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ČÍM SE ZABÝVÁME? 

    Stavební tepelná technika (tepelně-vlhkostní 
jevy v konstrukcích a budovách, energetické 
modelování budov, obvodové pláště budov)

    Kompozitní silikátové materiály (speciální 
vysokopevnostní betony, betony s alternativní 
výztuží, recyklované betony, využití odpadních 
materiálů)

    Využití alternativních přírodních materiálů

    Stavební akustika (zkoušky konstrukcí 
v akustické komoře, měření a výpočty)

    Požární bezpečnost (reakce na oheň stěn, stropů, 
fasád, střech; analýza zplodin; kalorimetrie)

     Posuzování životního cyklu stavebních výrobků 
a dopadů budov na životní prostředí

    Monitorování vodního režimu půdy
     Zelené střechy

NAŠE PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

    Velká klimatická dvojkomora (konstrukční 
skladby, stavební prvky a dílce až 3,2 × 3,0 m, 
teplotní rozsah -20 °C až +80 °C)

     Malá klimatická dvojkomora (vzorky až 
1,0 × 1,0 × 0,6 m, teplotní rozsah -45 °C až +180 °C)

    Klimatická místnost (6 testovacích polí 3,0 × 3,0 m 
v západní fasádě pro konstrukční skladby, stavební 
prvky a dílce; na rozhraní venkovního a vnitřního 
prostředí)

    Laboratoř stavební tepelné techniky
(měření tepelné vodivosti materiálů (vč. závislosti 
na teplotě a vlhkosti), přenosný analyzér přenosu 
tepla, infrakamera, exsikátory, měřicí vybavení pro 
krátkodobá i dlouhodobá in-situ měření (teploty, 
vlhkosti, tepelné toky,…), aparát pro měření difuze 
vodní páry)

     Požární laboratoř (dynamika požáru, rychlost 
uvolňování tepla v čase, bodové měření teplot, 
tepelného toku a rychlosti proudění plynů, optická 
hustota kouře, analýza zplodin hoření)

    Akustická laboratoř (vzduchová neprůzvučnost 
stěn a stropů, kročejová neprůzvučnost stropů, 
boční přenos zvuku šířeného vzduchem 
a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi)

    Mechanická laboratoř (pevnost v tlaku, tahu za 
ohybu, modul pružnosti v tlaku, mrazuvzdornost, 
odolnost vůči UV záření)

    Zařízení pro monitorování půdní vlhkosti 
(refl ektometrie v časové doméně) 

    Laboratorní měřič vodního potenciálu 
v porézních materiálech (laboratorní 
měření okamžité hodnoty potenciálu, měření 
charakteristických křivek vodní potenciál-vlhkost, 
tj. retenčních nebo pF křivek v rozsahu 
-0,1 až -300 MPa)

    Meteostanice (3 meteostanice vč. čidel solární 
radiace v areálu UCEEB na střeše a 2 pozemních 
stanovištích, pozemní stanoviště vybavena čidly 
pro monitorování vodního režimu v půdě; jedno 
z pozemních stanovišť uzpůsobeno pro testování 
materiálů propustných zpevněných ploch)

    Laboratoř udržitelné výstavby (hodnocení 
životního cyklu stavebních produktů a staveb)

    Víceúčelová klimatizovaná hala (testování 
stavebních dílců i celých částí budov v reálném 
měřítku)

    Prostor pro velkorozměrové požární zkoušky 
v exteriéru

Tato zařízení mohou být využívána i externími 
zájemci. Poskytujeme nejen zařízení, ale 
i odbornou obsluhu včetně souvisejících 
výzkumných a vývojových služeb.

Nabízíme prostor pro dlouhodobé zkoušení 
stavebních konstrukcí ve velké zkušební hale, 
na fasádě hlavní budovy UCEEB a na rozlehlé 
experimentální ploše pozemku UCEEB.
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CO MŮŽEME NABÍDNOUT KOMERČNÍM PARTNERŮM?

   Provádíme expertízy, posudky a optimalizace 
projektů po stránce konstrukční, materiálové 
a technologické.

   V oblasti stavební tepelné techniky spolupracujeme 
s průmyslovými partnery při návrhu obalových 
konstrukcí budov.

   Díky špičkovému vybavení pro sledování 
tepelně-vlhkostních jevů můžeme nabídnout pomoc 
při návrhu a zavádění výroby stavebních materiálů 
a výrobků. 

   Umíme simulovat teplotní a vlhkostní podmínky 
vnějšího i vnitřního prostředí a jejich rozhraní 
v ustáleném i neustáleném stavu v malých 
klimatických komorách, velké klimatické 
dvojkomoře a v klimatické místnosti. 

   Měříme základní tepelně-technické materiálové 
charakteristiky, máme zařízení na testování 
průvzdušnosti, prostupu vodní páry a zařízení 
na zkoušení životnosti konstrukcí.

   Provádíme a vyhodnocujeme termografi cké 
snímkování. Nabízíme výpočty a expertní simulace.

   Zabýváme se vývojem kompozitních prvků 
a konstrukcí. 

   Hledáme aplikace pro přírodní a recyklované materiály. 
    Poskytujeme naše znalosti o konstrukcích z nepálené 
hlíny, slámy a dalších alternativních materiálů. 

   Ověřujeme konstrukční kombinace hi-tech materiálů 
s přírodními materiály. 

   Nabízíme odborné poradenství v oblasti kompozitních 
silikátových materiálů od výroby směsí po návrh 
a odzkoušení prvků a konstrukcí.

   V oblasti akustiky nabízíme laboratorní měření 
vzduchové neprůzvučnosti stěn a stropů 
a kročejové neprůzvučnosti stropů. 

   Zaměřujeme se na lehké stavební konstrukce 
z deskových prvků a z obnovitelných materiálů. 

   Měříme boční přenos zvuku a kročejového zvuku 
zavěšenými podhledy a dvojitými podlahami.

   Provádíme měření a výpočty šíření zvuku 
v budovách, výzkum a vývoj lehkých stavebních 
prvků a optimalizaci budov z hlediska akustické 
pohody.

   Modelujeme šíření zvuku ve venkovním prostředí 
pomocí pokročilých numerických metod 
a analyzujeme vložný útlum protihlukových stěn.

   Naše požární laboratoř nabízí interiérové zkoušky 
v požární komoře (tzv. room corner test) 
a exteriérové velkorozměrové zkoušky 
na reálných objektech (full-scale testing). 

   Měříme hydraulické charakteristiky půd, zemin 
a jiných pórovitých materiálů, stanovujeme infi ltrační 
schopnosti půdy a propustných zpevněných ploch 
v laboratoři i terénními experimenty. 

    Provádíme monitoring vodního a teplotního 
režimu pod povrchem půdy nebo pod propustnou 
zpevněnou plochou na dedikované meteostanici. 

   Poskytujeme kontinuální testování zařízení pro 
hospodaření s dešťovou vodou v terénních 
podmínkách.

    Testujeme půdní substráty především pro použití 
na extenzivní zelené střechy. 

   Nabízíme dlouhodobé kontinuální sledování 
experimentálního segmentu zelené střechy 
(skutečného profi lu) v přirozených podmínkách.

   Poskytujeme hodnocení životního cyklu stavebních 
výrobků a poradenství v oblasti dopadů budov 
na životní prostředí. 

   Kromě zkoušek dílčích konstrukcí poskytujeme 
rozsáhlé plochy určené pro experimentální 
výstavbu ve spolupráci s průmyslovými partnery. 
Cílem experimentů je ověřit fungování jednotlivých 
subsystémů v rámci celé budovy a prezentovat 
inovativní technologie odborné veřejnosti.

   Vítáme nové podněty pro další výzkumnou činnost, 
zvláště když najde rychlé uplatnění v praxi. 
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