
TECHNOLOGIE A VÝROBA BETONU 

Charakteristika kurzu 
Kurz je určen pro pracovníky ve výrobě čerstvého betonu, pracovníky a techniky v oboru monolitických 

konstrukcí a pro všechny další osoby, které se podílejí na výrobě či zpracování čerstvého betonu a to 

včetně odběru vzorků 
 

Cíle vzdělávání 

Cílem kurzu je připravit absolventa na činnosti při výrobě a zpracování čerstvého betonu, a to jak po 

stránce legislativní, tak i praktické. Orientace v technických předpisech při návrhu a výrobě betonových 

směsí. 
 

Podmínky pro zařazení do kurzu 

Praxe není potřeba. Zaslání přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. 
 

Rozsah znalostí absolventa 

Samostatná činnosti při výrobě a zpracování čerstvých betonových směsí. 
 

Osnova kurzu 

Technické normy ČSN, EN 

Základní technologie výroby betonu 

Složky betonových směsí (včetně přísad a příměsí) 

Speciální betony 

Výroba a kontrola 

Laboratorní práce, odběry vzorků a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu 

Nedestruktivní zkoušky ztvrdlého betonu 
 

Ukončení kurzu 

Kurz je ukončen závěrečným ověřením znalostí pohovorem. 
 

Časový harmonogram 
  7.45 - 8.00 prezence   
  8.00 - 15.00 odborný program 
 

Účastnický poplatek:             4500,- Kč + 21% DPH 
  

Termín konání variabilní symbol 

25. – 26. 1. 2021 10040064 

  4. -    5. 3. 2021 10040065 

 

Místo konání: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice.  

Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka náměstí Republiky.  
Parkování: parkoviště U Zimního stadionu cca 10 min. chůze od Domu techniky nebo v parkovacím domě 
na Karlovině cca 4 minuty chůze. 

Ubytování: zajistí si každý sám.  

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději 14 dní před začátkem konání kurzu elektronicky 
nebo poštou na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r.o.nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice. 

Zákaznický servis: Bc. Lenka Královcová,tel.: 466 614 321, 604 562 784 ,e-mail:kralovcova@dtpce.cz, 
www.dtpce.cz  

 

Platbu uhraďte na účet: č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money   Bank Pardubice.  

Účastnický poplatek je  možné  uhradit u prezence. 

Upozornění: Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, 
účastnický poplatek se nevrací. V případě, že nebyl poplatek poukázán na náš účet, bude dodatečně za 
nedodržení storno podmínek fakturován. 

Účastníci kurzu u prezence prokáží zaplacení účastnického poplatku. Daňový doklad jim bude vydán na 

základě prokázaného zaplacení. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme jen v případě, že 

nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. 

Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka. 

V případě zrušení kurzu organizátor vrací vložné a zrušení oznámí přihlášeným. 
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