
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Konstruktivní geometrie 1 (101KOG1) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4 kreditů 6 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+2c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Promítací metody: Axonometrie, typy axonometrií, přímé metody, zářezová metoda. Skicování. 
Perspektiva, lineární perspektiva – metody pro skicování a rýsování. Principy rovnoběžného 
osvětlení,  osvětlení těles, metoda zpětných světelných paprsků. Křivky, jejich matematický popis, 
zvl. parametrický, průvodní trojhran a křivost. Šroubovice, její průmět a průvodní trojhran.Kvadriky, 
jejich klasifikace, zobrazení a aplikace. Geometrické metody fotogrammetrie. Ukázky aplikací 
vybraných ploch a  problémy užití ploch v praxi, ukázky dalších témat pro následující předmět 
KOG2.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Černý, J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, Vydavatelství ČVUT, 1998  
[2] Černý, J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie 10, Vydavatelství ČVUT, 2000 
[3] Bohne E., Klix W.D.: Geometrie – Grundlagen für Anwendungen, Fachbuchverlag Leipzig – 
Köln, 1995  
[4] Kadeřávek, F., Klíma, J., Kounovský, J.: Deskriptivní geometrie I, II, JČMF, 1932.  

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Konstruktivní geometrie 2  (101KOG2) 
Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 0+2 hod. za týden 2 kreditů 1 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení Klasifikovaný zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
RNDr. Pultarová Ivana, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Principy geometrického osvětlení: Osvětlení v promítacích metodách, osvětlení dutin. Technické 
osvětlení na vodorovnou a svislou rovinu. Osvětlení architektonických prvků a osvětlení interieru. 
Plochy: Vytvořující principy vybraných ploch architektonické praxe. Prostředky modelování křivek 
a ploch v softwarech. Semestrální projekt – komplexní geometrický návrh kompozice.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Černý, J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, Vydavatelství ČVUT, 1998  
[2] Bohne, E., Klix, W., D.: Geometrie – Grundlagen für Anwendungen, Fachbuchverlag Leipzig – Koln, 1995  
[3] Kadeřávek, F., Klíma, J., Kounovský, J.: Deskriptivní geometrie I, II, JČMF, 1932. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Matematika 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+2c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. RNDr. Petr Kučera, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Lineární algebra a aplikace. Analytická geometrie v prostoru. Vektorový prostor – pojem, lineární závislost a 
nezávislost, báze, dimenze, příklady. Matice – zavedení, operace s maticemi, hodnost matice, inverzní matice. 
Soustavy lineárních rovnic – homogenní a nehomogenní soustavy, Gaussova eliminace, iterační metody. 
Determinanty – determinant 2. a 3. řádu, determinant n-tého řádu. Cramerovo pravidlo. Diferenciální počet. 
Posloupnosti, limita posloupnosti. Pojem funkce, základní elementární funkce, inverzní a složená funkce. 
Limita, spojitost, Weierstrassova a Bolzanova věta, asymptoty grafu funkce. Derivace a její výpočet, 
geometrický a fyzikální význam derivace, derivace vyšších řádů. Monotonie a konvexita funkce, extrémy 
funkce a inflexní body, L´Hospitalovo pravidlo. Taylorova věta. Přibližné řešení rovnic, interpolace a 
aproximace, MNČ . 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1]  Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody, skriptum ČVUT, 2002 
[2]  Bubeník, F., Zindulka, O.: Matematika 1, skriptum ČVUT, 2005  
[3]  Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 1. Příklady, skriptum ČVUT, 2005  
[4]  Rektorys, K.: Přehled užité matematiky, Prométheus, 1995 
[5]  Rektorys, K.: Co je a k čemu je vyšší matematika, Academia, 2001 
 
 
 
 
 
 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Matematika 2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+2c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. RNDr. Petr Kučera, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Integrální počet. Primitivní funkce, neurčitý integrál, integrační metody, příklady. Určitý integrál – 
Riemannův integrál, aplikace v geometrii a ve fyzice. Nevlastní integrál – základní informace, 
zavedení, příklady. Pojem funkce více proměnných, parciální derivace, funkce zadané implicitně, 
křivky a plochy zadané implicitně, geometrické aplikace. Extrémy – lokální, vázané a absolutní 
extrémy. Obyčejné diferenciální rovnice. Obyčejné diferenciální rovnice – motivační úlohy, základní 
pojmy, Cauchyho úloha. Rovnice se separovanými proměnnými, lineární diferenciální rovnice 1. 
řádu. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty vyšších řádů homogenní, 
nehomogenní -speciální pravá strana. Vybrané aplikace obyčejných diferenciálních rovnic. Eulerova 
metoda, metoda Runge-Kutta 4. řádu. Ukázka matematického softwaru (CV, 1 cv).                               

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1]  Bubeník, F.: Matematika 2,  skriptum ČVUT, 2006 
[2]  Bubeník, F, Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody, skriptum ČVUT, 2002 
[3]  Budínský, B., Charvát, J.:  Matematika I – část 2, skriptum ČVUT 
[4]  Budínský, B., Charvát, J.:  Matematika II,  skriptum ČVUT 
[5]  Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2,  sbírka příkladů, skriptum ČVUT, 2006 
[6]  Charvát, J., Hála, M., Šibrava, Z.: Příklady k Matematice 1, skriptum ČVUT  
[7]  Charvát, J., Hála, M., Kelar, V., Šibrava, Z.: Příklady k Matematice 2. Skriptum ČVUT  
[8]  Rektorys, K.: Přehled užité matematiky, Prométheus, 1995  
[9]  Rektorys, K.: Co je a k čemu je vyšší matematika, Academia, 2001 

 
 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Matematika 3 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p +2c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. RNDr. Petr Kučera, CSc.. 

Stručná anotace předmětu  
Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu, vlastní čísla a vlastní funkce okrajových 
úloh, řešitelnost okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu s nenulovou pravou 
stranou. Lineární diferenciální operátor odvozený od okrajových úloh druhého řádu, symetrické, pozitivní a 
pozitivně definitní operátory. Funkcionál energie a variační princip. Dvojný a trojný integrál, Fubiniova věta. 
Substituce v násobných integrálech. Aplikace dvojného a trojného integrálu. Křivkový integrál 1. a 2. druhu, 
aplikace.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1]  Budínský, B., Charvát, J.:  Matematika II, skriptum ČVUT 
[2]  Bubeník, F, Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody, skriptum ČVUT, 2002  
[3]  Charvát, J., Hála, M., Kelar, V., Šibrava, Z.: Příklady k Matematice 2, skriptum ČVUT  
[4]  Rektorys, K.: Přehled užité matematiky, Prométheus, 1995 
[5]  Šibrava Z.: Příklady k Matematice 3, katedra matematiky FSv ČVUT, 2004 
[6]  Zindulka O.:  Matematika 3, Fakulta stavební, 1. vydání, duben 2007 
[7]  Zindulka O.:  Funkce více proměnných, katedra matematiky FSv ČVUT, 2004 
[8]  Zindulka O.:  Vektorová pole, ČVUT, Praha, 1999 
 
 
 
 
 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Základy informatiky  (101YZA) 
Typ předmětu Povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 0+2 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
RNDr. Pultarová Ivana, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Základní seznámení s prací na osobních počítačích, možnosti jejich využití v rámci studia. Základní 
orientace v hardware. Uživatelské rozhraní operačního systému. Služby sítě Internet: elektronická 
pošta, přenos souborů, vzdálené připojení, WWW. Základy tvorby webových stránek.Tvorba 
technického textu. Tabulkový procesor (např. MS Excel): tabulkové operace, funkce, grafy, 
technické výpočty, databázové zpracování informací, tvorba maker. Matematický software (např. 
Mathematica, Maple, Matlab): symbolické výpočty (derivování, integrování, řešení rovnic a soustav 
lineárních rovnic,...), numerické výpočty, 2D a 3D grafy. Základy algoritmizace a programování 
jednoduchých technických úloh.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Kosek, J.: HTML - tvorba dokonalých WWW stránek. Grada Publishing 1998.  
[2] Wolfram, S.: The Mathematica Book, Cambridge University Press, 1999.  
[3] I. Pultarová, M. Pultar: Úvod do systému Windows 2000. Doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT 2000 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Fyzika (102FYZA) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 3+1 hod. za týden 4 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 3p+1c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. 
Prof. RNDr. František Vodák, DrCs. 

Stručná anotace předmětu  
 
Mechanika hmotných bodů a deformovatelných těles. 
Diskrétní a spojitý model látek. 
Pohyb hmotného bodu. 
Kmitání. 
Pohyb tuhého tělesa. 
Deformace materiálu. 
Elastické vlny. 
Akustika. 
Hydromechanika 
Termodynamika 
Přenos tepla 
Přenos látky. 
 
Cvičení má charakter početních seminářů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Kapičková O., Vodák F.: Fyzika 10 - Mechanika, ČVUT Praha 2000  
[2] Kapičková O., Vodák F.: Fyzika 20 - Termodynamika, ČVUT Praha 1998  
[3] Drchalová J.: Fyzika 10 - Příklady, ČVUT Praha 2001 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Fyzikální praktikum (102YFYP) 
Typ předmětu Povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 0+2 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z Forma výuky laboratorní 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof. Mgr. Jan Toman, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  
Na praktických laboratorních úlohách si studenti osvojí potřebné dovednosti pro měření základních 
fyzikálních veličin a materiálových parametrů (zjišťování elastických a deformačních vlastností 
stavebních materiálů a konstrukcí, měření hluku a vibrací konstrukcí, spektrální propustnost a 
odrazivost materiálů, fotometrické parametry světelných zdrojů, měření termofyzikálních parametrů 
stavebních materiálů), které jsou důležité pro určování spolehlivosti a jakosti - hlavně v oblasti 
posuzování stavebních konstrukcí a materiálů. Důraz je kladen na modernizaci měření a využití 
elektrických metod pro měření neelektrických veličin, což usnadňuje počitačové zpracování 
naměřených výsledků. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Toman J., Semerák P.: Fyzika 10 - Praktická cvičení, ČVUT Praha 2001  
[2] Michalko, O. – Mikš, A. – Semerák, P. – Klečka, T.: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů. ČVUT 
1998  
[3] Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1967. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Letní výcvikový kurz 
Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 0+2 hod. za týden 2 kreditů 0 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Dle daného sportu – viz seznam členů katedry K11123 na 
http://klobouk.fsv.cvut.cz/~k103/htm/lide.php 

Stručná anotace předmětu  
Letní výcvikový kurz je doplněním výuky tělesné výchovy o získání specifických pohybových 
vlastností a dovedností především v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit v přírodě. Náplň 
výuky tvoří teoretická i praktická výuka např. windsurfingu, turistiky, cykloturistiky, vodní turistiky, 
vysokohorské turistiky a prohloubení dalších sportů jako tenisu, plavání, softbalu, atd. 

Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT připravuje cca 20-25 běhů LVK pro celou Stavební fakultu ČVUT. Student si 
kurz vybere podle svého zájmu, je povinen ho absolvovat nejpozději do konce 2.ročníku.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Dle daného druhu sportu 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Tělesná výchova 1 až 4 (103TV1,…4) 
Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/1 

1/2 
2/3 
2/4 

Rozsah studijního předmětu 0+2 hod. za týden 2 kreditů 0 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Dle daného sportu – viz seznam členů katedry K11123 na 
http://klobouk.fsv.cvut.cz/~k103/htm/lide.php 

Stručná anotace předmětu  
Tělesná výchova na vysoké škole rozvíjí pohybové schopnosti a motoriku studentů se zřetelem na 
jejich sedavý způsob zaměstnání a převážně intelektuální činnost.Z tohoto hlediska má i význam 
kompenzační a regenerační. Výuka probíhá v těchto druzích sportů:basketbal, volejbal, fotbal, malá 
kopaná, tenis, stolní tenis, kanoistika, plavání, kondiční kulturistika, aerobik, squash, florbal. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Dle daného druhu sportu 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Cizí jazyk (odborný) 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 0+2 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
PhDr.Stanislava Kasíková, 
Doc.PhDr.Milan Malinovský,CSc., 
PhDr.Violetta Sedláková, 
Mgr.Hana Horká,  
Mgr. Iva Kocourková, 
Mgr.Petra Martincová, 
Mgr. Marie Robovská, 
Mgr. Olga Sedláčková, 
Mgr. Miloslava Menclová, 
RNDr.Libuše Jilemnická, CSc., 
Věra Peterková, CSc., 
PhDr.Svatava Bartíková, 
PhDr. Magdalena Žemličková, 
PhDr.Alice Hanáková 
 
Stručná anotace předmětu  
V rámci tohoto předmětu se vyučují tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, 
ruština. Kurzy se zaměřují na zdokonalování všech jazykových dovedností. Důraz se klade na 
lexikálně-gramatické aspekty jazyka pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje 
terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 

[1]  Kasíková S.,  Horká H., Sedláková V., Vobecká M.: English for Civil Engineering. 2002, Vydavatelství ČVUT 
Praha.  
[2]  Hanáková A.,Dressel J.: Deutsch im Bauwesen, 2004, Vydavatelství ČVUT Praha.  
[3] Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de français pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture. 1999, VUT Brno. 
[4] Prokopová , L.: Španělština, LEDA, Praha 2000 
[5] Pařízková, Š.:  Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002  
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Cizí jazyk (odborný) 2 (104CJ2) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 2C hod. za týden  kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky C 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
PhDr.Stanislava Kasíková, 
Doc.PhDr.Milan Malinovský,CSc., 
PhDr.Violetta Sedláková, 
Mgr.Hana Horká,  
Mgr. Iva Kocourková, 
Mgr.Petra Martincová, 
Mgr. Marie Robovská, 
Mgr. Olga Sedláčková, 
Mgr. Miloslava Menclová, 
RNDr.Libuše Jilemnická, CSc., 
Věra Peterková, CSc., 
PhDr.Svatava Bartíková, 
PhDr. Magdalena Žemličková, 
PhDr.Alice Hanáková 
 
Stručná anotace předmětu  
V rámci tohoto předmětu se vyučují tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, 
ruština. Kurzy se zaměřují na zdokonalování všech jazykových dovedností. Důraz se klade na 
lexikálně-gramatické aspekty jazyka pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje 
terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 

[1]  Kasíková S.,  Horká H., Sedláková V., Vobecká M.: English for Civil Engineering. 2002, Vydavatelství ČVUT 
Praha.  
[2]  Hanáková A.,Dressel J.: Deutsch im Bauwesen, 2004, Vydavatelství ČVUT Praha.  
[3] Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de français pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture. 1999, VUT Brno. 
[4] Prokopová , L.: Španělština, LEDA, Praha 2000 
[5] Pařízková, Š.:  Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002  
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Právo (všeobecné) - 105PRAA 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr I./1. 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Mgr. Zdeněk Fiala 

Stručná anotace předmětu  
Právo ve společnosti (morálka, spravedlnost), třídění práva, velké právní systémy, právní odvětví, prameny práva 
hierarchie právních norem, ústavní právo (třídění, Ústava - legislativní proces, soudnictví, členění územní samosprávy, 
právní postavení obcí, Listina,), základní zásady soukromého práva, právní skutečnosti, právní úkony, subjekty práva, 
základy soukromého práva (ochrana osobnosti, zastoupení, promlčení a prekluze, věcná práva, věcná práva k věci cizí, 
dědění, pracovní poměr), správní akty, právní prostředky ochrany životního prostředí 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 
--- 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
povinná -       Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Professional Publishing, Praha, 2006, 
doporučená - Knapp, V.: Teorie práva, C. H. Beck, Praha, 1995, 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavební legislativa – 105SLEA 
Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 4/7 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu - 
Způsob zakončení Zápočet Forma výuky Přednáška 
Další požadavky na studenta - 
 

Vyučující Mgr. Lucie Czivišová 
 

Stručná anotace předmětu  
(1) Historie stavební legislativy. Územní plánování. Územní řízení. Stavební řízení. Užívání staveb. Údržba, 

nezbytné úpravy, odstraňování a vyklizení staveb. Stavební úřady a stavební dohled. Přestupky a správní 
delikty. Stavební podnikatel.Vyvlastnění.  

(2) Právní prostředky ochrany životního prostředí. Základní prameny právní úpravy. Orgány ochrany životního 
prostředí. Ochrana jednotlivých složek životního prostředí. Ekologickoprávní odpovědnost.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
- 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Jiří Doležal, JUDr. Jan Mareček, Vladimíra Sedláčková, Tomáš Sklenář, Martin Tunka, Zdeňka 

Vobrátilová – Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisejícími předpisy, Linde 2006 
(2) Damohorský, M. Právo životního prostředí, C.H.Beck, 2003 

 
 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Psychologie a sociologie – 105YPSS 
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 0+2 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z Forma výuky semináře 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující PhDr. Jana Šafránková, CSc. 
 

Stručná anotace předmětu  
 
Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. 
Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi stavebního inženýra a architekta. Sociologie města a 
bydlení, stavby a člověk. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence 
stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologický metod při výběru pracovníků, v 
pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999  
[2] Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999  
[3] Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Technologie staveb 1 - 122TS1A 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4/7 
Rozsah studijního předmětu 1P + 1C hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky předn., cvič. 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
Cíl: Naučit studenty základní principy               pro jeho přípravu, řízení jeho realizace a údržbu 
 

Stručná anotace předmětu  
Význam stavebně technologické přípravy pro realizaci stavby. Výrobní proces ve stavebnictví jako systém. Řízení vý-
robních procesů na stavbě jako součást technologie staveb. Stavba, objekt, stupeň rozestavěnosti, technologická etapa, 
konstrukce, konstrukční prvek jakožto výrobky. 
Zemní práce (třídy těžitelnosti, druhy vykopávek, mechanizace, pažení, speciální zakládání). Betonářské práce (bednění, 
vhodná projekční řešení) Pozornost je též věnována speciálním betonům (SCC, lehké betony, vodotěsné betony a další 
novodobé kompozitní materiály). Zdění. Hydroizolace spodní stavby. Krytiny šikmých střech vč. klempířských prací 
(zaměření na problematiku aplikací TiZn plechů a dalších). 
Doplnění znalostí z oblastí: hlubinného zakládání, sanace betonových konstrukcí, externí lepená výztuž, nízkotlaká in-
jektáž, podlévání ložisek a patek, hydroizolační stěrky, kotvení a zesilování konstrukcí apod. 
Historie a současnost prefabrikace, seznámení s jejími výhodami i nedostatky. Kromě základních stavebních dílců beto-
nových pro pozemní i inženýrské stavby je pozornost věnována kovo-plastickým dílcům pro obvodové pláště, keramic-
kým dílcům, sádrokartonovým dílcům, dílcům na bázi dřeva, střešním izolačním dílcům, plátovaným plechům a další 
drobné prefabrikaci. 
Dodržování bezpečnostních předpisů a ochrana životního prostředí při provádění těchto prací. Nové trendy, volby tech-
nologií pro nalezení vždy optimálního systému, tj. při snižování nákladů zachování vysoké kvality provedených aplikací.
Důraz je kladen na připravenost objektu event. podkladu, analýzy technologických postupů, vymezení rizik 
s dokumentací (foto, video) nejčastějších chyb při aplikaci těchto technologií, jakost výrobního procesu, bezpečnost a 
ochranu zdraví, požadavky na mechanizaci a zařízení staveniště.  
Seznámení se s problematikou zkoušek před a po aplikaci technologií. Analýza procesů systému manažerství kvality. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Jarský, Č. – Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003 
Kočí,B.:, Technologie pozemních staveb I, VUT Brno 1991 
Juríček,I.: Technológia pozemných staveb I, Alfa Bratislava 1992 
Blaich J.: Poruchy staveb, přeložila Teuchneroá M., Bratislava 2001, ISBN 80-88905-50-8 
Hájek F., Procházka J.: Vyztužování svařovanými sítěmi, Praha 2001, ISBN 80-86364-41-0 
Šmerda Z., Vítek B.: Konstrukční lehký beton, Praha 1976, ISBN 04-701-76 
Portland Cement Association: Design and Kontrol of Concrete Mixtures – 14th Edition, Skokie - Illinois 2001, ISBN 0-
89312-217-3 
Portland Cement Association: Finishing Concrete with Color and Texture, Skokie –Illinois 2004, ISBN 0-89312-095-2 
American Society of Concrete Construction: Guide for Surfaře Finis of Formel Concrete, Dallas 1999, ISBN 0-924659-
40-8 
Krátký J., Trtík K., Vodička J.: Drátkobetonové konstrukce, Praha 1999, ISBN 80-86364-00-3 
Sborník příspěvků: Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003, Praha 2003, ISBN 80-239-0352-7 
Gašparík, J.: Manažerství kvality, Jaga, 1999 
 
 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Technologie staveb 2 – 122TS2A 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4/8 
Rozsah studijního předmětu 2P + 1C hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení KZ Forma výuky předn., cvič. 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  
Cíl: Naučit studenty základní principy vnitřních a dokončovacích prací a vytvoření modelu stavění objektu a investiční-
ho celku pro jeho přípravu, řízení jeho realizace a údržbu 
 
Technologie vnitřních a vnějších omítkových souvrství v závislosti na podkladních konstrukcích, sanační omítky, zatep-
lovací systémy kontaktní a bezkontaktní, vnitřní a vnější realizace keramických, dřevěných, kamenných, skleněných 
aj.obkladů, podlahová souvrství s realizací nášlapných vrstev z dřevěných a laminátových prvků, dlažeb kladených do 
malty, tmelu, násypu a na terče, textilních podlahovin, podlahovin z pryže a PVC, cementových potěrů, betonových 
mazanin s povrchovými úpravami, litých anhydritových potěrů, podlahovin ze syntetických pryskyřic a vyrovnávacích 
stěrek. 
Výstavba objektů a investičních celků – základní pojmy. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a 
komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Stavebně technologický projekt 
a jeho hlavní dokumenty. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby 
s respektováním základních principů projektového řízení. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění 
v praxi. Simulace procesu výstavby pomocí grafů, stavebně technologický síťový graf. Využití počítačů při modelování 
realizace staveb. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb, multimediální učebnice,  FSv ČVUT Praha 2005 
Jarský, Č. – Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003 
Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy nad Vltavou 2000 
Zapletal, Gašparik, Popenková a kol.: Technologie staveb – dokončovací práce, díl I.,II.,III., STU v Bratislavě 2002-6 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavební hmoty  (123SHMA) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+0c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující Doc. Ing. Luboš Svoboda. CSc. 
 

Stručná anotace předmětu  
Materiálová základna stavebnictví, klasifikace materiálů, základní pojmy. Definice základních 
vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické 
vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové 
základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi 
v konstrukci. Estetická a užitná hodnota. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, 
základy zkušebnictví. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty, Jaga, Bratislava 2004. ISBN 80-8076-007 
 
nebo 
 
 Svoboda, L. a kol. : Stavebné materiály, Bratislava, Jaga 2005. ISBN 80-8076-014-4 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Konstrukce pozemních staveb 2 (124KP2) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednáška 

+ cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof.Ing.Petr Hájek, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Navrhování základových konstrukcí objektů pozemních staveb, navrhování spodní stavby. Ochrana 
staveb před zemní vlhkostí a tlakovou podzemní vodou. Konstrukční systémy schodišť a ramp, 
jejich technologické, konstrukční  materiálové varianty, vč. požadavků pro jejich navrhování. 
Předsazené konstrukce a jejich konstrukční řešení, funkční požadavky, souvislost s nosný systémem.

Student získá schopnost komplexně vnímat účinky vlivů, působících na stavební konstrukce, jejich 
vzájemnou interakci a aplikovat tyto znalosti při návrhu konstrukcí základových, předsazených, 
spodní stavby, hydroizolačních opatření a vertikálních komunikací. 

1.-4. týden      Vertikální komunikace 
5.-6. týden      Předsazené konstrukce 
7.-9. týden      Základové konstrukce 
10.-11. týden  Spodní stavba a hydroizolace spodní stavby 
12. týden         Komínová a ventilační tělesa 
13. týden         Konstrukční systémy pozemních staveb 
14. týden         rezerva 

 
Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Witzany J. a kol. – Konstruikce pozemních staveb 2, ČVUT, Praha 2001 
Hájek P a kol. – Konstrukce pozemních staveb 1 – nosné konstrukce I., skriptum ČVUT, ISBN 80-
01-02243-9, Praha 2004, 2006 

 











E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavební fyzika 1 (124SF1) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+2c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Zvuk / hluk vně a uvnitř budov, hluk šířený vzduchem a konstrukcemi, požadavky na útlum, 
pohlcování a izolaci zvuku, navrhování konstrukcí pro zvukově izolační a prostorově akustické 
účely (akustické clony, vnitřní a vnější obklady, vnitřní a obvodové stěny, stropy). Hledisko 
slunečního záření a denního světla v tvorbě prostředí budov. Kontrola slunečního záření, návrh a 
posouzení osvětlovacích systémů budov, výpočetní metody, normalizace, legislativa.  

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Čechura J.: Stavební fyzika 10 – Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT, Praha 2002  
[2] ČSN 73 00532: 2000 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků 
– Požadavky  
[3] Weiglová J., Kaňka J.: Stavební fyzika 10 – Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT, Praha 1999 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavební fyzika 2 (124SF2) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+1c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Přednášející: Ing. František Kulhánek, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Způsoby šíření tepla, součinitel prostupu tepla. Vícerozměrné šíření tepla stavebními konstrukcemi – 
tepelné mosty. Vlhkostní bilance stavebních konstrukcí. Pokles dotykové teploty podlahových 
konstrukcí. Výměna vzduchu v budově. Tepelná stabilita prostorů. Stavebně energetická koncepce 
návrhu stavebních konstrukcí a budov. Zásady navrhování nízkoenergetických a pasivních budov. 
Rekonstrukce a modernizace z pohledu tepelné ochrany budov. Informace o měřících metodách, 
používaných ve stavební tepelné technice. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Vaverka, Chybík, Mrlík: Stavební fyzika 2. Stavební tepelná technika, VUTIUM Brno 2000. 
ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov, příloha A: Zásady navrhování. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Zakreslování stavebních konstrukcí – 124YZSK 
Typ předmětu Povinně volitelný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 0+2 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
Předmět je povinný pro absolventy gymnázií a dalších středních škol bez stavebního zaměření 

Vyučující  
Garantem předmětu je Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., vyučující jsou stanovování z pracovníků katedry Konstrukcí 
pozemních staveb podle potřeby a počtu přihlášených studentů. 

Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy názvosloví, s principy tvorby stavebních výkresů a se základními 
pravidly a normami, které se týkají zakreslování stavebních konstrukcí. Předmět je uzpůsoben tak, aby v co nejkratším 
čase umožnil studentům dobrou orientaci v problému a vyrovnal tak do značné míry rozdíly mezi absolventy středních 
průmyslových škol či dalších škol se stavebním zaměřením a studenty, kteří základní stavební průpravou neprošli. 
 
Ve cvičeních se formou zpracování jednoduchých výkresů seznámí se zásadami názvosloví, pravidly zakreslování a  
grafickými symboly a zkratkami. 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] ČSN ISO 6707-1 (730000) - Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny 
[2] ČSN EN ISO 7519 (013421) - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve 
výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců 
[3] ČSN EN ISO 7518 (013439) - Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Technická zařízení budov 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/6 
Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+2c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof.Ing.Karel Kabele, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Úvod do problematiky energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi budovou a životním 
prostředím. Základní výpočty potřeb energie, vody a vzduchu pro budovy. Aplikovaná hydraulika. Koncepční 
řešení systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu a elektroinstalací. Interakce 
budovy a ekologických systémů budov. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1]   Petrová a kol: Technická zařízení budov - Zdravotní technika, ES ČVUT 1998 
[2]   Zdravotno-technické inštalácie / Jaroslav Valášek, Peter Tomašovič. -- 1. vyd. -- Bratislava : Alfa, 1990 
[3]   Vodovody a kanalizácia vo vysokých budovách / Jaroslav Valášek. -- 1. vyd. -- Bratislava : Alfa, 1982 

 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Technická zařízení budov 2 – 125TZ2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4/7 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 4 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zk Forma výuky 2p+0c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof.Ing.Karel Kabele, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 

Úvod do teorie vnitřního prostředí v budovách. Základy aplikované termomechaniky a aerodynamiky. 
Koncepční řešení systémů vytápění, větrání a klimatizace budov. Optimalizace energetické náročnosti budov. 
Tradiční a obnovitelné zdroje energie. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1]   Technická zařízení budov II : Vytápění. Přednášky / Vladimír Jelínek, Karel Kabele. -- 2. přeprac. vyd. -- 
Praha : Vydav. Čes. vys. uč. techn., 1999 
[2]   Technická zařízení budov 40 : Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody / Lidmila Marková, Zuzana 
Vyoralová. -- 4. přeprac. vyd. -- Praha : Čes. vys. uč. techn., 1999 
[3]   Centnerová, Papež, Větrání a klimatizace - Cvičení - ES ČVUT 2001 

 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Ekonomika a management 1 – 126EMM1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4/7 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky 2p+1c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.. 

Stručná anotace předmětu  
Výstavba a stavebnictví. Pojetí stavební dílo a projektu účastníci ve výstavbě, právní normy. Organizace a 
řízení výstavbového projektu ze strany stavebníka - předinvestiční činnosti, zadávání a realizace stavby. 
Efekty z užívání stavby. Celkové náklady na pořízení stavby - její financování a ekonomické hodnocení. 
Zadávání stavebních zakázek. Zásady zpracování nabídek. Druhy kalkulací cen. Smlouva o dílo. Organizace a 
řízení realizace stavby ve stavebním podniku. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1]   L.Hačkajlová a kol, Stavební ekonomika a management., Sobotáles, Praha 2001 
[2]   L.Hačkajlová, Ekonomika ve stavebnictví 10., ed. středisko ČVUT, Praha 1998 
[3]   Birnberg, Howard : New Directions In Architectural&Engineering, Chicago 1992 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Ekonomika a management 2 – 126EMM2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4/8 
Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2 hod přednášky 

2 hod cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.. 

Stručná anotace předmětu  
Podnikatelské subjekty a jejich cíle. Založení a vznik podniku, jeho zrušení a zánik - právní normy. 
Zásady organizování podnikových činností a výběr vhodnych lidí do funkcí. Organizační struktura 
podniku a její druhy - projektová organizace. Vybavení podniku majetkem. Provozování podniku - 
soutěže, zakázky, rizika, smlouvy, zisk, hotovost, daně a pojistné. Principy podnikového financování 
a účetnictví. Specifika podnikání ve stavebnictví - marketingové činnosti, projektové práce a 
inženýrské činnosti, developerské činnosti stavební a montážní práce. Podstata řízení podniku - 
druhy a formy. Funkce projektového manažera a aplikace projektového řízení. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Hačkajlová, L. Stavební ekonomika - I. a II. část. Ediční středisko ČVUT. Praha 1998  
[2] Hačkajlová L.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles. Praha 2003  
[3] Synek, J. Manažerská ekonomika GRADA Praha 1998 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Architektonická kompozice (129AKO1) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními vztahy a principy, které ovlivňují vznik architektonického díla. Na 
příkladech zajímavých staveb z poslední doby jsou představeny různé přístupy tvůrců, jejich metody a názory. Jsou 
představena různá hodnotící kritéria a různé pohledy na architekturu jako komplexní stavební umění. V širším slova 
smyslu je představena architektura jako umění, spojující řadu často protichůdných požadavků. 
V rámci možností budou v předmětu přednášet významnější čeští architekti, kteří budou prezentovat svá hodnotící 
kritéria  a názory. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Architektonické časopisy (Architekt, Fórum, Stavba, ABS,...) 
Monografie a souhrnná díla současné architektury (Contemporary European Architects, Taschen, od r.1990) 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Architektonická kompozice (129AKO2) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 2 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Posluchači jsou seznamováni s obecně platnými kompozičními zásadami a šířeji i s vlivy, které na formu architektury 
působí. Zásady jsou dokumentovány na velkém množství příkladů jak historické tak současné architektury. Studenti jsou 
vedeni k hlubšímu vnímání architektury, ke kvalifikování kompozičních jevů, rozpoznání idejí, dobových dogmat a 
kreativity autora. Učí se kompoziční zásady především vyhledat a definovat. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Birnbaum Vojtěch: Vývojové zákonitosti v umění, Odeon Praha 1987 
(2) Dvořák V., Tichý L.: Architektonická kompozice, skriptum ČVUT 
(3) Krier Rob: Architektura - volba nebo osud, Akademia 2001 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Architektonické kreslení 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 0+3 hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky 0+3c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof. Ing. Jaroslav Sýkora, DrSc. 
Doc. Akad.mal. Vratislav Ševčík 
Akad.mal. Jan Šafránek 
Ing.arch. Marie Tuláčková 
Ing.arch. Petra Novotná 
Ing. Zuzana Pešková 
Ing.arch. Daniel Stojan 
Stručná anotace předmětu  
Seznámení se základy tužkokresby, s kresbou objektů v jednoúběžníkové, dvouúběžníkové 
perspektivě a axonometrii (hrubé objemy, střechy, klenby), s osvětlením, s odrazy ve vodě a s 
volnou kompozicí stavebních souborů. 

Cílem je rozvíjení prostorové představivosti a výtvarného citu. Naučit studenty postupům při řešení 
prostorových úloh v architektonické studii. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Sýkora J a kol.: Architektonické kreslení, skriptum ČVUT Praha, 2004 
(2) Cibulka V.: Odborné kreslení pro SPŠ stavební, SNTL, Praha 1981 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Architektonické kreslení 2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky 0+3c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof. Ing. Jaroslav Sýkora, DrSc. 
Doc. Akad.mal. Vratislav Ševčík 
Akad.mal. Jan Šafránek 
Ing.arch. Marie Tuláčková 
Ing. Zuzana Pešková 
Ing. Kateřina Hronovská 
Ing.arch. Daniel Stojan 
Stručná anotace předmětu  
Nácvik kresby stafáže (stromy postavy), kompozice perspektivního obrazu, kresba dle sestav 
modelů, kresba architektonických objektů v exteriéru. Tužková a pastelková technika. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Sýkora J a kol.: Architektonické kreslení, skriptum ČVUT Praha, 2004 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Atelier architektonické kompozice (129ATAK) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 0+4 hod. za týden 4 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Studenti se učí na jednoduché abstraktní architektonické úloze aplikovat poznatky, získané zejména v předmětu 
Architektonická kompozice 2. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Birnbaum Vojtěch: Vývojové zákonitosti v umění, Odeon Praha 1987 
(2) Dvořák V., Tichý L.: Architektonická kompozice, skriptum ČVUT 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Atelierová tvorba 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 0+6 hod. za týden 6 kreditů 7 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Ateliérová tvorba je aplikační předmět ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra architektonických 
disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. 
V tomto prvním ateliéru jsou zadávány různé typy budov pro bydlení do konkrétního prostředí. Po širokých diskusích, 
úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Periodika, zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Atelierová tvorba 2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/6 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky 0p+4atel. 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Konstrukční projekt. 
Předmětem projektu je rozpracování architektonické studie zpracované v ATT 1 do podrobnějšího konstrukčního řešení 
včetně stavebních a architektonických detailů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Periodika, zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Atelier konstrukční (129ATT3) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/6 
Rozsah studijního předmětu 0+6 hod. za týden 6 kreditů 7 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Konstrukční projekt. 
Předmětem projektu je rozpracování architektonické studie zpracované v předchozím arch. atelieru do podrobnějšího 
konstrukčního řešení včetně stavebních a architektonických detailů. 
Na výuce předmětu se podílejí i katedry konstrukcí, statiky a TZB. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Periodika, zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Atelierová tvorba 4 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4/7 
Rozsah studijního předmětu 0+10 hod. za týden 10 kreditů 11 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Václav Dvořák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Ateliérová tvorba je aplikační předmět ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra architektonických 
disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. 
V tomto prvním ateliéru jsou zadávány různé typy budov pro bydlení do konkrétního prostředí. Po širokých diskusích, 
úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Periodika, zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Dějiny architektury 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+1c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Milan Nesměrák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Cílem je seznámení s dějinami antické architektury ve vazbě na vývoj evropské architektury pozdějších období. 
 
V přednáškovém cyklu je chronologickou formou zpracován vývoj architektonického konceptu (půdorysného, 
prostorového, konstrukčního a stylového pojetí) architektury starověku. 
Součástí přednáškového cyklu je rovněž podrobný rozbor vybraných monumentů, podstatných pro vývoj architektury 
studovaného období. 
Ve cvičeních jsou (v oblasti stylové, kompoziční, jakož i typologické) konkretizována témata k problémům české 
architektury. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Strong D.E.: Antické umění, ARTIA Praha 1972 
(2) Hanuš K., Nesměrák M.: Vývoj architektury I, skriptum ČVUT, Praha 1989 
(3) Syrový B. a kol.: Architektura svědectví dob, SNTL, Praha 1977 
(4) Stierlin H.: The Roman Empire, Taschen, Köln, 1996 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Dějiny architektury 2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky 3p+1c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Milan Nesměrák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Cílem je seznámení s dějinami evropské architektury studovaného období s akcentem na naše území. 
 
V přednáškovém cyklu je chronologickou formou zpracován vývoj arch. konceptu (půdorysného, prostorového i konstr. 
pojetí), jakož i stylového a kompozičního pojetí architektury, doby středověku a novověku až po období baroka. Součástí 
přednáškového cyklu je rovněž podrobný rozbor vybraných monumentů, podstatných pro vývoj architektury 
studovaného období. V seminářích jsou přednášená témata konkretizována k problémům české architektury. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Martindale A.: Člověk a renesance, ARTIA, Praha 1972 
(2) Lassus J.: Raně křesťanské a byzantské umění, ARTIA Praha 1970 
(3) Syrový B. a kol.: Architektura svědectví dob, SNTL, Praha 1977 
(4) Khson M.: Barok a rokoko, ARTIA, Praha, 1972 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Dějiny architektury 3 (129DEA3) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/5 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+1s 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Milan Nesměrák, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Cílem je seznámení s dějinami evropské architektury studovaného období s akcentem na naše území. 
 
V přednáškovém cyklu je chronologickou formou zpracován vývoj architektonického konceptu (půdorysného, 
prostorového i konstrukčního pojetí), jakož i stylového a kompozičního pojetí architektury od období klasicismu a 
romantismu až po 20. stol. Součástí  přednáškového cyklu je rovněž podrobný rozbor vybraných monumentů, 
podstatných pro vývoj architektury studovaného období. V seminářích jsou přednášená témata konkretizována k 
problémům české architektury.          

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Benešová M.: Architektura v proměnách dvou století, SPN Praha 1984 
(2) Haas F.: Architektura 20. století, SPN 1980 
(3) Gössel P. Leuthäuser G.: Architecture in the 20th Century, Taschen, 2005 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Nauka o budovách 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+1c 
Další požadavky na studenta  
Ve cvičeních jsou zadaná temata zpracována formou rešerší základní faktografie a příkladů, s grafickými výstupy řešení 
variant vybraných typologických částí staveb. 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Jana Semeráková, CSc. 
Ing.arch. Běla Menčlová 
Ing.arch. Luboš Knytl 
Stručná anotace předmětu  
Cílem je poskytnout prvotní orientaci v procesu navrhování staveb a informaci o základních 
funkčních požadavcích některých provozů. Všeobecné typologické zásady pro navrhování staveb. 
Důraz na vztah formy, funkce a konstrukce. Kompoziční zásady navrhování. Základní hygienické, 
komunikační a pomocné prostory ve vztahu k měřítku člověka; prostory pro bydlení. Garážování a 
parkování vozidel (doprava v klidu). Navrhování staveb z hlediska jejich užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh základních prostorů a komunikací z hlediska 
požární bezpečnosti staveb. Základní požadavky stavební fyziky. Trvale udržitelný rozvoj. 

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Semeráková J., Menčlová B., Jalčová J.: Nauka o budovách 1,2, skriptum ČVUT 2005 
(2) Neufert a kol.: Navrhování staveb, Consult-Invest – aktuální vydání 
(3) Platné vyhlášky a normy, zejména ČSN 734301, Vyhl. 369-2001 Sb., Zák. 183-2006 Sb. 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Nauka o budovách 2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky 2p+1c 
Další požadavky na studenta  
Ve cvičeních jsou zadaná temata zpracována formou rešerší základní faktografie a příkladů, s grafickými výstupy řešení 
variant vybraných typologických částí staveb i komplexních řešení. 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Petr Mezera, CSc. 
Ing.arch. Běla Menčlová 
Ing.arch. Ludmila Čajková 
 
Stručná anotace předmětu  
Tento předmět rozvíjí myšlení v oboru typologie, aplikuje a rozšiřuje znalosti a připravuje studenty na další tvorbu, 
zejména v ateliérech architektonické tvorby. Předmět je součástí základní orientace v oboru i při uplatnění v praxi. 
 
Obsah přednášek: 
Vývoj způsobů a zásad bydlení a navrhování bytových objektů. Charakteristika jednotlivých typologických druhů a 
forem bytových staveb, s důrazem na soudobá řešení a jejich výhledové koncepce. Zhodnocení kvalitativních, plošných, 
prostorových a provozních rozdílů bydlení v jednotlivých druzích bytových staveb, ve městech a na vesnici, 
problematika rekreačního bydlení, vliv bytových staveb na tvorbu životního prostředí včetně krajiny. 
Stavby pro cestovní ruch, přechodné ubytování a veřejné stravování. 
Vztah architektury a konstrukcí; vztah architektury a výtvarných děl v obytných sídlech. Související předpisy a normy. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Schránil: Projektování staveb bytových a občanských 
(2) Dlabal J,. Kittrichová B.: ÚBOK, Nábytek, člověk bydlení, ČSAV, Praha, 1975 
(3) Semeráková J., Menčlová B., Jalčová J.: Nauka o budovách 1,2, skriptum ČVUT, FSv, 2005 
(4) Štípek J., Paroubek J., Přibyl L.: Stavby pro bydlení, skriptum ČVUT, FA, 2001 
(5) Neufert a kol.: Navrhování staveb, Consult-Invest – aktuální vydání 
(6) Čajková L.: Občanské stavby 1 – stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování, skriptum ČVUT, FSv 
(7) Vyhlášky a normy pro dané druhy stavb 
 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Nauka o budovách 3 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Přednášky:        Doc. Ing.arch. Petr Mezera, CSc. 
                          Ing.arch. Jitka Paroubková 
 
 
Stručná anotace předmětu  
Tento předmět rozvíjí myšlení v oboru typologie, rozšiřuje znalosti a připravuje studenty na další tvorbu, zejména v 
ateliérech architektonické tvorby. Předmět je součástí základní orientace v oboru i při uplatnění v praxi. 
 
Občanské stavby. 
Předmět se v přednáškách zabývá klasifikací, účelem, funkcemi, členěním a stavebním programem staveb (souborů); 
zkoumá provozní vazby a jejich dispoziční vyjádření. Sleduje vztahy plošných parametrů k objemům vnějších i vnitřních 
prostorů. Shrnuje zásady a požadavky na jednotlivé nebo integrované typologické druhy staveb (souborů), včetně 
základních otázek a vztahů hygieny a pohody prostředí, bezpečnosti a požární ochrany, stavebně technických, 
konstrukčních, urbanistických, ekologických a ekonomických hledisek. Typologické druhy: stavby pro sport a kulturu. 
 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Sedláček J. a kol.: Občanské stavby I., SNTL, Praha, 1988 
(2) Krasický A. a kol.: Občanské stavby II., SNTL, Praha, 1989 
(3) Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha, 1995 
(4) Paroubková J., Paroubek J.: Stavby pro sport, skriptum ČVUT FSv 1998 
(5) Platné vyhlášky a normy pro dané druhy staveb 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Nauka o budovách 4 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z Forma výuky 2p+1c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Petr Mezera, CSc. 
Ing.arch. Jitka Paroubková 
Ing.arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
 
Stručná anotace předmětu  
Tento předmět rozvíjí myšlení v oboru typologie, aplikuje a rozšiřuje znalosti a připravuje studenty na další tvorbu, 
zejména v ateliérech architektonické tvorby. Předmět je součástí základní orientace v oboru i při uplatnění v praxi. 
 
Typologické druhy: Stavby pro obchod a služby, pro administrativu, pro výchovu a vzdělávání, zdravotnické stavby, 
dopravní stavby. 
Předmět se zabývá klasifikací, účelem, funkcemi, členěním a stavebním programem staveb (souborů); zkoumá provozní 
vazby a jejich dispoziční vyjádření. Sleduje vztahy plošných parametrů k objemům vnějších i vnitřních prostorů. Shrnuje 
zásady a požadavky na jednotlivé nebo integrované typologické druhy staveb (souborů), včetně základních otázek a 
vztahů hygieny a pohody prostředí, bezpečnosti a požární ochrany, stavebně technických, konstrukčních, urbanistických, 
ekologických a ekonomických hledisek. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Sedláček J. a kol.: Občanské stavby I., SNTL, Praha, 1988 
(2) Krasický A. a kol.: Občanské stavby II., SNTL, Praha, 1989 
(3) Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha, aktuální vydání 
(4) Mezera P.: Stavby pro výchovu a vzdělávání, skriptum ČVUT FSv, 1998 
(5) Ach J., Liška M.: Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol a 
školských zařízení (I. část: MŠMT ČR, 1998) 
(6) Ach J., Liška M.: Technické podklady pro zpracování stavebních programů pro výstavbu objektů vysokých škol a 
jejich účelových zařízení (II. část: MŠMT ČR, 1999) 
(7) Platné vyhlášky a normy k daným druhům staveb 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Nauka o budovách 5 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/5 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Petr Mezera, CSc. 
Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 
 
 
Stručná anotace předmětu  
Tento předmět rozvíjí myšlení v oboru typologie, aplikuje a rozšiřuje znalosti a připravuje studenty na další tvorbu, 
zejména v ateliérech architektonické tvorby. Předmět je součástí základní orientace v oboru i při uplatnění v praxi. 
 
Přednášky z oboru průmyslových a zemědělských staveb. Problematika navrhování, rekonstrukcí a modernizací 
průmyslových a zemědělských souborů a staveb. Všeobecné podmínky pro výstavbu (urbanistické a stavebně technické 
podmínky, podmínky pracovního prostředí). Jednoúčelové a víceúčelové průmyslové závody. Stavby pro ustájení 
hospodářských zvířat a skladování zemědělských produktů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Sýkora J.: Venkovský prostor II., skriptum ČVUT, FSv, 1998 
(2) Sýkora J., Košatka B., Daneš: Hospodářské stavby, ARCH 1992 
(3) Štědrý: Průmyslové stavby. Transformace průmyslu ve městech, skriptum ČVUT, FA, 1997 
(4) Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha, aktuální vydání 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Počítačová grafika 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/5 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky 0p+3c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Jaromír Křemen, CSc. 
Ing. Vladimír Hamata, CSc. 
Ing. Jan Hendrych 
Ing. Jiří Skácilík, PhD. 
Ing. Jiří Stránský 
Stručná anotace předmětu  
Student se seznámí s přímýmí nástroji tvůrčího prostředí ArchiCADu umožňujícími vytvářet prvky svislých, 
vodorovných a střešních konstrukcí modelu stavby. Dále se seznámí se základy použití nástrojů nepřímých - tvorbou 
vlastních knihovních prvků, umožňujících prostorové ztvárnění architektonických detailů. 
 
Kurz seznamuje posluchače s nástrojovým vybavením CAD systému ArchiCAD, způsoby definování parametrů 
stavebních objektů a zákony jejich vzájemné vazby, jak z hlediska možností použitých algoritmů, tak z hlediska 
projektování reálné stavby. 
Náplní kurzu je: Zobrazení reality počítačovým modelem, jazykové prostředky reprezentace datového 3D modelu, 2D 
projekce 3D modelu, charakteristika a použití CAD systému ArchiCad, definice kreslící plochy, práce s knihovnami, 
kreslení zdí, desek, oken, dveří, sanity, nábytku a dalších, jejich dodatečná editace, konstrukce jednodušších střech, 
konstrukce schodišť, obrazovkový 3D draft, obrazovkové 3D fotorealistické zobrazení, řezy ve 2D a ve 3D, generování a 
uložení obecných pohledů, nastavení nástroje kótování, způsoby kótování, texty v projektu a jejich editace.  
 
Cílem je seznámit posluchače především se základními nástroji ArchiCADu, ověřit jejich zvládnutí na modelu budovy 
typu rodinná vilka s členitým pláštěm a architektonicky zajímavou střešní konstrukcí a připravit tak posluchače na 
navazující předmět PG 2A.  
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Příručka ArchiCADu - aktuální verze v elektronické podobě   
(2) Příručka GDL - aktuální verze v elektronické podobě 
(3) Křemen Jaromír: Studie a sylaby, část v tištěné, část v elektronické podobě. Průběžně (obvykle semestrálně) 
aktualizováno. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Počítačová grafika 2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/6 
Rozsah studijního předmětu 0+2 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Jaromír Křemen, CSc. 
Ing. Vladimír Hamata, CSc. 
Ing. Jan Hendrych 
Ing. Jiří Skácilík, PhD. 
Stručná anotace předmětu  
Pro zápis tohoto předmětu mají studenti povinnost úspěšně ukončit předmět PG 1a, neboť v něm studenti získají znalosti 
nutné pro pochopení znalostí a technik rozvíjených v předmětu PG 2A. 
 
Posluchači se v předmětu PG 2A seznámí s principy tvorby vlastních knihovních prvků umožňujícími modelování 
architektonických 3D prvků a detailů nejobecnějším tvořícím nástrojem použitelným v rámci ArchiCADu. 
 
Kurz je věnován nástrojům pro tvorbu vlastních knihovních prvků, včetně výuky jazyka GDL. Těmito knihovními prvky 
jsou výbavy interiérů, vstupní části budov, okna, římsy, sloupy atp. staveb různých historických slohů. Dále je kurz 
věnován stylům rendrování 3D pohledů a tvorbě a editaci kompozice sestávající z různých pohledů na stavbu ve 
vhodném softwarovém prostředí a na techniky prezentace této kompozice. Poznatky se aplikují v projektu tvarově 
náročné stavby s dokonalou výkresovou prezentací.  
             .  
Cílem předmětu PG2a je seznámit studenty s tvorbou 3D modelů tvarově a materiálově náročných stavebních objektů a 
s jejich fotorealistickou prezentací. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Příručka GDL - aktuální verze v elektronické podobě 
(2) Křemen Jaromír: Studie a typová řešení, část v tištěné, část v elektronické podobě. Průběžně (obvykle semestrálně) 
aktualizováno. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Rekonstrukce a ochrana památek 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/5 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+1c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Milan Nesměrák, CSc. 
Doc. Ing.arch. Tomáš Welz, CSc. 
 
Stručná anotace předmětu  
 
Seznámení s dějinami poznání historické architektury jako podkladu pro jejich rekonstrukci a metodami jejich ochrany 
z hlediska teoretického i praktického v ČR a zahraničí. 
 
V přednáškovém cyklu jsou ukázány přístupy architektů k přestavbám staveb v dějinách architektury, historie poznání 
historických staveb, památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek až po současnost. Základní informace o 
struktuře památkové péče v ČR a v Evropských zemích. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Girsa V. a kol.: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ-

ÚP, Praha 2004 
(2) Pavlík M. a kol.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny (se souhlasem autora bude zveřejněno na 

webových stránkách katedry) 
(3) Vošahlík A.: Památkové hodnoty historických měst a jejich ochrany 
(4) Vošahlík A.: Ochrana historických měst v evropském a světovém kontextu 

 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Urbanismus 1 – 129URB1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/6 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky Přednášky a 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing.arch. Ivan Kaplan 

Stručná anotace předmětu  
Teoretická i praktická příprava studenta na řešení menších urbanistických úloh, klíčová úloha pro úspěšné absolvování 
povinného urbanistického atelieru.  
 
Předmět je zaměřen na výklad a praktické použití základních prvků techniky stavby měst a urbanistické typologie. 
Přednášky objasní vzájemné vazby funkční skladby, provozních vazeb a prostorového utváření prostředí měst. Zvláštní 
pozornost je věnována funkcím bydlení, dopravě a technické infrastruktuře. Objasněny budou též metody, postupy a cíle 
urbanistické tvorby vycházející z principů udržitelného rozvoje. Cvičení jsou praktickou aplikací teoretických poznatků 
a ověřením vzájemného variantního uspořádání typologických prvků v rozvojovém či přestavbovém území našich měst. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Doutlík L.Doc.Ing.arch.CSc.: Zonální struktury, skriptum FA ČVUT, Praha 1993 
(2) Neufert a kol.: Navrhování staveb, Consult-invest – aktuální vydání 
(3) Soubor norem z problematiky dopravy a bydlení. 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Urbanismus 2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4/7 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+1c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof. Ing.arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.-přednášky a část cvičení 
Doc. Ing.arch. Ivan Vorel-cvičení 
Ing. Arch. Jiří Kupka-cvičení 
Ing.Zuzana Pešková-cvičení 
Ing. Arch. Daniel Stojan-cvičení 
Stručná anotace předmětu  
 
Předmět je zaměřen na problematiku územního plánování vesnic a krajiny. Přednášky zahrnují stručné zhodnocení 
vývoje venkovského prostoru a existujících problémů, soubor zásad pro navrhování úprav venkovských sídel, jejich 
funkčních zón a jejich krajinného okolí. Cvičení jsou praktickou aplikací typických urbanistických úloh (fragmentů) ve 
venkovském prostoru. 
 
Cílem je naučit studenty principům územního plánování ve venkovském prostoru, na základě znalostí jeho vývoje, 
ochrany hodnot a zajištění jeho multifunkčních potřeb. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Sýkora J.: Územní plánování vesnic a krajiny, skriptum ČVUT , 2002 
(2) Low J. a kol.: Rukojeť projektanta ÚSES, nakladatelství Doplněk, 1995 
(3) Škabrada J.: Lidová architektura, skriptum ČVUT, Praha, 1996 
(4) Knapp a kol.: Stavby a krajina mají svůj řád, Ústav územního rozvoje Brno, 1994 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Urbanismus 3 – 129URB3 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4/8 
Rozsah studijního předmětu 2p+1c hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2 hod přednášky 

1 hod cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof. Ing.arch. Karel Maier, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Základní seznámení s cíli, úkoly, nástroji a metodikou územního plánování. Získání základních informací a potřebných 
metodických znalostí pro zpracování územního plánu a regulačního plánu. 
 
Cíle a principy územního plánování. Funkční složky urbanizovaného území a využití krajiny. Změny ve využívání území 
a jejich důsledy pro plánování. Nástroje územního plánování - obsah, postup a procedury zpracování. Realizace 
územního plánování. Hodnoty sledované urbanistou-územním plánovatelem. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Maier K.: Územní plánování (skriptum FA ČVUT-2004) 
(2) Časopis Urbanismus a územní rozvoj 
(3) Stavební zákon (2006), příslušné vyhlášky  

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Architektonické kreslení 3 
Typ předmětu volitelný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 0+3 hod. za týden 3 kreditů 0 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Akad.mal. Vratislav Ševčík 
Akad.mal. Jan Šafránek 
 
Stručná anotace předmětu  
Přechod od přísné konstrukční kresby k volnějšímu výtvarnému projevu, zdokonalování kompozice 
obrazu. 

Perokresba složitých sestav těles, drapérií a předmětů, kresba starých dopravních prostředků, 
uplatnění akvarelu v kompozici ploch a v sestavě postav. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Stevenson P.: Architectural illustration 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Kreslení v plenéru 
Typ předmětu volitelný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 0+2  1 týden kreditů 0 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z Forma výuky cv. 
Další požadavky na studenta  
Absolvování ARK1, ARK2 s prospěchem 1 nebo 2 

Vyučující  
Doc. Akad.mal. Vratislav Ševčík 
Akad.mal. Jan Šafránek 

Stručná anotace předmětu  
1 týden výuky kreslení v plenéru 
Kresba tužkou, perem, akvarelem-městské prostory, historické objekty a krajina. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Za památkami Prahy 
Typ předmětu volitelný dopor. ročník / semestr 3/5 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 0 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z Forma výuky 0p+2c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
PhDr. Rudolf Pošva, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
 
Formou vycházek po vybraných nejdůležitějších památkách Prahy s umělecko-historickým výkladem jsou podávány 
studentům základní informace o dějinách Prahy a jejím uměleckém dědictví. 
Cílem je seznámit studenty s nejvýznamnějšími pražskými památkami, což by jim mělo pomoci ve studiu dějin 
architektury. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
(1) Poche Emanuel: Prahou krok za krokem, 2003 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Pružnost a pevnost (132PRPA) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Absolvování předmětů Matematika 2 a Stavební mechanika 2 
Vypracování domácích úloh a absolvování dvou zápočtových testů. 

Vyučující  
Ing. Marie Kalousková, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Základní předpoklady a základní rovnice teorie pružnosti. 
Předpoklady o přetvoření a rozdělení napětí v prutu.  
Prostý tah a tlak, jednoduchý ohyb, šikmý ohyb. 
Kombinace normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.  
Diferenciální rovnice ohybové čáry. 
Smyk za ohybu.  
Volné kroucení prutů s průřezy masivními a tenkostěnnými.  
Pružné a nepružné namáhání.  
Pružnoplastický a plastický stav průřezu nosníku.  
Stabilita prutů.  
Rovinná napjatost, rovinná deformace, hlavní napětí.  
Typologie stěn a desek. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 1) Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost .Vyd. ČVUT Praha 2004 
 2) Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 20. Vydavatelství ČVUT Praha 2004 
 3) Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost . Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2004 
 4) Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost 20. Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2004 
 Materiály poskytované na webových stránkách předmětu 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavební mechanika 1 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Vypracování domácích úloh, absolvování dvou zápočtových testů. 

Vyučující  
Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  
Síly v bodě. Síly působící na těleso / desku. Moment síly k bodu, k ose. Soustavy sil. Podepření tělesa / desky, reakce. 
Soustava desek v rovině. Příhradové konstrukce. Průběhy vnitřních sil na prostém nosníku a na staticky určitém spojitém 
nosníku. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
1) Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002                                      
2) Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 20, Vydavatelství ČVUT Praha 2002 
Materiály poskytované na webových stránkách předmětu 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavební mechanika 2 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednášky, 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Absolvování předmětu Stavební mechanika 1 
Vypracování domácích úloh, absolvování dvou zápočtových testů. 
 
Vyučující  
Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  
Vnitřní síly a jejich průběhy na rovinných konstrukcích a složených soustavách. Prostorově namáhaná konzola. Definice 
normálového napětí a předpoklady o jeho rozložení v průřezu. Ekvivalence vnitřních sil. Geometrie hmot a rovinných 
obrazců, těžiště a momenty setrvačnosti. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
1) Kufner V.,Kuklík P.: Stavební mechanika 20, Vydavatelství ČVUT,Praha 2002 
2) Kufner V.,Kuklík P.: Statika stavebních konstrukcí. Příklady staticky určitých konstrukcí, Ediční středisko ČVUT, 
Praha 1994 
Materiály poskytované na webových stránkách předmětu 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavební mechanika 3 (132SM3A) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení Zápočet, zkouška Forma výuky Přednášky, 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Absolvování předmětu Stavební mechanika 2 
Vypracování domácích úloh a úspěšné absolvování dvou testů. 

Vyučující  
doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Vnitřní síly na balkónovém nosníku. Výpočet přetvoření konstrukcí principem virtuálních prací na staticky určitých 
konstrukcích. Řešení staticky neurčitých konstrukcí silovou metodou (rovinný rám, zjenodušené řešení roštu) a  
deformační metodou (rovinný rám, rošt). Řešení přetvoření na staticky neurčitých konstrukcích užitím redukční věty.   

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
1) Kufner, V., Kuklík, P.: Stavební mechanika 30. Vydavatelství ČVUT Praha 2003, 
2) Kuklík, P., Blažek, V., Kufner, V.: Stavební mechanika 40. Vydavatelství ČVUT Praha 2002 
a materiály poskytované na webových stránkách předmětu.   

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Zatížení a spolehlivost (132YZAS) 
Typ předmětu Povinně volitelný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet Forma výuky Přednášky, 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Vypracování seminární práce a absolvování testu. 

Vyučující  
Doc.Ing. Petr Fajman, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Pojem zatížení, druhy a jeho působení.  
Roznášení zatížení – zatěžovací plochy. 
Úvod do dynamických zatížení - ráz, harmonické zatížení.  
Zatížení dle ENV - užitné (větrem, sněhem).  
Vedení tepla, průběhy teplot od oslunění.  
Zatížení zemním tlakem na opěrnou zeď.  
Spolehlivost – základní pojmy, index spolehlivosti. Vztah spolehlivosti k ENV. 
Kombinace zatížení, ukázky účinků zatížení 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
1. Studnička J., Holický, M.: Ocelové konstrukce 20, Vydavatelství ČVUT Praha 2003 
 2. ČSN ENV – 1991-1; ČSN ENV – 1991-2-(1 až 5) 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Betonové a zděné konstrukce 1 (1333BZ1A) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/5 
Rozsah studijního předmětu 2 + 1 hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Přednášky a 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
absolvován předmět Pružnost a pevnost (132PRPA) 

Vyučující  
Doc. K.Trtík 

Stručná anotace předmětu  
technologie betonu  
složky betonu, návrh směsi čerstvého betonu, zkoušky zpracovatelnosti, zpracování čerstvého betonu, zkoušení 
vlastností zatvrdlého betonu, nedestruktivní zkoušení,  
 
navrhování a dimenzování(základní informace o principu navrhování prvků z prostého a železového betonu) 
mezní stavy únosnosti - únosnost v ohybu, smyku, informativně únosnost v mimostředném tlaku a tahu,  
mezní stavy použitelnosti  
 
zdivo  
tlačené prvky namáhané převážně tlakem, zděné prvky namáhané tlakem a ohybem, statické působení  
vyztužené zdivo - informativně 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Kohoutková, Trtík, Vašková, Vodička -  Betonové konstrukce 1  
Procházka, Kohoutková, Vašková - Příklady navrhování betonových konstrukcí 1  
Košatka, Lorenz, Vašková  - Zděné konstrukce 1 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Betonové a zděné konstrukce 2 (133BZ2A) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/6 
Rozsah studijního předmětu 2 + 1 hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Přednášky a 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
absolvován předmět Betonové a zděné konstrukce 1 (BZ1A) 

Vyučující  
Doc. A.Kohoutková 

Stručná anotace předmětu  
navrhování betonových konstrukcí – postup navrhování, výpočetní modely a metody, vyztužování prvků a konstrukcí 
(s doplněním některých kapitol z dimenzování) : 
desky jednosměrně a dvousměrně pnuté, desky po obvodě podepřené a lokálně podepřené včetně protlačení, desky 
s otvory, lokální a liniové zatížení, vyztužování desek 
rámy (kroucení, podrobně mimostředný tlak a tah, štíhlé tlačené prvky - vzpěr), vyztužování rámů, monolitické styčníky 
ztužující stěny -  zásady rozmístění, statické působení, vyztužování 
schodiště -  statické působení, vyztužování 
základové konstrukce - statické působení, vyztužování 
suterénní a opěrné stěny - statické působení, vyztužování 
stěnové nosníky - informativně 
zvláštnosti navrhování montovaných konstrukcí 
styčníky montovaných konstrukcí 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Kohoutková, Trtík, Vašková, Vodička - Betonové konstrukce 1 
Procházka, Kohoutková, Vašková - Příklady navrhování betonových konstrukcí 1  
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Betonové a zděné konstrukce 3 (133BZ3A) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4./7 

zimní 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška + 

cvičení 
Další požadavky na studenta  
Absolvován předmět Betonové a zděné konstrukce 2 (133BZ2A) 

Vyučující  
Prof. J. Procházka  

Stručná anotace předmětu  
A) Mezní stavy použitelnosti železobetonových konstrukcí 
1. Požadavky na železobetonové konstrukce z hlediska jejich použitelnosti; metodika výpočtu železobetonového nosníku 
2. Jak je velikost deformace železobetonového nosníku ovlivněna velikostí průřezu, množstvím a rozmístěním výztuže, 
objemovými změnami betonu a charakteristikami prostředí ve kterém se konstrukce nachází. 
B) Navrhování konstrukcí z předpjatého betonu 
3. Technologie vnášení předpětí do betonového průřezu; rozdíl v materiálech určených pro použití v železobetonových a 
předpjatých konstrukcích; rozdíl v principu navrhování železobetonových a předpjatých konstrukcí 
4. Předběžný návrh předpjatého prvku; ztráty předpětí v rozsahu pro potřeby předběžného návrhu 
5. Definitivní posouzení předpjatého prvku; zpřesněný výpočet ztrát  předpětí; chování předpjatého prvku při dosažení 
mezního stavu únosnosti 
C) Halové konstrukce 
6. Konstrukční řešení halových objektů, stanovení vnitřních sil v prvcích halové konstrukce, zatěžovací stavy, kterými 
procházejí hlavní konstrukční prvky halové konstrukce; halové konstrukce mimořádných parametrů 
7. Doplňkové konstrukce halových objektů; problematika návrhu podlahových desek v halách; metodika návrhu 
manipulačních úchytů betonových prefabrikátů 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Procházka a kol.: Navrhování betonových konstrukcí I 
Krátký, Trtík, Vodička: Betonové konstrukce – navrhování předpjatých prvků 
Trtík: Halové konstrukce 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Ocelové a dřevěné konstrukce 1 (134OD1A) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/5 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky před., sem. 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Úvod. Materiál ocelových konstrukcí. Výroba ocelových konstrukcí. Projektování ocelových konstrukcí. Zásady 
navrhování. Tažené pruty. Tlačené pruty. Ohýbané nosníky. Kroucení. Kombinace namáhání. Spoje svařované. Spoje 
šroubované a nýtované. Únava ocelových konstrukcí. Ocelobetonové konstrukce. Koroze ocelových konstrukcí. Účinky 
požáru. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Studnička, J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha 2004, skriptum. 
Vraný, T., Wald, F.: Ocelové konstrukce. Tabulky, ČVUT, Praha 2005, skriptum. 
ČSN EN 1993-1-1: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby. Norma. 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Ocelové a dřevěné konstrukce 2 (134OD2A) 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/6 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2p+1c 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing. Karel Mikeš, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
 

Tuhost konstrukcí, normy pro navrhování, zatížení konstrukcí pozemních staveb. Ocelové halové stavby, krytina, 
vaznice, vazníky, jeřábové dráhy, ztužidla, patky sloupů, kotvení. Stožáry a věže. Komíny. Nádrže, zásobníky a potrubí. 
Transportní a potrubní mosty. Konstrukce z hliníkových slitin. 

Zásady montáže ocelových konstrukcí. 

Oprávnění k výrobě a montáži ocelových konstrukcí. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1] Studnička J., Macháček J., Votlučka L. Ocelové konstrukce 20 ČVUT, Praha 1998  
[2] Dubas P., Gehri E. Stahlhochbau Springer, 1988  
[3] Belenja E. Metaličeskije konstrukciji Strojizda, 1982 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Ocelové a dřevěné konstrukce 3 (OD3A) 
Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 4/7 
Rozsah studijního předmětu 2+1 hod. za týden 3 kreditů 3 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky Předn. sem. 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof. Ing. František Wald, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Úvod. Zatížení. Prostorová tuhost. Návrh konstrukčního systému patrové budovy. Stropní konstrukce. Sloupy. Styčníky 
konstrukcí. Kotvení konstrukcí. Vertikální ztužidla. Spřažené ocelobetonové konstrukce. Zvláštní konstrukční systémy 
patrových budov. Vysoké budovy. Ochrana o. k. proti požáru. Rodinné domy z oceli. Skleněné konstrukce. Systémy hal. 
Průmyslové haly. Vaznice. Vazníky. Sloupy. Kotvení. Jeřábové dráhy. Haly velkých rozpětí. Lanové konstrukce. 
Pneumatické konstrukce. Hliníkové konstrukce. Exkurze na staveniště. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) - hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Studnička J., Macháček J.: Ocelové konstrukce 2, ČVUT, Praha 2006, skriptum. 
Eliášová M.: Skleněné konstrukce, ČVUT v Praze, skriptum. 
Blanc A., McEvoy M., Plank R.: Architecture and Construction in Steel, E & FN Spon, London 1998. 
Iyengar, S. H., Baker, W. F. and Sinn, R.: Multi-Story Buildings, from Constructional Steel Design, Elsevier, London 

1992. 
 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Geologie – 135GEOA 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu 2+0 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
RNDr. Jan Schröfel 

Stručná anotace předmětu  
 

Rozdělení geologie. Globální tektonika. Magmatizmus. Metamorfizmus. Sedimentologie. Strukturní geologie. 
Zemětřesení. Zvětrávání hornin. Činnost tekoucí vody. Podzemní voda. Agresivní voda, ochrana základových 
konstrukcí. Svahové pohyby, sanace. Krasové procesy, činnost ledu a větru. Základní pojmy z geomorfologie. 
Petrografie. Regionální geologie. 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
[1]   Záruba, Vachtl, Pokorný: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, SNTL Praha, 1972 
[2]   Schütznerová, Schröfel: Geologie, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994 
[3]   Zeman O.: Petrografie a regionální geologie Českého masivu, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994 

 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Mechanika zemin a zakládání staveb 
Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 4 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení z, zk Forma výuky 2P + 2C 
Další požadavky na studenta 135GEOA 
 

Vyučující Ing. Jan Záleský, CSc. 
 

Stručná anotace předmětu  
Původ a složení zeminy, základní vlastnosti, klasifikace. Napětí v zemině, princip efektivních napětí. Propustnost, 
stlačitelnost a pevnost zemin, Mohrova teorie porušení. Principy laboratorních a polních zkoušek zemin. Tlaky zemin na 
konstrukce, stabilita svahů. Únosnost a deformace u plošných a hlubinných základů. Technologie zakládání, stavební 
jámy. Principy zlepšování základové půdy. Základní principy kontrolního sledování v geotechnice. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Záleský, J.: Přednášky 135MEZA – Powerpoint 
Šimek, J., Holoušová, T.: Mechanika zemin a zakládání staveb, Skriptum ČVUT v Praze, 1996  
Vaníček, I.: Mechanika zemin, Skriptum ČVUT v Praze, 2000  
Lamboj, L.: Zakládání staveb - Výpočty , Skriptum ČVUT v Praze, 2004 
Hulla, J., Turček, P.: Zakladanie staveb. Jaga group, v.o.s. Bratislava 1998, ISBN 80-88905-05-2 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Dopravní stavby 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 3/6 
Rozsah studijního předmětu 1+1 hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení KZ Forma výuky Přednáška, 

seminář 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing. Eva Veselá 
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  
Doprava, členění dopravy, dopravní problém. Rozdělení pozemních komunikací (PK) a jejich kategorizace. 
Návrhová kategorie silnic a místních komunikací, charakteristiky dopravního  proudu. Projektování PK, 
směrové a výškové řešení trasy, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,  odvodnění PK. Vozovky PK, 
materiály, konstrukční vrstvy. Dopravní stavby a životní prostředí, zklidňování dopravy, řešení průtahů 
obcemi, doprava v klidu, křižovatky. Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, principy trasování a 
návrhování železničních tratí. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje, konstrukce železniční tratě, 
výhybky. Modernizace tratí, železniční stanice. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
 
[1] Ježková a kol.: Dopravní stavby, ČVUT Praha 2006 
[2] Pipková a kol.: Dopravní stavby, Návody pro cvičení, ČVUT Praha 2006 
[3] Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT Praha 2003 

 



E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavební geodézie 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 4/8 
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška a 

laboratorní 
cvičení 

Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
1. Úvod do geodézie 
2. Polohové bodové pole a souřadnicové výpočty 
3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě. 
4. Měření úhlů 
5. Měření délek 
6. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení staveb 
7. Laserové skenovací systémy 
8. Určování výšek 1 
9. Určování výšek 2 
10. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě 1 
11. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě 2 
12. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu 
13. Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. Organizace zeměměřické služby ČR 
14. Určování ploch a objemů 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin za týden 
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Povinná: 
Hánek,P.-Línková,L.-Mika,K.-Pospíšil,J.-Suchá,J.-Štroner,M.: Stavební geodézie. Nakladatelství ČVUT 2007. 
 

 


