
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu

ve spolupráci s

Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze

 18.10., 25.10., 1.11. 2022   on-line webináře 

Školení ČBS AKADEMIE

ZKOUŠENÍ BETONU 
A NORMY
Cyklus 3 on-line webinářů

  POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ

WEBINÁŘE JSOU ZAŘAZENY 

DO AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH 

PROGRAMŮ V PROJEKTECH 

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT



 

 

 

 

  PROGRAM ŠKOLENÍ

Závěrečný test

16:00 – 16:30

Diskuze a dotazy k Bloku 3

–  Zkušební postupy a vyhodnocení

–  Způsoby odběru a přípravy zkušebních vzorků

–  Proč a kdy zkoušet

 

   

 

 

 

   

  
 

 

 

   

a vyhodnocení
Zkoušení betonu v konstrukci, typy zkoušek, postupy 

1. 11. 2022 14:00 – 16:00 (120 min.) BLOK 3

Diskuze a dotazy k Bloku 2

– Speciální zkoušky pro zhodnocení celkového stavu

– Zkoušky trvanlivosti

– Zkoušky mechanických vlastností

a vyhodnocení
Zkoušení ztvrdlého betonu, typy zkoušek, postupy

25. 10. 2022 14:00 – 16:00 (120 min.) BLOK 2

Diskuze a dotazy k Bloku 1

  HPC, UHPC, vláknobetony)
– Zkoušení čerstvého betonu – speciální betony (SCC,

– Zkoušení čerstvého betonu – běžný beton

– Složky betonu a základní zkoušení složek

zkoušek, postupy a vyhodnocení
Zkoušení čerstvého betonu - běžný beton, typy

18. 10. 2022 14:00 – 16:00 (120 min.) BLOK 1



 

 

 

  ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ

TKP ŘSD 17, ŘVC 1, TP SŽDC 17 a ve směrnicích ČBS.
 

školení  jsou  zavedené  zkušební  standardy  citované  ve  výrobkových  nor- 
jejich  zkoušení  a  vyhodnocení  výsledků.  Výchozími  podklady  obsahu 
školení tématika odběru vzorků betonu z  již zhotovených konstrukcí, 
nu a pro zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu. Dále pak bude součástí 
pech používaných pro testování vstupních materiálů pro výrobu beto- 
Cílem  semináře  je  poskytnout  ucelenou  informaci  o zkušebních  postu- 

 
 

 
   

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ

Poznámka: jednotlivé bloky bude možné zhlédnout i ze záznamu

■ 1. listopadu 2022

■ 25. října 2022

Další navazující bloky:

■ 18. října 2022

První blok on-line školení Zkoušení betonu a normy se bude konat:

TERMÍN KONÁNÍ

Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Ing. Tomáš Bittner, Ph.D.

Ing. David Čítek, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

SBOR LEKTORŮ

mách ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404, v předpisech



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

1 190 Kč / 1 Blok
Při přihlášení celého cyklu tj. 3 bloků je cena 2 590,-Kč 

Ostatní
1 890 Kč / 1 Blok
Při přihlášení celého cyklu tj. 3 bloků je cena 4 090,-Kč

K ceně bude účtováno DPH v platné výši.

 

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

 

  ORGANIZAČNÍ POKYNY

URL www.cbsbeton.eu
  office@cbsbeton.eu

E-mail: johova@cbsbeton.eu

pokyny a přihlašovací údaje ke sledování Webináře.
doklad. Po jejím uhrazení Vám budou v dostatečném předstihu zaslány 
rekapitulace Vaší objednávky. Následně Vám bude zaslána faktura/daňový 

 
vé  stránce  ČBS www.cbsbeton.eu.  Po  odeslání  řádně  vyplněné  závazné 
Pro přihlášení využívejte výhradně on-line přihlašovací formulář na webo- 

přihlášky na školení Vám bude na Vámi zadaný email doručena automatická


