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Oddělení se zabývá obvodovými plášti budov, sta-
vební fyzikou a pokročilými materiálovými řešeními. 
Vyvíjí konstrukce na bázi obnovitelných a recyklova-
ných materiálů s přihlédnutím k jejich požární bez-
pečnosti a akustické kvalitě.

Specializuje se na konstrukční systémy a prvky z vy-
sokohodnotných kompozitů, obvodové pláště s inte-
grovanými energetickými funkcemi a systémy inteli-
gentního řízení.

Vytváří databáze vlastností konstrukčních prvků  
a skladeb pro komplexní posuzování funkčních 
vlastností budov v celém jejich životním cyklu.

Kvantitativně hodnotí mikroklimatické podmínky  
v urbanizovaném prostředí, jako je monitorová-
ní toků vody a energie nad různými druhy povrchů,  
jejich retenční schopnosti apod.
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LABORATOŘ KOMPOZITNÍCH KONSTRUKCÍ

Vývoj konstrukcí a materiálů na bázi cementových kompozitů  
(od vysokohodnotných betonů až po betony s alternativní výztuží 
či recyklovanými materiály).

   elektromagnetická prosévačka, pyknometry, sušárna (zkoušky 
kameniva)

   automatický Vicatův přístroj, kalorimetr, tlakový hrnec (zkoušky 
čerstvého betonu)

   žlaby s datalogerem na měření smrštění vzorků betonu
   lis na zkoušení pevností v tlaku, tahu za ohybu a modulů pruž-

nosti (zkoušky mechanických a deformačních vlastností)
   mrazicí zařízení na testování kameniva a cementových kompo-

zitů a jejich odolnosti vůči zmrazování a chemickým rozmrazo-
vacím látkám

AKUSTICKÁ LABORATOŘ

Měření a výpočty v oblasti stavební a prostorové akustiky,  
laboratorní měření zvukové izolace stavebních prvků.

   vícekanálový měřicí systém Nor850, zvukové analyzátory Nor140 
   akustický kalibrátor Nor1251
   všesměrový reproduktor Nor276 s výkonovým zesilovačem 

Nor280
   zdroj kročejového zvuku Nor277
   dynamický budič (systém Gösele), kalibrátor vibrací Vc20 
   software pro prostorovou akustiku ODEON v. 13

LABORATOŘ UDRŽITELNÉ  
VÝSTAVBY

Problematika udržitelné výstavby v celém životním cyklu budovy 
(od navrhování až po realizaci a provozování staveb).

   software pro modelování životního cyklu (SimaPro) 
   přístupy do databází environmentálních dopadů materiálů  
a výrobků (Ecoinvent)

   vlastní nástroje pro hodnocení environmentálních dopadů kon-
strukcí a budov SbToolCZ

POŽÁRNÍ LABORATOŘ FireLAB

Velkorozměrové interiérové a exteriérové požární zkoušky pro 
hodnocení chování materiálů a výrobků při požáru.

   požární komora (2,4 × 3,6 m / výška 2,4 m; zkušební plocha stěn 
nebo stropu: 23,0 / 8,6 m²)

   odsávací zvon a potrubí
    zápalný zdroj (regulovatelný plynový hořák o tepelném výkonu 

1 až 300 kW)
   termočlánky, radiometry, rychlostní sondy, analyzátory O2, CO  

a CO2, přístroje pro měření optické hustoty kouře a infračerve-
nou spektrální analýzu zplodin hoření (FTIR)

LABORATOŘ STAVEBNÍ TEPELNÉ TECHNIKY

Komplexní měření fyzikálních parametrů spojených s přenosem  
a ukládáním tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech, konstruk-
cích a prostorech.

   malá a velká klimatická dvojkomora (vzorky s rozměrem až  
3,0 × 3,0 × 1,5 m, teplotní rozsah -45 °C až +180 °C)

   zařízení pro měření tepelné vodivosti stavebních materiálů HFM 
(Heat Flow Meter), Isomet

    zařízení pro měření prostupu vodních par sada skříňových va-
kuových eksikátorů, přesné váhy Mettler Toledo a A&D 

     snímače pro měření teplot, relativních vlhkostí, tepelného toku 
a rychlosti větru

   klimatická fasáda s kontrolovaným vnitřním prostředím a moni-
torovanými poli vystavenými přirozeným povětrnostním vlivům

LABORATOŘ  
HYDROMETEOROLOGIE A HYDROPEDOLOGIE

Kvantitativní hodnocení mikro klimatických podmínek a zadr žení 
dešťové vody v urbanizovaném prostředí.

   Decagon WP4C (retenční schopnost  pórovitých materiálů v ob-
lasti nízkých vlhkostí) 

   podtlakový aparát  (retenční čára v blízkosti nasycení)
   Reflektometr TDR100 (půdní vlhkost)
   meteostanice (2 pozemní, 1 na střeše budovy ČVUT UCEEB 

a 1 mobilní)
   zkušební plochy (2 oplocené plochy v areálu a střešní plochy)

LABORATOŘE A VYBAVENÍ

REFERENCE

   Výroba prototypu chytré lavičky CapaSitty, která vznikla ze směsi vysokohod-
notného betonu, jehož prvkem byl subtilní korpus s odnímatelnými víky.

   Zlepšení vlastností zelených střech a fasád, vývoj nových výrobků a řešení 
koloběhu užitkové vody (ve spolupráci s LIKO-S a Mendelovou univerzi-
tou v Brně) 

   Diagnostika a analýza tepelně-vlhkostního a mikrobiologického chování 
větraných dvouplášťových střech (CIUR a.s.) a skladby stropní konstrukce 
(VEXTA a.s.).

   Vytvoření přehledného katalogu výrobků a materiálů s obsahem dru-
hotných surovin pro rozšíření povědomí o možnostech recyklace ve sta-
vebnictví.

   Měření zvukové izolace nového stropního panelu pro subtilní prefabriko-
vaný skelet z vysokopevnostního betonu.

   Vývoj a testování systému multifunkčních panelů pro sanace fasád a střech 
MORE-CONNECT (ve spolupráci s RD Rýmařov)  

   Vývoj a ověření nové generace střešních oken s označením SONG vhodných 
pro pasivní a nízkoenergetické domy (ve spolupráci s firmou SLAVONA).

   Tři systémy pro vnitřní zateplování historických zděných staveb, včetně 
různých úprav a ošetření kapsy pro trámová záhlaví, jsou měřeny ve spo-
lupráci s firmami Ciur, ISOVER a Va-q-tec.

   Vývoj a odborná garance certifikačního systému SBToolCZ (www.sbtool.cz).

   Uhlíková stopa ve stavebnictví – rešerše nástrojů a přístupů v EU.

   Tvorba koncepčního řešení stavby s důrazem na využití obnovitelných 
materiálů pro Základní a Mateřskou školu Oty Pavla v Buštěhradě.


