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Semináře Betonconsultu v únoru až dubnu roku 2020

Společnost Betonconsult připravila další blok odborných kurzů pro sta-
vebnictví. Všechny semináře jsou akreditovány v programech Celoži-

votního vzdělávání ČkAit a ČkA a budou se konat v konferenčním centru 
VŠCHt v Praze. Podrobné informace o kurzech a on-line přihlášky nalezne-
te na stránkách www.betonconsult.cz/kurzy.
Kontakty:
Betonconsult, s. r. o.
V Rovinách 123, Praha 4
kancelář a laboratoř nově: 
Dolnocholupická 2239/2, 143 00 Praha 4 – Modřany
e-mail: kurzy@betonconsult.cz
tel.: 602 508 571, 724 080 924
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Termín Název

10. 2. Jak správně projektovat a provádět průmyslové podlah

11.–12. 2. Vady a poruchy staveb – betonové konstrukce

13. 2. Vady stavebního díla – důkazy, odpovědnost a spory

4. 3. Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost

9. 3. Spory o zaplacení ve stavebnictví – předcházení, řešení, poučení z chyb

12. 3. Znalec a jeho role ve stavebních sporech. Nový zákon o znalcích

23. 3. Vícepráce a změny při realizaci staveb

23. 3. Nejaktuálnější témata veřejných zakázek – vícepráce atd.

24. 3. Vady a poruchy staveb – ocelové a dřevěné konstrukce

25. 3. technický dozor investora – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost

24. 4. Projektant – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost

Baumit Akademie 2020 v novém 
formátu a s novým zaměřením

Baumit Akademie zavítá v úno-
ru a březnu do sedmi měst ČR. 

Novinkou je dvoudenní formát plný 
praktických ukázek, zaměření na re-
alizační firmy a řemeslníky a změna 
lokací – tentokrát Baumit Akademii 
hostí střední odborné školy a učiliště. 

Baumit Akademie Praxe nabídne 
účastníkům teoretický i praktický po-
hled na aktuální produktové řady ve 
vybraných stavebních činnostech. Pů-
vodní formát odborných přednášek 
se rozšíří o praktické ukázky činností 
s vybranými stavebními materiály 
s možností vyzkoušet si kvalitu výrob-
ků Baumit na vlastní kůži. V dalších 
letech se budou oba koncepty vzdě-
lávacího programu střídat, v lichých 
letech bude Baumit Akademie zamě-
řena více teoreticky pro projektanty 

a architekty, v sudých letech praktic-
ky pro řemeslníky a realizační firmy. 
Baumit Akademie Praxe – středy 
pro fasádníky
Zájemci se dozvědí novinky v oboru 
a získají ucelené informace k téma-
tu, využijí poradenství odborných 
školitelů společnosti Baumit s bo-
hatou zkušeností ze stavební praxe. 
Praktické ukázky se následně zaměří 
na aplikaci zateplovacího systému 
Baumit open, osazení lepicích kotev 
Baumit Startrack, tvorbu kreativních 
povrchů či stříkání fasádních barev 
metodou Airless.
Baumit Akademie Praxe – čtvrt-
ky pro omítkáře, podlaháře  
a obkladače
Nabídne teorii i praxi strojního omí-
tání omítek klima, zpracování sa-

monivelační stěrky Baumit Nivello 
Quattro, aplikaci produktové řady 
Speed a efektivní technologii lepení 
obkladů a dlažeb. Nebudou chybět 
aktuální informace k novému výrob-
nímu programu Baumit ionit, aktiv-
ně podporujícímu zdravé bydlení.

Termíny a místa:
 ● liberec, 12.–13. 2. 2020, SPŠ 
stavební, náměstí Sokolovské 
264/14

 ● Plzeň, 19.–20. 2. 2020, SPŠ sta-
vební, Chodské náměstí 1585/2

 ● České Budějovice, 26.–27. 2. 
2020, Střední škola polytechnic-
ká, Nerudova 859

 ● Ostrava, 4.–5. 3. 2020, Vítko-
vická střední průmyslová škola, 
Hasičská 49

 ● Praha, 11.–12. 3. 2020, Střední 
odborná škola Jarov, učňovská 
100/1

 ● Hradec králové, 18.–19. 3. 

2020, Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Voce-
lova 1338/2

 ● Brno, 25.–26. 3. 2020, Baumit, 
spol. s r. o., Brněnská 679.

Po absolvování akademie získají účast-
níci certifikát a protokol o zaškolení. 
Vzhledem k tradičně velkému počtu 
zájemců je nutná včasná registrace 
www.baumit-akademie.cz.

podle podkladů firmy  
Baumit, spol. s r. o.

URS rozjíždí soutěž pro středoškoláky Liga rozpočtářů

Akciová společnost ÚRS CZ ve spolupráci s katedrou ekonomiky a řízení 
ve stavebnictví Stavební fakulty ČVut pořádá celostátní soutěž střed-

ních škol v oceňování stavebních prací s názvem liga rozpočtářů. Účastní 
se všechny školy vyučující oceňování stavební produkce v programu kROS 
od společnosti ÚRS CZ. Školy porovnaly prostřednictvím svých reprezen-
tantů své dovednosti dne 29. 1. 2020 na akademické půdě ČVut v Praze.

Hlavním cílem soutěže je podpořit školy, resp. studenty, v rozvoji prak-
tických zkušeností s rozpočtováním za podpory renomovaných společností. 
Úspěch v lize rozpočtářů by měl být vizitkou školy a jejích žáků. Soutěž je 
určena pro studenty 4. ročníků středních odborných a středních průmyslo-

vých škol z celé ČR. Z každé budou vysláni maximálně dva žáci, kteří se ligy 
rozpočtářů zúčastní. Nejlepší získají hodnotné ceny od sponzorů. Všichni 
účastníci soutěže dostanou pamětní list od organizátorů.

Soutěž je rozdělena do dvou kol. Prvního kola se zúčastní všechny školy 
vyučující oceňování stavební produkce v programu kROS. Na základě vý-
sledků odevzdaných prací budou vybráni reprezentanti školy do kola celo-
státního. Doprovodný program pro pozvané pedagogy, obsahující praktické 
novinky ve stavebních oborech, bude prezentován odborníky z řad partnerů 
soutěže.
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