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je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je 
součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí 
a technologií v oblasti stavebnictví, dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí. 
Rovněž provádíme pro potřeby stavebních investorů komplexní studie proveditelnosti 
a posuzování ekonomické efektivnosti stavebních investic.

Fakulta stavební je znaleckým ústavem zapsaným v seznamu znaleckých ústavů 
vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR pro obory znalecké činnosti stavebnictví, 
geodezie a kartografi e. Centrum AdMaS je tudíž oprávněno podávat znalecké posudky 
ve smyslu zákona.



Mikrostruktura stavebních hmot



Technologie stavebních hmot

experimenty ve zkušebních pecích a aparaturách pro extrémní namáhání stavebních materiálů, 
prvků a konstrukcí (stanovení reakce na oheň, stanovení požární odolnosti).



Konstrukce a dopravní stavby

zkoušení konstrukčních prvků, detailů a modelů za extrémního mechanického a teplotního 
namáhání včetně dynamických a únavových zkoušek,
studium stavebně-fyzikálních procesů u šikmých zelených střech, progresivních tepelných 
izolací dřevostaveb a energeticky soběstačných objektů.



EGAR

 ■ městské inženýrství – technologie nakládání s odpadními vodami, pitnou vodou, nakládání 
s odpady, navrhování, měření, diagnostika a vyhodnocování technického stavu inženýrských 
sítí, chemie pitné a odpadní vody, řešení interdisciplinárních vazeb budov, inženýrských sítí 
a regionu,

 ■ energetická diagnostika budov a regionů „Smart Cities a Regions“ – optimalizace a ze-
fektivnění toků energií v regionech, územních celcích, budovách; plánování a řízení budov 
s téměř nulovou spotřebou energií a energetický management územních celků,

 ■ geotechnika – vlastnosti geomateriálů a jejich mechanického chování v interakci s geotechnic-
kými konstrukcemi; výzkum v oblasti využívání geotermální energie z geologického prostředí,

 ■ geoinformatika – zaměření skutečného stavu pozemků, skutečného provedení staveb včetně 
2D a 3D dokumentace, zpracování a digitalizace mapových podkladů včetně GIS aplikací, 
pasportizace objektů a technologických celků, tvorba 3D modelů za pomocí stacionárních 
i mobilních pozemních a leteckých laserových skenerů.

 ■ ověřování a vývoj nových technologií čištění odpadních vod a úpravy pitné vody,
 ■ energetická, ekologická a trvale udržitelná koncepce rozvoje městských sídel a regionů,
 ■ vyvinutí a verifi kace metodiky pro ověřování praktických aplikací terénních a laboratorních mě-

ření, vyhodnocování (včetně matematického modelování) a vývoje metodik v oblasti geotech-
nických metod průzkumu a diagnostiky základových podmínek staveb,

 ■ geodetická a fotogrammetrická podpora stavebních činností a výzkumu,
 ■ vyvinutí a ověření metodik pro měření tepelných a mikroklimatických vlastností budov a dílčích 

částí staveb,
 ■ výzkum metod pro ekonomickou analýzu makroekonomických projektů.

Skupina EGAR realizuje výzkumnou činnost a zajišťuje smluvní výzkum 
v oblastech:

Stěžejní aktivity skupiny EGAR jsou:



Matematické modelování

 

  Extra rozměrný 3D tisk, skenování a pokročilé modelování:
-  rychlá tvorba extra velkých funkčních prototypů až do velikosti 690x690x1900 mm pomocí 

největší FDM tiskárny na trhu a optického skeneru.
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® Logo AdMaS je registrovaná ochranná známka VUT v Brně


