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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Jaderné systémy I 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 1/1 
Rozsah studijního p edm tu 4C+0 hod. za týden 4 kredit  5 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 4 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Ing. Jan Zdebor 

Stru ná anotace p edm tu  
Úvod do jaderné energetiky, charakteristika atomového a jaderného v ku a sou asný stav a perspektivy. Základy jaderné 
fyziky, nejd le�it j�í poznatky o atomech a jejich jádrech, základní principy uvol ování jaderné energie, �t pná et zová 
reakce a její kinetika. Bilance neutron  v reaktoru s moderátorem, kriti nost reaktoru, kritické rozm ry, resp. kritické 
materiálové slo�ení reaktoru. Problematika dosa�ení kriti nosti reaktoru a principy ízení reaktivity. Materiály aktivní 
zóny jaderných reaktor . Paliva, moderátory a konstruk ní materiály. Vývin a odvod tepelné energie z aktivní zóny a z 
reaktoru, distribuce uvol ovaného výkonu po objemu reaktoru. Mo�nosti výkonového a teplotního vyrovnávání, 
provedení reaktoru s reflektorem, význam reflektoru, úspora získaná reflektorem. Provoz a ízení reaktoru. Základy 
reaktorové kinetiky bez uva�ování a s uva�ováním zpo�d ných neutron , praktické zp soby ízení reaktivity reaktoru. 
Vliv zp tných vazeb u energetického reaktoru. Vyho ení a spot eba paliva, izotopické slo�ení vyho elého paliva. 
Základní typy sou asných jaderných energetických reaktor . Hlavní konstruk ní charakteristiky reaktor . Jaderná 
výrobna páry s tlakovodním reaktorem a jejich hlavní p ednosti a nedostatky. Hlavní komponenty a systémy; parní 
generátory, hlavní cirkula ní erpadla, armatury, systém kompenzace objemu, systém borového hospodá ství. Pomocné 
systémy jaderných výroben páry, systém kontinuálního i�t ní a dopl ování chladiva, ventila ní systémy, transportn  
manipula ní systémy, systémy zachycování a nakládání s radioaktivními odpady. Perspektivní typy energetických 
reaktor  a parogenerátor . Pokro ilé jadern  energetické bloky s men�ími investi ními náklady a s vy��í bezpe ností. 
Jaderné energetické systémy t etí a tvrté generace. Palivový cyklus jaderné energetiky, produkce plutonia a jeho vyu�ití 
v rychlých mno�inových reaktorech.. Transmuta ní systémy. Reaktorové radioaktivní odpady. Nakládání s jadernými 
odpady. Reaktorové zá ení, jeho detekce a kvantifikace, ur ení dávek zá ení. Jaderná energetika a �ivotní prost edí. 
Jaderná bezpe nost a principy jejího zaji�t ní, koncepce hloubkové ochrany a její jednotlivé stupn , základní projektová 
havárie a postupný vývoj jejího pojetí. Ochranné a bezpe nostní systémy jaderné výrobny páry, systém havarijního 
napájení parních generátor m, hermetické prostory s p íslu�enstvím, inherentní, pasivní a aktivní bezpe nost. Systémy 
odvodu zbytkového tepla � aktivní a pasivní, RVACS. Zaji�t ní bezpe nosti na�ich jaderných elektráren. 
Pravd podobnostní hodnocení jaderné bezpe nosti, metodický princip, nadprojektové havárie, hlavní dosa�ené výsledky, 
srovnání jednotlivých rizik. Rozbor havárie na bloku TMI-2. Rozbor havárie na 4. ernobylském bloku. Termo-jaderná 
syntéza, hlavní technické charakteristiky a sou asný stav. 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Klik, Daliba, Jaderná energetika, Skriptum, Vydavatelství VUT, 1995 
Knief, Nuclear Engineering, Taylor and Francis, 1992 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Seminá  z jaderné energetiky I 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 1/1 
Rozsah studijního p edm tu 0P+1C hod. za týden 2 kredit  1 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 1 hodina cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et Forma výuky Cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Jitka Va�ková, CSc. 
Doc. Ing. Petr �temberk, Ph.D.  
Doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D. 
Doc. Ing. Radek �koda, Ph.D. 
Stru ná anotace p edm tu  
P edm t je v nován prezentacím student  zpracovaným z prostudované literatury (v decké a odborné asopisy, sborníky 
konferencí o stavbách pro energetiku, jaderné energetice), diskusím. Studenti by se tak m li nau it kritické interpretaci 
nových v deckých poznatk , získání p ehledu energetických staveb a za ízení, vylep�it své schopnosti prezentovat 
dosa�ené výsledky. Do výuky seminá  mohou být aktuáln  za azeny i p edná�ky odborník  z praxe i zahrani ních 
univerzit. Seminá  bude probíhat ve spolupráci s Fakultou strojní. 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Podklady cvi ících 
Sborníky konferencí 
Odborná literatura 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Ro níkový projekt I 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 1/1 
Rozsah studijního p edm tu 0P+3C hod. za týden 3 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 3 hodiny cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et Forma výuky cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
Prezentace výsledk  projektu 

Vyu ující  
Doc. Ing. Petr �temberk Ph.D.,  
Ing. Radek �tefan, 
Doc. Ing. Luká� Vráblík Ph.D.,  
Prof. Ing. Franti�ek Wald, CSc., 
Doc. Dr. Ing. Jakub Dolej� 
Stru ná anotace p edm tu  
Cílem je provést koncep ní návrh stavební ásti energetického za ízení. Práce obsahuje analýzu úkolu, rozbor po�adavk  
a technologických specifik za ízení, rozbor zatí�ení a zat �ovacích stav  v návrhových situacích, koncep ní návrh 
konstrukce, varianty konstruk ního e�ení s vyhodnocením.  
Vybraná zadání pro 2-3 lenné týmy student . 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Technické normy 
U�ivatelské p íru ky k software 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Matematika 4 
Typ p edm tu Povinný (P) doporu ený ro ník / semestr 1/1 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  5 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. 

Stru ná anotace p edm tu  
Cílem p edm tu je seznámit studenty s matematickými modely jev , které studují v ostatních 
p edm tech (nap . stabilita nosníku, kmitání struny a membrány, vedení tepla), a dále poskytnout 
student m matematický aparát k jejich popisu a e�ení. 

1. Vlastní ísla a vlastní vektory matic. 
2. Komplexní ísla; Ger�gorinova v ta a její aplikace. 
3. Normovaný lineární prostor, normy vektor  a matic, íslo podmín nosti. 
4. Jacobiova itera ní metoda, Gaussova-Seidelova itera ní metoda, odhady chyb. 
5. Okrajové úlohy a jejich e�itelnost. Operátorové úlohy a jejich e�itelnost. 
6. Funkcionál energie, pozitivn  definitní operátory. 
7. Varia n  formulované okrajové úlohy pro oby ejné diferenciální rovnice, zobecn ný pohled na e�ení. 
8. Ritzova metoda a metoda kone ných prvk  v jedné prostorové dimenzi. 
9. Varia n  formulované okrajové úlohy pro parciální diferenciální rovnice, Ritzova metoda a metoda kone ných 

prvk  ve dvou prostorových dimenzích. 
10. Okrajové úlohy pro oby ejnou diferenciální rovnici, metoda sítí, p ibli�ný výpo et vlastních ísel okrajové 

úlohy. 
11. Metoda sítí pro Poissonovu a Laplaceovu rovnici ve dvou dimenzích. 
12. Rovnice kmitání struny, e�ení ve tvaru sou inu dvou funkcí jedné prom nné, metoda sítí, stabilita metody. 
13. Metoda sítí pro rovnici vedení tepla, stabilita metody. 

 
Informace ke kombinované nebo distan ní form  

Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
K. Rektorys: Matematika 43, Vydavatelství VUT (t i vydání s dotiskem v r. 2001) 
O. Zindulka: Matematika 3 (kapitoly 4, 5 a 6), Vydavatelství VUT, 2007 
J. Chleboun: Matematika 4: P íru ka pro p e�ití (elektronický text na webu p edná�ejícího) 
J. Chleboun: P íklady k p edm tu Matematika 4 (elektronický text na webu p edná�ejícího) 
K. Rektorys: Varia ní metody v in�enýrských problémech a v problémech matematické fyziky, SNTL, Praha, 1974 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Numerická analýza konstrukcí 1 
Typ p edm tu Povinný (P) doporu ený ro ník / semestr 1/1 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 2+2 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Prof. Dr. Ing. Bo ek Patzák 

Stru ná anotace p edm tu  
Úvod do metody kone ných prvk , Varia ní principy mechaniky, Galerkinova a Ritzova metoda, numerická integrace. 
Aplikace metody kone ných prvk  na úlohy z mechaniky (ty ový a ohýbaný prvek, prvky pro rovinné úlohy), fyziky 
(jednorozm rné a dvourozm rné vedení tepla) a mechaniky zemin (konsolidace). 

1. Úvod, p ímé e�ení (deforma ní metoda) pro ty ový prvek v 1D 
2. Silné a slabé e�ení v 1D 
3. Aproximace a integrace v 1D 
4. Elastický problém v 1D 
5. Stacionární vedení tepla v 1D 
6. Ohýbané nosníky 
7. Interpolace a aproximace ve 2D 
8. Dvourozm rný problém (Elasticita, vedení tepla) 
9. Nestacionární problém vedení tepla v 1D 
10. Problém jednorozm rné konsolidace 
11. Odhady chyby e�ení, adaptivní metody e�ení 
12. Metody diskretizace oblasti 
13. Numerické aspekty MKP, e�ení rozsáhlých soustav lineárních rovnic, paralelní algoritmy. 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Z.Bittnar, J.�ejnoha: Numerické metody mechaniky 1, Vydavatelství VUT, 1992 
Z.Bittnar, J.�ejnoha: Numerické metody mechaniky 2, Vydavatelství VUT, 1992 
Z. Bittnar: Metody numerické analýzy konstrukcí, ES VUT, 1983 
B. Patzák: Elektronická verze p edná�ek p edm tu NAK1, 2012. 
J. Fish, T. Belytschko: A First Course in Finite Elements, Wiley, 2007 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Ocelové konstrukce pr myslových staveb 
Typ p edm tu Povinný (P) doporu ený ro ník / semestr 1/1 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Prof. Ing. Franti�ek Wald, CSc. 
Doc. Dr. Ing. Jakub Dolej� 

Stru ná anotace p edm tu  
V p edm tu se prohlubují znalosti pro navrhování stavebních ocelových nosných konstrukcí se zam ením zejména na 
pr myslové a energetické stavby. Podrobn  se probírají vlastnosti ocelí, jejich výb r pro nosné konstrukce, spolehlivost 
návrhu ocelových konstrukcí, stabilita a únosnost tla ených celistvých a len ných prut , stabilita nosník  p i ohybu, 
kroucení prut , únava, spoje, zásady navrhování ocelobetonových nosník  podle teorie pru�nosti a plasticity a 
tenkost nné, za studena tvarované prvky. Roz�i ují se rovn � znalosti v oblasti navrhování pr myslových hal, sto�ár , 
komín , technologických konstrukcí, le�ení, zásobník  a nádr�í. Absolventi získají schopnost aplikace navrhování 
ocelových konstrukcí pro pr myslové stavby. 

1. Konstruk ní ocel, spolehlivost návrhu, zatí�ení pr myslových staveb. 
2. Ta�ené a tla ené pruty, stabilita, vzp rná únosnost. 
3. Boulení pr ez  4. t ídy, len né pruty. 
4. Ohýbané nosníky, stabilita za ohybu, boulení ve smyku.  
5. 5 Ocelobetonové konstrukce 
6. Kroucení, kombinace namáhání, spoje. 
7. Únava ocelových konstrukcí. 
8. Pomocné konstrukce, le�ení. 
9. Halové stavby - je áby. 
10. St e�ní ztu�ení haly, vetknuté patky, ztu�ení st n. 
11. Sto�áry (VVN), v �e, komíny. 
12. Technologické konstrukce � stavby pro energetiku. 
13. Zásobníky, nádr�e. 

 
Informace ke kombinované nebo distan ní form  

Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Machá ek J., Studni ka J.: Ocelové konstrukce, VUT, 2011. 
Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn, 2010, 
438 p. 
Trahair, N.S., Bradford M.A., Nerthercot, D.A., Gardner, L.: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor 
& Francis, 2008, 490 p. 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Beton v extrémních podmínkách 
Typ p edm tu Povinný (P) doporu ený ro ník / semestr 1/1 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  5 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Petr �temberk, Ph.D. 
Ing. Radek �tefan 

Stru ná anotace p edm tu  
P edm t je zam en na problematiku vystavení betonu a betonových konstrukcí extrémním podmínkám a mimo ádným 
návrhovým situacím, a to jak v pr b hu výstavby, tak i b hem �ivotnosti konstrukce. P edm t navazuje na kurzy 
bakalá ského studia zam ené na navrhování betonových konstrukcí. 

1. Extrémní podmínky z hlediska výroby a prost edí, extrémní návrhové situace (vysoké a nízké teploty, po�ár, 
seismicita, radia ní zá ení) 

2. Vliv extrémních podmínek na vlastnosti betonu 
3. Vliv extrémních podmínek na vlastnosti výztu�e 
4. Návrhové p ístupy a opat ení z hlediska rizika vystavení nízkým teplotám 
5. Návrhové p ístupy a opat ení z hlediska rizika vystavení chemicky agresivnímu prost edí 
6. Návrhové p ístupy a opat ení z hlediska rizika vystavení vysokým teplotám a po�áru 
7. Návrhové p ístupy a opat ení z hlediska rizika vystavení výbuchu 
8. Návrhové p ístupy a opat ení z hlediska rizika vystavení nárazu 
9. Návrhové p ístupy a opat ení z hlediska rizika vystavení ú ink m seismicity 
10. Návrhové p ístupy a opat ení z hlediska rizika vystavení ú ink m radia ního zá ení (konstrukce v jaderných 

elektrárnách) 
11. Problematika navrhování masivních konstrukcí 
12. P íklady konstrukcí vystavených extrémním návrhovým situacím (stavby pro energetická za ízení, speciální 

konstrukce) 
13. Exkurze (po�ární zku�ebna, laborato e, betonárka,�) 

 
Informace ke kombinované nebo distan ní form  

Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Procházka, J. - �tefan, R. - Va�ková, J.: Navrhování betonových a zd ných konstrukcí na ú inky po�áru. Praha: VUT v 
Praze. 2010. 
Dhir, R.K. - McCarthy, M.J. - Newlands, M.D.: Concrete for extreme conditions. London: Thomas Telford. 2002. 
Podklady cvi ících 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Provoz jaderných za ízení 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 2P+1C hod. za týden 3 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny p edná�ek a 1 hodina cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
doc. Ing. Franti�ek Hezou ký 

Stru ná anotace p edm tu  
Organizace a ízení provozu a údr�by jaderných elektráren, dokumentace, provozní p edpisy a jejich kategorizace. 
P íprava spou�t ní jaderného bloku � první spou�t ní, p ípravná etapa spou�t cích prací, fyzikální spou�t ní, energetické 
spou�t ní. Informace o p ejímce energetických za ízení po montá�i, provedení záru ního m ení a prokazování spln ní 
garantovaných hodnot. Provoz energetického bloku jako celku. Zp soby nají�d ní a odstavování bloku a jednotlivých 
za ízení, výb r kritických míst a výpo et p ídavných teplotových pnutí, zp soby ízení bloku. Ochrana materiálu p i 
spou�t ní � mechanické a teplotní nap tí p i spou�t ní a odstavování bloku, ur ení p ípustného namáhání, výpo et 
p íslu�né rychlosti zm n teploty komponent, posuzování �ivotnosti komponent. Limitní provozní re�imy reaktoru � 
limity a podmínky bezpe ného provozu. Základní provozní re�imy � vazba parametr  primárního a sekundárního okruhu 
na výkonu, funkce provozu kompenzátoru objemu. Znovunají�d ní bloku. Plánované odstavení bloku. P echodové 
provozní re�imy. Poruchové provozní re�imy. Spolehlivost jaderných elektráren. Specifikace vstupních dat pro 
hodnocení provozní spolehlivosti a pro technickou diagnostiku vybraných za ízení. Údr�ba jadern  energetických 
za ízení. Metodika bilancování a hodnocení provozní ekonomie a ekologie. Vedení nezbytné provozní dokumentace. 
Provoz jaderných elektráren v elektriza ní soustav . 
 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Hezou ký, Ka ovský, Na o, Základy teorie provozních re�im  JE s tlakovodními reaktory, skriptum VUT, 2005 
Ibler, Provoz jaderných elektráren, Edi ní st edisko V�SE, 1987 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Seminá  z jaderné energetiky II 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 0P+1C hod. za týden 1 kredit  1 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 1 hodina cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et Forma výuky Cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Jitka Va�ková, CSc. 
Doc. Ing. Petr �temberk, Ph.D.  
Doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D. 
Doc. Ing. Radek �koda, Ph.D. 
Stru ná anotace p edm tu  
P edm t je v nován prezentacím student  zpracovaným z prostudované literatury (v decké a odborné asopisy, sborníky 
konferencí o stavbách pro energetiku, jaderné energetice), diskusím. Studenti by se tak m li nau it kritické interpretaci 
nových v deckých poznatk , získání p ehledu energetických staveb a za ízení, vylep�it své schopnosti prezentovat 
dosa�ené výsledky. Do výuky seminá  mohou být aktuáln  za azeny i p edná�ky odborník  z praxe i zahrani ních 
univerzit. Seminá  bude probíhat ve spolupráci s Fakultou strojní. 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Podklady cvi ících 
Sborníky konferencí 
Odborná literatura 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Ro níkový projekt II 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 0P+3C hod. za týden 3 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 3 hodiny cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et Forma výuky cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
Prezentace výsledk  projektu 

Vyu ující  
Doc. Ing. Petr �temberk Ph.D.,  
Ing. Radek �tefan, 
Doc. Ing. Luká� Vráblík Ph.D.,  
Prof. Ing. Franti�ek Wald, CSc., 
Doc. Dr. Ing. Jakub Dolej� 
Stru ná anotace p edm tu  
Navazuje na práci v p edm tu Ro níkový projekt I. Obsahuje podrobn j�í e�ení vybraných prvk  � analýzu chování, 
podrobn j�í rozbor zatí�ení, analýzu ú ink  zatí�ení, navrhování a výkresovou dokumentaci. 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Technické normy 
U�ivatelské p íru ky k software 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Betonové konstrukce energetických staveb 
Typ p edm tu Povinný doporu ený ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Luká� Vráblík, Ph.D. 

Stru ná anotace p edm tu  
P edm t navazuje na p edm ty bakalá ského studia z oblasti navrhování betonových konstrukcí a p edm t Beton 
v extrémních podmínkách. Obsahem výuky je navrhování prvk  a konstrukcí staveb pro energetiku v etn  po�adavk  na 
odolnost v mimo ádných návrhových situacích. 

1. Úvod, p ehled probírané látky, charakteristiky návrhu konstrukcí pro in�enýrské stavby 
2. Specifika návrhu energetických staveb -zatí�ení, mimo ádné situace - 1 
3. Specifika návrhu energetických staveb -zatí�ení, mimo ádné situace - 2 
4. Teorie návrhu a p sobení sko epinových konstrukcí 
5. Teorie návrhu a p sobení masivních betonových konstrukcí  
6. Základy navrhování speciálních konstrukcí - kontejmenty, turbostolice  
7. Základy navrhování speciálních konstrukcí - vysoké komíny, sto�áry 
8. Základy navrhování speciálních konstrukcí - chladící v �e 
9. Základy navrhování speciálních konstrukcí - úlo�i�t  jaderného odpadu, nádr�e na chladící vodu  
10. Základy navrhování speciálních konstrukcí - velkorozponové konstrukce, extrémn  zatí�ené konstruk ní prvky 
11. Sila, nádr�e, zásobníky 
12. Stavby vodního hospodá ství  
13. Shrnutí látky, exkurze 

 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Navrátil J.: P edpjaté betonové konstrukce, CERM, 2008 
Bangash, M.Z.H. Structures for Nuclear Facilities. Analysis, Sedign and Construction. Springer, 2011. 
Fintel, M. Hansbook of Concrete Engineering. CBS Publisher Distributors; 2. edition, 1986. 
R.K. Dhir, K.A. Paine, M.C. Tang. Role Of Concrete In Nuclear Facilities. Thomas Telford Publishing, 2005. 
Code Requirements for Nuclear Safety-Related Concrete Structures. 359M- 08, ACI, 2008. 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Konstrukce z p edpjatého betonu 
Typ p edm tu Povinný doporu ený ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Prof. Ing. Jan Vítek, CSc., FEng 

Stru ná anotace p edm tu  
1. Pricipy p edpjatého betonu, rozd lení nap tí v mezním stavu pou�itelnosti (MSP), mezní stav únosnosti (MSÚ), 

dráha p edpínací výztu�e a její vliv na namáhání nosníku, vyrovnání ú ink  zatí�ení. 
2. Historie p edpjatého betonu, materiály, vlastnosti a po�adavky, p sobení p edpjatých konstrukcí, výhody a 

nevýhody p edpjatých konstrukcí. 
3. Namáhání p edpjatého pr ezu, porovnání s namáháním �elezobetonu, p sobení ve stádiu I (bez trhlin) a ve 

stádiu II (s trhlinami). Soudr�nost p edpínací výztu�e a její vliv na rozd lení nap tí. P edpínání se soudr�ností a 
bez soudr�nosti, dopad na p sobení v MSP a v MSÚ. 

4. Technologie p edpínání, p edem a dodate n  p edpjatý beton, konstrukce kotvy, postup napínání, chyby p i 
napínání. Posuzování ú ink  posouvajících sil v MSP a MSÚ. 

5. áste n  p edpjatý beton, stupe  p edp tí, definice, navrhování áste n  p edpjatých konstrukcí, stupe  
p edp tí a spot eby výztu�e, p íklady uplatn ní 

6. Staticky neur ité p edpjaté konstrukce, vznik momentového dopl ku, jeho výpo et, výpo et ú ink  p edpínací 
výztu�e na konstrukci, výpo et konstrukce 

7. Deformace betonu, okam�ité a zpo�d né, dotvarování betonu a dal�í objemové zm ny na konstrukce, 
dotvarování a smr� ování betonu � postupy výpo tu, linearita dotvarování, princip superpozice 

8. Projevy objemových zm n na konstrukce, konstrukce nem nící statický systém b hem výstavby, dopad 
objemových zm n na deformace a rozd lení vnit ních sil, konstrukce m nící statický systém b hem výstavby a 
dopad objemových zm n na deformace a rozd lení vnit ních sil 

9. Metody výpo tu redistribuce namáhání vlivem objemových zm n, p ibli�né metody (teorie stárnutí, efektivní 
moduly a efektivní moduly závislé na stá í, relaxa ní metoda), numerické metody (metoda asové diskretizace), 
numerický model procesu výstavby, pou�ívané výpo etní programy 

10. Lokální problémy, kotevní oblasti, dodate n  p edpjatý beton, napjatost a vyztu�ování podkotevních oblastí, 
p edem p edpjatý beton � kotevní délky p edpínací výztu�e, volná p edpínací výztu� (bez soudr�nosti), 
posuzování mezní únosnosti u konstrukcí s volnými kabely 

11. Konstrukce z p edpjatého betonu � prefabrikované, �elezni ní pra�ce, vazníky a nosníky, dutinové stropní 
panely, mostní nosníky � výroba a vývoj 

12. Monolitické p edpjaté konstrukce � stropní konstrukce, nádr�e, in�enýrské konstrukce, mosty 
13. Shrnutí, p edpoklad vývoje p edpjatého betonu 
14.  

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Podklady p edná�ejícího 
Navrátil J.: P edpjaté betonové konstrukce, CERM, 2008 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Zakládání staveb 2 
Typ p edm tu Povinný (P) doporu ený ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Ing. Jan Kos, CSc 

Stru ná anotace p edm tu  
Výuka navazuje na p edm t Zakládání staveb bakalá ského studia a prohlubuje znalosti zejména v oblasti návrhu 
náro n j�ích základových konstrukcí a jejich e�ení numerickými metodami.  

1. Úvod � seznámení s náplní p edm tu. Podklady geotechnického návrhu, práce s Podrobnou IG mapou 1:5000. 
2. Rekapitulace zásad navrhování geotechnických konstrukcí dle Eurokódu 7-1 
3. Strukturní pevnost zemin, sednutí plo�ného základu na dn  hluboké stavební jámy 
4. Osov  zatí�ená pilota: numerické e�ení osam lé piloty v nelineárním modelu zeminy metodou �pilota na pru�ných 

podporách�, pilota ve skupin  
5. Osov  zatí�ená pilota: numerické e�ení osam lé a skupinové piloty MKP, modelování technologických vliv . 

Spolup sobení pilot se základovou deskou 
6. Vodorovn  zatí�ená pilota: výpo et tuhé piloty ve Winklerov  prost edí, numerické e�ení poddajné piloty 

metodou �závislých tlak �.  
7. Pa�ení stavebních jam: strukturní pevnost � meze tlaku v klidu, numerické e�ení metodou �závislých tlak �, 

mo�nost p ibli�ného stanovení kh, výpo et kh na základ  e�ení zm n napjatosti v okolí pa�ící konstrukce  
8. Pa�ení stavebních jam: výpo et metodou kone ných prvk , vhodné materiálové modely, ukázka aplikace 

po íta ového programu 
9. Pa�ení stavebních jam: výpo et metodou kone ných prvk  � ukázka aplikace po íta ového programu 

(pokra ování) 
10. Metody e�ení vyztu�ených svah  
11. Problematika zakládání sto�ár  elektrického vedení 
12. Zakládání p i rekonstrukcích budov 
13. Monitoring základových konstrukcí 

 
Informace ke kombinované nebo distan ní form  

Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Tur ek, P. a kol.: Zakládání staveb. Jaga, Bratislava 2005. ISBN 80-8076-023-3 

SN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - ást 1: Obecná pravidla. NI, Praha 2006. 
Day, R. W.: Geotechnical and Foundation Engineering. McGraw-Hill, New York 1999. ISBN 0-07-134138-2. 
Manuály po íta ových program : Plaxis, GEO5-Pa�ení posudek, GEO5-Deska. 
Studijní podklady na webových stránkách katedry geotechniky FSv VUT v Praze. 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Dynamika stavebních konstrukcí 1 
Typ p edm tu Povinn  volitelný (PV) doporu ený ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
Studenti p edm t zapisují povinn , pokud neabsolvovali v bakalá ském studiu 

Vyu ující  
Prof. Ing. Ji í Máca, CSc 

Stru ná anotace p edm tu  
Cílem p edm tu je seznámit studenty se základy dynamiky stavebních konstrukcí. Budou seznámeni s metodami e�ení 
vlastního a vynuceného kmitání soustav s jedním a více stupni volnosti.  

1. Dynamické zatí�ení, základní principy dynamiky 
2. Soustava s 1 stupn m volnosti � volné kmitání 
3. Soustava s 1 stupn m volnosti � vynucené kmitání 
4. Soustava s 1 stupn m volnosti � otá ivé kmitání, aplikace 
5. Soustava s n stupni volnosti � vlastní kmitání 
6. Soustava s n stupni volnosti � volné kmitání 
7. Soustava s n stupni  volnosti � vynucené kmitání 
8. Soustava s n stupni volnosti � p ibli�né metody e�ení, aplikace 
9. Tlumené kmitání 
10. Odezva na zatí�ení rázem 
11. Odezva na zatí�ení stroji 
12. Odezva na zatí�ení v trem 
13. Odezva na zatí�ení seizmicitou 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Máca J.: Dynamika stavebních konstrukcí 1, www p edná�ky, VUT v Praze, 2013 
Ba a, Plachý, Trávní ek: Dynamika stavebních konstrukcí, SNTL, Praha 1987 
Ba a: Dynamika stavebních konstrukcí v p íkladech, Skriptum VUT 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Po�ární návrh konstrukcí 
Typ p edm tu Povinn  volitelný (PV) doporu ený ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 3P+2C hod. za týden 5 kredit  5 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 3 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
Studenti p edm t zapisují povinn , pokud neabsolvovali v bakalá ském studiu 

Vyu ující  
Ing. Radek �tefan 
Prof. Ing. Franti�ek Wald, CSc. 
 
Stru ná anotace p edm tu  
P edm t se v nuje základ m po�ární bezpe nosti, modelování pr b hu po�áru a navrhování betonových, ocelových 
a ocelobetonových konstrukcí podle platných evropských norem a pasivní ochran  konstrukcí proti ú ink m po�áru 
s p ihlédnutím ke specifik m pr myslových staveb. 

1. Koncepce a legislativa po�ární bezpe nosti 
2. Základy po�ární prevence, evakuace a po�ární represe 
3. Po�ární bezpe nost stavebních objekt , ho lavost materiál , po�árn  technická za ízení 
4. Zatí�ení p i po�áru, modelování po�áru, lokální po�ár 
5. P estup a rozvoj tepla v konstrukci. 
6. Degradace materiál  za zvý�ené teploty 
7. � 8. Po�ární odolnost betonových konstrukcí 
9. Po�ární odolnost zd ných konstrukcí 
10. � 12. Po�ární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí. 
13. Po�ární odolnost d ev ných konstrukcí. 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Wald F. a kol., Výpo et po�ární odolnosti stavebních konstrukcí, VUT Praha, 2005. 
Buchanan A. H., Structural Design for Fire Safety, John Wiley and Sons, Chichester, 2003. 
Franssen J. M., Zaharia R., Design of Steel Structures Subjected to Fire, Background and Design Guide to Eurocode 3, 
University Liège, 2005. 
Lennon T., Moore D.B, Wang Y.C, Bailey C.G., Designer�s Guide to EN1991-1-2, EN1992-1-2, EN1993-1-2 and 
EN1994-1-2, Thomas Telford, London, 2007. 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Numerická analýza konstrukcí 2 
Typ p edm tu Povinn  volitelný (PV) doporu ený ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 14 týdn  hod. za týden 2+2 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Prof. Dr. Ing. Bo ek Patzák 

Stru ná anotace p edm tu  
Prohloubení poznatk  o metod  kone ných prvk , Geometrická a materiálová nelinearita, metody e�ení nelineárních 
problém , algoritmizace MKP. 

1. e�ení desek, Mindlinova a Kirchhoffova teorie, izoparametrická aproximace, silné a slabé e�ení pro 
tlustou desku 

2. ty úhelníkový prvek pro analýzu tlustých desek 
3. Modely pru�ného podlo�í (Winkler-Pasternak v model), kombinace s deskovým prvkem 
4. Rota n  symetrická úloha 
5. Trojrozm rný problém 
6. Úvod do nelineárních problém  
7. Geometrická nelinearita, míry deformace a nap tí, totální a aktualizovaná formulace, p íklad e�ení 

vzp radla 
8. Úvod do materiálové nelinearity, teorie plasticity, algoritmy návratu na plochu plasticity, algoritmická 

tuhost. 
9. Metody e�ení nelineárních problém , linearizace, metoda 59yen9 p ír stkem posunu, zatí�ení, metoda 

délky oblouku 
10. Newton-Raphsonova metoda, metoda délky oblouku, algoritmické aspekty e�ení nelineárních problém  
11. Algoritmizace MKP v prost edí Matlab 
12. � 13. Praktické aspekty modelování MKP: zahrnutí výztu�e, tuhá ramena, zav �ené uzly 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Z.Bittnar, J.�ejnoha: Numerické metody mechaniky 1, Vydavatelství VUT, 1992 
Z.Bittnar, J.�ejnoha: Numerické metody mechaniky 2, Vydavatelství VUT, 1992 
Z. Bittnar: Metody numerické analýzy konstrukcí, ES VUT, 1983 
B. Patzák: Elektronická verze p edná�ek p edm tu NAK2, 2012. 
J. Fish, T. Belytschko: A First Course in Finite Elements, Wiley, 2007 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Spolehlivost stavebních konstrukcí 
Typ p edm tu Povinn  volitelný (PV) doporu ený ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. 

Stru ná anotace p edm tu  
P edm t je v nován výpo tu spolehlivosti konstruk ních prvk  nebo jednodu��ích konstrukcí r znými metodami. Jsou 
studovány systémy únosnost-ú inek zatí�ení a systémy závislé na ase. 

1. Úvod do teorie pravd podobnosti a matematické statistiky 
2. Jednoduché systémy únosnost-ú inek zatí�ení, definice indexu spolehlivosti 
3. Metoda FORM (First Order Reliability Method) 
4. Metoda AFOSM (Advanced First Order Second Moment) 
5. Metoda AFOSM pro náhodné veli iny rozd lené podle jiného ne� normálního rozd lení 
6. Spolehlivost prvk  závislých na ase, intenzita poruch, frekvence poruch 
7. jednoduché systémy, azení prvk  paraleln  a sériov  
8. slo�it j�í systémy, metoda klí ového prvku 
9. Markovské systémy, p echodové pravd podobnosti, sestavení diferenciálních rovnic 
10. Markovské systémy - p íklady 
11. Zálohované systémy 
12. Simula ní metody (Monte Carlo, LHS) 
13. Popis nejistot, fuzzy ísla 

 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
D. Jaru�ková: Matematická statistika (skripta). Vydavatelství VUT. 
M. Holický: Zásady ov ování spolehlivosti a �ivotnosti staveb. Vydavatelství VUT, 1998. 
M. Holický, J. Marková: Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik. Vydavatelství VUT, 2005. 
S.S. Rao: Reliability-Based Design. McGraw-Hill, New York, 1992. 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Provozní stavy jaderných reaktor  
Typ p edm tu Povinn  volitelný (PV) dopor. ro ník / semestr 1/2 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny p edná�ek a 2 hodiny cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Ing. ubomír Sklenka, PhD. 
 

Stru ná anotace p edm tu  
Kinetika reaktor , zpo�d né neutrony, perioda reaktor , rovnice kinetiky, koeficienty reaktivity pro r zná reaktorová 
uspo ádání, teplotní koeficienty, teplotní zp tná vazba, stabilita reaktor , lineární a nelineární kinetika, reaktorová 
dynamika, asové chování podkritické soustavy, dlouhodobá kinetika, izotopické zm ny v palivu, vyho ení, �t pné 
produkty, xenon a samarium v provozu reaktoru, xenonové prostorové oscilace, vyho ívající absorbátory, lineární model 
reaktivity, vým na paliva v reaktoru, palivové cykly tlakovodních reaktor , optimalizace palivových cykl , provoz na 
výkonovém a teplotním efektu, fyzikální a energetické spu�t ní reaktoru, sklady a mezisklady vyho elého paliva, palivo 
typu MOX. 
Experimentální ov ení vybraných úloh z dynamiky p ímo na �kolním reaktoru VR-1, práce se simula ním programem 
BOKIN, programování rovnic v MAPLE, MATLAB. 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
He manský - Dynamika jaderných reaktor , do asná vysoko�kolská u ebnice, VUT, 1987 
He manský - Dynamika jaderných reaktor , vysoko�kolská skripta, VUT, 1990 
He manský - Teplotní koeficienty reaktivity, studie FTJF, 1967 
He manský - P echodové procesy ve �kolním reaktoru VR-1 � Vrabec, výzkumná zpráva, FJFI, 1983 
Sklenka - Provozní reaktorová fyzika, vysoko�kolská skripta VUT, 2001, Praha 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Jaderná bezpe nost 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 4C+0P hod. za týden 4 kredit  5 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 4 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D., 
Vybrané stat  Ing. Zden k K í� a Ing. Jozef Mi�ák, CSc. 

Stru ná anotace p edm tu  
Zaji�t ní jaderné bezpe nosti � definice, formulace úlohy, koncepce hloubkové ochrany, základní projektová havárie a 
její vývoj u nás i ve sv t . Inherentní, pasivní a aktivní zaji�t ní bezpe nosti. Prevence havárií v etn  preventivního 
odstavení reaktoru � havarijní neutronové a technologické signály a jejich len ní, hlavní nástroje prevence havárií, 
lidský initel. Ochrana aktivní zóny p i havárii � inherentní bezpe nostní charakteristiky, zaji�t ní elektrického napájení, 
zaji�t ní chlazení aktivní zóny, zaji�t ní napájení parního generátoru vodou. Ochrana �ivotního prost edí � hermetické 
kobky, hermetická budova reaktoru, systémy s potla ením tlaku, plnotlaké systémy, ostatní technologické systémy 
hermetických prostor . Celková dispozi ní koncepce jaderné výrobny páry. Analýza pom r  p i základní projektové 
havárii. Pravd podobnostní hodnocení rizika havárie jaderných energetických za ízení � Metoda stromu poruch a 
událostí, hlavní výsledky dosud provedených studií. Srovnání rizika jaderných energetických za ízení s jinými 
spole enskými riziky. Hlavní poznatky z dosavadních havárií (TMI-2, ernobyl). 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Podklady p edná�ejícího 
Kolektiv SUJB - vyhlá�ky a atomový zákon 
Kolektiv SUJB - bezpe nostní návod k jaderné bezpe nosti jaderných za ízení 
Kolektiv SUJB - Bezpe nosti jaderných za ízení, díl 6. - bezpe nost a provoz 
Doporu ení a metodické vyhlá�ky IAEA 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Projektování a ekonomika jaderných energetických za ízení 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 3P+2C hod. za týden 5 kredit  6 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 3 hodiny p edná�ek a 2 hodiny cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
doc. Ing. Radek �koda, Ph.D., 
Vybrané stat  Ing. Karel Bí�a 

Stru ná anotace p edm tu  
Vymezení základních pojm  investi ní a projek ní innosti, úloha projektanta, systémový p ístup, posuzování alternativ 
a optimalizace projektu. Posuzování technicko-ekonomické efektivnosti v energetice � aktualizace, reprodukce 
investi ních prost edk , len ní výrobních náklad  na elekt inu, kritéria ekonomické efektivnosti, hodnocení 
efektivnosti investic, oce ování energie. Základní pojmy v energetice � specifické vlastnosti energetických výroben, 
základní veli iny, ú innost, diagramy zatí�ení, m rná spot eba tepla. Základní koncep ní otázky projektování 
energetických výroben � optimální velikost jednotek a zálo�ního výkonu, krytí �pi ek, kritéria umis ování. Základní 
technologická schémata jaderných energetických za ízení s r znými typy reaktor  chlazenými plynem, vodou, vroucí 
vodou, sodíkem, vysoce oh átým plynem. Základní technologické schéma primárního a sekundárního okruhu jaderných 
energetických za ízení s reaktory typu VVER � hlavní strojní komponenty a systémy, elektroza ízení a zaji�t ní vlastní 
spot eby bloku. 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Podklady p edná�ejících 
Dub�ek, Projektování jaderných centrál (p edev�ím s reaktory VVER), Edi ní st edisko VUT Brno, 1987 
Karták, Projektování tepelných centrál, Edi ní st edisko VUT, 1983 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Seminá  z jaderné energetiky III 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 0P+1C hod. za týden 1 kredit  1 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 1 hodina cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et Forma výuky Cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Jitka Va�ková, CSc. 
Doc. Ing. Petr �temberk, Ph.D.  
Doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D. 
Doc. Ing. Radek �koda, Ph.D. 
Stru ná anotace p edm tu  
P edm t je v nován prezentacím student  zpracovaným z prostudované literatury (v decké a odborné asopisy, sborníky 
konferencí o stavbách pro energetiku, jaderné energetice), diskusím. Studenti by se tak m li nau it kritické interpretaci 
nových v deckých poznatk , získání p ehledu energetických staveb a za ízení, vylep�it své schopnosti prezentovat 
dosa�ené výsledky. Do výuky seminá  mohou být aktuáln  za azeny i p edná�ky odborník  z praxe i zahrani ních 
univerzit. Seminá  bude probíhat ve spolupráci s Fakultou strojní. 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Podklady cvi ících 
Sborníky konferencí 
Odborná literatura 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Ro níkový projekt III 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 0P+3C hod. za týden 3 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 3 hodiny cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et Forma výuky Cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
Prezentace výsledk  projektu 

Vyu ující  
Doc. Ing. Petr �temberk, Ph.D.,  
Ing. Radek �tefan, 
Doc. Ing. Luká� Vráblík, Ph.D.,  
Prof. Ing. Franti�ek Wald, CSc., 
Doc. Dr. Ing. Jakub Dolej�, 
Prof. Ing. Ji í Máca CSc, 
Prof. Dr. Ing. Bo ek Patzák 
Doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. 
Stru ná anotace p edm tu  

e�ení specifického problému zam eného na téma diplomové práce. Obsahuje re�er�i problematiky, rozbor metod 
e�ení, úvodní výpo ty a zhodnocení výsledk , vyty ení cíl  diplomové práce. 

 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Technické normy 
U�ivatelské p íru ky k software 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Dynamika stavebních konstrukcí 2 
Typ p edm tu Povinný (P) doporu ený ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Prof. Ing. Ji í Máca, CSc. 

Stru ná anotace p edm tu  
Cílem p edm tu je prohloubit znalosti student  v oblasti dynamiky stavebních konstrukcí. Budou seznámeni se 
metodami základními metodami e�ení vlastního a vynuceného kmitání soustav s v t�ím po tem stup  volnosti a 
výpo tem odezvy na dynamická zatí�ení. 

1. Základní úlohy dynamiky. 
2. Útlum stavebních konstrukcí a systém . 
3. Metoda kone ných prvk  v dynamice konstrukcí. 
4. e�ení vlastního kmitání pomocí MKP. 
5. e�ení vynuceného kmitání pomocí MKP. 
6. Kmitání soustav se spojit  rozd lenou hmotou. 
7. Interakce konstrukce a podlo�í 
8. Odezva na zatí�ení stroji.  
9. Odezva na zatí�ení výbuchem. 
10. Odezva na zatí�ení rázem. 
11. Odezva na zatí�ení technickou seizmicitou. 
12. Odezva na zatí�ení zem t esením. 
13. Odezva na zatí�ení v trem. 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Máca, J.: Dynamika stavebních konstrukcí 2, www p edná�ky, VUT v Praze, 2012. 
Bittnar, Z. � �ejnoha, J.: Metody numerické mechaniky 1, Nakladatelství VUT v Praze, 1992. 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Po�ární odolnost staveb pro energetiku 
Typ p edm tu Povinný (P) doporu ený ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  4 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Prof. Ing. Franti�ek Wald, CSc. 
Ing. Radek �tefan 
 
Stru ná anotace p edm tu  
P edm t je zam en problematiku po�ární odolnosti konstrukcí staveb pro energetiku, zejména jaderných elektráren. 
Výuka navazuje na základní p edm t v novaný po�ární odolnosti konstrukcí, pokud tento p edm t studenti 
neabsolvovali v pr b hu bakalá ského studia, zapí�í ho jako povinn  volitelný.  

1. Navrhování konstrukcí na ú inky po�áru, specifika staveb pro energetiku 
2. Po�ární bezpe nost výrobních objekt . 
3. Po�ární bezpe nost jaderných za ízení. 
4. Po�árn  technická za ízení 
5. Pokro ilé modely po�áru 
6. Transportní procesy v materiálech vystavených po�áru 
7. Vliv vysokých teplot na vlastnosti materiálu, fyzikální a chemické procesy v materiálech 
8. Ochranné matriály, ochranné vrstvy 
9. Pokro ilé modely pro betonové konstrukce. 
10. Pokro ilé modely pro ocelové konstrukce  
11. Pokro ilé modely pro d ev né konstrukce 
12. Po�adavky na celistvost a návrh robustních konstrukcí 
13. Ostatní mimo ádná zatí�ení a extrémní situace (výbuch, ionizující zá ení, zem t esení) 

 
Cvi ení se zam í na po�árn  bezpe nostní za ízení, lokální po�ár, p estup tepla do konstrukce a pokro ilý návrh 
konstrukce vystavené po�áru. 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Kupilík V., Konstrukce pozemních staveb. Po�ární bezpe nost staveb, 195 s., ISBN 978-80-01-04291-5. 
Wald a kol, Výpo et po�ární odolnosti stavebních konstrukcí, VUT v Praze 2005, ISBN 80-01-03157-8 . 
Procházka, J. - �tefan, R. - Va�ková, J.: Navrhování betonových a zd ných konstrukcí na ú inky po�áru. Praha: VUT v 
Praze. 2010. 
Wang Y., Burgess I., Wald F., Gillie M., Performance Based Fire Engineering of Structures, CRC Press 2012, ISBN: 
978-0-415-55733-7. 
R.K. Dhir, K.A. Paine, M.C. Tang. Role Of Concrete In Nuclear Facilities. Thomas Telford Publishing, 2005. 
fire.fsv.cvut.cz/vzdelavani 
www.difisek.eu  
fire.fsv.cvut.cz/fracof 
steel.fsv.cvut.cz/Access_Steel_CZ 
 
 
 
 
 

http://www.difisek.eu
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Stavby pro vodní energetiku 
Typ p edm tu Povinn  volitelný (PV) doporu ený ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 2P+2C hod. za týden 4 kredit  5 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny cvi ení a 2 hodiny p edná�ek týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc 

Stru ná anotace p edm tu  
1. Vzdouvací stavby 
2. Základy navrhování, výstavby a provozu p ehrad, vazby k okolnímu prost edí 
3. Ú el p ehrady, nádr�, hospoda ení s vodou, podklady pro navrhování 
4. Zakládání p ehrad 
5. Konstruk ní uspo ádání hráze, materiály a technologie, p íslu�enství p ehrad 
6. Bezpe nost, rizika a poruchy p ehrad, provoz p ehrad a technickobezpe nostní dohled 
7. Úloha p ehrad v protipovod ové ochran  
8. Vodní elektrárny (VE) na p ehradách, stavební a technologické p íslu�enství VE 
9. Stavby pro strojovny vodních elektráren; 
10. Vtoky do hydraulických systém  VE, tlakové a beztlakové p ivad e 
11. Dynamické jevy v systémech VE - stroje, voda, vzduch 
12. Extrémní zatí�ení a havárie systém  VE 
13. P ehradní výstavba, budoucnost výstavby p ehrad � bezpe nost, opravy, modernizace a rekonstrukce 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Bro�a V., Satrapa L.: Hydrotechnické stavby 10, ED VUT, Praha, 1992 
Bro�a V., Satrapa L.: Hydrotechnické stavby 20, P ehrady, ED VUT, Praha, 2000 
Bro�a V., Satrapa L.: Navrhování p ehrad, ED VUT, Praha, 2000 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Termohydraulika jaderných reaktor  I 
Typ p edm tu Povinn  volitelný (PV) dopor. ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 2C+2C hod. za týden 4 kredit  5 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny p edná�ek a 2 hodiny cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D. 
 

Stru ná anotace p edm tu  
Vývin tepla v reaktorech. Formy uvoln né energie, základní tepelné charakteristiky palivového elementu a aktivní zóny. 
Prostorové rozlo�ení vývinu tepla a sou initele vyrovnání tepla v aktivní zón . Vliv absorp ních element  na prostorové 
rozlo�ení vývinu tepla. Zbytkový vývin tepla po odstavení reaktoru. Chemická reakce povlaku s vodní parou jako zdroj 
tepla. P enos tepla v reaktorech - rovnice vedení tepla, vedení tepla v palivových elementech a v povlaku, sdílení tepla 
v meze e mezi palivem a povlakem, p estup tepla do chladiva p i jednofázovém a dvoufázovém proud ní. Jednofázové 
proud ní (základní zákony, nucená a p irozená konvekce). Dvoufázové proud ní (základní charakteristiky, krize varu 1. 
a 2. druhu, kritická hustota tepelného toku, blánový var). Rozlo�ení teplot v palivovém kanále - stacionární p enos 
(energetická rovnice chladiva, teploty povlaku a paliva, nestacionární p enos obecn  (rovnice nestacionárního vedení 
tepla � analytické e�ení, p ibli�né e�ení, numerické e�ení). Nestacionární p enos tepla v palivovém kanále (teplotní. 
zpo�d ní palivového kanálu, numerické e�ení). 
 
 
 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
He manský , Termo-mechanika jaderných reaktor , Academia Praha, 1986 
Todreas, Kazimi, Nuclear Systems I, Taylor and Francis, 1993 
Podklady p edná�ejícího 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Fyzika jaderných reaktor  
Typ p edm tu Povinn  volitelný (PV) dopor. ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 3P+2C hod. za týden 5 kredit  6 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 3 hodiny p edná�ek a 2 hodiny cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Doc. Ing. Radek �koda, Ph.D. 
Vybrané stat  Ing. en k Svoboda 

Stru ná anotace p edm tu  
Základy jaderné fyziky � atom, atomové jádro, stabilita jader, radioaktivita, jaderné reakce, vazebná energie, uvol ování 
energie p i jaderných reakcích s neutrony, ú inné pr ezy. �t pná et zová reakce � vzorec ty  sou initel , kriti nost, 
reaktivita, zásady ízení reaktivity, perioda reaktoru, význam zpo�d ných neutron . Bilance neutron  v reaktoru. 
Transportní rovnice. Difúze neutron  � difúzní zákon. Difúzní únik neutron  z jednotky objemu. Extrapolovaná délka. 
Difuzní délka. Zpomalování neutron  � mechanismus pru�ných srá�ek, ztráta energie p i jedné srá�ce. Zákon rozptylu, 
st ední logaritmický dekrement energie. Modera ní schopnost, základní moderátory, pravd podobnost vyhnutí se 
rezonan nímu pohlcení. Fermiho rovnice stárnutí, prostorov  energetické rozd lení hustoty tepelných neutron . Kritický 
stav holého homogenního reaktoru � materiálový parametr, pravd podobnost úniku neutron  z kone ného reaktoru, 
geometrický parametr reaktoru. Spektrum neutron  v reaktoru � �t pné neutrony, brzdící se neutrony, tepelné neutrony, 
Termalizace neutron , st ední ú inný pr ez pro grupu tepelných neutron . Kritický stav vícepásmového homogenního 
reaktoru s reflektorem � grupová metoda výpo tu, modifikovaná difúzní rovnice, grupové konstanty, výhody pou�ití 
reflektoru. Výpo et základních parametr  aktivní zóny pro homogenní i heterogenní uspo ádání � optimální m í� 
reaktoru. Kritický stav heterogenního reaktoru � homogeniza ní metoda, heterogeniza ní metoda. Celkový postup p i 
fyzikálním návrhu aktivní zóny reaktoru. Krátkodobá kinetika a ízení reaktoru � rovnice reaktorové kinetiky, kinetika 
s negativní a pozitivní reaktivitou, vliv ídících ty í na reaktivitu, vliv parametr  reaktoru na reaktivitu, teplotní, 
výkonové a dal�í koeficienty reaktivity, zp tná vazba, inherentní bezpe nost, rychlé odstavení reaktoru. Dlouhodobá 
kinetika reaktoru � rovnová�ná otrava reaktoru, zm ny izotopického slo�ení paliva, vyho ívání a zestruskování paliva, 
dlouhodobé zm ny a kompenzace reaktivity, doba kampan , vliv vým ny paliva na vyho ení, strategie vým ny paliva, 
nerovnová�ná otrava reaktoru, jodová jáma, xenonové oscilace, provozní reaktorová fyzika. 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Henry, Nuclear Reactor Analysis, ISBN 0-262-08081-8 
Podklady p edná�ejícího 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Vodní hospodá ství 
Typ p edm tu Povinn  volitelný (PV) dopor. ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 2P+1C hod. za týden 3 kredit  3 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu 2 hodiny p edná�ek a 1 hodina cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
Ing. Václav �elezný 
 

Stru ná anotace p edm tu  
Úloha vody a vodní páry v jaderném energetickém za ízení. Po�adavky na kvalitu vody v jednotlivých okruzích, na 
p ídavnou a napájecí vodu, na chladící vodu atd. Vlastnosti vody charakterizující vhodnost u�ití pro daný ú el: pH, 
solnost, m rná elektrická vodivost, tvrdost, alkalita, koncentrace soli, O2, CO2, SiO2, m rná radioaktivita. Nerozpustné 
hrub  disperzní a koloidní tuhé látky tvo ící nepravé roztoky � jejich odstra ování, p edúprava, filtrace, srá�ecí reakce, 
flokulace, i ení � principy, technologické za ízení a provoz. Rozpustné tuhé látky (soli) � celkový obsah (koncentrace 
hmotnostní, molární, m rná elektrická vodivost, solnost) � kategorie soli podle rozpustnosti ve vod  a pá e a chování p i 
varu. Hodnota pH � koncentrace vodíkových iont , alkalita. Tvrdost vody (kotelní vodní kámen) � zm k ování 
srá�ecími reakcemi, sodíkovými katexy, dekarbonizace, odstra ování anion  Cl- a SO4

- -, Mn+ + a Fe+ + +. Kysli ník 
k emi itý a slou eniny k emíku � rozpou�t ní v pá e, rozpou�t cí sou initel, vliv tlaku, desilikace, vlastnosti SiO. 
Deionizace a demineralizace vody � princip, schéma stanice. Ionexy (ionexové filtry), jejich vlastnosti, druhy, 
regenerace, navrhování rozm r  a provoz, azení liniové a okru�ní, spot eba regenera ních látek, vlastnosti d le�ité pro 
provoz. Plyny ve vod  � Henryho zákon,. Odply ování fyzikální (vakuové a termické), chemické, (dávkování 
desoxida ních solí, plynových inidel, redoxm ni e). Návrh termického odply ovánu. Ur ení spot eby hydrazinu p i 
odply ování. i�t ní a úprava vody v primárním okruhu a v úlo�i�ti palivových lánk . P íprava p ídavné napájecí vody 
Likvidace radioaktivních ionex  a tekutého radioaktivního odpadu. Chemická dekontaminace. Odparky (typy, funkce, 
pou�ití, návrh a tepelný výpo et). Borové hospodá ství. Ztrata vody v sekundárním okruhu � odkal, odluh, úprava 
kondenzátu. Úprava chladicí vody pro kondenzátor. Alkalizace, dekarbonizace, o kování. Radiolýza vody � podstata 
vzniku, ovliv ující faktory. Zahu� ování a likvidace tekutých radioaktivních odpad . Koroze v jaderných energetických 
za ízeních. Typy a formy koroze. Faktory ovliv ující intenzitu koroze. Ochranná protikorozní oxidická vrstva. Inhibitory 
a pasivátory. 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
erný, Vodní hospodá ství jaderných centrál, Edi ní st edisko VUT, 1990 

Bár, Vodní hospodá ství jaderných centrál, Edi ní st edisko VUT Brno, 1988 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Materiály pro jaderná energetická za ízení 
Typ p edm tu Povinn  volitelný  (PV) dopor. ro ník / semestr 2/3 
Rozsah studijního p edm tu 3P+1C hod. za týden 4 kredit  5 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu  
Zp sob zakon ení Zápo et, zkou�ka Forma výuky P edná�ky, 

cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
doc. Ing. Ji í Janovec, CSc. 
Ing. RNDr., Dr. Anna Hojná 

Stru ná anotace p edm tu  
Úkoly materiálové oblasti vyplývající z rozvoje jaderné energetiky, technický a ekonomický význam materiál  v jadern  
energetických za ízeních. Dopln ní nezbytných poznatk  z fyzikální metalurgie � základy termodynamiky kovových 
soustav, interakce m í�kových poruch, degrada ní procesy: únava, creep, k ehkolomové chování. Interakce reaktorového 
zá ení s krystalovou m í�í � druhy a pravd podobnost interakcí, podstata a projevy hlavních druh  radia ního po�kození: 
radia ní zpevn ní, zk ehnutí, creep, koroze, atd. Regenerace radia n  po�kozeného materiálu. Základní fyzikáln  
metalurgické vlastnosti reaktorových materiál  � po�adavky na tyto materiály: jaderná paliva � anisotropie vlastností, 
rozm rové a tvarové zm ny p i tepelném cyklování a oza ování. Smysl a mo�nost legování. Kovová a keramická paliva 
� výhody a nevýhody z metalurgických hledisek. Konstruk ní materiály pro práci v aktivní zón  reaktoru � hlavní 
po�adavky na mechanické a dal�í vlastnosti, vymezení sou asných mo�ností a dal�í perspektivy. Nejd le�it j�í 
pou�ívané materiály (ocel, zirkon). Materiály povlak  palivových element  � perspektivní mo�nosti. Ostatní reaktorové 
materiály � nejd le�it j�í fyzikáln  metalurgické po�adavky na moderátory, chladiva zejména tekuté kovy), absorbátory 
a na stínící materiály. Hlavní materiálové a technologické problémy nejd le�it j�ích � zejména tlakových � komponent 
jaderných energetických za ízení. Reaktorová nádoba: hlavní po�adavky na základní materiál, namáhání a stárnutí 
nádoby, základní technologické problémy výroby, zkou�ky a kontroly kvality p i výrob  i p i provozním vyu�ívání. 
Sva ování, k ehkolomová problematika, koroze. Nádoby reaktor  chlazených tekutými kovy. Ostatní tlakové 
komponenty primárního okruhu (potrubí, armatury vým níky). Význam materiál  a technologie pro zaji�t ní jaderné 
bezpe nosti � po�adavky na kvalitu a její zaji�t ní, individuální programy zaji�t ní jakosti, hlavní metody zkou�ek, 
hodnocení zbytkové �ivotnosti. 
 

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment, Vol. 10A, Nuclear Materials I., B. R. Frost, 1994 
Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment, Vol. 10B, Nuclear Materials II., B. R. Frost, 1994 
Hriv ák, Materiály jadrových zariadení, Edi né st edisko SV�T v Bratislav , 1987 
KURSA, M., KUCHA , L.: Kovy jaderných reaktor . V�B Ostrava, 1984, 399 s. 
Podklady p edná�ejících 
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D � Charakteristika studijního p edm tu 
Název studijního p edm tu Diplomová práce 
Typ p edm tu Povinný (P) dopor. ro ník / semestr 2/4 
Rozsah studijního p edm tu 14 týdn  hod. za týden 0+24 kredit  30 
Jiný zp sob vyjád ení rozsahu Samostatná práce a konzultace, odpovídá 24 hodin cvi ení týdn  
Zp sob zakon ení Zápo et Forma výuky Cvi ení 
Dal�í po�adavky na studenta  
 

Vyu ující  
 

Stru ná anotace p edm tu  
Student se v nuje e�ení své diplomové práce pod vedením vedoucího práce a p ípadných díl ích konzultant  

Informace ke kombinované nebo distan ní form  
Rozsah konzultací (soust ed ní)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zam ení individuálních prací student  a zp sob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pom cky  
Technické normy 
U�ivatelské p íru ky k software 
Literatura dle pokyn  vedoucího diplomové práce 
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