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1.  ÚČASTNÍCI ČESKO - SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ 
Společného, to je slovenského-česko kola SVOČ, se zúčastní následně 

vyjmenované fakulty: 

 

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (dále jen SvF STU 

Bratislava), 8132 68  Bratislava, Radlinského 11 

  07/59274-111, resp. 07/59274-klapka     07/5296 7027 

Zastoupená :  
Děkan fakulty :          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  

  02/5292 3006,      02/5296 7027      belohorc@svf.stuba.sk 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

  02/5927 4508,      02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

Předseda rady SVOČ : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

  02/5927 4508 ,     02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

 

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně (dále jen FAST VUT Brno), 

662 37 Brno, Veveří 95 

  05/4114 1111,   05/745 147 

Zastoupená :  
Děkan fakulty :          Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.  

  05/4114 7101,      05/745 147       dekan@fce.vutbr.cz 

Pověrený proděkan : Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

  05/4114 7303,      05/745 147       straka.b@fce.vutbr.cz 

Předseda rady SVOČ : Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

  05/4114 7311,    05/745 147         bajer.m@fce.vutbr.cz 

 
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (dále jen SvF TU Košice) 

1042 01 Košice, Vysokoškolská 4 

  095/602 4101        095/602 4101 
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Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

  095/633 5311,      095/623 3219      kmet@tuke.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 

     095/602 4289,      095/.623 3219     kanocz@tuke.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 

     095/602 41 12,     095/623 3219      kvocak@tuke.sk 

 

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen FSV 

ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7 

  02/2435 1111,   02/2431 0735 

Zastoupená :  
Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  

  02/2435 4873,      02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 

     02/2435 4669,      02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 

     02/2435 4500,     02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz 

 
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (dále jen SvF ŽU Žilina) 

01026  Žilina, Komenského 52 

  089/7634 818-9,   089/72 335 02 

Zastoupená :  
Děkan fakulty :           Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  

  041/2435 4873,     041/72 335 02     bujnak@fstav.utc.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Libor Ižvolt, CSc. 

    041/7634 818,kl.429   041/72 335 02  libori@fstav.utc.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Karol Potoček, CSc. 

    041/7634 818,kl.209   041/72 335 02  kpsu@fstav.utc.sk 
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Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě (dále jen FAST VŠB Ostrava),  

708 33 Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1875 

  069/732 1111,    069/6914 215 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.  

 069/732 1316,     069/699 1356    jindrich.ciganek@vsb.cz 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 

     069/732 1944,   069/ 699 1308    josef.aldorf@vsb.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Petr Janas, CSc. 

     069/732 1308,      069/699 1358   petr.janas@vsb.cz 

 

 
2.  PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE 

 
09.30    - porada odborných porot, volba předsedů porot 

10.00    - slavnostní zahájení soutěže– organizační pokyny 

10.30 - 13.30 (14.30)   - soutěž v odborných sekcích (předpoklad  

  max. 20 min.  na  jednu práci)   

13.30 - 15.00    - přestávka (oběd, zasedání porot) 

15.00     - slavnostní vyhlášení výsledků 

16.00    - setkání zástupců vedení jednotlivých  

  fakult a společenský večer 

 

3.  ODBORNÉ SEKCE  
 

Na internetových stránkách Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava byly 

v časovém předstihu oznámeny veškeré podmínky účasti a organizační pokyny. 

Počet a názvy sekcí jsou výsledkem dohody děkanů stavebních fakult na 

zasedání v Kočovcích. Dodatečně, na návrh SvF STU Bratislava, byla soutěž 

doplněna o sekci VIII. Technické zařízení budov. Proto pro školní rok 2001/2002 

vyhlašuje pořádající fakulta soutěž česko - slovenského  kola SVOČ pro odborné 

sekce :  
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I. Pozemní stavby a architektura 

II. Vodní stavby a vodní hospodářství 

III. Dopravní stavby  

IV. Stavební mechanika 

V. Materiálové inženýrství 

VI a. Inženýrské konstrukce 

VI b. Geotechnika 

VII. Geodézie a kartografie 

VIII.  Technické zařízení budov 

 

Předpokládá se přijetí maximálně 12-ti prací v každé sekci, to je celkem 

maximálně 96 prací. Tyto práce budou vydány ve sborníku,  a budou rovněž 

k dispozici na internetu po ukončení akce. 

Každá fakulta může obeslat každou sekci dvěmi soutěžními pracemi. 

V případě, že některá z fakult této možnosti nevyužije, může jiná fakulta, po jejich 

vzájemné dohodě, případně po dohodě s pořádající fakultou, v dané sekci doplnit 

soutěžní práce na celkový počet maximálně tři soutěžní práce za jednu fakultu.  

 

 

4.  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI  
 

III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky je 

vyhlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - 

denního studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, 

ukončili v letním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V 

případě řešitelského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, je 

podmínkou účasti na soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné 

stavební fakulty. Soutěže v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohou kromě 

stavebních fakult zúčastnit studenti Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava 

(která na VŠB-TUO garantuje výuku geodézie). 
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Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohou zúčastnit jen účastníci 

fakultních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce 

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění. 

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací je rozhodující 

počet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskuteční jen v tom 

případe, že se jí zúčastní minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních 

prací je 4.  

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastní vlastní soutěže, 

jejich práce budou ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné 

sekci se uskuteční i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně 

obhajovaných prací je 3, potom může být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. 

místo a při počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná 

umístění budou oceněna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná 

jen 1 práce, je daná odborná sekce zrušena a práce může být pouze prezentována. 

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen 

Rady  česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámí minimálně 3 týdny před 

termínem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - 

slovenského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z 

vypsaných odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O 

možnosti přihlášení 3. práce bude příslušná fakulta informovaná prostřednictvím 

svého zástupce (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný 

člen Rady česko - slovenského kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání 

soutěže.  

Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, budou  

na adresu   svoc.fast@vsb.cz zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru 

v příloze č.2 a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.  

Odborné poroty sekcí jsou minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V 

odborné porotě má každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se 

soutěže v dané odborné sekci zúčastní alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda 

každé odborné poroty bude před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci 

zúčastněných fakult do příslušné poroty.  

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě 

hlasování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise 

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musí určit pořadí prvních tří 
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obhajovaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. 

a III. místo rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. 

Celková finanční odměna pro ohodnocené práce se přitom nemění. 

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola 

SVOČ, která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený 

proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané 

fakulty) z každé fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a 

jejím předsedou je zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo 

SVOČ. Rada česko - slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší 

případné problémy odborných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných 

sekcí, zajišťuje tisk diplomů a připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje 

česko - slovenské kolo SVOČ pro slavnostní vyhlášení soutěže. 

  

 

5.  FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE  
 

Každá ze zúčastněných fakult hradí ze svých prostředků v plné výši cestovní 

náklady svých účastníků. Náklady na stravné a prípadné nocležné všech účastníků 

česko - slovenského kola SVOČ (soutěžící a členové odborných porot) hradí 

organizátor. 

Náklady na finanční ocenění soutěžních prací na jednu sekci jsou : 

1. cena 3.000,- Kč 

2. cena 2.000,- Kč 

3. cena 1.000,- Kč 

Náklady na finanční ocenění soutěžních prací se zavazuje uhradit v plné 

výši organizátor. Případné navýšení, respektive další ocenění prací se ponechává na 

jednotlivé zúčastněné fakulty, t.z., že každá fakulta může podle svých možností ještě 

dále odměnit zástupce své  fakulty, kteří úspěšně obhájili práce na soutěži česko - 

slovenského kola SVOČ ze svých prostředků, případně přispět organizátorovi česko 

- slovenského kola SVOČ na finanční odměnu pro své úspěšné účastníky (I. - III. 

místo).  
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6. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
 

Garantem soutěže je děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity 

Ostrava, Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole 

SVOČ konaném dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity 

Ostrava, Prof.  Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c. 

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty 

pověřen Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. 

Dále technicky soutěž zajišťují:  

Ing. Karel Kubečka  ( karel.kubecka@vsb.cz ) 

Ing. Filip Čmiel   ( filip.cmiel@vsb.cz ) 

Ing. Zdeněk Peřina  ( zdenek.perina@vsb.cz ) 

Ing. Pavlína Židková  ( pavlina.zidkova@vsb.cz ) 

Carmen Janíková  ( carmen.janikova@vsb.cz ) 

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty jsou členy Rady čs. 

kola SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohou zúčastnit, jsou jimi pověření 

zástupci každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult 

se minimálně 10 dní před konáním soutěže zkontaktují s organizačním vedoucím 

soutěže a nahlásí požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované 

odborné sekce. Každá místnost, ve které bude probíhat soutěž, bude vybavena 

minimálně zpětným projektorem. Nerealizovatelné požadavky budou nejpozději 5 dní 

před konáním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení. 

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  

vedoucímu SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistí organizátor 

soutěže ubytování v kolejích VŠB TU Ostrava. 

Finanční odměny za vítězné práce budou vyplaceny v hotovosti při 

slavnostním vyhlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě 

řešitelských kolektivů bude odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, 

který odměnu rozdělí mezi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze 

soutěžících na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže převezme diplom a finanční 

odměnu člen Rady čs. kola SVOČ z příslušné fakulty. 
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7.  SEZNAM ZÚČASTNĚNÝCH SOUTĚŽNÍCH PRACÍ ČESKO – 
SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ S ANOTACEMI 

 
7.1   Sekce č. I : Pozemní stavby a architektura 
 

Odborná porota :    
Doc. Ing. Juraj ŽILINSKÝ, PhD. - SvF, STU Bratislava 

  Ing. Miloš KALOUSEK - FAST,VUT Brno 

  Doc. Ing. Ján SVRČEK, CSc. - SvF, ŽU Žilina 

Technické zabezpečení :  
Stanislav BIALEK - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Seznam soutěžních prací :  
 1.  Lukáš DANĚK - FAST, VUT Brno 

  Založení komplexu víceúčelového bytového domu 
 2. Kateřina UČŇOVÁ - FAST, VUT Brno 

 Regenerace panelového domu 
   3. Jozef LOVÍŠEK, Jana STOLÁRIKOVÁ - SvF, ŽU Žilina   

Sociálne bývanie pre menej prisposobivé skupiny občanov 
 4. Zuzana ČAČKOVÁ, Elena KOLLÁROVÁ - SvF, STU Bratislava 

 Optimalizácia dodatočnej tepelnej ochrany rodinného domu vzhľadom 
 na energetickú a ekonomickú efektívnosť 
 5.   Bc. Radomír PAŠTRNÁK, Bc. Martin HOROV - SvF, STU Bratislava  

Analýza príčin kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu 
otvorových konštrukcií 

6. Michal KUPČEK - FAST, VŠB-TU Ostrava  

 Vegetačné ploché strechy 
7. Jan MORONG - FAST, VŠB-TU Ostrava   

 Architektonická studie polyfunkčního domu – počítačová vizualizace a 
 animace  
8. Svatopluk BARTOŠ  - SvF, TU Košice 

 Netradiční tvarové řešení bytového domu  
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9. Lada ŠOŠOLÍKOVÁ - FSV, ČVUT Praha 

Město  Třebíč  2001 
 
Anotace soutěžních prací : 
 

1. Založení komplexu obytného domu s podzemními garážemi 
Řešitelský kolektiv:    

Lukáš DANĚK, Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební, 5. ročník, studijní obor: Pozemní stavby 

Vedoucí práce:    
Ing. Helena LANKOVÁ, Vysoké učení technické v Brně,        

Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství 

Anotace práce: 
Volba metody zakládání záleží na řadě faktorů. Obecně je řada možných 

řešení, z nichž projektant zvolí druh zakládání (obvykle kompromis), který splňuje  

v přijatelné míře stavební a ekonomické požadavky.  

Otázky, které je třeba řešit, jsou: jak přenést zatížení stavby na základovou půdu, jak 

navrhnout zvolený typ základů a jak postavit základy za přijatelnou cenu. Účelem 

základů je spolehlivý přenos zatížení na základovou půdu; proto má být zakládání 

navrženo tak, aby splnilo tento účel bez škodlivých deformací stavby a bez 

překročení únosnosti základové půdy vlivem statického nebo dynamického zatížení. 

Při zakládání staveb se projektant setkává se zeminami a se skalními horninami jako 

se stavebním materiálem.  

Narozdíl od betonu nebo oceli vyrobených v kvalitě, která vyhovuje požadavkům 

navrhované konstrukce, jsou zeminy a skalní horniny vytvářeny přírodou zcela 

nahodilým způsobem. Úloha projektanta zakládání je proto zcela opačná než úloha 

projektanta betonové nebo ocelové konstrukce; při zakládání se musí použít jakákoli 

základová půda, která je na staveništi, a způsob zakládání se musí přizpůsobit 

existujícím přírodním podmínkám. Proto geologický průzkum a stanoveni 

geomechanických vlastností jsou pro úspěšný návrh rozhodujícími podmínkami. 

Předmětem práce je  zhodnocení možných variant zakládání komplexu obytného 

domu s podzemními garážemi v daných geologických podmínkách umístěného 

v městské zástavbě a následné řešení vybraného typu založení. 
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2. Regenerace panelového domu 
Řešitelský kolektiv: 

Kateřina UČŇOVÁ, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního  

stavitelství 

Vedoucí práce:  

Ing. Dagmar DONAŤÁKOVÁ, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního  

stavitelství 

Anotace práce: 
Cílem práce je optimální řešení nástavby a regenerace konkrétního 

panelového domu typu T06B. Vlastní nástavby musí splňovat především požadavky 

statické, tepelně izolační, světelně technické i akustické. Musí také navazovat na 

stávající regenerovaný objekt a okolní zástavbu.  

Nástavby mohou často vyřešit problémy se zatékáním nebo špatnou tepelnou 

izolací stropu nad posledním podlažím panelového domu. Vylepšují také vzhled 

samotného objektu a celého sídliště.  

Je s nimi však také spojeno mnoho problémů. Jsou to problémy právní, 

ekonomické a technické. Práce je zaměřena především na technické problémy a to 

především na denní osvětlení. 

Výsledkem je posouzení z hlediska denního osvětlení, což úzce souvisí 

s tepelnou stabilitou, a navržení opatření, které zajistí světelnou i tepelnou pohodu 

v posuzované kritické místnosti. 

 

3.   Sociálne bývanie a bývanie pre menej prispôsobivé skupiny občanov 
Riešiteľský kolektív: 

Jozef LOVÍŠEK, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 

4. ročník, štud. odbor: Pozemné staviteľstvo 

Jana STOLÁRIKOVÁ, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 

 4. ročník, štud. odbor: Pozemné staviteľstvo 

Vedúci práce:   
Doc. Ing. František IMRÍŠEK CSc., Žilinská univerzita, 

Stavebná fakulta, Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu 
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Anotácia práce: 
  Významom našej práce je prispieť k riešeniu bývania sociálne odkázaným 

občanom. Každá sociálna skupina sa bude vyznačovať osobitým typom bývania, 

dispozície, štandardu a racionálnosti. Osobitnou skupinou sociálne odkázaných 

občanov sú menej prispôsobiví občania, ich súčasťou je časť Rómskeho etnika. 

Spôsob života Rómov sa riadi vlastnými veľmi odolnými zvyklosťami bývania, 

bývanie Rómov je znakom ich etnickej identity. Rómovia dnes tvoria diferencovanú 

sociálno-kultúrnu pospolitosť, ktorej jednou zo zodpovedajúcich foriem bývania je aj 

osada. Ide o výrazne vyvinutý prejav vlastnej spolupatričnosti a životaschopnej 

súdržnosti. Poslaním našej práce nie je len zvýšenie dnešného štandardu bývania, 

ale zdôrazňuje iniciatívu a prejav samosprávnosti zdôrazňuje vnútornú diferenciáciu 

tohto etnika. 

 

4.  Optimalizácia dodatočnej tepelnej ochrany rodinného domu vzhľadom  
na energetickú a ekonomickú efektívnosť 

Riešiteľský kolektív: 
Zuzana ČAČKOVÁ, Slovenská technická univerzita v Bratislave,  

Stavebná fakulta, 3. ročník, štud. odbor : Pozemné stavby 

Elena KOLLÁROVÁ, Slovenská technická univerzita v Bratislave,  

Stavebná fakulta, 3. ročník, štud. odbor : Pozemné stavby 

Vedúci práce: 
Ing. Rastislav MENĎAN, Slovenská technická univerzita v Bratislave,  

Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb 

Anotácia práce: 
Táto práca sa zaoberá analýzou dodatočnej tepelnej ochrany referenčného 

rodinného domu vo vzťahu k optimálnej úspore energie vzhľadom na návratnosti 

vložených investícií na obnovu. 

Výpočty boli realizované na vreckových počítačoch SHARP PC-1403 H a SHARP 

PC-E 500 S aplikáciou  súboru programov TEPELNOTECHNICKÉ VÝPOČTY. 
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5.  Analýza príčin kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu 
otvorových konštrukcií 

Riešiteľský kolektív: 
Radomír PAŠTRNÁK Bc., 5 roč., konšt. v arch. 

Marián HOROV Bc., 5 roč., konšt. v arch. 

Vedúci práce: 
Prof. Ing. Bohumír BEŤKO, PhD 

Prof. Ing. Peter TOMAŠOVIČ, PhD 

Anotácia práce: 
Moderné plastové a drevené okná v súlade s EUROPROGRAMOM na výrobu 

okien. Stanovenie kritickej teploty vonkajšieho vzduchu pri ktorej začína povrchová 

kondenzácia vodnej pary na vnútornom povrchu fragmentu zasklenia rôznych 

tepelnotechnických charakteristikách okien. Normatívne požiadavky na 

tepelnotechnické vlastnosti okien. Výsledky tepelnotechnického merania dvoch 

alternatív okenných konštrukcií. Možnosti obmedzenia kondenzácie vodnej pary na 

vnútornom povrchu otvorových konštrukcií. 

 

6. Vegetačné ploché strechy  

Riešiteľský kolektív: 
 Michal KUPČEK - FAST, VŠB-TU Ostrava  

Anotácia práce: 
Anotace nedodána. 

 

7. Počítačové animace a vizualizace polyfunkčního domu 
Řešitelský kolektiv:    

Jan MORONG, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

Vedoucí práce:  
Ing. Zdeněk PEŘINA, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

Anotace práce:  
Při dnešním velmi rychlém vývoji počítačové techniky byla snaha vytvořit 

projekt, který svým rozsahem ukáže možnosti , které nám počítač v oblasti grafiky, 

animací, a vizualizací může dovolit. V širším měřítku jde tedy o průřez práce ve 2D a 

3D prostředí, práci s videem, zvukem, grafikou a výslednou internetovou prezentací. 
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I přesto že v dnešní době podstatně zaostává hardware za softwarem je uvedená 

práce ukázkou tohoto co se dá udělat v hodně omezených pracovních podmínkách a 

dát tak motivaci těm, kterým se do toho druhu práce kvůli  ne moc dobrému 

počítačovému zázemí nechce pouštět. 

 

9. Město  Třebíč  2001 
Řešitelský kolektiv:    

Lada ŠOŠOLÍKOVÁ, ČVUT Fakulta Stavební Praha 

Vedoucí práce:  
Ing.arch. Jan STORCH, ČVUT Fakulta Stavební Praha 

Anotace práce:  
Celá práce je rozdělena na dvě části: 

1.část: Urbanistický průzkum a rozbor městského jádra Třebíče 

2.část: Architektonicko-historický rozbor Židovské čtvrti v Třebíči 

1.část: je zaměřena na průzkum funkčního využití, technické a dopravní 

infrastruktury řešeného území. Celé průzkumy jsou podloženy fotodokumentací a 

zajímavostmi z historie města Třebíč. 

2.část: je detailní řešení židovské čtvrti, které navazuje na provedené průzkumy a 

rozbory. Přiloženy jsou průzkumy stavebně-technického stavu celé čtvrti a návrhy pro 

využití nevyužívaného prostoru. 

  

7.2   Sekce č. II : Vodní stavby a vodní hospodářství 
 
Odborná porota :    

Doc. Ing. Jana SKALOVÁ, PhD. - SvF, STU Bratislava 

  Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR - FAST,VUT Brno 

  Ing. Petr SKLENÁŘ, CSc. - FSV, ČVUT Praha 

Technické zabezpečení : 
Martin GAVENDA - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Seznam soutěžních prací :  
 1.  Jitka MERTOVÁ - FAST, VUT Brno 
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Stanovení spolehlivosti stokové sítě pomocí dlouhodobé simulace  
srážko-odtokového děje na urbanizovaném povodí s využitím 
simulačního modelu MOUSE DHI 

 2. Ludmila PROKEŠOVÁ - FAST, VUT Brno 

 Zvýšení čistícího účinku vegetačních čistíren 
 3. Marián KUČERA - SvF, STU Bratislava  

 Kalibrácia simulačných modelov závlahových sústav  

 4. Bc. Antónia BALÁŽOVÁ - SvF, STU Bratislava 

 Interakcia povrchových a podzemných vôd v inundačnom území Dunaja 
 5.   Tomáš GIBALA - SvF, STU Bratislava  

 Hodnota výdatnosti medzného dažďa a bilančné veličiny posudzovania  
 odľahčovania na vodné toky vo vybraných lokalitách Slovenska 
 6. Květoslav NOVOTNÝ - FSV, ČVUT Praha 

Studie vodního toku Bystřička 
 7. Robin HÁLA - FSV, ČVUT Praha 

Studie vodního toku – Nížkovský potok 
 
Anotace soutěžních prací : 
 

1. Stanovení spolehlivosti stokové sítě pomocí dlouhodobé simulace                           
srážko-odtokového děje na urbanizovaném povodí s využitím                            
simulačního modelu MOUSE DHI 

Řešitelský kolektiv :  
Jitka MERTOVÁ, Vysoké učení technické Brno, Fakulta   

stavební, 5. ročník, stud. obor : Vodní hospodářství a vodní stavby 

Vedoucí práce :  
Ing. Petr PRAX, PhD., Vysoké učení technické Brno, Fakulta                                       

stavební, Ústav vodního hospodářství obcí 
Anotace práce : 
 Stokové sítě patří mezi nejdražší a nejsložitější inženýrské sítě městské 

infrastruktury. Proto je jejich hospodárný návrh neustále středem pozornosti, jak 

vědeckého výzkumu, projekční praxe, tak i legislativy. Nejdůležitějšími faktory pro 

určení návrhových charakteristik systému jsou cena a bezpečnost. Hydrologický 

návrh je potom procesem, který musí zvážit řadu stochastických proměnných. 
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Předkládaná práce se zabývá metodikou posouzení spolehlivosti městských 

odvodňovacích systémů. 
 

2. Zvýšení čistícího účinku vegetačních čistíren 
Řešitelský kolektiv: 

Ludmila PROKEŠOVÁ, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 

5. ročník, stud. obor: Vodní hospodářství krajiny 

Vedoucí práce:   

Prof. ing. Jan ŠALEK, Csc., Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 

Ústav vodního hospodářství krajiny 

Anotace práce: 
Náplní práce STČ je výzkum zaměřený na zvýšení čistícího účinku 

vegetačních kořenových čistíren s horizontálním průtokem. 

K málo propracované tématice patří metody odstranění amoniakálního 

znečištění a kyslíkový režim vegetačních kořenových čistíren. Práce STČ je více 

zaměřená na tuto problematiku a je ruzdělená do tří částí: 

1) Stanovení kyslíkového režimu ve vegetační čistírně 

2) Vypracování metodiky sledování a odstraňování amoniaku va filtračním poli a její 

upletnění na příkladu VKČ Rudíkov 

3) Návrh nových uspořádání a technologických procesů zaměřených na snížení 

sloučenin amoniaku v odtékající čištěné odpadní vodě. 

V závěrečné části jsou popsána konkrétní řešení na snížení amoniakálního 

znečištění. Všechna navržená opatření jsou realizovatelná v praxi a budou uplatněna 

při modernizaci starších vegetačních kořenových čistíren. 

 

3. Kalibrácia simulačných modelov závlahových sústav 
Riešiteľský kolektív: 

Marián KUČERA, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná  

fakulta, V. ročník, štud. odbor: Vodné hospodárstvo a vodné stavby 
Vedúci práce:  

Ing. Milan ČISTÝ CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná 

fakulta, Katedra  vodného hospodárstva krajiny 
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Anotácia práce: 

Účelom práce je vytvoriť metodiku a potrebné softwarové vybavenie, slúžiaci 

na kalibrovanie simulačných modelov závlahových sústav a iných distribučných 

systémov pre rozvod vody vo vodnom hospodárstve (napríklad vodovodov). V prvej 

časti práce je popis použitej metódy - tzv. genetického algoritmu. Jedná sa 

o vyhľadávací algoritmus, ktorý softwarovým napodobňovaním evolučných 

a genetických procesov pomáha vyhľadať optimálne riešenie určitého problému 

zakódovaného v tzv. chromozóme. Pomocou metódy genetických algoritmov je 

možné dospieť v krátkom čase k relatívne presným výsledkom hľadaných 

kalibrovaných veličín, ktorými môžu byť drsnostné súčinitele potrubí ale aj iné 

veličiny, ktorých hodnoty sú po rokoch využívania distribučného systému neznáme, 

nakoľko sa menia opotrebovaním, zanášaním, korodovaním alebo je neistota 

spôsobená nepresnou dokumentáciou a podobne.  Účelom programu je nahradiť 

pracný manuálny postup pri určovaní kalibrovaných veličín postupom pokus-omyl. 

Druhá časť práce obsahuje popis samotného kalibračného programu ML 

Calibrator pre jeho užívateľa, teda popis užívateľského prostredia programu. 

Program je vytvorený v programovacom jazyku Visual Basic. Ako podporné 

programové vybavenie pri programátorských prácach sú použité dynamické knižnice 

EPANET Toolkit a Genetic server. 

 

4. Interakcia povrchových a podzemných vôd v inundačnom území Dunaja 
Riešiteľský kolektív:  

Bc. Antónia BALÁŽOVÁ - SvF, STU Bratislava 
Vedúci práce:  

Dana BAROKOVÁ 

Anotácia práce: 
Interakcia povrchových a podzemných vôd bola riešená v ľavostrannej 

inundácii Dunaja, ohraničená prívodným kanálom a riekou Dunaj. Matematický 

model bol spracovaný pre dva scenáre. Prvý scenár, súčasný stav, kde dominantný 

vplyv na hladinový režim podzemných vôd má prietokový a teda aj hladinový režim 

v ramenách, ktoré sú dotované cez nápustný objekt Dobrohošť. Druhý scenár, 

prognóza hladinového režimu podzemných vôd po plánovanom vybudovaní 

prehrádzok v pôvodnom koryte Dunaja. Numerickým výpočtom, pomocou metódy 
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konečných prvkov, sa dokázalo zlepšenie hladinového režimu podzemných vôd 

vplyvom uvažovaných prehrádzok, zmiernenie dokonca až vymiznutie drenážneho 

účinku Dunaja. 

 

5. Hodnota výdatnosti medzného dažďa a bilančné veličiny posudzovania  
odľahčovania na vodné toky vo vybraných lokalitách Slovenska 

Riešiteľský kolektív:  
Tomáš GIBALA, Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 5. ročník, 

štud. odbor : Vodné hospodárstvo a vodné stavby 

Vedúci práce:  
Doc. Ing. Dušan RUSNÁK, CSc., Slovenská technická univerzita, Stavebná 

fakulta, Katedra zdravotného inžinierstva 

Anotácia práce: 
- odľahčovacie komory na jednotnej stokovej sústave ako zdroj znečistenia 

recipientu 

- možnosti posúdenia vplyvu činnosti odľahčovacích komôr na recipient pomocou 

bilančných veličín pre územie SR 

- vzťahy pre výpočet bilančných veličín 

- vstupné podklady pre výpočty bilančných veličín a ich rozbor 

- výpočty a rozbor výsledkov 

- zhodnotenie vzájomnej interakcie bilančných veličín a návrhovej výdatnosti 

medzného dažďa  ako hlavného parametra pre návrh odľahčovacích komôr 

- porovnanie s dostupnými zahraničnými metodikami posudzovania činnosti 

odľahčovacích komôr 

 

6. Studie vodního toku Bystřička 
Řešitelský kolektiv: 

Květoslav NOVOTNÝ, České vysoké učení technické, Stavební fakulta, 

 4. ročník, studijní obor : Vodní hospodářství a vodní stavby 

Vedoucí práce: 
 Ing. Ivana MAREŠOVÁ, Csc., České vysoké učení technické,  

Stavební fakulta, Katedra hydrauliky a hydrologie 
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Anotace práce : 
Účelem studie je zhodnotit současný stav vodního toku Bystřička, chce 

poukázat na činnost vodní toku v oblasti západních Karpat a jeho působení na okolní 

krajinu. Těžištěm studie je popis problémů, vzniklých především vlivem povodní 

z července 1997, ale též návrhy na jejich odstranění. Popis je proveden na vybraném 

úseku toku, kde poměry nejsou dostatečně stabilizovány a vzniká tu vysoké riziko 

dalšího poškození koryta a jeho okolí. Práce je členěna na dvě základní popisové 

fáze s fotodokumentací a je doplněna přílohami. 

První fáze studie popisuje obecné údaje o toku a jeho povodí. Obsahuje 

především základní hydrologické, klimatologické, geomorfologické, orografické údaje 

o povodí. Dále je obsahem také výpis významných profilů podobou psaného 

podélného profilu, kde jsou specifikovány například přítoky, či objekty ležící na toku. 

V této fázi je též  popsáno vodní dílo Bystřička s uvedením základních údajů o 

nádrži. 

V druhé fázi studie je podrobně popsán vybraný úsek toku v KM 0,750 - 2,963. 

Popis úseku se skládá z obecného hodnocení systémem passportu toku, 

podrobného popisu problémů a také stručným hodnocením s návrhy na zlepšení 

poměrů. Pro jednotlivé profily  jsou popisovány geometrické charakteristiky koryta a 

jeho okolí, materiálové složení, dna, břehů či inundace a další významné skutečnosti 

související s daným profilem. Popis problémů je členěn do tří základních sekcí 

s různou intenzitou významnosti. Řešení problémů navrhuje především technická 

opatření, která je nutno v daném úseku  provést, aby byl minimalizován vznik rizik 

poškození majetku a zdraví osob, při případné povodni či jiné významné události 

značnou měrou působící na vodní režim v povodí. 

 

7. Studie vodního toku – Nížkovský potok 
Řešitelský kolektiv: 

Robin HÁLA, České Vysoké Učení Technické, Stavební fakulta,                       

4. ročník, stud. odbor :  Vodní hospodářství a vodní stavby  

Vedoucí práce:    
Ing. Ivana MAREŠOVÁ, CSc., České Vysoké Učení Technické,  

Stavební fakulta, Katedra hydrauliky a hydrologie 
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Anotace práce:    

Ochrana životního prostředí se stává čím dál více aktuálnějším problémem 

naší doby. V našem oboru jde především o hospodárné využití vodních zdrojů bez 

vážného narušení přírodního koloběhu a jejich navrácení pokud možno v původní 

kvalitě. Staráme se tedy především o čistotu vod, jejich ochranu před znečištěním 

a vytváření vhodných podmínek pro přirozenou funkci povrchového odtoku vody od 

pramene po ústí do moře. Z tohoto důvodu má každý vodní tok svého správce, který 

by se měl o něj starat. Abychom získali ucelený pohled na nějaký vodní tok, 

zpracovávají se studie. V nich se snažíme popsat současný stav celého povodí, či 

jeho části, sloučením několika různých faktorů, které mají na povrchový odtok a jeho 

kvalitu vliv. Jedná se především o morfologii povodí, hydrogeologii, klimatické 

podmínky, vegetační kryt, stav koryta toku a přilehlé inundace, zásahy člověka, 

zdroje znečištění, kvalitativní a kvantitativní ukazatele a další. Největší pozornost 

věnujeme umělým zásahům člověka, jež zásadně mění přirozený charakter odtoku. 

Člověk se má od přírody učit, na což se v minulosti nebral ohled a téměř vše se 

dělalo pouze s ohledem na naše potřeby. Dnes na to doplácíme, a proto se snažíme 

některé věci vrátit do původního přirozeného stavu, či alespoň zmírnit jejich negativní 

účinek. Jde zejména o špatné provedení umělých částí koryt toků, jejich kapacitu, 

opevnění. Dále hydrauliku objektů, zejména obtékání, průtočnost, eroze břehů 

a problém vymílání nebo usazování. Plošné znečištění zemědělskými dusíkatými 

hnojivy v minulosti bude mít ještě dlouho dopad na kvalitu vody. Zamezení 

vypouštění odpadních vod, tvorby skládek odpadů a jejich následná likvidace je 

v neposlední řadě důležitým příspěvkem k ochraně hlavního zdroje pro  náš život. 

Tímto vším se zabývá studie vodního toku. 

 

7.3   Sekce č. III : Dopravní stavby 
 
Odborná porota :    

Doc. Ing. Eva TOMÁŠIKOVÁ, PhD.- SvF, STU Bratislava 

  Doc. Ing. Marian KRAJČOVIČ, CSc.- FAST,VUT Brno 

  Doc. Ing. Daniela DUČANSKÁ, CSc. - SvF, ŽU Žilina 

Doc. Ing. Jaroslav BROUL, CSc. - FAST, VŠB-TU Ostrava 
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Technické zabezpečení : 
Tereza HAUPTOVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Seznam soutěžních prací :  
 1.  Jakub HRANEC - FAST, VUT Brno 

Vliv aplikace kolejnicových bokovnic na snížení hluku valení  
od tramvajové dopravy  

 2. Michala HRNČÍŘOVÁ, Václav Račanský - FAST, VUT Brno 
 Výpočet rychlosti návrhového pomalého vozidla 
 3. Tomáš LUPTÁK - SvF, ŽU Žilina 

 Modelovanie dopravných vzťahov 
 4. Martin KARDOŠ - SvF, ŽU Žilina 

 Statická a dynamická analýza železničného zvršku 
 5.   Radovan ZELISKA - SvF, STU Bratislava  

 Letiskové vozovky. Vzťah zaťaženia a napätí. 
6. Marek NĚMEC - FAST, VŠB-TU Ostrava 

 Možnosti aplikace netuhých krytů vozovek  
7. Daniela KLÁROVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava  

 Atletická dráha v Kroměříži s umělým monolitickým povrchem  
 atestovaným IAAF  
 
Anotace soutěžních prací : 
 

1. Návrh a aplikace metodiky k vyhodnocení akustických parametrů 
kolejnicových bokovnic 

Řešitelský kolektiv: 
Josef HRANEC, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta 

5. ročník, studijní obor : Železniční konstrukce a stavby 

Vedoucí práce :  

Dr. Ing. Jaroslav SMUTNÝ, Vysoké učení technické v Brně, 

Stavební fakulta, Ústav železničních konstrukcí a staveb 

Anotace práce: 
V rámci výzkumných programů jsou za účelem snižování dopravního 

(valivého) hluku vyvíjeny a v laboratořích i terénu ověřovány nové konstrukce 

tlumících prvků a konstrukcí. Z tohoto hlediska je vhodné ověřovat vliv navržených 
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materiálů, geometrické parametry tlumících vrstev, optimalizovat geometrické 

rozmístění tlumících prvků na kolejnici (tzv.stupeň pokrytí) atd. 

Téma je věnováno návrhu metodiky laboratorního měření a analýzy 

akustických parametrů kolejnice bez a s aplikací kolejnicové bokovnice s orientací na 

současné moderní trendy. 

 
2. Výpočet rychlosti návrhového pomalého vozidla 
Řešitelský kolektív:     

Michala HRNČÍŘOVÁ, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta,   

3. ročník, stud. odbor :  Konstrukce a dopravní stavby  

Václav RAČANSKÝ, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta,   

3. ročník, stud. odbor :  Konstrukce a dopravní stavby 

Vedoucí práce: 
Ing. Petr HOLCNER, Vysoké učení technické v Brně,  

Stavební fakulta, Ústav pozemních komunikací 

Anotace práce:   
Práce obsahuje návrh fyzikálního modelu pohybu návrhového pomalého 

vozidla (ve smyslu přílohy K normy ČSN 73 6101), odvození pohybové rovnice a její 

řešení numerickým výpočtem. Dále porovnává výsledky tohoto výpočtu a jejich 

grafické vyjádření s ustanoveními zmíněné normy. Součástí práce je rovněž program 

k výpočtu rychlosti vozidla v závislosti na délce, kterou vozidlo urazí na úseku o 

zvoleném podélném profilu. 

 

3. Modelovanie prepravných vzťahov v Žilinskom okrese 
Riešiteľský kolektív:    

Stanislava FABIANOVÁ, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta,  

3. ročník, štud. odbor :  Cestné staviteľstvo  

 Tomáš LUPTÁK, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta,  

3. ročník, štud. odbor :  Cestné staviteľstvo  

Vedúci práce:   
Doc. Ing. Jozef VRANIAK, CSc., Žilinská univerzita, Stavebná fakulta,  

Katedra  cestného staviteľstva 

Anotácia práce:    
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Plánovanie dopravy sa postupne vyvíjalo od jednoduchého odhadu, cez  

prognózu vývoja pomocou jednoduchých matematických metód (extrapolácia) až po 

hľadanie ......................................... 

 
4. Statická a dynamická analýza železničného zvršku 
Riešiteľský kolektív:    

Martin KARDOŠ, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 2. ročník 

Vedúci práce:     
Ing. Radoslav MIHOK, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta,  

Katedra stavebnej mechaniky 

Anotácia práce :      
        Železničný zvršok predstavuje veľmi zložitú dynamickú sústavu. Jeho hlavnou 

úlohou je prenos statického a dynamického zaťaženia prostredníctvom koľajového 

roštu do podvalového podložia. Správanie sa železničného zvršku je dôležité poznať 

z dôvodu zníženia nákladov na opravu a rekonštrukciu tratí, či kvôli zvyšovaniu 

nárokov na vlastnosti železničného zvršku pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti 

premávky na trati, ktorá je ovplyvnená prevádzkovým opotrebovaním jednotlivých 

konštrukčných prvkov železničného zvršku.  

 Cieľom tejto práce je zistenie statického a dynamického správania sa  

železničného zvršku s časťou podvalového podložia využitím výpočtového systému 

ANSYS. 

 

5.   Letiskové vozovky. Vzťah zaťaženia a napätí. 
Riešiteľský kolektív:    

Radovan ZELISKA - SvF, STU Bratislava 

Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty  

Vedúci práce:     
Ing. Ľudmila BARTOŠOVÁ, PhD. - SvF, STU Bratislava 

Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty 

Anotácia práce :      
 Práca prináša nové poznatky z oblasti dimenzovania cementobetónových 

letiskových vozoviek. Z doteraz známych teórií som na výpočet napätí 

v cementobetónových doskách  použil teóriu Westergaarda, ktorá je v súčasnosti 

jedna z najrozšírenejších. Westergaardove vzorce som vložil do programov Excel 

 strana :  24   



Česko-Slovenské kolo SVOČ 2002 

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 

14.května 2002 

a Mathcad, v ktorých som zostavil programy podstatne zrýchľujúce výpočet napätí. 

Výpočet napätí na cementobetónovej doske bol pre štyri základné polohy a to 

v strede v smere osi x,  smere y, na rohu dosky a na hrane dosky. Ako zaťaženie 

som použil tri lietadla TU134A, Concorde, Boeing747 zastupujúce tri kategórie 

zaťažení. Výsledné hodnoty som spracoval formou tabuliek a grafov. Výsledky tejto 

práce je možné použiť pri ďalšom prehlbovaní znalostí z oblasti dimenzovania 

cementobetónových letiskových vozoviek. 

 

6. Návrh krytu netuhé vozovky z AKM 
Řešitelský kolektiv: 

Marek NĚMEC, VŠB – TU OSTRAVA, Fakulta stavební,   

5. ročník, studijní obor :  Silniční stavitelství  

 Vedoucí práce:   

Doc. Ing. Marián KRAJČOVIČ, CSc., VŠB – TU OSTRAVA,  

   Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství                                                                     

Anotace práce:    

Při dnešním tempu nárůstu silniční dopravy musí zákonitě  docházet  k  

většímu opotřebení silničních komunikací a to je asi také hlavní důvod proč dochází k 

neustálé inovaci a vývoji nových, kvalitnějších a odolnějších materiálů pro silniční 

stavitelství. 

Bezpochyby mezi ně můžeme zařadit i živičnou směs AKM. Přestože se řadí 

mezi živičné, jak již bylo zmíněno výše, její návrh, výroba a pokládka jsou tak 

specifické oproti běžným bitumenovým směsím a principy na kterých tato směs 

funguje v praxi jsou tak odlišné od ostatních netuhých koberců, že když jsem dostal 

nabídku na návrh takové směsi, neodolal jsem a přijal. 

Návrh směsi AKM probíhal dle příručky ŘSaD ČR „Metodické pokyny pro 

obsah a schvalování průkazních zkoušek“ v laboratořích firmy SQZ s.r.o. v Olomouci. 

Zároveň bych touto cestou chtěl poděkovat vedoucímu těchto laboratoří Ing. Pavlu 

Jäcklovi za to, že mi poskytl zázemí a umožnil podílet se na této zajímavé práci. 
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7. Atletický stadion v Kroměříži s umělým monolitickým povrchem 
atestovaný IAAF 

Řešitelský kolektiv: 
Daniela KLÁROVÁ, VŠB – TU Ostrava, fakulta stavební,                  

4.ročník,stud. odbor :  Dopravní stavitelství    

Vedoucí práce :  
Ing. Ivana MAHDALOVÁ, VŠB –TU Ostrava, fakulta stavební,  

Katedra dopravního stavitelství 

Anotace práce :    

Práce se zabývá rekonstrukcí atletického stadionu v Kroměříži. Jedná se 

o výměnu škvárojílovitého krytu na běžeckém oválu a pryžové vrstvy technických 

sektorů. Nové atletické plochy budou provedeny jako monolitické, umělé, 

vodopropustné.  Vodopropustnost je jednou z významných přednostní zvoleného 

umělého povrchu CONIPUR SP, který je mimo jiné i certifikovaný Mezinárodní 

atletickou federací. Normy této mezinárodní instituce převzal Český atletický svaz 

v plném rozsahu. 

 

7.4   Sekce č. IV : Stavební mechanika 
 
Odborná porota :    

Doc. Ing. Peter ROŠKO, PhD. - SvF, STU Bratislava 

  Doc. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc. - FAST,VUT Brno 

  Dr. Ing. Daniela KUCHÁROVÁ - SvF, ŽU Žilina 

Doc. Ing. Alois MATERNA, CSc. - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Doc. Ing. Jiří MACA, CSc. - FSV, ČVUT Praha  

Technické zabezpečení : 
Kateřina LASCHOBEROVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava 
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Seznam soutěžních prací :  
 1. Tomáš BLUMENSTEIN - FAST,VUT Brno 

Spolehlivost ocelových válcovaných nosníků 

2. Tatiana MELOVÁ, Michal MARKOVI, Rastislav KYPUS, Peter MRVECKA

 - SvF, ŽU Žilina  

Simulácia interakcie sústavy – roznášacia doska – vozovka na určenie  
modulov pružnosti 

3. Martin BENKO - SvF, ŽU Žilina 

Dynamický výpočet nosnej konštrukcie 
 4. Bc. Tibor PONEK, Bc. Pavol BONDOR  - SvF, STU Bratislava 

 Dimenzovanie oceľových konštrukcií v programe Math CAD 
 5. Tomáš TUPÝ  - SvF, STU Bratislava 

 Porovnanie statických programov ANSYS – NEXIS 
 6. Bc. Tibor PONEK  - SvF, STU Bratislava 

 Aeroelasticita a seizmicita letiskovej veže v Bratislave 
 7. Vít KŘIVÝ  - FAST, VŠB-TU Ostrava 

 Řešení sloupu ocelové haly metodou SBRA  
 8. Stanislav VOKOUN  - FAST, VŠB-TU Ostrava  

Rozptyl geometrických parametrů otevřených válcovaných profilů  
 9. Petr KONEČNÝ  - FAST, VŠB-TU Ostrava 

 Vyšetření vnitřních sil a posouzení ocelové nosné soustavy – Srovnávací 
studie  

 10. Tomáš JANDA  - FSV, ČVUT Praha 

 Stanovení parametrů jílovitých zemin z průběhu izotropní konsolidace 
s použitím genetických algoritmů  

 11. Anna KUČEROVÁ - FSV, ČVUT Praha 

Identifikace materiálových modelů s využitím moderních metod umělé 
inteligence 
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Anotace soutěžních prací : 
 

1. Spolehlivost ocelových válcovaných nosníků 

Řešitelský kolektiv: 
Tomáš BLUMENSTEIN 

 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚSTM 

 5. ročník, obor Pozemní stavby, zaměření Konstrukce a statika staveb 

Vedoucí práce: 
 Dr. Ing. Zdeněk KALA 

 VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky 

Anotace práce: 
Součástí soutěžní práce je vytvořený program, který simuluje fyzikální, 

geometrické a zatěžovací vstupní veličiny a vyhodnocuje únosnosti a 

pravděpodobnosti poruchy při velmi vysokém množství simulací. V další části bylo 

využito tohoto programu k parametrickým analýzám vlivů odchylek na 

pravděpodobnost poruchy pro různé druhy namáhání i pro různé přístupy stanovení 

zatížení s ohledem na EN1990. 

 

2. Simulácia interakcie sústavy: zaťaženie - roznášacia doska – vozovka  
na určenie modulov pružnosti   

Riešiteľský kolektív:   

Tatiana MEĽOVÁ,  2.roč - SvF, ŽU Žilina 

Michal MARKOVIČ, 2.roč - SvF, ŽU Žilina 

Rastislav KYPUS, 2.roč - SvF, ŽU Žilina 

Peter MRVEČKA, 2.roč - SvF, ŽU Žilina 
Pedagogický vedúci:  

Ing. Jarmila KAVCOVÁ, CSc. - SvF, ŽU Žilina, Katedra mechaniky 

Ing. Rastislav MIHOK - SvF, ŽU Žilina, Katedra mechaniky  

Anotácia práce:  
V predloženej práci sme sa zaoberali troma úlohami: 

1/ určením modulu pružnosti E  reálnej polotuhej vozovky D61 Bratislava, využitím 

výsledkov počítačovej simulácie statickej zaťažovacej skúšky. 
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2/  určením rázového modulu pružnosti Er využitím výsledkov rázovej skúšky na 

rovnakej vozovke D61 

3/   určením dynamického modulu pružnosti Edyn modifikovanou metodikou, pri ktorej 

je na určenie dynamických charakteristík, použitá počítačová simulácia rázovej 

zaťažovacej skúšky. 

Počítačová simulácia spočíva v náhrade skutočnej konštrukcie polotuhej vozovky 

matematicko–fyzikálnym modelom  v  tvare vrstevnatého stĺpca, uloženého vo 

Winklerovom prostredí, ktoré je charakterizované koeficientom stlačiteľnosti zemnej 

pláne. 

Ťažisko práce je v riešení tretej úlohy, v určení dynamického modulu pružnosti 

Edyn , v ktorej je model  zaťažený skutočným impulzom nasnímaným pri reálnej 

rázovej skúške. Výstupnou veličinou počítačovej simulácie je kmitočet vlastného 

kmitania stĺpca, z ktorého je určená vlastná kruhová frekvencia kmitania.V algoritme 

dynamického modulu, prevzatého z teórie pozdĺžneho kmitania modelu, sa 

nachádzajú tri dôležité veličiny:vlastná kruhová frekvencia kmitania ω ,objemová 

hmotnosť vrstevnatého prostredia zρ ,aktívna hĺbka vrstevnatého prostredia h, 

v ktorej zanikne statická deformácia.Tým sa zohľadňuje skutočnosť, že po rázovom 

účinku na roznášaciu  dosku, sa prostredie pod ňou rozkmitá, že prostredie je 

vrstevnaté a ohraničené aktívnou hĺbkou. Vplyv takýchto faktorov nezohľadňuje ani 

jeden z  výrazov uvedených v STN na určenie modulov pružnosti  (Er, Mr ) 

z výsledkov rázovej zaťažovacej skúšky. 

 
3. Dynamický  výpočet  mostnej  konštrukcie 
Riešiteľský kolektív:  

Martin  BENKO,  Žilinská Univerzita, Stavebná fakulta,  

5. ročník, štúd. odbor: Objekty dopravných  stavieb 

Vedúci práce:   
Ing.  Branislav  KUBÍK, Žilinská Univerzita, Stavebná fakulta,  

Katedra stavebnej mechaniky 

Anotácia práce: 
           Metóda konečných  prvkov a výpočtové modely, ktoré ju používajú sa veľmi 

rýchlo rozvíjajú. To ich predurčuje k tomu, aby  v blízkej budúcnosti dokázali počítať 

s takými modelmi konštrukcií, ktorých výsledky budú úplne odpovedať  

 strana :  29   



Česko-Slovenské kolo SVOČ 2002 

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 

14.května 2002 

experimentálne zisteným hodnotám. Potom by bolo možné niektoré skúšky, alebo ich 

časti nahradiť  modelovaním na počítači a tak zistiť, ktorá  skúška je potrebná a ktorá 

by nepriniesla očakavané výsledky. Riešenie témy spočíva vo  vytvorení modelov. 

Jeden jednoduchý prútový a druhý doskostenový. Na oboch modeloch sú urobené 

rovnaké výpočty statických pôsobení  na konštrukcií, vlastných frekvencií, 

amplitúdových  charakteristík. Pri každom výpočte sa nachádza vyhodnotenie a tiež 

vzájomné porovnanie  modelov. 

 

4. Dimenzovanie oceľových konštrukcií v programe Mathcad 
Riešiteľský kolektív:    

Bc. Pavol BONDOR , Slovenská technická univerzita v Bratislave,   

Stavebná fakulta, 5. ročník, štud. odbor :  APS - statika  

Bc. Tibor  PONEK , Slovenská technická univerzita  v Bratislave, 

Stavebná fakulta, 5. ročník, štud. odbor :  APS - statika  

Vedúci práce:  
Doc. Ing. Juraj KRÁLIK, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave,  

Stavebná fakulta, Katedra  stavebnej mechaniky 

Anotácia práce:    
Práca sa zaoberá dimenzovaním oceľových konštrukcií v programe Mathcad 

Professional. Ponúka možnosť zjednodušenia a hlavne urýchlenia dimenzovania pre 

stavebných inžinierov v praxi pre najčastejšie sa vyskytujúce stavy namáhania. 

Mnohé statické programy často poskytujú len riešenie vnútorných síl na danej 

konštrukcii a podrobnejšie dimenzovanie jednotlivých prierezov neriešia. Tu sa 

naskytá práve možnosť uplatnenie dimenzačných programov, s možnosťou načítania 

vnútorných síl do dimenzačných programov.  Tieto dimenzačné programy okrem 

využitia v praxi môžu slúžiť aj ako pomôcka študentom prípadne učiteľom na rýchle 

prekontrolovanie zadaní študentov, prípadne aj ako pomôcka na výuku. 

 

5. Porovnanie statických programov ANSYS - NEXIS 
Riešiteľský kolektív:     

Bc. Tomáš TUPÝ, Slovesnká technická univerzita v Bratislave,  

Stavebná fakulta, 5. ročník, štud. odbor :  APS-Statika  
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Vedúci práce: 
Doc. Ing. Norbert JENDŽELOVSKÝ, CSc., Slovesnká technická univerzita 

v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra  stavebnej mechaniky 

Anotácia práce:    

V súčasnosti je na trhu dostupná rôznorodá paleta statických programov. Tak 

ako v Slovenskej, tak aj v Českej republike komory stavebných inžinierov 

ponechávajú na projektantovi, pre ktorý sa rozhodne.  

Táto práca sa sústreďuje na porovnanie výsledkov jedného z najdostupnejších 

a jedného z najrobustnejších statických programov na báze metódy konečných 

prvkov – NEXISu a ANSYSu. Cieľom je dať na jednoduchých a často používaných 

príkladoch odpoveď na otázku: „Získam rovnaké výsledky ?” Program ANSYS bol 

braný ako základné porovnávacie kritérium. 

Na konštrukciách bola vykonaná modálna a spektrálna analýza. Pri modálnej 

analýze bolo porovnávaných prvých 10 vlastných tvarov. Návrhové spektrum bolo 

definované podľa normy STN 73 0036 - Seizmické zaťaženie konštrukcií. Porovnanie 

vnútorných síl bolo urobené vo vybraných bodoch vertikálnych nosných konštrukcií - 

stĺpov. 

 

6. Aeroelasticita a seizmicita letiskovej veže v Bratislave 

Riešiteľský kolektív: 
Bc. Tibor PONEK  - SvF, STU Bratislava 

Anotácia práce: 

Anotace nedodána. 

 

7. Řešení sloupu ocelové haly metodou SBRA 
Řešitelský kolektiv: 

Vít KŘIVÝ, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 4. ročník, 

 studijní obor: Průmyslové a pozemní stavitelství 

Vedoucí práce:   
Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc. 
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Anotace: 
Tato práce  je zaměřena na aplikaci metody SBRA při návrhu, řešení a 

posuzování ocelové konstrukce. Speciální pozornost je věnována posudku 

ocelového sloupu zatíženého větším počtem vzájemně nezávislých zatížení, mezi 

která patří zatížení větrem, sněhem, jeřábovou dráhou a zatížení stálá. 

    Cílem výpočtu je zhodnocení a porovnání výsledků a postupů dosažených dle  

ČSN 73 1401 – Příloha A s využitím metody SBRA s výsledky a postupy dle ČSN 73 

1401. 

 

8. Rozptyl geometrických parametrů otevřených válcovaných profilů 

Řešitelský kolektiv: 
Stanislav VOKOUN  - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta Stavební, 

3.ročník, Studijní obor: Dopravní stavitelství 

Vedoucí práce:  
Doc.Ing. Petr JANAS CSc., VŠB – Technická Univerzita Ostrava,  

Fakulta Stavební, katedra Stavební mechaniky 

Anotce práce: 
Projekt je zaměřený na přípravu výpočtu ocelových válcovaných profilů 

pomocí plně pravděpodobnostního výpočtu. Zabývá se geometrickými vlastnostmi 

ocelových válcovaných profilů, jejich rozptylem kolem normové hodnoty a vlivem na 

průřezové veličiny. V závěru je ukázaná pravděpodobnost chyb průřezových veličin. 

 
9. Vyšetření vnitřních sil a posouzení ocelové nosné soustavy 
Řešitelský kolektiv: 

Petr KONEČNÝ, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 5. ročník,  

stud. obor: Průmyslové a pozemní stavitelství 

Vedoucí práce:   

Prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra Stavební mechaniky 

Anotace práce:  
Studie se zabývá posouzením prvků ocelového rámu  dle plně 

pravděpodobnostní metody SBRA. Práce naznačuje využití této pravděpodobnostní 
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metody při posuzování systémů a její pozornost se zaměřuje na kombinaci více 

komponentních účinků zatížení. Posudek je doplněn porovnáním provedeným dle EC 

(ČSN P ENV 1993–1). 

Obě metodiky se vzájemně velmi odlišují. Metodika SBRA charakterizuje 

nahodile proměnné veličiny (např. zatížení) useknutými histogramy a referenční 

úrovní spolehlivosti je mez kluzu, zatímco „polo pravděpodobnostní“ EC působí 

užitím dílčích součinitelů spolehlivosti spíše deterministicky a referenční úroveň 

spolehlivosti je vztažena k plastické únosnosti průřezu. 

Staticky určitý trojkloubový rám, který je součástí příčné vazby průmyslové 

haly je řešen podle teorie 1.řádu (tj. bez přihlédnutí k přetvoření prutu, klopení 

a vzpěru) a konstrukce je  zajištěna proti vybočení z roviny. Úkolem je nadimenzovat 

vybrané průřezy ocelového rámu tak, aby splnily podmínku spolehlivosti z hlediska 

bezpečnosti. Konstrukce je posuzována ve třech kritických řezech. Návrhy dle obou 

metodik jsou porovnány. 

 

10. Stanovení parametrů jílovitých zemin z průběhu izotropní konsolidace 
 s použitím genetických algoritmů 

Řešitelský kolektiv: 
Tomáš JANDA, ČVUT Praha, Stavební fakulta, 4. ročník, 

studijní obor: Inženýrství životního prostředí 

Vedoucí práce:  
Doc. Ing. Pavel KUKLÍK, CSc., ČVUT Praha, Stavební fakulta, 

Katedra stavební mechaniky 

Doc. Ing. Michal ŠEJNOHA, ČVUT Praha, Stavební fakulta, 

Katedra stavební mechaniky 

Anotace práce: 
Předkládaná práce pojednává o modelování časově závislých procesů 

v nasycených zeminách. Pro snadné fyzikální i matematicmé modelování je 

popisován průběh průběh izotropní konsolidace. Jako výpočetní model je použit 

model CAM clay, který se dobře hodí pro popis jemě zrnitých zemin s nižší 

propustností, jako jsou například spraše. Použitý model, který pracuje s šesti 

parametry, je doplněn o dvě principiální změny. Za prvé se při početní simulaci 

uvažuje časově proměnný koeficient hydraulické vodivosti a dále je do modelu 
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zaveden bilineární diagram NCL a strukturní pevnost. Pro numerické řešení je požita 

metoda konečných objemů, kerá v kombinaci s optimalizační metodou slouží 

k hledání parametrů zemin.  

 

11. Identifikace materiálových modelů s využitím moderních metod umělé 
inteligence 

Řešitelský kolektiv :    
Anna KUČEROVÁ, ČVUT, Stavební fakulta,   

3. ročník, stud. odbor :  Konstrukce a dopravní stavby  

Vedoucí práce :   
Ing. Michal MÜHLBAUER, ČVUT, Stavební fakulta,  

Katedra  stavební mechaniky 

Anotace práce :    
S růstem výpočetní kapacity počítačů roste ve stavebním inženýrství i snaha 

modelovat různé fyzikální procesy a tyto modely pak zavádět do dalších statických 

či jiných výpočtů. Modely popisující chování zejména zemin či hornin často využívají 

parametry, které není snadné určit ani z experimentálních měření. Teoreticky se tak 

dostáváme před optimalizační úlohu, kde řešenou funkcí je rozdíl naměřených 

a modelovaných hodnot a cílem je najít optimální hodnoty parametrů modelu tak, aby 

tento rozdíl byl minimální. Moderní optimalizační metodou jsou genetické algoritmy. 

Je to přibližná stochastická metoda, jejíž hlavní výhodou jsou nízké nároky 

na optimalizovanou funkci. Ta totiž nemusí být ani diferencovatelná, ani spojitá, což 

je hlavním problémem pro oblíbenou regresi či jiné numerické metody. Genetické 

algoritmy se však potýkají s jinými problémy. Hlavním je „uvíznutí v lokálním 

extrému“ a s tím spojený problém nastavování parametrů samotného algoritmu. Tato 

práce představuje konkrétní genetický algoritmus, některé návrhy řešení uvedených 

problémů těchto algoritmů a konkrétní aplikace na optimalizaci parametrů dvou 

materiálových modelů: retenční čáry a Lemaitrova modelu dotvarování hornin. 
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7.5   Sekce č. V : Materiálové inženýrství 
 
Odborná porota :    

Doc. Ing. Ladislav Marko, PhD. - SvF, STU Bratislava 

Ing. Radomír Sokolář, PhD. - FAST,VUT Brno 

 

Doc. Ing. Katarína Šlopková, CSc. - SvF, ŽU Žilina     

Doc. Ing. Václav Cepek, CSc. - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Technické zabezpečení : 
Václav KREJČÍ - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Seznam soutěžních prací :  
1. Tomáš FOJTÍK - FAST,VUT Brno  

Zohlednění alkalické reakce při návrhu cementového krytu vozovky 
2. Pavel KOVÁŘ - FAST,VUT Brno  

Žárobetony na bázi kordieritového a kaolínového ostřiva 
3. Milan ČURAJ  - SvF, ŽU Žilina    

Rozvoj trhlín na ŽB nosníkoch vystužených externe nalepenou uhlíkovou  
tkaninou 

4. Katarína BRNČOVÁ  - SvF, STU Bratislava 

 Vplyv režimu pálenia na trvanlivosť pálenej krytiny 
5. Barbora HANZELOVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Vliv množství pilin na pevnostní vlastnosti cihel  
6. Radim ŠKOLOUDÍK - FAST, VŠB-TU Ostrava 

 Vliv plastifikátorů na pevnost betonu  
7. Lenka MACHÁČKOVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava 

 Účinnost hydroizolačních materiálů na propustnost betonu  
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Anotace soutěžních prací : 

 

1. Zohlednění alkalické reakce při návrhu cementobetonového krytu 
 vozovky 
Řešitelský kolektiv: 

Tomáš FOJTÍK - FAST,VUT Brno  

Vedoucí práce:   

Ing. Libuše BECKEROVÁ - FAST,VUT Brno  

Anotace práce:  
 Rozvoj dopravy má ve světě, ale i u nás, stále stoupající tendenci. Neustále se  

rozvíjející motorismus klade stále vyšší požadavky na kvalitu a kvantitu dopravních 

cest. Vozovky z cementového betonu mají ve srovnání s živičnými kryty vozovek 

řadu výhod, které by je měly upřednostňovat právě před živičnými kryty, ale 

skutečnost je jiná. Jedním z důvodů je alkalicko-křemičitá reakce kameniva 

s alkáliemi obsaženými v betonu. Cílem této práce je navrhnout a ověřit vlastnosti 

navrženého betonu pro dvouvrstvový cementobetonový kryt vozovky, který musí 

splňovat požadavky dané normami – Technické kvalitativní podmínky (kapitola 6), 

ČSN 73 6123 a zároveň zjistit alkalickou reakci v betonu. 
 
2. Žárobetony na bázi kordieritového a kaolínového ostřiva 
Řešitelský kolektiv: 

Pavel KOVÁŘ - FAST,VUT Brno  

Vedoucí práce:   

Doc. Ing. Bohumil NOVOTNÝ, Csc. - FAST,VUT Brno  

Anotace práce:  
V posledních letech roste podíl netvarových žárovzdorných materiálů a 

překročil již 50 % hranici objemu výroby žáruvzdorných materiálů jak v tuzemsku, tak 

celosvětově. Práce je zaměřena konkrétně na hutné žáromateriály pro výrobu 

monolitů, jejichž výhodami jsou nižší investiční náklady a menší objem slabších míst 

vyzdívky, tj. spár. Použitím kordieritového ostřiva zlepšujeme odolnost proti náhlým 

změnám teplot a tím se zvyšuje i trvanlivost při aplikaci pro cyklicky pracující pecní 

agregáty. Cílem práce bylo navržení a posouzení vlivu jednotlivých složek matrixu a 
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technologických parametrů výroby na výsledných vlastnostech ztekucených, velmi 

nízkocementových (ULCC) a samotekoucích bezcementových (NCC) žárobetonů. 

 

3. Rozvoj trhlín na ŽB nosníkoch vystužených externe nalepenou uhlíkovou  
tkaninou 

Riešiteľský kolektív:     
Milan ČURAJ  - SvF, ŽU Žilina  
Katedra stavebných konštrukcií a mostov 

Vedúci práce: 
Ing. Patrik KOTULA  - SvF, ŽU Žilina  
Katedra stavebných konštrukcií a mostov 

Anotácia práce:  
 Predmetom práce je sledovanie vzniku, rozvoja a šírok ohybových 

a šmykových trhlín na ŽB nosníkoch, ktorých šmyková výstuž (strmene) bola 

nahradená externe nalepenou uhlíkovou tkaninou S&P C Sheet 640 zosilňujúceho 

systému MBrace, patriacej k moderným nekovovým materiálom – tzv. kompozitom 

vystužených vláknami označovaných ako FRP – Fibre Reinforced Polymers. V práci 

sú uvedené výsledky, analýza a vyhodnotenie statickej skúšky takto vystužených 

nosníkov zaťažovaných až do porušenia šmykom. Experimentom sa zistil výraznejší 

vplyv tkaniny na vznik a priebeh ohybových a šmykových trhlín na rozdiel od 

výpočtového modelu. Overilo sa výrazné zvýšenie šmykovej únosnosti ŽB nosníkov 

vďaka externému vystuženiu tkaninou, ale tiež jej veľké ovplyvnenie a závislosť od 

kvality nalepenia a adhézie uhlíkovej tkaniny ako rozhodujúceho faktora na výsledný 

efekt a úspešnosť aplikácie externe nalepenej tkaniny s cieľom zosilnenia ŽB 

konštrukcie. 

 
4. Vplyv režimu pálenia na trvanlivosť pálenej krytiny 
Riešiteľský kolektív:     

Katarína BRNČOVÁ, Bc., Slovenská technická univerzita Bratislava,  

Stavebná fakulta, 5. ročník, štud. odbor : Materiálové inžinierstvo 

Vedúci práce:               
Doc. Ing. Mikuláš ŠVEDA, PhD., Slovenská technická univerzita Bratislava,  

Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva 
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Anotácia práce: 
 V poslednej dobe sa v tehliarskom priemysle venuje zvýšená pozornosť 

trvanlivosti pálenej krytiny. Rozhodujúcu úlohu tu zohráva pórová štruktúra črepu, 

ktorú môžeme ovplyvňovať okrem iného aj procesom výpalu. V tehelni TONDACH 

Slovensko, spol. sro., Nitrianske Pravno sa pred rokom začalo uvažovať 

s rekonštrukciou tunelovej pece a súčasne aj so zmenou režimu pálenia tak, aby sa 

zvýšila trvanlivosť pálenej krytiny. Z tohto dôvodu sa v rámci spolupráce medzi 

Stavebnou fakultou STU v Bratislave a tehelňou TONDACH Slovensko, spol. sro. 

Nitrianske Pravno začal riešiť vplyv režimu pálenia na trvanlivosť pálenej krytiny. 

V tejto práci sa konkrétne sleduje vplyv teploty výpalu a doby výdrže na zmenu 

pórovej štruktúry črepu a súčasne aj na jej mrazuvzdornosť.  

Dosiahnuté výsledky ukázali, že zmenou páliaceho režimu je možné výrazne 

ovplyvňovať mrazuvzdornosť pálenej krytiny. V rámci uskutočneného výskumu sa 

zistilo, že na zmenu fyzikálnych vlastností črepu pálenej krytiny (dĺžková zmena 

pálením, objem pórov, medián polomeru pórov a počet zmrazovacích cyklov) 

výraznejšie vplýva zvýšenie teploty ako predĺženie doby výdrže pri zachovaní teploty 

výpalu.  

Výsledky tejto práce umožnia nielen racionálne vypaľovať pálenú krytinu v konkrétnej 

tehelni, ale sa súčasne dosiahne aj ich vyššia kvalita. 

 

5. Vliv množství pilin na pevnostní vlastnosti cihel 
Riešiteľský kolektív: 
 Barbora HANZELOVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava  

Vedúci práce:               
Doc. Ing.Petr Martinec, CSc. - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Anotácia práce: 
Pálené stavební látky patří svou povahou do oboru keramiky a to části, která 

bývá označovaná jako stavební keramika nebo hrubá keramika. 

Chemické, případně mineralogické složení suroviny určuje k jakým keramickým 

výrobkům ji lze použít. Cihlářské výrobky jsou složeny převážně z křemičitanů 

hlinitých. 

Vlastnosti výrobků lze modifikovat změnou složení suroviny a technologií. Tím 

lze získat určité strukturní uspořádání keramického střepu neboli různou 

mikrostrukturu střepu, která je nositelem technických a užitných vlastností výrobku. 
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Stavební látky na bázi silikátů jsou tvořeny převážně systémy krystalů iontového 

charakteru. 

Mikrostruktura rozhodujícím způsobem určuje technické a užitné vlastnosti 

keramiky. Podle charakteru mikrostruktury se odvíjejí vlastnosti keramického 

výrobku, neboli ovlivňováním mikrostruktury lze měnit vlastnosti výrobku. 

Mikrostruktury v keramice jsou často složité a jejich identifikace velmi obtížná. 

 

6. Vliv plastifikátorů na pevnost betonu 
Řeřitelský kolektiv :    

Radim ŠKOLOUDÍK, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,  

Stavební fakulta, 5. ročník, stud. obor: Stavební hmoty a diagnostika staveb  

 Vedoucí práce :  
Ing. Jiří KUČERA, CSc., VŠB-TU Ostrava, Stavební fakulta,  

Katedra  stavebních hmot a hornického stavitelství 

Anotace práce:  

Účinnosti plastifikátorů a rozdíly ve vlastnostech lze dokázat pouze praktickým 

ověřením. K tomuto účelu jsem zvolil dva nejpoužívanější betony a to třídy C 12/15 a 

C 25/30. Namíchal jsem směsi jak s plastifikátory, tak betony stejného složení bez 

jakékoli přísady. Za tímto účelem jsem spolupracoval s firmou ŠTĚRKOVNY Dolní 

Benešov spol. s r.o.  Pro objektivitu výsledků jsem dodržoval konzistenci sednutí 

kužele mezi 120-130 mm. Výsledky jsem statisticky zhodnotil a vyčíslil jsem 

aritmetický průměr a směrodatnou odchylku a na hladině pravděpodobnosti omylu 95 

% jsem   F-testem a  t-testem zjišťoval zda použitá technologická změna je 

technologicky významná. 

Praktickým ověřením jsem zjistil,že betony s přísadou plastifikátoru mají 

kromě lepší zpracovatelnosti také vyšší pevnost v tlaku, než stejná betonová směs 

bez použití plastifikátoru. Ekonomickým srovnáním vyšlo najevo, že i přes vysokou 

cenu plastifikátorů je výsledná cena betonů s nimi při ideálním složení (receptury I) 

přepočtená na 1 MPa nižší než stejná směs bez plastifikátoru. 

  Srovnáním cen betonových směsí výše uvedených tříd je ekonomičtější 

používat vyšší třídu betonu (C 25/30) a to z toho důvodu, že dochází k lepšímu 

využití vstupních surovin. 
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7. Srovnání účinnosti hydroizolačních materiálů na silikátové bázi  
s krystalizačním účinkem AKVATRON 6 – RU, AKVATRON 6 – CZ,  
KRYSTOL, LADAX, XYPEX 

Řešitelský kolektiv: 
Lenka MACHÁČKOVÁ, VŠB-TUO, Stavební fakulta 

5. ročník, studijní obor :  Stavební hmoty a diagnostika staveb  

Vedoucí práce :    
Ing. Jiří LUKŠ, VŠB-TUO, FAST,  

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství 
Anotace práce :    

Akvatron 6 – RU, Akvatron 6 – CZ, Krystol, Ladax a Xypex jsou hydroizolační 

materiály na bázi s krystalizačním účinkem, který je určen pro zvýšení vodotěsnosti a 

nepropustnosti betonu a cementových malt proti vodě, chemickým roztokům, ropě a 

jejich derivátům. Jsou vhodné jak pro hydroizolaci nových konstrukcí, tak i pro 

těsnění stávajících objektů. 

 Jedná se o hydroizolační hmoty podobných vlastností, které se na našem trhu 

objevily v posledních deseti letech. Praxe ukazuje, že některé z těchto 

hydroizolačních hmot jsou velice kvalitní, jiné pak méně. Tato práce měla za úkol 

porovnat vlastnosti těchto materiálů zkoušených na základě normových zkoušek. 

V první fázi byly zkoumány hydroizolační vlastnosti, které byly zkoušeny ve zkoušce 

vodotěsnosti dle Pr ENV 12364: 1996 na vzorcích betonu, které byly ošetřeny nátěry. 

Nátěrové hmoty se aplikují dle technických listů výrobců. 

 Obsahem druhé fáze byla zkouška mrazuvzdornosti, která se řídí předpisy a 

požadavky ČSN 73 1325. Jejím cílem bylo získat požadavky na odolnost betonových 

konstrukcí opatřených nátěrem proti účinku mrazu ve vlhkém nebo mokrém 

prostředí. 

 Uvedené vlastnosti, které byly hodnoceny, jsou dostatečně reprezentativní pro 

určení kvality ověřovaných materiálů a pro posouzení hydroizolačních účinků na 

nové či stávající betonové konstrukce. 
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7.6a   Sekce č. VI a : Inženýrské konstrukce 
 
Odborná porota :    

Prof. Ing. Ľudovít FILLO, PhD. - SvF, STU Bratislava 

Ing. Miloslav Veselka - FAST,VUT Brno 

Prof. Ing.  Josef VIČAN, CSc. - SvF, ŽU Žilina  

Prof. Ing. Ján HUDÁK, CSc. - SvF, TU Košice 

Ing. Antonín Lokaj, PhD. - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Technické zabezpečení : 
Nikoleta CSÓKOVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Seznam soutěžních prací :  
1. Július Mojžiš - FAST,VUT Brno 

Alternativní návrh mostní opěry 

2. Tomáš Švec - FAST,VUT Brno 

Návrh ocelové konstrukce sportovní haly  
3. Ján Kosmel  - SvF, ŽU Žilina 

Statická analýza predpätej mostnej konštrukcie zohľadnením časového  
postupu výstavby 

4. Viktor Borzovič  - SvF, STU Bratislava 

Bezprievlaková stropná doska v predpätej a nepredpätej alternatíve  
5.  Miloš Slivanský, Martin Oboňa  - SvF, STU Bratislava  

Štúdia oceľovej a spriahnutej oceľobetónovej konštrukcie výškovej  
budovy  

6. Lucia Fedačková - SvF, TU Košice 

Ekomosty jako prvky riešenia biokoridorov klimatizačných systémov  
použitím akumulátorov chladu 

7. Adam BENEK  - FAST, VŠB-TU Ostrava   

Řešení napjatosti základových konstrukcí vlivem smršťování betonu  
8. Kamil JORDAN - FAST, VŠB-TU Ostrava  

Požární odolnost betonových konstrukcí  
9. Ondřej ŠNAPKA  - FAST, VŠB-TU Ostrava  

Interakce plošných základů s podložím – výpočtové modely 
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Anotace soutěžních prací : 
 
1. Různé přístupy k vyrovnání geodetických sítí  
Řešitelský kolektiv: 

Július MOJŽIŠ - FAST,VUT Brno 

 Vedoucí práce: 

Ing. Lumír MIČA, Ph.D. - FAST,VUT Brno 

Anotace práce: 

Práce se v rámci studentské tvůrčí činnosti zabývá alternativním řešením  

mostní opěry. Řešená problematika je zpracována na ilustračním příkladě, kde je 

provedeno srovnání jednotlivých typů mostních opěr. 

 

2. Návrh ocelové konstrukce sportovní haly 
Řešitelský kolektiv:  

Tomáš ŠVEC, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 5. ročník,  

stud. obor : konstrukce a statika staveb 

Vedoucí práce: 
Ing. Marcela KARMAZÍNOVÁ, Csc., Vysoké učení technické v Brně,  

Stavební fakulta, Katedra kovových a dřevěných konstrukcí 

Anotace práce: 
Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly o půdorysných 

rozměrech 45 x 63 m. Práce se zabývá variantami řešení nosné konstrukce zejména 

s ohledem na hospodárné využití materiálu. Dále bylo třeba přihlédnout 

k estetickému působení konstrukce jak ve vnitřním prostoru, tak rovněž vzhledem 

k návaznosti na sousední stávající objekt. 

 
3. Statická analýza predpätej mostnej konštrukcie so zohľadnením 

časového postupu výstavby. 
Riešiteľský kolektív:     

Ján KOSMEĽ ,Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 5. ročník, štud.      

odbor: Mosty a podzemné stavby 
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Vedúci práce:      
Ing. Martin MORAVČÍK, PhD., Žilinská univerzita, Stavebná fakulta,  

Katedra stavebných konštrukcií a mostov 

Anotácia práce:            

V súčasnosti sa v stavebnej praxi čoraz častejšie stretávame so spriahnutými 

mostnými objektmi. Využívajú sa vlastnosti betónu a ocele. V reálne konštrukcií sa  

spájajú dva materiály z rozdielnymi vlastnosťami. Z týchto skutočností vyplýva 

nutnosť zohľadnenia reologických zmien a časového postupu výstavby. Preto začal 

vznikať software, ktorý by umožňoval zahrnúť dané skutočnosti do výpočtu.  
Jedným z nich je aj Nexis 32, ktorý doplnený o ďalšie moduly, vytvára komplexnú 

koncepciu výpočtu pre betónové a spriahnuté konštrukcie. Preto vznikla aj táto 

práca, ktorá mala overiť a priblížiť možnosti výpočtu mostných objektov, so 

zohľadnením časového postupu výstavby. 

 

4. Bezprievlaková stropná doska v predpätej a nepredpätej alternatíve 
Riešiteľský kolektív:    

Viktor BORZOVIČ, Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Stavebná  

fakulta, 5. ročník, štud. odbor : Architektúra a pozemné staviteľstvo - statika  

Vedúci práce: 
Ing. Iyad ABRAHOIM, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave,  

Stavebná fakulta, Katedra  betónových konštrukcií a mostov 

Anotácia práce :    

Témou práce je analýza stropnej konštrukcie daného pôdorysu v nepredpätej 

a predpätej alternatíve modelovanej pomocou programu ANSYS. Cieľom je získať 

predstavu o optimálnej hrúbke stropnej konštrukcie a vzájomné porovnanie oboch 

alternatív. V práci uvažujem o hrúbke dosky od 16cm do 30cm s krokom 2cm, a to 

v oboch alternatívach. Hrúbka dosky ovplyvňuje všetky prípady medzných stavov, t.j. 

ohybová únosnosť, únosnosť v pretlačení dosky okolo lokálnej podpery, trhliny a 

priehyb. Výpočet priehybu je robený na doske s plynule premennou ekvivalentnou 

hrúbkou.  
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5. Štúdia oceľovej a spriahnutej oceľobetónovej konštrukcie výškovej  

budovy  
Riešiteľský kolektív: 

Miloš SLIVANSKÝ, Martin OBOŇA  - SvF, STU Bratislava 

Anotácia práce: 
Anotace nedodána.  

 
6. Ekomosty jako prvky riešenia biokoridorov klimatizačných systémov  

použitím akumulátorov chladu 

Riešiteľský kolektív:    
Lucia FEDAČKOVÁ - SvF, TU Košice 

Vedúci práce: 
M. BALINTOVA - SvF, TU Košice 

Anotácia práce :    
Fragmentácia krajiny dopravnou infraštruktúrou je spojená s izoláciou biotopov 

a kolíziou zveri  s idúcimi automobilmi. Hlavne diaľnice predstavujú neprekonateľné 

bariéry, ktoré rozdeľujú pôvodnú krajinu na izolované celky. Vedie to k redukcii a 

degradácii fauny. Jedným z možných riešení na zníženie týchto vplyvov je výstavba 

ekomostu. Aby sa zver nebála použiť ekomosty musí ich konštrukcia spĺňať 

špecifické požiadavky napr. pôdorysný tvar, pokrytie ekomostu rovnakou lesnou 

vegetáciou, úlohou ktorej je vytvoriť prirodzený prechod pre zver a chrániť ju pred 

oslnením a hlukom. 
Cieľom práce je prezentovať najnovšie poznatky v oblasti výstavby ekomostov. Na základe 

záverov z posudzovania vplyvov výstavby diaľnice Hybe – Važec na životné prostredie bola 

vybraná konkrétna lokalita pre výstavbu ekomostu.  

 
7. Řešení napjatosti základových konstrukcí vlivem smršťování betonu 

Řešitelský kolektiv: 
Adam BENEK  - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Vedoucí práce:  
Ing. Radim ČAJKA, CSc.  - FAST, VŠB-TU Ostrava 
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Anotace práce: 
Stanovení velikosti poměrného přetvoření základové desky vlivem smršťování 

betonu dle ČSN 731201 a ČSN P ENV 1992-1-1, a vzájemné porovnání těchto 

výpočetních modelů. Upřesnění vlivu změny relativní vlhkosti vzduchu, v závislosti na 

změně teploty okolního prostředí, na velikost přetvoření základové desky od 

smršťování betonu. Na základě toho je proveden analytický výpočet smykových 

napětí a normálových sil v kontaktní spáře základové desky a podloží dle ČSN 

730039, opodstatnění použití tohoto výpočetního modelu. Využití výpočetního 

modelu pro řešení napjatosti velkorozponových základových desek různé tloušťky, 

které se nacházejí v prostředí s různou relativní vlhkostí vzduchu. 

 
8. Požární odolnost betonových konstrukcí 
Řešitelský kolektiv: 

Kamil JORDAN, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

4. ročník, obor: Průmyslové a pozemní stavitelství 

Vedoucí práce: 
Ing. Pavlína ŽÍDKOVÁ, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra konstrukcí   

Anotace práce: 
 Podle evropských norem, platných v ČR, je možné  posuzovat požární 

odolnost stavebních konstrukcí nejen zkouškou, ale i výpočtem. Početní stanovení 

požární odolnosti má ekonomické výhody a umožňuje i provádění hlubších analýz. 

Výpočty požární bezpečnosti staveb nelze použít ve všech případech, a je proto 

v současné době nejoptimálnější kombinace zkoušek a výpočtů. 

 

9. Interakce plošných základů s podložím výpočtové modely 
Řešitelský kolektiv: 

Ondřej ŠNAPKA, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Vedoucí práce: 
Doc. Ing. Alois MATERNA, CSc., VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební  

Anotace práce: 
 Podle evropských norem, platných v ČR, je možné  posuzovat požární 

odolnost stavebních konstrukcí nejen zkouškou, ale i výpočtem. Početní stanovení 
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požární odolnosti má ekonomické výhody a umožňuje i provádění hlubších analýz. 

Výpočty požární bezpečnosti staveb nelze použít ve všech případech, a je proto 

v současné době nejoptimálnější kombinace zkoušek a výpočtů. 

 

7.6b   Sekce č. VI b : Geotechnika 
 
Odborná porota :    

Ing. Věra GLISNÍKOVÁ, CSc. - FAST,VUT Brno 

Prof. Ing.  Josef ALDORF, CSc. - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Ing. Jiří Mazura - FSV, ČVUT Praha 

Doc. Ing. Emília Bednárová, PhD. - SvF, STU Bratislava 

Technické zabezpečení : 
Bohuslav NIEMIEC - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Seznam soutěžních prací :  
1. Rastislav DEMETER, Martin Filo - SvF, ŽU Žilina  

 Vplyv zmeny okrajových podmienok krabicovej šmykovej skúšky 
 na zisťované parametre šmykovej pevnosti  
2. Zuzana TOMAŠOVIČOVÁ - SvF, STU Bratislava 

 Zhutniteľnosť hnedouhoľných popolov – vplyv na šmykovú pevnosť 
3. Peter CHOVANEC - SvF, STU Bratislava 

 Vplyv okrajových podmienok na účinnosť injekčných clôn 
4. Lukáš ĎURIŠ - FAST, VŠB-TU Ostrava  

 Stabilita horninového pilíře v rozpletu VTT tunelu Mrázovka  
5. Barbara OHNHEISROVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Použití geomříží při ztužování  zemin v násypových konstrukcích  
6. Pavel ČELIŠ - FAST, VŠB-TU Ostrava  

Ražba průzkumné štoly budoucího tunelu 
7. Marek ZÁLESKÝ - FSV, ČVUT Praha 

Ověření přesnosti liniového měření deformací podloží staveb 
8. Petr ŠTĚPNIČKA - FSV, ČVUT Praha 

Geotechnické úlohy v programu Z-Soil 
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Anotace soutěžních prací : 
 

1. Vplyv zmeny okrajových podmienok krabicovej šmykovej skúšky  
na zisťované parametre šmykovej pevnosti 

Riešiteľský kolektív:  
Rastislav DEMETER, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 

3. ročník, štud. odbor: Objekty dopravných stavieb 

Martin FILO, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta,  

3. ročník, štud. odbor: Objekty dopravných stavieb 

Vedúci práce:  
Ing. Dušan DRINKA, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta,  

Katedra geotechniky 

Anotácia práce: 
V roku 2001 bol na Katedre geotechniky Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity 

v Žiline inštalovaný prototyp veľkorozmerného šmykového prístroja. 

Táto práca hovorí o porovnaní medzi prototypom a štandardným šmykovým 

prístrojom. Prvá časť sa zaoberá teóriou šmykovej pevnosti zemín a rozdielnych 

spôsoboch jej určovania. Druhá časť obsahuje praktické laboratórne skúšky. Je tu 

súbor meraní z oboch prístrojov a ich rozdiely. Taktiež sme skúšali zmeniť okrajové 

podmienky skúšok a vyhodnotiť vplyvy týchto zmien na zisťované parametre 

šmykovej pevnosti testovaných zemín. Testovanými zeminami boli piesok 

a dolomitické kataklazity. 

 

2. Zhutniteľnosť hnedouhoľných popolov – vplyv na šmykovú pevnosť 
Riešiteľský kolektív:  

Zuzana TOMAŠOVIČOVÁ - SvF, STU Bratislava V. ročník,  

IKDS – Geotechnika 
Vedúci práce:  

Ing Ivan Slávik PhD. - SvF, STU Bratislava 

Anotácia práce: 

Uvádzaná experimentálna štúdia sa zaoberá zisťovaním vplyvu zhutniteľnosti 

popolov na ich šmykovú pevnosť. Táto problematika, v literatúre doposiaľ 
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nepublikovaná, má praktický význam, nakoľko v hodnotiacich správach Technicko 

bezpečnostného dohľadu "Def. odkalisko" ENO o.z. sú pre stabilitnú analýzu 

odporúčané nižšie parametre šmykovej pevnosti  popolov nachádzajúcich sa v 

hrádzovom telese, ako popolov voľne sedimentovaných v telese odkaliska. 

Experimentálnymi meraniami je dokumentovaná nesprávnosť uvedeného 

odporúčania a overený je nárast šmykovej pevnosti popolov vplyvom zhutnenia. Na 

základe uvedenej skutočnosti možno uvažovať v stabilitných výpočtoch minimálne s 

rovnakou šmykovou pevnosťou popolov hrádzového systému, ako popolového 

sedimentu tvoriaceho teleso odkaliska. Zavedenie vyšších hodnôt šmykových 

pevností popolov zabudovaných v hrádzovom systéme odkaliska sa odrazí na 

náraste jeho stability, v dôsledku čoho možno pristúpiť k zefektívneniu jeho ďalšieho 

nadvyšovania. 

 

3. Vplyv okrajových podmienok na účinnosť injekčných clôn 

Riešiteľ :  
Peter CHOVANEC, Slovenská technická univerzita Bratislava,  

Stavebná fakulta, 5. ročník, štud. odbor : Vodné hospodárstvo a vodné stavby 

Vedúci práce :  
Doc. Ing. Emília BEDNÁROVÁ, PhD., STU Bratislava, Stavebná fakulta, 

Katedra geotechniky 

Anotácia práce : 
 Existencia vodného diela (VD) so sebou prináša istý faktor rizika prípadnej 

poruchy alebo havárie. Preto je bezpečnosť prevádzky VD neustále kontrolovaná, 

aby sa toto riziko v maximálnej možnej miere minimalizovalo.  

Medzi časté príčiny porúch a havárií patria priesaky. Z toho hľadiska je 

dôležitá spoľahlivosť protipriesakových opatrení, medzi ktoré v našich podmienkach 

patria aj injekčné clony. 

V predkladanej práci som zameral pozornosť na účinnosť injekčných clôn 

v interakcií s prostredím v ktorom sa nachádzajú. Na analýzu tejto problematiky bola 

použitá metóda  konečných prvkov, pričom analýza vplyvu vytipovaných faktorov 

bola skúmaná formou   parametrickej štúdie. 
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4. Stabilita horninového pilíře v rozpletu VTT tunelu Mrázovka 
Řešitelský kolektiv :    

Lukáš ĎURIŠ, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta,  

5. ročník, odbor : Geotechnické a podzemní stavby 

Vedoucí práce :   
Prof. Ing. Josef ALDORF, Dr.Sc., VŠB – Technická univerzita Ostrava,  

Stavební fakulta, katedra : Geotechnické a podzemní stavby 

Anotace práce :    
Růst dopravy v hlavním městě Prahy vyžaduje snadné a přijatelné řešení pro 

všechny zúčastněné strany. Tímto řešení se stal i tunel Mrázovka jako součást 

městského okruhu Smíchov. Tunel Mrázovka je tvořen dvěma souběžnými 

tunelovými tubusy. Trasa tunelu je vedena pod Pavím vrchem a vrchem Mrázovka 

v městské části Smíchov. Ražba byla provedena metodou NRTM. Zvláštností jižní 

části tunelu je dělení tunelových trub v tzv. rozpletech na dva dílčí tunely. V tohoto 

rozdělení vzniká mezitunelový horninový pilíř oddělující obě části tunelu. Pro 

nestabilní geotechnické podmínky bylo potřeba řešit stabilizaci této části. Situace 

byla řešena metodou konečných prvků pomoci programovému systému Phase2. 

Řešena byla pouze část na východní tunelové troubě. 

 

5. Použití geomříží při ztužování zemin v násypových konstrukcích 
Řešitelský kolektiv: 

Kamil Barbara OHNHEISROVÁ, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Vedoucí práce: 
Doc. Ing. Karel VOJTASÍK Csc., VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Anotace práce: 
Práce  pojednává o technologii vyztužování zemin tuhými geomřížemi. Cílem 

bylo charakterizovat geomříže, definovat jejich vlastnosti, výrobu, princip působení, 

konstrukční metody provádění a především metodiku návrhu.  

Článek je zaměřen na problematiku strmých svahů, svislých stěn a opěrných 

konstrukcí. Jsou zde uvedeny možné metody návrhu armovaných zemin. Podrobněji 

je probrána Metoda Bautechnik, dle které je  vypočten vzorový příklad navrhování 

stěnové konstrukce.  
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6. Ražení průzkumné štoly v profilu budoucího tunelu 

Řešitelský kolektiv :    
Pavel ČELIŠ, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta,  

5. ročník, odbor : Geotechnické a podzemní stavby 

Vedoucí práce :   
Doc. Ing. Jiří HORKÝ,CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava,    

Stavební fakulta, katedra : Geotechnické a podzemní stavby 

Anotace práce :    
Ražba velkých tunelových staveb je spojena s vlastní ražbou průzkumné štoly. 

V zásadě se proto jedná o samostatný inženýrský projekt podzemního díla. 

V uvedené studentské práci je souhrnně uveden příspěvek pod názvem „Ražení 

průzkumné štoly v profilu budoucího tunelu“. Právě touto prací se snažím obeznámit 

čtenáře s vlastními průzkumnými štolami pro velké tunely. Práce je rozdělena do 

dvou subkapitol. První část se zabývá obecnou problematikou průzkumných štol. 

Druhá část již klade důraz na praktický návrh technologického postupu ražení 

průzkumné štoly v modelovém prostředí. 
 

7. Ověření přesnosti liniového měření deformací podloží staveb 
Řešitelský kolektiv: 

Marek ZÁLESKÝ, 3. ročník Stavební fakulty Českého vysokého učení 

technického v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby 

Anotace práce: 
V rámci projektu GAČR 103/01/1045 "Systém sledování technického stavu 

historických budov a predikce jeho vývoje s aplikací na území Pražského hradu" jsou 

katedrou geotechniky Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze 

prováděna měření prostorových deformací podloží katedrály Svatého Víta ve vrtu se 

speciální výstrojí. Mým úkolem je ověření dosahované přesnosti měření deformací 

v ose vrtu s využitím dosud naměřených dat. V publikaci je popsána užívaná měřící 

technika, postup vystrojení vrtu  a způsob měření prostorových deformací podloží. 

Přesnost je ověřována pomocí zkoušek reprodukovatelnosti měření. Na základě 

vyhodnocení dat jsou zpracovány závěry a doporučení pro zajištění vysoké 

přesnosti. 
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8. Geotechnické úlohy v programu Z-Soil 
Řešitelský kolektiv: 

Petr ŠTĚPNIČKA, Stavební fakulta Českého vysokého učení technického  

v Praze 

Anotace práce: 
Tato práce se zaobírá v první fázi představením programu Z-soil a jeho 

využitím v geotechnických úlohách. Na toto navazuje s ukázkou jednoduchého 

výpočtu deformací násepu a jeho následným vyztužením. 

 

7.7   Sekce č. VII : Geodézie a kartografie 
 
Odborná porota :    

Prof. Ing. Ján MELICHER, PhD. - SvF, STU Bratislava 

Ing. Svatopluk SEDLÁČEK - FAST,VUT Brno 

Doc. Ing. Jozef ŠTUBŇA, Csc. - SvF, ŽU Žilina  

Doc. Ing. Josef NOVÁK, CSc. - FAST, VŠB-TU Ostrava  

Technické zabezpečení : 
Jana ŠAMAJOVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Seznam soutěžních prací :  
1. Ladislav BÁRTA - FAST,VUT Brno   

 Různé přístupy k vyrovnání geodetických sítí  
2. Michal KADA, Juraj ORAVEC - SvF, ŽU Žilina   

 Mapové podklady pre štúdiu cesty III. triedy  
3. Klára ŠEVČÍKOVÁ  - SvF, STU Bratislava  

 Analýza pohybu pólu 
4. Bc. Martin JURČOVIČ, Bc. Marián MIKLÓS - SvF, STU Bratislava 

 Štruktúra databázy poľnohospodárskeho podniku 
5. Miriam ZÁMEČNÍKOVÁ - SvF, STU Bratislava   

Aplikácia dvojetapových modelov na miestne geodetické siete 
6. Michal MUDRA - HGF, VŠB-TU Ostrava  

 Sledování stability hráze odkaliště závodu Grafitové doly, s.r.o Staré 
 Město pod Sněžníkem a statistické posouzení věrohodnosti výsledků 
 měření 

 strana :  51   



Česko-Slovenské kolo SVOČ 2002 

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 

14.května 2002 

 
7. Tereza FILIPCOVÁ - HGF, VŠB-TU Ostrava 

 Zavedení nejistot měření při kalibracích elektronických dálkoměrů 
8. Alena ČEPKOVÁ - HGF, VŠB-TU Ostrava 

 Problematika GPS měření železničního bodového pole  
 

Anotace soutěžních prací : 
 
1. Různé přístupy k vyrovnání geodetických sítí  
Řešitelský kolektiv:     

Ladislav BÁRTA, VUT v Brně, Fakulta stavební,   

5. ročník, stud. odbor :  Geodézie a kartografie  

 Vedoucí práce :    

Ing. Svatopluk SEDLÁČEK, VUT v Brně, Fakulta stavební,  

Katedra geodézie a kartografie 

Anotace práce : 

Cílem práce je zhodnotit použitelnost softwarového programu pro obecné 

vyrovnání metodou nejmenších čtverců na různě řešených geodetických sítích. U 

rovinných síti  se porovnává standardní řešení (obvyklé rovnice oprav) s řešením, 

kde spolu se souřadnicemi bodů jsou určovány kalibrační parametry dálkoměru. Dále 

je porovnáváno řešení obvyklé volné sítě s případem, kde souřadnice bodů figurují 

jako měřené veličiny.  Uvedený program rovněž umožňuje výpočty středních chyb 

veličin funkčně závislých na určovaných parametrech. 
 

2. Využitie digitálneho modelu reliéfu pre vypracovanie štúdie cesty  
 III. triedy 
Riešiteľský kolektív:  

 Michal KADA, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta 

 5. ročník, štud. odbor: Inžinierske štúdium – Cestné a diaľničné hospodárstvo 

Vedúci práce:   

 Doc. Ing. Jaroslav ŠÍMA, CSc., Žilinská univerzita, Stavebná fakulta,  

 Katedra geodézie 
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Anotácia práce: 
 Cieľom práce bolo vytvorenie digitálneho modelu reliéfu, na základe 

existujúcich mapových podkladov. Vytvoreniu DMR predchádzala digitalizácia 

a vektorizácia mapy, ktorú som uskutočnil v programe KOKEŠ. Získané súbory som 

použil pre program ATLAS, v ktorom som z nich vygeneroval DMR. V programe 

WINTED EDITOR som uskutočnil jeho úpravy a vypočítal 3D vrstevnice. Tie som 

uložil do programu ATLAS a potom som ich vložil do programu AUTOCAD, kde som 

už mal vytvorený polohopis. Tým som získal 3D digitálnu vektorovú mapu. Do 

digitálnej vektorovej mapy som vložil trasu cesty III. triedy na základe jej parametrov 

získaných z vykonávacieho projektu. 

 
3. Analýza pohybu pólu 

Riešiteľský kolektív:  
Klára ŠEVČÍKOVÁ, STU Stavebná fakulta Bratislava,  

4.ročník, štud. odbor: Geodézia a kartografia 

Vedúci práce:  
Ing. Juraj JANÁK, PhD., STU Stavebná fakulta Bratislava,  

Katedra geodetických základov 

Anotácia práce : 
Práca je venovaná analýze pohybu zemského pólu. Jeho okamžitá poloha je 

dôležitá pre presné geodetické metódy a rôzne aplikácie.  Ide o analýzu časových 

radov v súvislosti s určovaním významných periód a predpovedaním polohy 

okamžitého pólu do budúcnosti. Určili sme trend a sezónnu zložku tohto pohybu 

a snažili sme sa vystihnúť priebeh pohybu tak, aby sme mohli predpovedať hodnoty. 

Pohyb sme analyzovali po zložkách x a y. Na predikciu hodnôt sme použili najprv 

autoregresný model, ale presnosť výsledkov bola nevyhovujúca, a tak sme prikročili 

k riešeniu, v ktorom sme vychádzali z poslednej hodnoty súboru a využili sme iba 

odhad trendu a sezónnej zložky. Týmto spôsobom sme predpovedali hodnoty 

súradníc na jeden týždeň. Porovnaním predpovedaných hodnôt s priamo meranými 

sme ukázali, že hodnoty predpovedané touto jednoduchou metódou dosahujú 

presnosť porovnateľnú s hodnotami predpovedanými službou IERS.  
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4. Štruktúra databázy poľnohospodárskeho podniku 
Riešiteľský kolektív:  

Bc. Martin JURČOVIČ, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Stavebná fakulta, 5. ročník, štud. odbor : Geodézia a kartografia 

Bc. Marian MIKLÓS, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Stavebná fakulta, 5. ročník, štud. odbor : Geodézia a kartografia 

Vedúci práce:   
Doc. Ing. Jozef ČIŽMÁR, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 

Katedra mapovania a pozemkových úprav 

Anotácia práce:  
Rozvoj informačných technológií a ich dostupnosť umožnil, aby sa počítače 

stali súčasťou nášho každodenného života. Tento rozvoj úzko súvisí aj so vznikom 

geoinformačných systémov (GiS), ktorého základom a súčasne najdôležitejšou 

častou sú priestorové údaje. Zvyšujú efektivitu prác, šetria čas a umožňujú podrobné 

analýzy vzťahov medzi jednotlivými objektami GiS-u. Umožňujú vidieť veci z iného 

oveľa lepšieho uhla pohľadu, ako sme boli doteraz zvyknutí. Tieto geoinformačné 

systémy našli uplatnenie v rôznych sférach spoločenského života. Jedným z takýchto 

oblastí, kde sa môže využiť je aj poľnohospodárstvo. Práca sa snaží poukázať na 

jednoduchosť budovania tákéhoto geoinformačného systému pre poľnohospodársky 

podnik a opisuje aké výhody pre užívateľa so sebou prináša. Práca čitateľom priblíži, 

akým postupom je možné túto problematiku riešiť a prináša jedno z mnoha riešení 

tohoto problému. 

 

5. Aplikácia dvojetapových modelov na miestne geodetické siete 

Riešiteľský kolektív: 
Miriam ZÁMEČNÍKOVÁ - SvF, STU Bratislava   

Anotácia práce: 
Anotace nedodána. 
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6. Sledování stability hráze odkaliště závodu Grafitové doly spol s r.o.  
Staré Město pod Sněžníkem a statistické posouzení věrohodnosti  
výsledků měření 

Řešitelský kolektiv:     
Michal MUDRA - Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví  

Vedoucí práce:   
Ing. Václav MIKULENKA, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví  

Anotace práce :    
V této práci je popsána metoda zjišťování vodorovných pohybů tělesa sypané 

zemní hráze kombinací liniové geodetické sítě s polární metodou a svislých pohybů 

přesnou nivelací. Základem této práce je porovnání dvou etap měření s časovým 

intervalem 18 měsíců s návazností na předcházející měření  prováděná již 12 let. 

Celá práce je rozdělena do tématických celků, ve kterých je uveden popis 

lokality a pozorovací stanice, metodika měření, stanovení přesnosti zvolené metody 

a vyhodnocení naměřených výsledků včetně ověření zjištěných posunů testováním 

statistických hypotéz. 

 

7. Zavedení nejistot měření při kalibracích elektronických dálkoměrů 
Řešitelský kolektiv:    

Tereza FILIPCOVÁ, Vysoká škola báňská - technická univerzita,  

fakulta Hornicko-geologická, 5. ročník, stud. odbor :  Inženýrská geodézie 

 Vedoucí práce:   

RNDr. Jana MAZALOVÁ, CSc., Vysoká škola báňská - technická univerzita, 

fakulta Hornicko-geologická, Istitut geodézie a důlního měřictví 

Anotace práce:    
Práce je zaměřena na seznámení se s novou metodou zpracování 

a interpretaci výsledků měření nazvanou nejistoty měření, která je definována 

v normě ČSN ISO 01 0115 (Názvosloví v metrologii, 1996). Problematika je 

podrobně popsána od původu nejistot měření, přes terminologii, která se v této 

oblasti používá, až po typy standardních nejistot a jejich výpočet.  
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Tyto znalosti byly použity při aplikaci nejistot měření na kalibrační měření 

elektronického dálkoměru Leica TCR/307.  

 

8. Problematika GPS měření železničního bodového pole 
Řešitelský kolektiv:    

Alena ČEPKOVÁ, VŠB-Technická univerzita Ostrava,  

Hornicko-geologická fakulta, 5. ročník, stud. odbor: Inženýrská geodézie 

Vedoucí práce:  
Prof. ing. Jan SCHENK, Csc, VŠB-Technická univerzita Ostrava,  

Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví 

Anotace práce: 

Tato práce se zabývá tvorbou transformačního klíče mezi systémem WGS84 

a systémem S-JTSK pro část úseku železniční trati 2251 Ostrava-Svinov - Opava-

Východ. V rámci práce byly vytvořeny a porovnány tři transformační klíče a byl 

vybrán nejvhodnější z nich. Kromě toho práce pojednává o problematice měření 

GPS na železniční trati. Hodnotí také vhodnost, efektivitu a časovou náročnost 

použité metody a aparatur v podmínkách provozu Českých drah. 

 
7.8   Sekce č. VIII : Technické zařízení budov 
 
Odborná porota :    

Doc. Ing. Otília LULKOVIČOVÁ, PhD. - SvF, STU Bratislava 

Ing. Milan KEBRLE - FAST,VUT Brno 

Doc. Ing. JAROSLAV Kuba, CSc. - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Technické zabezpečení : 
Kristína VAVRUŠOVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Seznam soutěžních prací :  
1. Josef BAHR, Eduard KŘIVÁNEK - FAST,VUT Brno 

 Využívání skupenských přeměn teplonosných látek v soustavách TZB 
2. Andrej KOZMENKO, Miroslav BETUŠŤÁK - SvF, STU Bratislava 

Klasifikácia čistého priestoru před uvedením do prevádzky  
3. Bc. Martina PASTUCHOVÁ, Bc. Juraj KRAJČÍK - SvF, STU Bratislava  
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Hodnotenie základných parametrov prívodnej veľkoplošnej výustky 
4. Peter GITSCHINSKÝ - SvF, STU Bratislava 

Navrhovanie strešných žľabov podľa STN EN 12056 – 3 
5. Veronika JAROŠKOVÁ - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Typizace vytápěcího okruhu pro budovu občanské vybavenosti  
6. Jiří AUSFICÍR - FAST, VŠB-TU Ostrava  

Nízkoenergetický dům chráněný zemí  
 

Anotace soutěžních prací : 
 

1. Využívání skupenských přeměn teplonosných látek  u soustav TZB 
Řešitelský kolektiv:  

Josef Bahr, Eduard Křivánek - FAST,VUT Brno 

Vedoucí práce:  
Doc.Ing.Jiří Cihlář, CSc. - FAST,VUT Brno 

Anotace práce : 
Práce vychází z procesu integrace provozu soustav TZB, který je založen na 

komplexním využití energií tepla a chladu pro dosažení maximálních úspor. Pro 

přetržitý provoz soustav lze využít akumulace energie, kterou lze získat formou 

skupenských přeměn. 

 

2. Klasifikácia čistého priestoru pred uvedením do prevádzky 

Riešiteľský kolektív:  
Miroslav BETUŠŤÁK , STU Bratislava , Stavebná fakulta, 

4. ročník , štud. odbor : Technické zariadenia budov 

Andrej KOZMENKO ,  STU Bratislava , Stavebná fakulta, 

4. ročník , štud. odbor : Technické zariadenia budov                                      
Vedúci práce:  

Doc. Ing. Marta SZÉKYOVÁ , PhD. , STU Bratislava , Stavebná fakulta, 

Katedra Technických zariadení budov  

Ing. Peter MIKUŠKA , STU Bratislava , Stavebná fakulta, 

Katedra Technických zariadení budov  
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Anotácia práce: 
Čistý priestor je priestor, v ktorom je koncentrácia častíc vo vzduchu riadená 

tak, aby boli splnené požiadavky pre danú tiedu čistoty. Hodnotenie a klasifikácia 

triedy čistoty v operačných sálach je kľúčovým problémom pri tvorbe vnútorného 

prostredia v čistých priestoroch. Kvalitu čistých priestorov je nutné preukazovať 

protokolárnym meraním. Doporučená prax stanovuje sústavu uznávaných spôsobov 

testovania pre určenie funkčného vyhotovenia čistého priestoru. Pomáha podrobne 

vykazovať parametre čistých priestorov tak, aby boli vyhovujúce pre konkrétnu čistú 

prevádzku. V práci boli spracované reálne merania  dvoch operačných sál, jednej s 

turbuletným prúdením vzduchu a druhej s laminárnym vertikálnym systémom, ktorý 

bol prvýkrát inštalovaný s vertikálnym laminarizátorom.    

 

3. Názov práce: Hodnotenie základných parametrov prívodnej veľkoplošnej 
výustky 

Riešiteľský kolektív:  
Bc. Martina PASTUCHOVÁ, Slovenská technická univerzita,  

Stavebná fakulta, 4. ročník, štud. odbor: Technické zariadenia budov 

Bc. Juraj KRAJČÍK, Slovenská technická univerzita,  

Stavebná fakulta, 4. ročník, štud. odbor: Technické zariadenia budov 

Vedúci práce: 
 Doc. Ing. Marta SZÉKYOVÁ, Slovenská technická univerzita,  

Stavebná fakulta, Katedra technických zariadení budov 

           Ing. Juraj IHRADSKÝ, Slovenská technická univerzita,  

Stavebná fakulta, Katedra technických zariadení budov 

Anotácia práce: 
Veľkoplošné výustky sú určené k teplotne stabilizovanému prívodu vetracieho 

vzduchu bezprostredne do zóny pobytu ľudí. Ako súčasť vetracích a klimatizačných 

zariadení sú dôležitým prvkom celého súboru elementov a majú nezastupiteľnú 

funkciu. Sú poslednými prvkami distribučnej siete, na ich návrhu, dimenzovaní a 

inštalácii závisí správna funkcia celého VZT systému. Prívodom vzduchu malou 

rýchlosťou so stabilizovaným prúdom nad podlahou, miernou neizotermitou 

umožňujú navrhnúť úsporné ekologické vetranie a to ako investične tak aj 
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prevádzkovo. V práci je predložené nové konštrukčné vyhotovenie distribučného 

prvku - veľkoplošnej výustky, ktorá bola podrobená aerodynamickej analýze.  

 

4. Navrhovanie strešných žľabov podľa STN EN 12056 – 3 

Riešiteľský kolektív: 
Peter GITSCHINSKÝ - SvF, STU Bratislava  

Anotácia práce: 
Anotace nedodána. 

 

5. Typizace vytápěcího okruhu pro budovu občanské vybavenosti 
Řešitelský kolektiv:     

Veronika JAROŠKOVÁ, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Stavební fakulta, 4. ročník, Studijní obor: Pozemní a průmyslové stavitelství 

Vedoucí práce:    

Doc. Ing. Jaroslav KUBA, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita  

Ostrava, Stavební fakulta, Katedra  pozemního stavitelství 

Anotace práce:     

Lidstvo se dlouhodobě zabývá otázkou, jak nejlépe, finančně výhodně 

a přitom ekologicky vytápět stavby. V posledních desetiletích došlo k rychlému vývoji 

různých druhů vytápění a s ním i k vývoji otopných  těles a tepelných zdrojů. 

V projektu jsem použila nový progresivní typ  otopných těles – konvektory KORADO 

KORALINE Universal, tepelné  zdroje LOGAMAX U104 firmy Buderus a plynové 

zásobníkové ohřívače  vody QUANTUM. Vysoce vyvinutá technologie a špičkový 

standard  vyžadují profesionální montáž a servis. Výrobky jsou dodávány 

prostřednictvím odborných a specializovaných firem. 

 

6. Nízkoenergetický dům chráněný zemí 
Řešitelský kolektiv:    

Jiří AUSFICÍR - FAST, VŠB-TU Ostrava 

Anotace práce:    
Anotace nedodána. 
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Redakce sborníku :          ©   Ing. Karel Kubečka  

         Ing. Filip Čmiel   

Ing. Zdeněk Peřina   

   Za jazykovou a obsahovou správnost textů jednotlivých anotací odborných 

sekcí plně zodpovídají jejich autoři. 
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