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Vážení přátelé, 
 

počátky zkoušení výrobků a konstrukcí jsou spjaty se vznikem světových civilizací. Již v době Říše 

římské byly tyto poznatky sumarizovány a uvedeny v knize Marca Vitruvia Pollia „Deset knih 

o architektuře“, která byla až do 17. století oficiální učebnicí stavebnictví. Mocný impulz k rozvoji 

zkušebnictví dala průmyslová revoluce 19. století. Bez zkušebních metod si nedovedeme 

představit ověřování jakosti materiálů a staveb, vývoj nových materiálů, ani diagnostiku poruch již 

dokončených staveb, znalecké posuzování objektů a celou řadu dalších činností. V současném 

nelehkém období probíhající ekonomické krize se význam zkušebnictví nezmenšil, ba naopak, 

v souvislosti s hodnocením jakosti a kvality nabyl nových rozměrů. 
 

V 70. a 80. letech minulého století se odborníci z oblasti stavebního zkušebnictví pravidelně 

scházeli na konferenci o "Nedestruktivních metodách". Na tyto aktivity navázala konference 

Zkoušení a jakost ve stavebnictví, která se v tomto roce dožívá již čtvrtého konání. Letošní ročník 

konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010 by měl navázat na úspěšný ročník loňský, kdy 

konference přesídlila do Brna, do důstojných prostor Auly Fakulty stavební, Vysokého učení 

technického v Brně. Stejně jako v loňském roce se organizace ujal Ústav stavebního zkušebnictví 

FAST VUT v Brně. Tato konference, stejně jako předchozí ročníky, by měla umožnit výměnu 

poznatků o zkoušení a zajišťování jakosti. I letos je očekávána účast specialistů z vysokých škol 

a výzkumných pracovišť, stejně jako odborníků z výrobních podniků, projekčních a realizačních 

firem, a v neposlední řadě i správců nemovitostí a investorů. 
 

Organizátoři doufají, že se konference se po kladných ohlasech na poslední ročník opět stane pro 

celou odbornou veřejnost zdrojem informací o posledních novinkách na poli zkoušení 

ve stavebnictví. Měly by zde být prezentovány nové metody, a současně praktické zkušenosti 

s využíváním metod stávajících. Významnou náplní konference by mělo být i využití zkušebních 

metod pro hodnocení jakosti stavebních materiálů, výrobků a objektů a současně k rozvoji 

a udržování systémů kvality. Ustavený vědecký výbor reprezentovaný uznávanými odborníky 

z oboru je zárukou, že příspěvky na konferenci budou unikátním zdrojem informací v této oblasti. 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. 

Ing. Ondřej Anton, Ph.D. 

Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. 
 

HLAVNÍ TEMATICKÉ BLOKY 
 

I.  Zkoušení betonových konstrukcí 

II.  Zkoušení kovových konstrukcí 

III.  Přístrojová technika 

IV.  Zkoušení dalších stavebních hmot, dílců a konstrukcí  

V.  Zkoušení v geotechnice 

VI.  Normalizace a certifikace ve stavebnictví, řízení jakosti a kvality 



 

PROGRAMOVÉ SCHÉMA 

 

  Úterý 5. října 2010  X      Fakulta stavební VUT v Brně, Aula A203 

 

08:00 – 12:00 Registrace 

09:00 – 10:30 
Slavnostní zahájení  

BLOK I. Zkoušení betonových konstrukcí 

10:30 – 11:00 Občerstvení 

11:00 – 12:30 BLOK I. Zkoušení betonových konstrukcí 

12:30 – 14:00 Oběd 

14:00 – 15:30 
BLOK II. Zkoušení kovových konstrukcí 

BLOK III. Přístrojová technika 

15:30 – 16:00 Občerstvení 

16:00 – 17:30 BLOK III. Přístrojová technika 

19:00 Společenský večer 

 

  Středa 6. října 2010  X      Fakulta stavební VUT v Brně, Aula A203 

 

08:45 – 10:00 Registrace 

09:00 – 10:30 BLOK IV. Zkoušení dalších stavebních hmot, dílců a konstrukcí 

10:30 – 11:00 Občerstvení 

11:00 – 12:30 BLOK IV. Zkoušení dalších stavebních hmot, dílců a konstrukcí 

12:30 – 14:00 Oběd 

14:00 – 15:30 

BLOK V. Zkoušení v geotechnice 

BLOK VI. Normalizace a certifikace ve stavebnictví, řízení 

jakosti a kvality 

Zakončení konference 

15:30 – 16:00 Občerstvení 
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Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., předseda výboru 
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Doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 

Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. 

Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. 

Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. 
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 

� Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010 se koná v termínu 5. a 6. října 2010 

v aule A203 Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95, Brno. Pořadatel a organizace 

konference je Ústav stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95, 

602 00 Brno. 

� Při příležitosti konference bude vydán sborník všech odborných příspěvků ve formátu A5 

a CD se všemi příspěvky. Všechny příspěvky budou recenzovány vědeckým výborem. 

Seznam přihlášených příspěvků je uveden na www stránkách konference 

www.zkouseniajakost.cz. 

� Součástí programu bude společenské setkání účastníků konference. 

� Na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010 se můžete přihlásit prostřednictvím 

formuláře umístěného na www.zkouseniajakost.cz. Online formulář vyplňte jednotlivě 

za každého účastníka. Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem. V potvrzovacím e-mailu 

obdržíte variabilní symbol a číslo bankovního účtu pro platbu vložného. Bezprostředně 

po obdržení platby na náš bankovní účet Vám bude vystaven daňový doklad (daňový 

doklad/fakturu nelze zasílat před zaplacením). 

 



 

VLOŽNÉ PRO JEDNU OSOBU X Cena s DPH 

Speciální vložné - pro hlavního autora příspěvku 2 990 Kč 

Základní vložné - pro přihlášené do 31. 8. 2010 3 990 Kč 

Zvýšené vložné - pro přihlášené po 31. 8. 2010 4 490 Kč 

Snížené vložné - pro studenty doktorského studia 2 490 Kč 

 

� Vložné zahrnuje účast na jednáních konference, 1 sborník s příspěvky, 1 CD s příspěvky, 

stravování (oběd + občerstvení po oba dny), účast na společenském večeru. Uvedené ceny 

jsou včetně DPH. 

� Vložné platí všichni účastníci s výjimkou členů vědeckého výboru. Při zaplacení vložného pro 

studenty je nutno při registraci doložit průkaz studenta, či jiný doklad o studiu. Zaměstnanci 

VUT v Brně hradí částku bez DPH. 

� Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním konference, a to výhradně bankovním 

převodem. Výše vložného je dána datem přihlášení prostřednictvím online 

formuláře na www stránkách konference www.zkouseniajakost.cz. 

� V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník a CD budou zaslány poštou. Zrušit účast na 

konferenci lze pouze písemně. Zrušení účasti do 20. 9. 2010 nepodléhá žádnému poplatku. 

Po 20. 9. 2010 činí stornovací poplatek 50% ze zaplacené částky. Po 27. 9. 2010 činí 

stornovací poplatek 100% ze zaplacené částky.  

� Konference  je  zařazena do akreditovaného  vzdělávacího programu pro členy ČKAIT 

a hodnocena 2 body. 

� Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština, případně angličtina, bez 

simultánního překladu. 

� Ubytování si účastníci konference zajišťují sami. Odkaz na ubytovací zařízení v okolí místa 

konání je uveden na www stránkách konference www.zkouseniajakost.cz. 

� Podrobné informace a aktuální sdělení jsou k dispozici na www stránkách konference 

www.zkouseniajakost.cz. 

 

 

KONTAKTY 
 

Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., e-mail: hobst.l@fce.vutbr.cz, tel.: +420 541 147 836 

Ing. Ondřej Anton, Ph.D., e-mail: anton.o@fce.vutbr.cz, tel.: +420 541 147 823, 

mobil: +420 604 421 470 

Ing. Věra Heřmánková, Ph.D., e-mail: hermankova.v@fce.vutbr.cz, tel.: +420 541 147 817, 

mobil: +420 604 158 023 



 

FIREMNÍ PREZENTACE 
 

Firemní prezentaci můžete objednat online prostřednictvím formuláře na www stránkách 

www.zkouseniajakost.cz. 

 

FORMY FIREMNÍ PREZENTACE Cena s DPH 

A. Postery na doprovodné výstavě  

Umístěné v sále konference. 1 490 Kč 

B. Prezentační místa na doprovodné výstavě  

Prostor v přísálí konference o půdorysu 2 x 1 m včetně stolu a židle. 

Součástí ceny je vložné pro jednu osobu 
7 490 Kč 

C. Inzerce ve sborníku konference  

Plnobarevný inzerát formátu A5 na zadní straně obálky  7 990 Kč 

Plnobarevný inzerát formátu A5 na druhé straně obálky 6 490 Kč 

Plnobarevný inzerát formátu A5 na třetí straně obálky 4 990 Kč 

Plnobarevný inzerát formátu A5 uvnitř sborníku 3 990 Kč 

Černobílý inzerát formátu A5 uvnitř sborníku 2 490 Kč 

Podklady pro inzerci v digitální podobě (formáty cdr nebo jpg v tiskové kvalitě). 

D. Prezentace na www.zkouseniajakost.cz  

Uvedení odkazu na našich www stránkách  490 Kč 

Uvedení odkazu a zároveň firemního inzerátu na našich www 

stránkách  
990 Kč 

Podklady pro inzerci na www v digitální podobě (formáty cdr nebo jpg). 

E. Reklamní materiály  

Vložení do tašek účastníků konference - jeden firemní propagační 

materiál, max. 300 g 
1 990 Kč 

 

� Po přihlášení obdržíte variabilní symbol a číslo bankovního účtu pro platbu objednané 

služby. Bezprostředně po obdržení platby na náš bankovní účet Vám bude vystaven daňový 

doklad (daňový doklad/fakturu nelze zasílat před zaplacením). Objednané služby je třeba 

uhradit v plné výši před konáním konference, a to výhradně bankovním převodem. 

Objednavatelé z VUT v Brně hradí částku bez DPH. 


