CZ.04.3.07/4.2.01/0005
INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“

ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
ve spolupráci se
Satrou, spol. s r.o. a Diagnostikou staveb Dostál a Potužák, spol. s r.o.
pořádá v rámci řešení projektu Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí
přednášku pro širokou veřejnost
HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA NOSNÉ ZPŮSOBILOSTI
Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 – velká zasedací místnost
23. března 2006, 16:00
PROGRAM
16:00 Úvod – prof. M. Holický
Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí – prof. M. Holický
Průzkumy a hodnocení budov nad tunely městského okruhu I: zkušenosti z realizace tunelů Mrázovka
v Praze 5 – Smíchově – Ing. P. Tětek, Ing. L. Dostál, Z. Potužák, CSc.
Průzkumy a hodnocení budov nad tunely městského okruhu II: návrh hodnocení a monitoringu budov
nad tunely městského okruhu v Praze 7 – Bubenči – Ing. P. Tětek, Ing. L. Dostál, Z. Potužák, CSc.
18:00 Diskuse

ZAMĚŘENÍ PŘEDNÁŠKY
Přednáška je určena širokému spektru posluchačů – obyvatelům hl.m. Prahy,
členům nestátních neziskových organizací a zaměstnancům stavebních odborů
úřadů městských částí a ministerstev. Je zaměřena na stručný úvod do
problematiky hodnocení existujících stavebních konstrukcí a praktické
zkušenosti s hodnocením existujících konstrukcí včetně historických objektů.
Shrnou se zkušenosti s hodnocením existujících konstrukcí ovlivněných
výstavbou tunelů Mrázovka v Praze 5 a naznačí se postup při monitoringu a

hodnocení budov v okolí tunelů městského okruhu v Praze Bubenči. V diskusi lze
vystoupit s jakýmkoliv námětem nebo dotazem. Přednáška má svou srozumitelností
vzbudit zájem široké veřejnosti o problematiku hodnocení existujících konstrukcí.
Účast na přednášce je poskytována zdarma zájemcům, kteří jsou registrováni v
databázi
uživatelů
výsledků
projektu
na
webových
stránkách
www.konstrukce.cvut.cz. V případě problémů s přihlášením na přednášku na
webových stránkách kontaktujte koordinátora projektu Ing. M. Sýkoru.

Registrace účastníků proběhne u vchodu do velké zasedací místnosti Kloknerova ústavu ČVUT 23. března 2006 od 15:30 do 16:00. Další informace:
Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Šolínova 7, 166 08 Praha 6
Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D., Oddělení spolehlivosti
tel.: 224 353 850, email: sykora@klok.cvut.cz, webové stránky projektu: www.konstrukce.cvut.cz

Přednáška je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

