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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

Fakulta stavební VUT v Brně oslaví v roce 2019 již
120. výročí svého založení. Jsem rád, že vás mohu při
této příležitosti oslovit a ohlédnout se do její historie
a zapřemýšlet nad její současností a budoucností.
Historie fakulty je těsně spjata s historií VUT, jež bylo
založeno v témže roce, kdy 19. září 1899 byla nejvyšším
rozhodnutím císaře a krále Františka Josefa I. zřízena 
c. k. česká technická vysoká škola Františka Josefa
v Brně. Dne 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka
v oboru stavebního inženýrství, od následujícího roku v kurzu
vzdělávání zeměměřičů. Výuka v areálu na Veveří ulici probíhala
od studijního roku 1911/1912.

Obor stavební inženýrství obsahoval dva směry: konstruktivní
a dopravní; vodohospodářský a kulturní. Dále byly postupně vyu-
čovány obory architektura a pozemní stavitelství a zeměměřičské
inženýrství. V období 2. světové války byla brněnská technika uza-
vřena. Po roce 1945 byla škola obnovena pod názvem Vysoká škola
technická Dr. Edvarda Beneše v Brně. Jejími fakultami byly, mimo
jiné, Fakulta inženýrského stavitelství a Fakulta architektury
a pozemního stavitelství. 

V roce 1951 byla škola zrušena. Ještě téhož roku se podařilo
založit Vysokou školu stavitelství v Brně se dvěma fakultami –
Fakultou inženýrského stavitelství a Fakultou architektury a po -
zemního stavitelství a později i oborem geodézie a kartografie. 

Dne 24. července 1956 vzniklo Vysoké učení technické v Brně se
třemi fakultami: Fakultou inženýrského stavitelství, Fakultou archi-
tektury a pozemního stavitelství a Fakultou energetickou. V roce
1960 byly obě stavební fakulty sloučeny do Fakulty stavební.
V roce 1992 se Fakulta stavební vrátila do svých původních histo-
rických prostor na Veveří ulici.

V současnosti je Fakulta stavební největší a historicky nejstarší
fakultou Vysokého učení technického v Brně, které je tvořeno osmi
fakultami. Je členěna na 22 ústavů, které zajišťují pedagogickou,
vědecko-výzkumnou a doplňkovou činnost. Fakulta disponuje
Knihovnickým informačním centrem, které plní zejména funkci
zabezpečování informační podpory výuky, studia, vědy a výzkumu
a zpřístupňování všech typů informačních zdrojů. 

Významnou součástí fakulty je regionální výzkumné Centrum
AdMaS – Advanced Materials, Structures and Technologies, které
vzniklo díky finanční podpoře z operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace. Realizace projektu byla zahájena v roce 2011.
V letech 2012 až 2014 probíhala výstavba centra, jehož plný pro-
voz byl zahájen počátkem roku 2015. AdMaS je moderní centrum
vědy a výzkumu v oblasti stavebnictví. Je koncipováno jako
navzájem propojený celek sestávající ze dvou výzkumných pro-
gramů: „Vývoj pokročilých stavebních materiálů“ a „Vývoj pokro-
čilých konstrukcí a technologií“. Zaměřuje se na výzkum, vývoj
a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a techno-
logií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infra-
struktury měst a obcí. Disponuje moderním laboratorním zázemím
se špičkovým vybavením s více než 250 přístroji. Doba udržitel-
nosti projektu skončí 31. prosince 2019, zajištění provozu centra
po tomto datu je jeden z klíčových momentů budoucího fungová-
ní fakulty.

Nabízím čtenářkám a čtenářům časopisu těsnou a oboustranně
výhodnou spolupráci s fakultou, a to jak v oblasti získávání nových
poznatků z vědy a výzkumu, tak v oblasti praktické spolupráce při
řešení úkolů praxe. Věřím, že tato spolupráce bude
oboustranně prospěšná.

DEAR READERS,  

The Faculty of Civil Engineering of the University of
Technology in Brno will celebrate the already 120th anniversary
of its foundation in 2019. I am happy that I can address you on
this occasion, to look back into its history and ruminate about its
presence and future. The history of the faculty is closely related
to the history of the University of Technology, which was foun-
ded on the 19th September 1899 by Emperor and King’s highest
decision in the same year, when the Imperial and Royal Franz
Joseph’s Czech University of Technology was established in

Brno. Teaching in the field of civil engineering commenced on the 
1st November 1899 and teaching in the course for education of surveyors star-
ted the following year. Teaching in the premises on Veveří Street proceeded
from the school year 1911/1912.      

The civil engineering field of study comprised two directions: structures and tran-
sport; water management and culture. Further on, architecture and building and
topographical surveying were gradually taught. During World War II, the Brno
University was closed. After 1945 the university was renewed under the name of
Dr. Edvard Beneš’s University of Technology in Brno. The Faculty of Civil
Engineering and the Faculty of Architecture and Building were among its faculties.

In 1951, the school was dissolved. The same year, they managed to found
the University of Civil Engineering and Building in Brno comprising two
faculties – the Faculty of civil Engineering and the Faculty of Architecture and
Building and, later, even Surveying and cartography.   

The University of Technology in Brno originated on the 24th July 1956. It
had three faculties: the Faculty of Civil Engineering, the Faculty of
Architecture and Building and the Faculty of Power Engineering. In 1960, two
construction-related faculties merged and formed the Faculty of Civil
Engineering. In 1992, the Faculty of Civil Engineering returned to its original
historic premises in Veveří Street.

Currently the Faculty of Civil Engineering is the largest and historically
oldest faculty of the University of Technology in Brno. It is divided into 
22 institutes providing teaching, scientific-research and complementary acti-
vities.  The faculty has a Library Information Centre fulfilling first of all the
function of providing information support for teaching, studies and research
and making all types of information sources accessible.    

An important part of the faculty is represented by the AdMaS Advanced
Materials, Structures and the Technologies regional research centre, which ori-
ginated thanks to the financial support from the operational programme
Research and Development for Innovation. The project realisation commen-
ced in 2011. The development of the centre continued from 2012 to 2014. The
full operation started at the beginning of 2015. The AdMaS is a modern sci-
entific and research centre in the field of civil engineering industry. It is con-
ceived as a mutually interconnected block consisting of two important pro-
grammes: “Development of Advanced Building Materials” and “Development
of advanced Structures and Technologies”. It is focused on research, develop-
ment and application of advanced building materials, structures and technolo-
gies not only in the field of the construction industry, but also in the field of
traffic systems and infrastructures of towns and municipalities. It has a modern
laboratory background with top equipment comprising 250 apparatuses. The
sustainability of the project will end on the 31st December 2019; securing the
operation of the centre after this date is one of critical moments of the future
functioning of the Faculty. 

I offer the journal readers close collaboration with the
faculty, beneficial for both parties both in the field of gaining
new knowledge from the science and research and the field of
practical collaboration in solving problems of the praxis.
I believe that this collaboration will be mutually beneficial. 

PROF. ING. MIROSLAV BAJER, CSC.
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