ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, Oblastní kancelář Pardubice
Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice

si Vás dovoluje pozvat na webinář:

EUROKÓD 6
Zděné konstrukce
webinář

Čtvrtek 5. května 2022

Na několika posledních valných hromadách OK ČKAIT Pardubice byla kritizována úroveň
statické části projektové dokumentace u pozemních a inženýrských staveb a to s odkazem na
nedávné havárie staveb - mostu ve Vilémově, lávky pro pěší v Praze - Tróji, střechy tělocvičny
v České Třebové… Na zmíněných valných hromadách bylo přijato usnesení pro zlepšení tohoto
stavu uspořádáním seminářů (webinářů) na téma eurokódů. Eurokódy jsou evropské normativní
dokumenty pro navrhování pozemních a inženýrských staveb, zahrnující všechny základní
stavební materiály (beton, ocel, dřevo, zdivo) a základovou půdu. Webináře Eurokód 2 - betonové
konstrukce a Eurokód 3 - ocelové konstrukce jsme uspořádali v 1. pololetí 2021, nyní je tedy řada
na zdivu, na podzim letošního roku plánujeme webináře eurokód 5 - dřevěné konstrukce a
eurokód 7 - geotechnika.
Webinář je určen zejména pro AI s autorizací „Statika a dynamika staveb“ a „Mosty a
inženýrské konstrukce“. Webinář je dále vhodný pro AI s autorizací „Pozemní stavby“, „Dopravní
stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, kteří jsou oprávněni podle §18
zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění (AZ) vypracovávat v rámci svého oboru statické a
dynamické výpočty staveb.

Odborný garant:

Ing. Vlastimil Moucha, ČKAIT Pardubice

Pořadatel:

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, OK Pardubice,
Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice

Termín konání:

Čtvrtek 5.5.2022, 13:00 - 17:00 hod

Autorizované osoby – členové ČKAIT mají účast zdarma
a přihlašují se výhradně na webu ČKAIT

https://www.ckait.cz/eurokod-6-zdene-konstrukce
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a byl mu přidělen 1 bod.

Program
13.00

-

Zahájení webináře
Ing. Vlastimil Moucha, OK ČKAIT Pardubice

13.10

-

Eurokód 6 - zděné konstrukce - 1. blok
• Platné předpisy
• Materiály
• Zásady navrhování
• Zásady realizace
• Vybrané příklady
doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D., SF ČVUT Praha
doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D., SF ČVUT Praha

15.00

-

Přestávka

15.10

-

Eurokód 6 - zděné konstrukce - 2. blok

17.00

-

Závěr webináře

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diskuse bude probíhat v rámci jednotlivých bloků webináře.

