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26. ročník - č. 2/2017

MILÍ ČTENÁŘI,

Fakulta stavební v Ostravě v tomto roce slaví své 20. výro-
čí. Jako oficiální datum založení se podle zakládající listiny
uvádí 1. 1. 1997. Dovolte mi proto ohlédnout se jak za minu-
lostí, tak se i zamyslet nad budoucností dalšího rozvoje a smě-
řování fakulty.

V prvé řadě je potřeba vzpomenout a poděkovat všem, kteří
se o založení fakulty zasloužili. Vznik Fakulty stavební
v Ostravě podpořila řada celostátních odborných institucí
a jejich ostravských poboček. Obrovský dík při budování nové
fakulty rovněž patří prvním pracovníkům, kteří svým nadšením, erudicí
a osobními kontakty položili první základy výuky a výzkumu na nově
vzniklé „stavařině“ v Ostravě. Nechci zde všechny vyjmenovávat, abych
na někoho nezapomněl. Poděkování za rozvoj fakulty v uplynulých 20
letech však patří všem jejím pracovníkům. Někteří již nejsou mezi námi,
řada z nich však stále na fakultě působí ať už formou výuky, nebo účastí na
řešení výzkumných projektů. 

Areál Stavební fakulty je již po třech etapách rekonstrukcí a přístavby
bývalé základní školy k roku 2016 prakticky dostavěn. V roce 2015 jsme
na fakultě dokončili dlouho očekávanou experimentální zkušební halu,
v roce 2016 byla dokončena výroba a montáž technologického vybavení
a letos připravujeme zahájení provozu Experimentálního stavebního cent-
ra zaměřeného na statické a dynamické zkoušky velkých stavebních prvků
a konstrukcí. Do řešení výzkumných úloh se nám daří zapojovat stále více
studentů doktorského, ale i magisterského a bakalářského studia. Studenti
se tak nejen seznámí s výzkumnou činností na fakultě, ale mohou si i při-
vydělat. Těší nás rovněž nemalé úspěchy našich studentů, kteří svými zna-
lostmi a dovednostmi směle soupeří se studenty jiných stavebních fakult
v národních i mezinárodních studentských soutěžích a v posledních letech
přivážejí stále více prestižních ocenění.

Naše Technická univerzita, jejíž součástí je i Stavební fakulta, je zařaze-
na v prestižním britském žebříčku THE – Times Higher Education, který
obsahuje výběr nejlepších univerzit na světě. Je to pro naši fakultu a celou
univerzitu obrovský úspěch, který potvrzuje kvalitu studia, intenzivní spo-
lupráci s průmyslem, uplatnění absolventů v praxi a excelentní výsledky ve
výzkumu. Uplatnitelnost našich studentů v zahraničí umožňuje kromě kva-
litního vzdělání i udělený „ECTS label“ vydávaný evropskou komisí, která
zaručuje akademické uznávání studia v zahraničí. Dodatek diplomu,
„Diploma Supplement“, vydávaný společně s diplomem po absolvování
bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu všem
studentům, přibližuje budoucím zaměstnavatelům obsah studia, úroveň
a postavení absolvovaných studijních programů. 

Navýšili jsme výsledky ve vědě a výzkumu, a to jak počtem impakto-
vaných vědeckých publikací, tak finančním objemem tzv. smluvního
výzkumu pro průmyslové firmy a stavební společnosti. Zahájili jsme pří-
pravu nových projektů Operačního programu zaměřených na inovaci
a tvorbu nových studijních programů, tak aby byly více kompatibilní se
světovými trendy. Začíná k nám totiž přijíždět studovat v anglickém jazy-
ce stále více zahraničních studentů, což svědčí o atraktivnosti studia na
Stavební fakultě v Ostravě.

Znalecký ústav fakulty se podílí na řešení širokého spektra problémů,
poruch či havárií inženýrského a pozemního stavitelství, jako je například dál-
nice D47. V oblasti geotechniky a podzemního stavitelství se fakulta zabývá
problematikou řešení stability svahů a budování tunelů s ohledem na jejich bez-
pečnost. Naši experti se podíleli na řešení tunelů Valík, Klimkovice, tunelu
Dobrovského v Brně, tunelu Jablunkov i tunelu Blanka v Praze.

Do budoucna bych si přál, aby naše fakulta byla vyhledávána jak našimi,
tak zahraničními studenty pro své jedinečné studijní
programy, vynikající pedagogy, odborníky, experi-
mentální zařízení a v neposlední řadě pro možnosti
řešit náročné inženýrské úlohy pomocí superpočítače
v Národním superpočítačovém centru. 

K tomu přeji naší fakultě hodně úspěchů v dalším
období rozvoje.

DEAR READERS,

The Faculty of Civil Engineering in Ostrava this year celebra-
tes the 20th anniversary of its foundation. The 1st January 1997 is
the official foundation date presented in the Founding Charter.
Allow me, therefore, both to look back on the past and to rumina-
te over the future development and direction of the Faculty.    

First of all it is necessary to remember and express thanks to all
people who participated in the foundation of the Faculty. The ori-
gination of the Faculty of Civil Engineering in Ostrava was sup-
ported by numerous national institutions and their branches seated

in Ostrava. Special thanks belong to the first employees, who, through their ent-
husiasm, erudition and personal contacts, laid the first foundations of teaching
and research activities at the newly originated building/civil engineering branch.
I am not going to name all so that I do not forget some of them. The thanks for
the Faculty development during the past 20 years belong to all of the Faculty
employees. Some of them are no more among us, but many still work at the
Faculty, either in the form of teaching or by participating in research projects.         

After three stages of reconstruction and the construction of an annexe to a for-
mer elementary school, the premises of the Faculty of Civil Engineering will be
virtually complete by 2016.  In 2015 the Faculty finished the long-awaited expe-
rimental and testing hall; a production and assembly facility was finished in 2016
and bringing of the Experimental Building Centre focused on static and dynamic
testing of large building elements and structures is under preparation to be brought
into service this year. We are successful in engaging more and more Doctoral stu-
dents, but also Master and Bachelor students. In this way students are acquainted
not only with research activities at the Faculty, but they can even earn some extra
money. We are in addition pleased with the considerable success of our students,
who have boldly rivaled students of other faculties of civil engineering in national
and international student competitions through their knowledge and skills and, in
recent years, have been gaining more and more prestigious awards.  

Our Technical University, a part of which is also the Faculty of Civil
Engineering, is incorporated into a prestigious British ranking, THE – Times
Higher Education, containing a selection of the best universities in the world. It is
a tremendous success for us, confirming the quality of studies, the intense collabo-
ration with the industry, the use of the graduates in practice and excellent results in
the field of research. The employability of our students abroad is possible, apart
from good quality education, even owing to the ECTS Label certificate awarded by
the European Commission, which guarantees the academic recognition of studies
abroad. The Diploma Supplement, which is handed over to all students together
with the diploma after graduating from the Bachelor’s, Master’s and Doctoral study
programmes. It outlines the contents of the study, the level and positions of the
study programmes for information of future employers.      

We improved the results in the field of science and research both in terms of
the number of impacted scientific publications and the financial volume of the
so-called contractual research carried out for industrial firms and civil enginee-
ring companies. We started the preparation of new projects of the Operational
Programme focused on innovation and development of new study programmes
designed to be more compatible with global trends. The reason is that more and
more foreign students come to us to study in English. This fact confirms the att-
ractiveness of studies at the Faculty of Civil Engineering in Ostrava. 

The Expert Institute of the Faculty participates in solving a wide range of
problems, failures or collapses in the sphere of civil engineering and building,
such as the D47 motorway project. In the field of geotechnics and underground
structural engineering, the Faculty deals with problems of solving stability of
slopes and constructing tunnels taking into consideration their safety. Our
experts participated in solving the Valík and Klimkovice tunnels, the
Dobrovského tunnel in Brno, the Jablunkov tunnel and the Blanka complex of
tunnels in Prague.

For the future, I would wish that our Faculty is preferred by Czech as well as
foreign students taking into consideration its unique study programmes, out-

standing teachers, experts, experimental facilities and, last
but not least, the opportunity to solve complex enginee-
ring tasks using a supercomputer at the National
Supercomputing Centre.   

To all of that, I wish our Faculty lots of success during
the next period of development.

PROF. ING. RADIM ČAJKA, CSC.

děkan, Fakulta stavební VŠB – Technická Univerzita Ostrava
The Dean, Faculty of Civil Engineering of the VŠB – Technical University of Ostrava




