
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

ve spolupráci se

Skanska a.s.

 22. 9. 2022   on-line webinář  

Školení ČBS AKADEMIE

REBETONG
On-line webinář

  POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ

WEBINÁŘE JSOU ZAŘAZENY 

DO AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH 

PROGRAMŮ V PROJEKTECH 

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT



 14:00 – 14:30  Co je to Rebetong?

– Proč, princip, 100 % využití směsného recyklátu 

– Výsledky provedených laboratorních zkoušek

– Certifikace, systém řízení výroby pro Rebetong

– Doplňkové zkoušky

 14:30 – 15:00  Navrhování Rebetongu pro vhodné konstrukce

– možnosti použití

– požadované parametry pro vybrané konstrukce

– praktické příklady návrhů

 15:00 – 15:30  Navrhování Rebetongu pro vhodné konstrukce

– výroba LEGO kostek, části venkovního griloviště

– použití na stavbách závodu Pozemní stavby

– výsledky zkoušek ze staveb (odtrhové zkoušky, 
vzduchová neprůzvučnost)

 15:30 – 16:00  Diskuze a dotazy k jednotlivým tématům

 16:00  Závěrečný test

  PROGRAM ŠKOLENÍ



SBOR LEKTORŮ 
Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Pavel Zelinka, 
Ing. Jan Tichý, CSc. – Skanska a.s.

Ing. Karel Košek – Static Point, spol. s r.o.

TERMÍN KONÁNÍ
22. září 2022

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
V rámci programu udržitelného rozvoje je stále aktuálnější systém cirkulační 
ekonomiky. Do tohoto programu zapadá i stále více uplatňovaný princip 
opakovaného použití stavebních materiálů. Systematická výroba dr-
ceného stavebního recyklátu probíhá v ČR již řadu let. V poslední době se 
hledají cesta k použití tohoto druhotného materiálu i při výrobě betonu.

Cílem semináře je poskytnout podrobnější informaci o konkrétní možnosti 
širšího použití cihelného recyklátu pro výrobu betonového kompozitu 
REBETONG. Informace bude zahrnovat jak základní informace o koncepci 
materiálu REBETONG (složení, mechanicko-fyzikální parametry, systém ří-
zení výroby), možnosti jeho použití a praktické příklady navrhování a dále 
konkrétní realizace na stavbách společnosti Skanska a.s.

  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 2022. 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 400,- Kč 

Ostatní 600,- 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.:  775 124 100, 605 325 366, 605 404 598 
E-mail: johova@cbsbeton.eu, vich@cbsbeton.eu, office@cbsbeton.eu
URL  www.cbsbeton.eu

  ORGANIZAČNÍ POKYNY


