Centrum AdMaS
(Advanced Materials, Structures and Technologies)

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 kartograﬁe. Centrum AdMaS je tudíž oprávněno podávat znalecké posudky
ve smyslu zákona.
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Mikrostruktura stavebních hmot

+ODYQtPRGERUQêP]DPČĜHQtPYê]NXPQpVNXSLQ\MHVWXGLXPDKRGQRFHQtVWUXNWXU\
DPLNURVWUXNWXU\PDWHULiOĤDVXURYLQVFtOHP]MLãWČQtSRGVWDWQêFKYODVWQRVWtQH]E\WQêFKSURMHMLFK
RSWLPiOQt Y\XåLWt YH VWDYHEQtFK KPRWiFK 1HGtOQRX VRXþiVWt NRPSOH[QtKR WHVWRYiQt PDWHULiOĤ
MH WDNp NRPSOH[Qt VOHGRYiQt D ]NRXPiQt SĜtþLQ SURFHVX GHJUDGDFH VWDYHEQtFK KPRW D WYRUED
SRVWXSĤSUR]Y\ãRYiQtMHMLFKWUYDQOLYRVWL3URVWXGLXPVWUXNWXU\DPLNURVWUXNWXU\MVRXY\XåtYiQ\
QHMPRGHUQČMãtPHWRG\GHVWUXNWLYQtKRDQHGHVWUXNWLYQtKRWHVWRYiQtSĜLVRXþDVQpPYêYRMLQRYêFK
PHWRGLNDSRVWXSĤRYČĜRYiQtYODVWQRVWtPDWHULiOĤ

3RPRFtPRGHUQtKRY\EDYHQtO]HSURYiGČW
NRPSOH[QtSRVRX]HQtYODVWQRVWtVWDYHEQtFKKPRWDPDWHULiOĤ
DQDOê]XPLNURVWUXNWXU\KPRWYþHWQČXUþHQtIi]RYpKRVORåHQt]NRXPDQêFKPDWHULiOĤ
DVWDQRYHQtREVDKXGtOþtFKVORåHN
']REUD]HQtPLNURDPDNURVWUXNWXU\]NRXPDQêFKPDWHULiOĤ
DQDOê]\FKRYiQtPDWHULiOĤSĜLUĤ]QêFKWHSORWiFKDåGRYêãH&
GHWHNFLDORNDOL]DFLSRUXFKDYDGPDWHULiOĤVOHGRYiQtUR]YRMHMHMLFKGHIRUPDFH
UR]YRMHWUKOLQDNRUR]H
VLPXODFHSĤVREHQtDJUHVLYQtFKYOLYĤSURRYČĜHQtWUYDQOLYRVWLVWDYHEQtFKKPRW
KRGQRFHQtYOLYXY\EUDQêFKPDWHULiOĤQDåLYRWQtSURVWĜHGt
PRGHORYiQtDVLPXODFHYODVWQRVWtPDWHULiOĤ]DORåHQêFKQDSR]QDWFtFK]H[SHULPHQWiOQtFK
WHVWRYiQt
NRPSOH[QtPDWHULiORYpLWHFKQRORJLFNpĜHãHQtVDQDFtVWiYDMtFtFKNRQVWUXNFt

Technologie stavebních hmot

     +ODYQtP RGERUQêP ]DPČĜHQtP Yê]NXPQp VNXSLQ\ MH YêYRM D Yê]NXP QRYêFK
VWDYHEQtFK KPRW D SURJUHVLYQtFK YêUREQtFK WHFKQRORJLt YþHWQČ RSWLPDOL]DFH VWiYDMtFtFK
YêUREQtFKSURFHVĤ9ê]NXPDYêYRMWpWRREODVWLVPČĜXMHNYêYRMLSRNURþLOêFKPDWHULiOĤDKPRW
V Y\ããtPL XåLWQêPL SDUDPHWU\ D WUYDQOLYRVWt V RULHQWDFt SĜHGHYãtP QD VtUDQRYi VLOLNiWRYi D
EH]FHPHQWRYiSRMLYDPRGHUQtWHFKQRORJLHEHWRQXNHUDPLFNpSRO\PHUQtDL]RODþQtPDWHULiO\

6SHFLiOQtSĜtVWURMRYpY\EDYHQtYê]NXPQpVNXSLQ\XPRåĖXMH
]NRXãHQtVDPR]KXWQLWHOQêFKY\VRNRKRGQRWQêFKXOWUDY\VRNRSHYQRVWQtFKVWĜtNDQêFKEHWRQĤ
DEHWRQĤVH]YêãHQRXSRåiUQtRGROQRVWt
VWDQRYHQtREMHPRYêFK]PČQPDWHULiOĤYUĤ]QêFKWHSORWQtFKDYOKNRVWQtFKSRPČUHFK
VWDQRYHQtI\]LNiOQČPHFKDQLFNêFKFKDUDNWHULVWLNVWDYHEQtFKPDWHULiOĤ
NRPSOH[QtWHVWRYiQtUHRORJLFNêFKYODVWQRVWtþHUVWYêFKNRPSR]LWĤ
WHVWRYiQtWHSHOQČL]RODþQtFKDNXVWLFNêFKGLI~]QtFKDMLQêFKI\]LNiOQtFKYODVWQRVWt
QiYUKRSWLPiOQtKRY\XåLWtGUXKRWQêFKDREQRYLWHOQêFKVXURYLQMDNRQiKUDG\VXURYLQSULPiUQtFK
YêYRMQRYêFKVWDYHEQtFKPDWHULiOĤ
VLPXORYiQtNOLPDWLFNêFKYOLYĤQDVWDYHEQtKPRW\SURJQy]RYiQtMHMLFKåLYRWQRVWL
VOHGRYiQtYOLYXUĤ]QêFKWHSORWQtFK]iWČåtDMHMLFKF\NORYiQtQDWUYDQOLYRVWVWDYHEQtFKKPRW
VLPXORYiQtFKRYiQtDWUYDQOLYRVWLVWDYHEQtFKKPRWDGtOFĤYFKHPLFN\DJUHVLYQtFKSURVWĜHGtFK
YãHFKVNXSHQVWYt
NRPSOH[Qt]NXãHEQLFWYtEHWRQĤSRMLYNDPHQLYPDOWDNHUDPLFNêFKYêURENĤYDNUHGLWRYDQp
]NXãHEQtODERUDWRĜL
GLDJQRVWLNXDSRVRX]HQt VWDYHEQČWHFKQLFNpSUĤ]NXP\H[SHUWt]\ VWDYHEQtFKKPRW
YNRQVWUXNFtFK
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

+ODYQtþLQQRVWtYê]NXPQpVNXSLQ\.RQVWUXNFHDGRSUDYQtVWDYE\MVRX]DPČ
ĜHQ\ QD Yê]NXP D YêYRM Y REODVWL QRYêFK D H[LVWXMtFtFK QRVQêFK VWDYHEQtFK NRQVWUXNFt D
NRQVWUXNFt GRSUDYQtFK VWDYHE 9ê]NXP D YêYRM VH VRXVWĜHćXMH QD QRYi NRQVWUXNþQt D PD
WHULiORYi ĜHãHQt QRVQêFK VWDYHEQtFK NRQVWUXNFt NRQVWUXNFt GRSUDYQtFK VWDYHE D DSOLNDFH
GLDJQRVWLFNêFK D ]NXãHEQtFK PHWRGYREODVWLKRGQRFHQtDNWXiOQtKRVWDYHEQČVWDWLFNpKRVWDYX
H[LVWXMtFtFK NRQVWUXNFt 'ĤUD] MH NODGHQ QD SURJUHVtYQt VWDYHEQt NRQVWUXNFH WHFKQRORJLH D
QiYUK\ UHYLWDOL]DþQtFK VWDYHEQtFK RSDWĜHQt ] KOHGLVND ]YêãHQt VSROHKOLYRVWL WUYDQOLYRVWL D
HNRQRPLþQRVWLEČKHPFHOpKRåLYRWQtKRF\NOXDWRVH]ĜHWHOHPQDY]iMHPQRXSURYi]DQRVWD
SURSRMHQtVOHGRYDQêFKDĜHãHQêFKSUREOpPĤ1HGtOQRXVRXþiVWtMHLH[SHULPHQWiOQtRYČĜRYiQt
QRVQêFKNRQVWUXNFtDV\VWpPĤYODERUDWRUQtFKLWHUpQQtFKSRGPtQNiFKMDNRåLY\XåLWtPRGHUQtFK
VLPXODþQtFKPHWRG
NRPSOH[QtVWDYHEQČWHFKQLFNpPDWHULiORYpDVWDWLFNpSUĤ]NXP\GĜHYČQêFK]GČQêFK
EHWRQRYêFKDRFHORYêFKVWDYHEQtFKNRQVWUXNFtIXOOVFDOHWHVWLQJ
DQDOê]\QiYUK\UHNRQVWUXNFHVDQDFHDUHYLWDOL]DFHVWDYHEQtFKNRQVWUXNFtYþHWQČPRVWQtFK
H[SHULPHQWiOQtRYČĜRYiQtVNXWHþQpKRSĤVREHQtD~QRVQRVWLRFHOREHWRQRYêFKNRQVWUXNþQtFK
SUYNĤ]SURJUHVLYQtFKPDWHULiO
DQDOê]\DGORXKRGREiKRGQRFHQtSRYUFKĤDNRQVWUXNFtYR]RYHNGLDJQRVWLNDYR]RYHN
Yê]NXPDYêYRMQRYêFKPDWHULiOĤDIXOOVFDOH]NRXãHQtNRQVWUXNFtYR]RYHN
VWDQRYRYiQtFKDUDNWHULVWLNGRSUDY\PRGHORYiQtGRSUDY\YþHWQČSRK\EXRVREQiYUK
GRSUDYQtFKRSDWĜHQtSUREH]SHþQRVWSURYR]XPRGHORYiQtãtĜHQtSRåiUXDQiYUKSRåiUQt
EH]SHþQRVWLEXGRYDGRSUDYQtFKVWDYHE
PRGHUQtDHIHNWLYQtGUiåQtNRQVWUXNFHVRKOHGHPQDåLYRWQtSURVWĜHGt
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
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Skupina EGAR realizuje výzkumnou činnost a zajišťuje smluvní výzkum
v oblastech:
■ 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 zefektivnění 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 geotechnickými 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.

Stěžejní aktivity skupiny EGAR jsou:
■ 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 veriﬁkace metodiky pro ověřování praktických aplikací terénních a laboratorních měření, vyhodnocování (včetně matematického modelování) a vývoje metodik v oblasti geotechnických 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.

Matematické modelování

6NXSLQDVH]DEêYiYê]NXPHPYêYRMHPDSUDNWLFNêPLDSOLNDFHPLNRPSOH[QtFK
PHWRGY\ãHWĜRYiQtRGH]Y\VWDYHEQtFKNRQVWUXNFtDNRQVWUXNþQtFKSUYNĤVRKOHGHPQDMHMLFKVSR
OHKOLYRVWDåLYRWQRVW

1DEtGNDYê]NXPQpVNXSLQ\0DWHPDWLFNpPRGHORYiQt
$QDOê]DQRVQêFKNRQVWUXNþQtFKV\VWpPĤ
SRGSRUDH[SHULPHQWiOQtKRRYČĜRYiQtYODVWQRVWtVWDYHEQtFKNRQVWUXNFtVY\XåLWtPPRGHUQtFK
VLPXODþQtFKPHWRGXPRåĖXMtFtFKYêUD]QpVQtåHQtQXWQpKRSRþWXVLPXODFt
WHRUHWLFNpRYČĜRYiQtYODVWQRVWtVWDYHEQtFKNRQVWUXNFtVY\XåLWtPDQDO\WLFNpKRþLQXPHULFNpKR
ĜHãHQtPHWRGRXNRQHþQêFKSUYNĤDGDOãtPLPHWRGDPL
3RGSRUDQDYUKRYiQtNRQVWUXNFtSRPRFtLQWHUGLVFLSOLQiUQtFKSĜtVWXSĤ
VLPXODþQtPHWRG\
RSWLPDOL]DFHQiYUKXNRQVWUXNFtGHWHUPLQLVWLFNêPDVWRFKDVWLFNêPSĜtVWXSHP
3URYHGHQtYêSRþWĤDVLPXODFt
PDWHPDWLFNpPRGHORYiQtNRQVWUXNþQtFKGHWDLOĤSUYNĤDGtOFĤ
VLPXODFHQDPiKiQtNRQVWUXNFtVY\XåLWtPH[SHULPHQWiOQtFKGDW
VLPXODFHH[WUpPQtKRQDPiKiQtNRQVWUXNþQtFKSUYNĤ
VWDWLVWLFNpVLPXODFHDY\KRGQRFHQt
PRGHORYiQtY\EUDQêFKWHFKQRORJLFNêFKSURFHVĤ
]SUDFRYiQtGDW]PČĜHQtÄLQVLWX³
9êYRMDYHUL¿NDFHQRYêFKPHWRGLN
SURRYČĜRYiQtSUDNWLFNêFKDSOLNDFt]KOHGLVNDDQDOê]\åLYRWQRVWL
]GRNRQDOHQtDDSOLNDFHXFHOHQpPHWRGLN\NRPSOH[QtDQDOê]\SUYNĤ]FHPHQWRYêFKNRPSR]LWĤ
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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