
25. MEZINÁRODNÍ DOKTORSKÁ KONFERENCE 

STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ 26. 1. 2023

Pořadí Čas Jméno a příjmení Název příspěvku 
Rank Time Name and Surname Name of the article

Stanovení rizik neodborných stavebních úprav staveb lidové architektury a možnosti 
Recognition of risks of unprofessional building reconstructions of vernacular  

Vhodnosť použitia rôznych typov tvaroviek na splaškovom odpadovom potrubí
The suitability of using different types of fittings on foul water stacks

Současný stav snižování spotřeby energie u zařízení zajišťující transport vzduchu - 
Current situation of reduction of energy in air transport devices - research

Požární odolnost dřevěné konstrukce s cementovláknitým opláštěním
Fire resistance of timber structure with fibre cement cladding

Srovnání výroby vzduchotechnické distribuční vyústky pomocí FDM 3D tiskáren
Comparison of air distribution outlet manufacturing using FDM 3D printers

Využití indukčních snímačů dráhy v metodě stanovení rozevření ústí trhliny 
The use of inductive path sensors in the method of determining the crack mouth opening 

Aspekty implementace BIM do facility managementu
Aspects of BIM implementation into facility management

Zamezení povrchové kondenzace na okenním zasklení a připojovací spáře
Prevention of surface condensation of window glazing and connection joint

Možnosti numerického modelování tepelných ostrovů ve městech
Possibilities of numerical modeling of urban heat islands 

Kvalita vnútorného vzduchu v bytovom dome po komplexnej obnove
Indoor air quality in an apartment building after complex renovation

Návrh prevádzkových potrieb nabíjacej stanice v prostredí zariadenia staveniska
Design of the operational needs of the charging station in a construction site

Vplyv tieniaceho uhla fasády na dennú osvetlenosť v modeli
Effect of shading angle of facade on daylight in model

CFD simulácia mechanicky vetraného podzemného parkoviska so vzduchovou clonou
CFD simulation of mechanical ventilated underground parking lot with air curtain

Posouzení vlivu hydroakumulační vrstvy ve skladbě zelené střechy.
Assessment of the effect of the hydroaccumulation layer in the green roof composition.

Opening of the meeting ( room D182)

8:40

9:15

10:00 Dominik Cakl

1 9:30

11:15 Vojtěch Vaněk6

7 11:30

8 11:45 Petra Vorlíčková

5 11:00 David Svoboda

12:00–13:00
Přestávka na oběd

Lunch Break

9 13:00 Jan Vystrčil

Michal Brandther

Doprovodný program konference - exkurze Pivovar Starobrno - sraz před budovou A

14:00–14:30

13 14:30 Eva Mišovýchová

14:45 Ondřej Porwisz

15:30

Přestávka

13:15 Tomáš Strenk10

11 13:30 Štefan Krištofič

12 13:45 Tomáš Josai

Slavnostní zakončení v aule, vyhlášení oceněných příspěvků 

14

15 15:00

Martin Sokol

16 15:15

Coffee Break

Ukončení jednání v sekci
Session Closing

Informal dinner on the 4th floor of the main building A (entry after ticket submission)

Accompanying program - excursion to the Starobrno - meeting point in front of the main building A

18:00–18:30
Closing speech in the assembly hall, Announcement of awarded papers

18:30–24:00
Společenský večer ve 4. patře budovy A FAST (vstup po přeložení vstupenky) 

16:00–17:50

I. BUILDING CONSTRUCTIONS

MÍSTNOST D182 / ROOM D182

8:00
Registrace účastníků konference (v hlavní budově fakulty, před místností A203)  

Registration of participants (in the main building, in front of the room A203)

Slavnostní zahájení v aule (místnost A203) 
8:30

 I. POZEMNÍ STAVBY

Opening speech in the assembly hall (room A203)

Architektura v pozemním stavitelství/Architecture in Building Constructions

Konstrukce pozemních staveb/Building Structures

Technická zařízení a energie budov/Building Services and Energy

Stavební fyzika a prostředí v budovách/Building Physics and Indoor Environment

Realizace staveb/Construction Management

Městské inženýrství/Municipal Engineering

Dominika Výšková

2 9:45

3

4 10:15 Tomáš Žajdlík

10:30-11:00
Přestávka
Coffee Break

Úvodní přednáška U/U studia  (místnost A203)
Speach  (room A203)

Zahájení jednání sekce (místnost D182)


