Příloha č. 2 Rámcové smlouvy o participaci na projektu „Inovační vouchery“

VZOROVÝ NABÍDKOVÝ LIST
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB
České vysoké učení technické v Praze

VÝZKUMNÝ PROGRAM 1
ARCHITEKTURA A INTERAKCE BUDOV SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
-

Stavební tepelná technika (teplotně-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)
Přírodní materiály
Stavební akustika (zkoušky konstrukcí v akustické komoře, měření)
Požární zkoušky (zkoušky hoření vybavení interiéru, analýza zplodin, šíření požáru)
Posuzování životního cyklu stavebních výrobků a dopadů budov na životní prostředí
Monitorování vodního režimu půdy
Zelené střechy
Udržitelný rozvoj obcí

Nabízené služby
Nabízíme 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 (výpočty, optimalizace a zkoušení stěnových prvků i otvorových výplní). Díky
špičkovému vybavení pro sledování teplotně-vlhkostních jevů můžeme nabídnout pomoc při návrhu a
zavádění výroby stavebních materiálů a výrobků (zkoušky prototypů, optimalizace receptur směsí a
podobně).
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 (objemová
hmotnost, tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, faktor difuzního odporu, nasákavost, sorpční křivky).
Budeme mít zařízení na testování průvzdušnosti, prostupu vodní páry a zařízení na zkoušení životnosti
konstrukcí (například klimatické cykly včetně smáčení a vlivu slunečního záření, kombinované klimatické a
mechanické zatížení, atd.).
Provádíme a vyhodnocujeme termografické snímkování. Nabízíme výpočty a expertní simulace
(multifyzikální simulace na konstrukčním prvku či celé zóně: teplo, vlhkost, proudění vzduchu, sluneční
záření a dynamické simulace přenosu tepla a vlhkosti).
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. Máme technologii na
výrobu ultra vysokopevnostního betonu. Nabízíme tvarové a technologické optimalizace betonových
konstrukcí. Nabízíme analýzu materiálů na úrovni nano-mikro: měření velikosti a tvaru částic pomocí
laserové granulometrie, zobrazení struktury pomocí elektronového mikroskopu, měření hustoty
sypkých látek pomocí heliového ultrapycknometru, stanovení měrného povrchu Blaine. Zároveň
zajišťujeme ověření mechanických vlastností na makro úrovni: pevnost v tlaku, tahu za ohybu, modul
pružnosti v talku atd. Umíme zkoušet dlouhodobou životnost materiálů – mrazuvzdornost, odolnost vůči UV
záření atd.
Nabízíme odborné poradenství v oblasti kompozitních silikátových materiálů od výroby směsí po
návrh a odzkoušení prvků a konstrukcí.
Zabýváme se využitím přírodních materiálů ve stavebnictví.
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. Umíme měřit boční přenos zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními
místnostmi.
Provádíme a nabízíme měření in situ, výpočtové simulace a predikční metody pro šíření zvuku
stavebními prvky, výzkum a vývoj lehkých stavebních prvků a optimalizaci budov z hlediska
akustické pohody.
Požární laboratoř na UCEEB nabídne participujícím subjektům jednak interiérové zkoušky v požární
komoře (tzv. room corner test) a jednak exteriérové velkorozměrové zkoušky na reálných objektech
(full-scale testing). Room corner test umožní především zkoušet reakci na oheň specifických výrobků pro

povrchové úpravy stěn a stropů a jejich vliv na rozvoj požáru v uzavřeném prostoru (místnosti) a dále
chování samostatně hořích předmětů (např. nábytku). Exteriérové velkorozměrové zkoušky v rámci
areálu UCEEB umožní analyzovat požární odolnost jak dílčích konstrukčních prvků, tak i budovy
jako konstrukčního celku. Oba typy zkoušek v maximální možné míře simulují scénář požáru v reálných
podmínkách. Požární laboratoř nabídne související měření a vyhodnocení základních požárně
inženýrských veličin, jakými jsou např. rozložení teplotního pole, rychlost proudění vzduchu a zplodin
hoření, hustota dopadajícího tepelného toku, rychlost uvolňování tepla a úbytek hmotnost jednotlivě
hořích předmětů, analýzu složení zplodin hoření atd.
Nabízíme měření hydraulických charakteristik půd, zemin a jiných pórovitých materiálů, stanovení
infiltrační schopnosti půdy a propustných zpevněných ploch (v laboratoři i terénními experimenty).
Provádíme monitoring vodního a teplotního režimu (vlhkostní čidla, půdní tensometry) pod povrchem
půdy nebo pod propustnou zpevněnou plochou na dedikované meteostanici. Poskytujeme kontinuální
testování zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou v terénních podmínkách – infiltrační schopnosti
půdních vrstev, schopnost transformace povrchového odtoku, schopnost předčištění dešťového odtoku
ze staveb atd.
Jsme schopni testovat půdní substráty především pro použití na extenzivní zelené střechy. Testování
zahrnuje stanovení základních charakteristik – zrnitostní složení (> 0.002 mm), pórovitost, objemovou
hustotu/hmotnost (dle vlhkosti), nasycenou hydraulickou vodivost, retenční křivku, pH půdy, obsah
organické hmoty stanovený jako podíl celkového organického uhlíku (TOC, Analytik Jena TOC multi N/C
2100), potenciál půdní vody (Decagon WP4C).
Nabízíme dlouhodobé kontinuální sledování experimentálního segmentu zelené střechy (skutečného
profilu) v přirozených podmínkách. Naše experimentální střecha je vybavena vlastní meteostanicí (teplotní
čidlo s radiačním krytem, anemometr s větrnou korouhví, srážkoměr, barometrický tlak, relativní vlhkost, net
radiometr) a je osázena čidly (půdní miniaturní tenzometry, TDR čidla půdní vlhkosti, teplotní čidla).
Hydrometeorologická a hydropedologická kontinuální pozorování stanic poskytnou detailní informace o
vlhkostním a tepelném režimu půdních systémů. Na základě dlouhodobého pozorování a neinvazivního
snímkování vnitřní struktury půdní matrice studovaných systémů provedeme kvalitativní a kvantitativní
analýzy s ohledem na změny půdní heterogenity a struktury v čase způsobené klimatickými vlivy a vývojem
vegetačního krytu.
Nedílnou součástí je testování kvality srážkové a odpadní vody (pH, EC, UVA, DOC, isotopy kyslíku) a
matematické simulace vodního a teplotního režimu.
V oblasti udržitelné výstavby nabízíme posuzování životního cyklu (LCA) stavebních výrobků a
poradenství v oblasti dopadů budov na životní prostředí (používáme SimaPro). Máme zkušenosti
s vývojem certifikačního schématu SBToolCZ a vyvinuli jsme databázi environmentálních dopadů
stavebních materiálů a konstrukcí Envimat.cz.
Kromě zkoušek dílčích konstrukcí nabízíme 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.

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce
Dlouhodobě spolupracujeme se stavebními firmami a výrobci stavebních materiálů na optimalizaci jejich
výrobků a konstrukčních detailů. Na objednávku provádíme laboratorní experimenty i měření in situ z oblasti
akustiky a stavební tepelné techniky a ověření materiálových charakteristik stavebních materiálů.
Jsme zapojeni v řadě výzkumných českých i mezinárodních projektů a nabízíme zahraniční zkušenosti a
náměty pro inovace našim průmyslovým partnerům, které se snažíme do nových projektů aktivně zapojovat.
Ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvíjíme nová materiálová a konstrukční řešení pro šetrné budovy.
Developerům nabízíme komplexní posouzení projektů a doporučujeme opatření pro snížení energetické
náročnosti a snížení dopadů budov na životní prostředí.

Kontaktní osoba
Jméno: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Název instituce: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, Výzkumný program
architektura a interakce budov se životním prostředím
E-mail: petr.hajek@fsv.cvut.cz
Tel.: (+420) 739 028 773
Web: http://www.uceeb.cz

Příloha č. 2 Rámcové smlouvy o participaci na projektu „Inovační vouchery“

VZOROVÝ NABÍDKOVÝ LIST
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB
České vysoké učení technické v Praze

VÝZKUMNÝ PROGRAM 2
ENERGETICKÉ SYSTÉMY BUDOV
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
Obnovitelné zdroje energie
Decentralizovaná energetika
Výzkum a vývoj v oblasti tepelných oběhů
Energetické studie a koncepce budov a technických systémů
Provoz a ekonomika energetických zařízení a technologií
Provoz energetických technologií budov

Nabízené služby
Testování výkonu a efektivity solárních kolektorů (EN 12975, EN ISO 9806)
Testování výkonu a efektivity tepelných čerpadel voda-voda, země-voda (EN 14511)
Počítačové simulace budov a pokročilých energetických systémů (TRNSYS)
Vývoj pokročilých tepelných čerpadel, solárních kolektorů, kombinovaných systémů
Pronájem zkušebního zařízení se simulátorem slunečního záření s vyškolenou obsluhou
Návrhové a kontrolní výpočty v oblasti tepelných oběhů
Výzkum a vývoj prototypových energetických zařízení

Plánování a příprava výzkumných a vývojových aktivit v decentralizované energetice
Zpracování inovativních koncepcí energetického zásobování budov a výrobních technologií
Zpracování studií proveditelnosti v oblasti energetiky
Posuzování provozní efektivity energetických technologií

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce
MacSheep - New Materials and Control for a next generation of compact combined Solar and heat pump
systems with boosted energetic and exergetic performance, EC FP7 projekt, vývoj ve spolupráci s Regulus,
2012-2015
TNI 73 0302, TNI 730351 Metody zjednodušeného hodnocení OZE (solární soustavy, soustavy s tepelnými
čerpadly), 2014
Lain, Drkal, Zmrhal: Studie energetické simulace objektu budovy fakulty architektury Praha 6, Dejvice,
2009
Matuška, Lain, Zmrhal: Závěrečná zpráva k energetické studii budovy Centra nízkoenergetických budov,
2012.
IA 04 Low power ORC, projekt Inteligentní budovy (CZ.1.05/3.1.00/13.0283) - vývoj a komercializace
zařízení pracujícího s ORC
Smluvní výzkum pro Ing. Miroslav ŠAMATA – možnosti zvýšení stupně využití paliva při spalování
biomasy pomocí implementace ORC technologie

Kontaktní osoba
Jméno: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Název instituce: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
E-mail: tomas.matuska@uceeb.cz
Tel.: (+420) 605 570 354
Web: www.uceeb.cz
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VZOROVÝ NABÍDKOVÝ LIST
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB
České vysoké učení technické v Praze

VÝZKUMNÝ PROGRAM 3
KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
Naše skupina se zaměřuje na kvalitu vnitřního prostředí v budovách. Náš pohled je multidisciplinární,
zahrnuje tři hlavní oblasti:
- vývoj a postupy navrhování pokročilých technických zařízení pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí
- vývoj a výzkum zdravotnických asistenčních systémů pro monitoring biologických veličin a technických
parametrů v inteligentních budovách
- vývoj inteligentních kompozitních nanosystémů a materiálů pro medicínské a technické aplikace (detekce
škodlivin, monitoring stavu vnitřního prostředí, apod.)

Nabízené služby
Laboratoř vnitřního prostředí nabízí služby v oblasti přípravy a posouzení energetické koncepce budovy se
zaměřením na kvalitu vnitřního prostředí. Posouzení spokojenosti uživatelů vč. měření in situ, návrhy úpravy
a zlepšení podmínek vnitřního prostředí. Podpora při vývoji a posuzování zařízení s dominantním vlivem na
tepelnou pohodu uživatelů.
Laboratoř biomedicíny poskytuje služby v oblasti přípravy a inovace nosičových systémů pomocí
elektrostatického zvlákňování (zařízení Multispin, zařízení Nanospider NS500) a centrifugačního
zvlákňování (Fiberio Cyclone 1000 M/L). Specializací laboratoře je inkorporace aktivních látek do
koaxiálních nanovláken pro řízené uvolňování látek. Dále se specializujeme na materiálovou charakterizaci
(FTIR, SEM, kontaktní úhel, tenziometrie, TMA), farmakokinetickou charakterizaci (UHPLC, fluorescenční
spektroskopie, ELISA), biologickou charakterizaci (tkáňové kultury - fibroblasty, chondrocyty, keratinocyty,
astrocyty, osteoblasty, melanocyty, MSC) a úpravu materiálů (kryogenní mletí, LDS Mastersizer 3000,
Zetasizer Nano ZS).

Laboratoř osobních zdravotních systémů nabízí interdisciplinární výzkum, vývoj a testování komponent či
systémových řešení inteligentního bytu z hlediska systémového přístupu (např. ergonomie společného
ovládání spotřebičů) v reálném prostředí se skutečnými obyvateli z vybraných zdravotně-sociálních skupin.
Podklady na úrovni prototypu pro výrobu, CE, ISO13485, 9001.

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce
Příklady spolupráce s průmyslem:
- Nanoprogres z.p.o. - vytvareni koaxialnich nanovlaken a jejich pouziti na hojeni kuze a stomatologicke
aplikace
- StudentScience s.r.o. - vývoj koaxiálních nanovláken
- CB Bio s.r.o. - vývoj mikročástic z nanovláken
- Pardam s.r.o. - vývoj mikročástic z centrigugačních nanovláken
- G-TERM - Analýza prototypů panelů pro nízkoteplotní sálavé vytápění a vysokoteplotní sálavé chlazení
- Mandík, a.s. - Hodnocení a měření fyzikálních vlastností dvojice prototypů tmavých zářičů
- Ministerstvo průmyslu a obchodu – Národní kalkulační nástroj pro výpočet energetické náročnosti budov
- Clevertech, s.r.o. - Asistenční systém SeniorInspect, , http://www.seniorinspect.cz
Patenty:
300142 - Způsob výroby vlákenných biodegradabilních krycích materiálů jako nosičů léčiv s řízeným
uvolňováním
302876 - Způsob a zařízení k výrobě nanovláken přeplavovacím elektrostatickým zvlákňováním
302699 - Způsob výroby nanokapslí připravených na bázi nanovláken
295911- Zařízení pro změnu fyziologických parametrů člověka
US12692684 - Device for detection of diaphragm movements

Kontaktní osoba
Jméno: prof. Ing. Karel Kabele, CSc
Název instituce: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
E-mail: kabele@fsv.cvut.cz
Tel.: (+420)
Web: www.uceeb.cz
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VZOROVÝ NABÍDKOVÝ LIST
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB
České vysoké učení technické v Praze

VÝZKUMNÝ PROGRAM 4
MATERIALY A KONSTRUKCE
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
Vývojová a expertní činnost v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí, včetně posuzování jejich vlastností,
vad, poruch a degradace.

Nabízené služby


mechanické a požární zkoušky prvků, dílců i celých konstrukcí



diagnostika a komplexní hodnocení spolehlivosti stavebních konstrukcí za běžné teploty a za požáru



vývoj a zkoušení materiálů a konstrukcí v laboratoři nebo in situ



rozvoj monitorovacích systémů dlouhodobého sledování chování stavebních konstrukcí



návrh sanace konstrukcí zasažených vlhkostí

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce
Patent na spřahovací prostředek pro prefabrikované dřevobetonové stropy
Metody pro nedestruktivní vyšetřování konstrukčního dřeva
Podíl na vývoji 3D tenkostěnného kování pro dřevěné konstrukce

Ověření požární odolnosti dílců s novými deskami na bázi sádry
Ověření požární odolnosti dílců s novými tepelně izolačními materiály
Ověření požární odolnosti dílců s novými deskami na bázi dřeva se speciální protipožární úpravou
Ověření požární odolnosti bezrámového zasklení o výšce 4,5m.

Spolupráce s firmami:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
NEVŠÍMAL, a.s.
BOVA Březnice spol. s r.o.
CZECH PAN s.r.o.
KRONOSPAN ČR, spol. s r.o.
PAVUS, a.s.
RD Rýmařov s. r. o.

Kontaktní osoba
Jméno: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Název instituce: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
E-mail: petr.kuklik@uceeb.cz
Tel.: +420 224 35 67 01
web: www.uceeb.cz
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VZOROVÝ NABÍDKOVÝ LIST
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB
České vysoké učení technické v Praze

VÝZKUMNÝ PROGRAM 5
MONITOROVÁNÍ, DIAGNOSTIKA A INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV
…….………………………………………………………………………………………

Odborné zaměření
Aplikace senzorů (např. pro měření tlaků, teplot, vlhkosti, magnetických a jiných fyzikálních veličin)
Dataprocessing signálu ze senzorů za účelem řízení procesů a diagnostiky zařízení
Navigační jednotky (přesné aplikace akcelerometrů a magnetometrů)
Nedestruktivním testování a defektoskopie
Vývoj a aplikace senzorů na principu optických vláken
Regulace a řízení toku energií v budovách s cílem snížit jejich energetickou náročnost
Fotovoltaické a hybridní systémy
Speciální termografické metody s použitím HD termokamery

Nabízené služby
Provádíme komplexní návrh řetězce senzorové elektroniky: volbu vhodného senzoru, návrh elektroniky
včetně PCB, návrh a výrobu zapouzdření senzorů a elektroniky, vyhodnocení signálu, prezentaci a
vizualizaci dat na PC.
Zpracováváme FEM simulace (magnetické a termální) složitých komplexních systémů. Provádíme simulace
magnetických obvodů, simulace chlazení a řešení sdružených problémů. Provádíme měření znečištění
prostoru magnetickým polem.
Řešíme přesnou navigaci vrtných souprav pro podzemní horizontální vrtání, které jsou v praxi využívány pro
provádění vodovodních, plynovodních i kabelových sítí.

Pracujeme na vývoji senzorových systémů využívajících optická vlákna. Aplikujeme optická vlákna při
detekci teplot, vlhkosti, mechanického napětí v klíčových místech konstrukce např. mostů, tunelů apod.
Pracujeme na vývoji optických vláknových senzorových systémů FBG.
Provádíme měření ozvučení budov – zjišťujeme zvukové parametry jednotlivých vrstev materiálů
konstrukce, obkladů apod.
Nabízíme kapacity centra diagnostiky fotovoltaických panelů vč. zjišťování jejich vad. (akreditovaná
laboratoř)
Provádíme návrh zákaznického software pro PC – měřící systémy založené na NI Lab VIEW a cRIO.
Provádíme expertízy na obecné fyzikální měření – znalecké posudky v oblasti elektrotechniky, osvětlení,
slaboproudých instalací budov.
Zabýváme se prediktivním řízením spotřeby energie budovy (MPC – Model Predictive Control), které se
vztahuje přímo k úspoře energie v bytových, administrativních i dalších objektech. MPC snižuje
energetickou náročnost budov na vytápění použitím pokročilých metod matematického modelování a
regulace. Využitím matematické optimalizace lze ušetřit značnou část energie (podle typu budovy a
vybavení VZT zařízením 15 - 40%).
Velkoformátový 3D tisk pomocí vysokopevnostních (tepelně odolných) materiálů.
Jsme otevřeni spolupráci s realizačními firmami při řešení jejich problémů v daných oblastech či při
ověřování vlastností nových systémů, postupů a materiálů.

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce
Úspěšné nasazení prediktivní regulace na budově ČVUT a kancelářské budově v Praze v Karlíně. V obou
případech byla nová regulace o více než 20% energeticky hospodárnější než původní.
Vývoj metodiky pro diagnostiku a vyhodnocování kvality fotovoltatických panelů. (akreditované pracoviště
LDFS)
Analýza provozních dat budov s cílem statisticky modelovat energetické spotřeby. Zaměřováno na predikce
čtvrthodinových maxim a krátkodobé predikce na několik dnů dopředu. Ověřováno na reálných datech
z několika provozů.
Systém podzemního vrtání (Brownline B.V.) – vývoj a testování systému pro lokalizaci vrtných hlavic za
pomoci magnetického pole.
Návrh a simulace magnetických obvodů separátorů kovů (WAMAG)
Referenční měření čidel osvitu (Photonenergy, Domat)

Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Jan Včelák Ph.D.
Název instituce: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
E-mail: jan.vcelak@uceeb.cz
Tel.: +420 22435 6751
web: www.uceeb.cz

