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SEKCE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ, ANEB CO BYSTE NEMĚLI PROŠVIHNOUT!
EBEC CENTRAL
EBEC je celoevropská soutěž pro studenty
technických univerzit organizovaná studentskou
organizací BEST. Cílem je zvýšit povědomí studentů
ve vztahu k současným technickým úlohám. Cílem
je zapojit studenty do řešení technických úloh, při
kterých rozvíjejí svoje technické a prezentační
schopnosti a práci v týmu. EBEC je jedinečnou
příležitostí jak sblížit šikovné studenty se zástupci
firem pod záštitou univerzity.

Přijďte nás podpořit dne 18. 4. 2016 na Fakultu
strojního inženýrství a 19. - 20. 4. 2016 na Fakultu
elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
v Brně.

INFORMATIVNÍ WORKSHOP OBORU R
Rozhoduješ se, jaký obor je ten pravý? Máš zájem
propojit studium s praxí? Studijní obor Realizace
staveb je připraven ve spolupráci s předními
stavebními společnostmi České republiky. Přijď na
informativní schůzku o studijním oboru Realizace
staveb, který se uskuteční ve středu 9. března v
9:45 hod., v posluchárně D182.
Termín podání přihlášky ke studiu je do 31. 3. 2016

REPREZENTAČNÍ PLES FAST

EBEC Central je druhým kolem soutěže EBEC
v mezinárodním měřítku. Kromě studentů z České
republiky se ho účastní i studenti ze Slovenska a
Maďarska, kteří zvítězili v lokálních kolech. Soutěž
taky nabírá větší prestiž a ještě lepší soutěžící, od
kterých se požaduje komunikace výhradně
v anglickém jazyce. Vítězové EBECu Central
postupují do celoevropského finále, ve které se
setkají ti nejlepší z nejlepších. Finální kolo se bude
konat počátkem srpna v hlavním městě Srbska,
v Bělehradě.

Již brzy proběhne reprezentační ples Fakulty
stavební, kde se můžete těšit na zábavný program a
bohatou tombolu! Během večera vystoupí kapela
Eremy a Pavel Helan, taneční škola Starlet,
akrobatická kolová show, cimbálová muzika
Podluží, silová akrobacie Hand2hand a mnohem
více. Těšit se můžete také na hodnotnou tombolu,
kde se bude losovat např.: tablet VisionBook 10Wi
Plus, notebook HP 250 G3, mobilní telefon Lumia
640XL dual nebo Samsung Galaxy Core a stovky
dalších zajímavých cen!
Tak nashledanou v Bobycentru, již v úterý 15. 3.
2016 

SEKCE CENTRUM AdMaS
CO SE DĚJE V CENTRU ADMAS?
Centrum AdMaS je výbavou své silniční laboratoře a
nabídkou odborníků zajímavým partnerem pro
správce komunikací. Na stále se rozvíjející spolupráci
se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje
může AdMaS navázat i spoluprací i s Brněnskými

komunikacemi, a.s. Proto jsme připravili 28. 1. 2016
pro pracovníky Brněnských komunikací, a.s., seminář
spojený s prohlídkou laboratoří centra.
V prvním bloku semináře se Ing. Karel Sukup, CSc.
zaměřil na představení mobilní mapovací techniky
skupiny E3 Geoinformatika, Doc. Ing. Tomáš

Apeltauer, Ph.D. se věnoval modelování interakce
dopravy a pěších osob, Ing. Adam Hubáček, Ph.D.
nastínil
možnosti
centra
při
diagnostice
železobetonových konstrukcí a Ing. Pavla Nekulová
navázala problematikou povrchových vlastností
vozovek.

Druhý blok semináře spočíval v prohlídce laboratoří a
přístrojového vybavení centra. Během prohlídky byl
prostor k prodiskutování potřeb Brněnských
komunikací. Správní ředitel Ing. Roman Nekula
projevil zájem o modelování interakce pěší a cyklo
dopravy v pěší zóně, aktuální je posuzování hlukové
zátěže od provozu na pozemních komunikacích,
velkou výzvou pak předcházení reklamacím
způsobeným použitím stavebních prvků se sníženou
kvalitou. Komplexnost našeho výzkumného centra je
předností, která může pomoci při řešení závažných
technických problémů, které stojí před pracovníky
Brněnských komunikací.

Vyhodnocení dosavadního smluvního výzkumu centra
jasně ukázalo, že právě veřejní zadavatelé jsou
partnery s největším obratem. Je tedy zřejmé, jakým
směrem upírat síly. V posledním únorovém týdnu
navštívil centrum náměstek ministryně pro místní
rozvoj JUDr. Jan Blecha, jenž řídí sekci veřejného
investování. Po seznámení s centrem byla panu
náměstkovi prezentována idea Národní BIM
knihovny, diskutována byla i problematika zákona o
zadávání veřejných zakázek v souvislosti s použitím
parametru nákladů životního cyklu stavby.
Ve
stejném týdnu proběhla i návštěva předsedy Svazu
měst a obcí ČR a zároveň starosty Kyjova JUDr.
Františka Lukla, kterého laboratořemi centra provedl
děkan prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA. Byl
projednáván záměr společného projektu stavebnětechnické poradny pro města a obce, definovány byly
možnosti spolupráce s obcemi v oblasti získávání
geodetických
podkladů,
systémů
parkování,
energetickém managementu budov atd. Vztah mezi
Centrem AdMaS a SMO ČR bude stvrzen uzavřením
memoranda o spolupráci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V pondělí 14. 3. 2016 se bude konat Den AdMaSu,
dopoledne budou organizovány prohlídky areálu
centra na Purkyňově 139 v časech 8, 9 a 10 hod.
určené pro zaměstnance fakulty a studenty. Na
prohlídku je nutné dopředu přihlásit na e-mail
pospisil.ol@fce.vutbr.cz. Od 12 hod. bude v
přednáškové místnosti D185 od 12.00 hodin
prezentace výsledků projektu AdMaS, seznámení s
pravidly projektu AdMaS UP pro rok 2016 a
představení
aktualizované
strategie
centra.
Slavnostně budou podepsána memoranda o
spolupráci mezi Fakultou stavební – Centrem AdMaS a
Jihomoravským krajem děkanem fakulty prof. Ing.
Rostislavem Drochytkou, CSc., MBA, a hejtmanem
JUDr. Michalem Haškem. Akce je otevřená pro
všechny zaměstnance fakulty a pro všechny studenty
doktorského
studia.

SEKCE PALL MALL
KURZ CŽV: PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Z
EUROPANELU

tento kurz, obdrží od fy EUROPANEL certifikát o jeho
absolvování. Více informací se dozvíš v aktualitách na
fakultním webu.

Ústav technologie mechanizace a řízení staveb pořádá
v rámci CŽV jednodenní kurz Projektování staveb z
EUROPANELu. Kurz proběhne v pátek 8. dubna od 9
do 16 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na
kovarova.b@fce.vutbr.cz. Studenti, kteří absolvují

KURZ CŽV: DŘEVOSTAVBY A STAVEBNÍ
SYSTÉM EUROPANEL
Ústav technologie mechanizace a řízení staveb pořádá
v rámci CŽV jednodenní kurz Dřevostavby a stavební

systém EUROPANEL. Kurz proběhne ve čtvrtek 7.
dubna od 9 do 16 hodin. Zájemci se mohou přihlásit
na kovarova.b@fce.vutbr.cz. Studenti, kteří absolvují
tento kurz, obdrží od fy EUROPANEL certifikát o jeho
absolvování. Více informací se dozvíš v aktualitách na
fakultním webu.

KURZ CŽV - VODOJEMY
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na
vodojemy. Kurz je určen pracovníkům společností
vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům
technologií zařízení využívaných při zásobování
pitnou
vodou
a
široké
odborné
veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o
absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
Kurz proběhne 20. 4. 2016 od 9do 15 hod a je
zpoplatněn částkou 2400 Kč bez DPH. Více informací
se dozvíš v aktualitách na fakultním webu.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB KNIHOVNICKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA
Při samostudiu či týmové práci můžete v KIC využívat
také skupinové studovny (v prostorách za Modrou
počítačovou studovnou). Dvě z těchto studoven
nabízejí po 12 místech. Další studovna má kapacitu 24
míst, ale lze ji mobilní stěnou rozdělit na dvě
samostatná pracoviště. Nově jsou v KIC k dispozici
rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelníky, úhloměr,
kružítko), které lze používat na magnetických tabulích
ve
skupinových
studovnách.

KURZ CŽV - VODÁRENSKÁ FILTRACE
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na
filtraci při úpravě vody.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a
kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií
zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a
široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží
osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního
vzdělávání. Kurz proběhne 13. 4. 2016 od 9do 15 hod
a je zpoplatněn částkou 2400 Kč bez DPH. Více
informací se dozvíš v aktualitách na fakultním webu.

Nově jsou v KIC k dispozici rýsovací potřeby
(pravítko, trojúhelníky, úhloměr, kružítko), které lze
používat na magnetických tabulích ve skupinových
studovnách. Lze si je zapůjčit proti studentskému
průkazu u výpůjčního pultu. V KIC si můžete zdarma
vypůjčit čtečku elektronických knih. V KIC můžete
využívat také knižní skener i2s eScan umístěný v
prostorách u výpůjčního pultu.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Společnost Němec Jiří stavitel s. r. o. nabízí
zaměstnání pro absolventy FAST na pozici
stavbyvedoucího pro zajišťování realizace bytových a
rodinných domů. V případě zájmu se obraťte na emailovou adresu: kulik@stavitelstvinemec.cz, nebo na
tel. 739 052 177. Nástup možný ihned.

Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s. r .o. nabízí
zaměstnání, letní brigády a odborné praxe pro
studenty FAST! V případě zájmu zasílejte životopisy
na e-mailovou adresu: kariera@gemo.cz. Více Inko na
nástěnkách SKAS FAST rozmístěných po fakultě.
V případě zájmu o další nabídky zaměstnání sleduj
nástěnky SKAS FAST rozmístěné po fakultě a
facebookovou stánku Fakulta stavební VUT v Brně.

INTERNATIONAL EXCHANGE OČIMA STUDENTŮ
POHODIČKA V DÁNSKU
Tak jsem tady. Erasmus! Dánsko! Cesta do neznáma,
do prostřední, kde i něco tak prostého, jako městská
hromadná doprava, vás může dokonalé zmást a jen
naznačit, že jste asi totální neandrtálec. Po všech
útrapách však nastává ta příjemnější část a ta je velmi
jednoduchá - všechno je tu boží!

Univerzita, lidi, život, snad i ta žárovka na pokoji mi
svítí jasněji. Snad jen to počasí by mohlo být lepší. V
knihovně černobílý tisk zdarma (ano, opravdu zdarma
- nemusíte to číst třikrát), každý PC s dvěma monitory
a při přihlášení si nemusíte dát šlofíka, protože
systém naběhne takřka okamžitě. V přízemí knihovny
obrovská obrazovka, na kterou se můžete napojit s PC
nebo volně přístupný XP box a gauč. Když už máte
dost tisku zdarma či pohodlné knihovny, tak je čas
zajít do menzy. Nečekejte žádné smažáky, či jídlo v
nabídce, které byste brali, ale jen z půlky. Tady je
menza stylem švédského stolu. Přijdete a naberete si
kolik chcete. Zelenina, přílohy, masa dle denní
nabídky a to vše kvalitativně jak z restaurace. Pak šup
ke kase, kde se cena odvíjí podle váhy. Najezení,
odpočatí, co teď? No neváhejte, na univerzitě je 6
barů, v našem jazyce, hospod. A žádné "no tak jsou
někde kousek vedle univerzity". Ne ne! Jsou přímo v
budovách univerzity! Každý pátek nějaká párty.

Normálně si sednete ke stolu, děláte školu, a jak jde
čas, studující lidé se mění za pijící lidi.
A tak jde život. Chutné jídlo, pohodoví učitelé, krásné
ženy, kamarádští spolužáci. Jen ta výuka je trochu
zvláštní. Nejdřív přednáška, pak cvičení. Žádná
prezence, žádné zápočty a většinou skupinové práce.
Zvyknout si jde, ale oproti tomu, co děláme my na
stavebce je to celkem lambáda. A to nemluvím o
nějaké zvláštní výuce pro erasmáky. Škola je silně
mezinárodní. Půlka dánů berou anglické předměty,
protože se v dánštině prostě nevyučuje a velká část
studentů jsou zahraničních, kteří studují magisterské
na plný úvazek. Toto je jejich normální styl výuky.
Dokonce snad 90% všech knih v knihovně je v
angličtině. Jenže tam je to normální. Tam všichni umí
anglicky a to nemluvím jen o univerzitě, ale celkově o
lidech v Dánsku, takže se domluvíte takřka všude.

Takže pamatujte, až se budete potit v knihovně, že já
se nepotím, až si budete vybírat horko těžko jídlo v
menze, že já si pochutnávám s úsměvem na tváři. Až
se budete přesouvat v přecpané šalině někam za
zábavou, tak já udělal pár kroků do vedlejší místnosti.
Jooo, je to tu fajn! :)
Článek pro vás připravil Štěpán Odstrčil.

Chcete se s námi o něco podělit? Napište nám na skas@fce.vutbr.cz, budeme rádi za Vaše podněty.

Vaše Studentská komora AS FAST Míša Šmídková, Míša Fiedlerová, Eliška Jarmerová, Verča
Ondryášová, Zbyněk Auer, Hanka Záhorská, Peter Mlynár, Kuba Horut, Ondra Porwisz, Martin Ťažký,
Jirka Müller, Lukáš Rundt.

