukázky ze staveb a aplikace TKP 

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.

15:15 – 15:30  Přestávka

15:30 – 17:00  Diskuze

18:00 – 20:30  Workshop



ORGANIZAČNÍ POKYNY

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

VĚDECKÝ VÝBOR

Ing. Martin Luňáček, Ph.D. – předseda vědeckého výboru

Ing. Adam Hubáček, Ph.D.

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D

Ing. Pavel Kasal, Ph.D.

Ing. Martin Kroc, Ph.D.

Ing. Libor Mařík

Ing. Vladimír Veselý

Ing. Jan. L. Vítek, CSc., Feng.

PLATBA VLOŽNÉHO

Vložné a další objednané služby je třeba uhradit v plné výši před konáním 

semináře, a to výhradně bankovním převodem na účet organizátora, ČBS, 

na základě zaslané faktury/daňového dokladu. Faktura bude zaslána 

po obdržení závazné přihlášky. Je třeba, aby zájemci o účast, jejichž platby 

vložného nebudou připsány na účet organizátora do 30. září 2022, měli 

s sebou u registrace kopii výpisu z účtu, případně kopii příkazu k úhradě 

s plánovaným datem úhrady. Platby vložného v hotovosti při registraci 

nebudou přijímány.

Výše vložného je závislá na uhrazeném členství v ČBS za rok 2022 

k 30. dubnu 2022 (viz tabulka). Zvýhodněné vložné platí pro studenty 

a doktorandy v denním studiu. Vložné zahrnuje účast na jednání semi-

náře, prezentace k přednáškám, soubor technických a informač-

ních materiálů a stravování. Účast na worshopu si musí v případě zájmu 

objednat a uhradit všichni zvlášť, a to bez výjimky. 

Vložné platí všichni účastníci s výjimkou čestných hostů ČBS a čestných 

členů ČBS.

VLOŽNÉ

 Seminář Seminář a workshop

Členové ČBS a orgány statní správy 3 490 Kč  4 690 Kč

Student 1 490 Kč 2 690 Kč

Ostatní 4 490 Kč 5 690 Kč

K cenám bude účtováno DPH v platné výši. 



ORGANIZAČNÍ POKYNY

PŘIHLÁŠKY

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na seminář zašlete pomocí on-line 

formuláře na www.cbsbeton.eu. Po obdržení závazné přihlášky vám 

bude zaslána faktura/daňový doklad k uhrazení vaší účasti a objednaných 

služeb.

STORNO

Zrušit účast a příp. další objednané služby je možné pouze písemně.

Zrušení účasti na semináři odeslané do 15. září 2022 nepodléhá poplat-

ku. Po 15. září 2022 činí stornovací poplatek 100 %. (i za ty přihlášené 

účastníky, kteří se na seminář bez stornování účasti nedostaví!). 

Vrácení plateb či jejich částí bude provedeno dobropisem až po vyúčtování 

semináře, do 30. listopadu 2022.

REGISTRACE

Registrace účastníků bude umístěna v předsálí kongresového sálu 

Hotelu AQUAPALACE. Při registraci obdrží účastníci jmenovku.  Sborník 

prezentací si budou moci účastníci stáhnout z webových stránek ČBS po 

ukončení konference na základě zaslaného přístupového kódu.

UBYTOVÁNÍ

Pro účastníky konference je rezervováno v hotelu, ve kterém se konferen-

ce koná. Organizátor ubytování přímo nezařizuje, každý účastník si 

jej zajišťuje individuálně.

UPOZORNĚNÍ: Na stránkách semináře https://www.cbsbeton.eu/

cz/akce/konference-a-seminare/89/tkp-staveb-pozemnich-

komunikaci-kapitola-18 je ke stažení formulář pro zájemce o ubytování, 

který je nutné vyplnit a zaslat do hotelu, aby účastník získal ubytování za 

zvýhodněnou cenu.



ORGANIZAČNÍ POKYNY

FIREMNÍ PREZENTACE

Organizátor semináře nabízí zúčastněným firmám řadu možností jejich 

prezentace, mj. ve sborníku přednášek a na doprovodné výstavě v průbě-

hu akce, která bude instalována přímo v jednacím sále. V případě vašeho 

zájmu o firemní prezentaci nebo doprovodnou výstavu nás kontaktujte na 

níže uvedených spojeních. 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK FIREMNÍ 
PREZENTACE: 15. ZÁŘÍ 2022!

Kolektivní členové ČBS mají na všechny formy 

firemní prezentace slevu 20 %!

KONTAKTNÍ SPOJENÍ NA ORGANIZÁTORA

Pro další informace o konání semináře a možnostech firemní prezentace 

se obracejte na:

Česká betonářská společnost ČSSI

Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4

T 775 124 100

E johova@cbsbeton.eu

 www.cbsbeton.eu

V rámci projektu celoživotního vzdělávání získají účastníci semináře 

TKP staveb pozemních komunikací – kapitola 18 nejméně 1 bod.

O absolvování semináře bude účastníkům vystaveno potvrzení.

VYBRANÉ AKCE ČBS ČSSI V ROCE 2022

ŠKOLENÍ

22. 9. 2022  REBETONG – webinář

podzim 2022  Normy a zkoušení betonu – webinář

KONFERENČNÍ AKCE

leden 2023 18. Konference Technologie a provádění


