
 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Konstrukce pozemních staveb 6 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
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  
Prof.Ing. Jiří Witzany, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  
Charakteristické vady a poruchy staveb, analýza zatěžovacích účinků a vlivů z hlediska historie 
zatížení, výskytu poruch. Nesilové účinky a vlivy. Trvanlivost a spolehlivost stavebních konstrukcí. 
Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Historické konstrukce. Poruchy a 
rekonstrukce základových konstrukcí. Poruchy, sanace a rekonstrukce zděných konstrukcí, 
betonových konstrukcí (železobetonových), dřevěných konstrukcí a prefabrikovaných konstrukcí. 
Sanace zvýšené vlhkosti staveb. Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu. 
 

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]   Witzany J. a kol.: KPS 60 – Poruchy a rekonstrukce staveb – 1. a 2 díl, ČVUT, Praha 1994 
[2]   Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999 
[3]   Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha 1996 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Strategie rozvoje sídel a regionů 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zk Forma výuky 2p 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
doc.Ing.arch. Alena Mansfeldová, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a 
regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a 
regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a 
efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a 
krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů. 
 

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] Cooperation for European territorial development, European Commission Brussels, 1994  
[2] Strategický plán rozvoje hl.města Prahy, Magistrát hl.m.Prahy, 1997  
[3] M.Kennedy, Share of architects and planners in solving ecological problems, SCSA - Stockholm University, 1989  

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Technická infrastruktura sídel 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zk Forma výuky 2p 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc.Ing.arch. Ivan Horký, DrSc. 

Stručná anotace předmětu  

Hmotové systémy: zásobování vodou, odstraňování tekutých odpadů, integrované systémy 
hospodaření s TKO. Energetické systémy: energetický plyn, elektrizační soustava, systémy centrální 
dodávky tepla. Informační systémy: telekomunikace, kabelový přenos TV signál, automatická 
signalizace, kontinentální a státové informační sítě. Dopravní systémy vnitřní a vnější, přesun osob a 
hmot, doprava letecká, povrchová, podpovrchová, vodní. Inženýrský urbanismus. 
 

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]   Medek, F.:: Technická infrastruktura měst a sídel,, ČVUT - FA, Praha 1991 
 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Ateliérová tvorba 4 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 5 kreditů 7 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
Individuální rešerše realizovaných staveb a studií v závislosti na konkrétním zadání 

Vyučující  
garantem předmětu je Doc.Ing.arch.Václav Dvořák, CSc., ateliery vyučují Prof.Šenberger, Prof.Pospíšil, Prof.Sýkora, 
Doc.Mezera, Doc.Cígler, Doc.Košatka, Doc.Welz, Doc.Semeráková, Ing.arch.Čajka, Ing.arch.Čajková, 
Ing.arch.Milunič, Ing.arch.Stupka, Ing.arch. Synek, Ing.arch.Menčlová, Ing.arch.Paroubková a další členové katedry 
architektury (K129) 
Stručná anotace předmětu  

Ateliérová tvorba je předmět ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra 
architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. V tomto čtvrtém ateliéru 
jsou zadávány různé typy občanských a výrobních staveb do konkrétního prostředí dle aktuálních 
požadavků i studentské architektonické soutěže. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací 
jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě objemové architektonické studie (s 
důrazem na konstrukci) s urbanistickými vazbami.      

Tématem jsou občanské nebo výrobní stavby dle aktuálních požadavků i studentské architektonické 
soutěže. 
 

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 Interier 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky 2p+2a 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing.akad.arch. Věra Suchá 

Stručná anotace předmětu  
Vytváření prostorů a specifických vizuálních účinků v interiérech různého účelu. Aplikace barev, denního a umělého 
osvětlení a struktur na souboru architektonických prvků různých konstrukcí, opírající se o normativní zásady. 

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) Nováková Z.: Výtvarné dílo v architektonické koncepci, skriptum ČVUT Praha, 2001  
(2)Whitehead Randall.:Commercial Lighting, Rockport Pub., Rockport, MA, USA 1995 
(3) Periodika v oblasti interiéru, zejména: Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér,  

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Modelové projektování 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Ing.Přemysl Kraus 

Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je seznámit posluchače s důležitou součástí projektové a návrhové praxe jakou je prostorové zobrazení 
řešené stavby či urbanistického souboru. Jde o otázky objemové zkratky, která musí zachovat svou vypovídající 
schopnost . Jsou probírány klasické metody řemeslné, ale i cesty počítačového zpracování modelářské problematiky. 
Studenti se seznámí s technologiemi tvorby modelů a používanými materiály pro jejich stavbu. V rámci cvičení si 
zhotoví model dle konkrétního zadání. Tvorba vlastního modelu je průběžně konzultována a korigována. 

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  
Studenti používají vlastní materiály v závislosti na konkrétním zadání. K dispozici je vybavená modelována. 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Urbanistický atelier 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 4 kreditů 5 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc.Ing.arch.Jan Mužík, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je ověřit schopnosti a možnosti aplikace získaných teoretických poznatků z oblasti urbanismu a 
územního plánování při řešení praktických úkolů, které vychází z potřeb daného území a požadavků na něj kladených. 
Formou územní studie vybraného území (části města) bude na základě územně analytických podkladů a vlastních 
urbanistických průzkumů zpracován návrh jeho komplexního rozvoje, tedy i regenerace. Ateliérový projekt bude 
obsahovat: analytickou část zakončenou hodnocením současného stavu území (problémovou mapou), návrhovou část 
obsahující komplexní urbanistické řešení a návrh regulačních zásad na úrovni regulačního plánu. 

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, Praha 2004 
(2) Časopis Urbanismus a územní rozvoj 
(3) Stavební zákon (2006), příslušné vyhlášky 
(4) Marhold K.: Sídla - urbanistická typologie II, skriptum FA ČVUT, Praha 1996 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Nauka o budovách 6 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc.Ing.arch.Petr Mezera, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Tento předmět rozvíjí myšlení v oboru typologie, aplikuje a rozšiřuje znalosti zásad navrhování a realizace staveb a 
připravuje studenty na další komplexní tvorbu, zejména v ateliérech architektonické tvorby. Předmět je součástí základní 
orientace v oboru i při uplatnění v praxi. 
 
Netradiční typologické druhy staveb (souborů) jako vývojový důsledek nově vznikajících životních, společenských a 
výrobních aktivit a vztahů. Funkční, provozní, dispoziční a prostorové požadavky na stavby a soubory ve vztahu k 
soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům a k dochovaným kulturním a přírodním hodnotám. Důraz na 
trvale udržitelný rozvoj, ekologická hlediska komplexní architektonické tvorby. Možnosti zvýšení užitné hodnoty staveb 
a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními soubory staveb a souborů rozšířením typologické 
rozmanitosti polyfunkčními soubory staveb a jejich integrací v soudobích prostorových strukturách. Teoretická 
východiska zásad navrhování a realizace staveb a souborů. Vývojové tendence typologie a navrhování staveb a souborů. 

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) Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha, 1995 
(2)Monografie významných světových architektů a jejich teoretické texty (historie, současnost) 
(3)Odborné publikace, časopisy a jiné prameny vztahující se k dané problematice 
(4)Produkty Verlag Dashöfer (aktual.) apod.  
 

 



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

Vyučující  
Doc.Ing.Václav Kučera, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb. Podíl architekta na návrhu silničních 
staveb, železnic, vodních cest a vodních staveb, podzemních staveb a jednotlivých druhů mostů. 
Podíl inženýrských staveb na řešení problémů životního prostředí. Ve cvičeních se řeší inženýrské 
stavby pro konkrétní situace, kde se stávající stavba nepodařila. 
 

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) Kučera V.: Architektura inženýrských staveb, Vydavatelství ČVUT, Praha 1995 
(2) Kučera V.: Architektura mostů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Konstrukce pozemních staveb 7 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
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. Václav Kupilík, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Rozbor požárů – příčiny a průběh požárů, normová teplotní křivka, proces hoření, požární zatížení; 
hlavní zásady požární bezpečnosti staveb – požární návrh, únikové cesty, odstupové vzdálenosti; 
návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU; požární kodex. Vliv požáru na napjatost 
a přetvoření stavebních konstrukcí, zásady pro řešení stavebních konstrukcí z hlediska požární 
ochrany. Zdravotní nezávadnost – hlavní skupiny škodlivin. Zdroje, příčiny a rozsah napadení 
stavebních konstrukcí mikroskopickými vláknitými houbami (bakteriemi), synantropním hmyzem a 
zdravotní důsledky, které přítomnost těchto organizmů může mít na uživatele stavebních objektů. 
Soustava opatření, která omezují uvolňování škodlivin do ovzduší, včetně ochran proti biologickým 
vlivům. 
 

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]   Kupilík V.: KPS 80 – Požární bezpečnost staveb, ČVUT, Praha 1998, 3. přepracované vydání 
[2]   Kupilík V., Wasserbauer R.: KPS – Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí, ČVUT, Praha 1999, 1. vydání 
[3]   Kucbel J.: Požiarna ochrana budov, J. Kucbel, Bratislava 1993, 1. vydání 

 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Budovy a energie 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Prof.Ing.Karel Kabele, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Energetické a ekologické systémy budov ve vazbě na konstrukce a technologické řešení provozu 
budov. Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí. Integrované energetické systémy 
Nízkoenergetické budovy, budovy s přirozenou klimatizací. Inteligentní budovy. 
 

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]   Vytápění, větrání a klimatizace / Jaromír Cihelka ... [et al.]. -- 3. přeprac. a dopln. vyd. -- Praha : Nakl. techn. lit., 
1985 
[3]   Airconditioning and ventilation of buildings. Vol. 1. / Derek J. Croome, Brian M. Roberts. -- 2. ed. -- Oxford : 
Pergamon Press, 1981 

 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Ateliérová tvorba 5 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 6 kreditů 8 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
garantem předmětu je Doc.Ing.arch.Václav Dvořák, CSc., na výuce se podílejí kromě pracovníků katedry architektury 
(K129) i pracovníci kateder Konstrukcí pozemních staveb (K124), katedry Technických zařízení budov (K125), katedry 
Betonových a zděných konstrukcí (K133) a katedry Ocelových a dřevěných konstrukcí (K134) tak, aby byla pokryta celá 
problematika konstrukčního projektu.  
Stručná anotace předmětu  
Cílem předmětu je rozvíjet tvůrčí kreativitu, architektonickou zručnost a soutěživost posluchačů. 
Konstrukční projekt. Předmětem projektu je rozpracování architektonické studie zpracované v ATT 4 do podrobného 
konstrukčního řešení, včetně stavebních a architektonických detailů. Rozpracovává objekt nebo jeho část (dle rozsahu) 
tak, aby byl vytvořen komplexní návrh (design) objektu. Obsahuje části – architektonicko stavební, konstrukční 
(statické) a technické zařízení 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  
Periodika, zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu. 

 



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

Vyučující  
PhDr.Rudolf Pošva, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Absolvováním tohoto předmětu studenti získají základní přehled o dějinách umění, zejména ve vztahu k architektuře. 
V přednáškách jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími etapami evropského umění, s úvodem o umění blízkého 
východu – Egypt, řecká a římská antika, starokřesťanské umění a byzance, středověké sochařství a malířství. Renesanční 
a barokní umění. Umění 19. a 20.stol. 
Ve seminářích je probírána historie umění v českých zemích. Studenti zpracovávají zadaná témata a přednášejí je veřejně 
před ostatními a v dané látce diskutují. 

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)Kolektiv autorů: Dějiny českého výtvarného umění, Akademia, Praha 1984 - 99 
(2)Larousse a kol.: Umění a lidstvo 1 – 4, Odeon, Praha 1967 - 74 
(3)Benešová M., Fašangová  L.: Dějiny umění 10, skriptum ČVUT, Praha 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Atelier interieru 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 5 kreditů 6 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
Zpracování rešerší realizovaných interierů ve zvoleném tematickém okruhu. 

Vyučující  
Ing.akad.arch. Věra Suchá 

Stručná anotace předmětu  
Studenti mají za úkol navrhovat a kreativně řešit různé interiéry podle potřeb architektonické praxe. Citlivý přístup při 
použití materiálu jejich barev, povrchů, struktur a dosažení kreativně optických účinků ve vnitřním prostoru. 
Použití různých materiálů při návrhu interiérů podle účelu a dosažení estetického působení v prostoru . Řešení 
architektonických detailů s konkrétní aplikací. Přenesení získaných poznatků při řešení konkrétního architektonického 
projektu. 
 

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) (1) Suchá V.: Interiér 20, skriptum ČVUT Praha, 2000,2005   
(2)Whitehead Randall.:Commercial Lighting, Rockport Pub., Rockport, MA, USA 1995 
(3) Periodika v oblasti interiéru, zejména: Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Počítačová grafika 
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 cvičení 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Doc.Ing.Jaromír Křemen, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Cílem je dokázat vytvořit reálný prostorový model grafickým způsobem s využitím počítačové grafiky. 
V předmětu se posluchači seznamují s důležitou součástí projektové a návrhové praxe jakou je prostorové zobrazení 
řešené stavby či urbanistického souboru. Jde o otázky objemové zkratky, která musí zachovat svou vypovídající 
schopnost a být souřadným doplňkem výkresové dokumentace řešeného úkolu. Jsou probírány cesty počítačového 
zpracování modelářské problematiky. 

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 (manuál) - aktuální verze v elektronické podobě 
(2) Křemen Jaromír: Studie a typová řešení, část v tištěné, část v elektonické podobě. Průběžně (obvykle semestrálně) 
aktualizováno. 
 

 



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

Exkurze na staveniště. 

 
Vyučující  
doc.Ing. Tomáš Vraný, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Haly velkých rozpětí. Konstrukce z tuhých prvků. Visuté konstrukce. Zavěšené konstrukce. Pneumatické konstrukce s 
lany. Konstrukce ze skla a oceli. Styčníky konstrukcí. Stožáry, věže a komíny. Konstrukce ze skla a oceli. Rekonstrukce 
ocelových konstrukcí. Konstrukce schodišť. Koncepce návrhu OK mostů - železniční mosty, silniční mosty. Pomocné 
dřevěné a kovové konstrukce. Staticky náročné rovinné dřevěné konstrukce: kompozitní nosníky, rámy, oblouky, lávky. 
Prostorové dřevěné konstrukce. 

 

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]   Rotter,T., Kuklík,P.: Ocelové a dřevěné konstrukce 11, ČVUT, Praha 2000 
[2]   Dowling,P.J., Knowles,P., Owens,G.: Structural Steel Design, Butterworths, London 1988 
[3]   Timber Engineering - STEP, Centrum Hout 1995 

 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Životní prostředí 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/2 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
Dr.Ing.Tomáš Dostál. 

Stručná anotace předmětu  

Postavení interdisciplinárního oboru v systému věd, vymezení a definice ŽP, pohoda prostředí. Soustava zdrojů přírody, 
základní ekologické pojmy a jejich objasnění, krajina jako ekologický systém a soustava ekosystémů, dynamika krajiny. 
Základní přírodní zdroje ? solární radiace, půda, voda, atmosféra, vegetace, fauna a chráněné části přírody, jejich 
využívání a ochrana. Odpady a cizorodé látky v ekosystému, mimoekonomické využívání krajiny a jeho důsledky. Péče 
o životní prostředí v ČR a mezinárodní souvislosti. 

 

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]   Dirner,V.a kol.(1997): Ochrana životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, Tech.univ.Ostrava 
[2]   Kudrna,K. a kol. (1988): Biosféra lidstvo, ACADEMIA Praha, str. 530 
[3]   Rohon,P.(1991): Základy životního prostředí, Praha nakl. ČVUT, str. 116 

 

 



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

Vyučující  
PhDr.Jana Šafránková, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Přednášky a semináře zahrnují problematiku sociologie a estetiky, její vztahy, základní sociologické a estetické 
kategorie. Předmět analyzuje postavení člověka ve společnosti a jeho potřeby z hlediska bydlení a vnímání prostoru 
(staveb a veřejného prostoru). Na příkladech uvádí i základní sociálně estetické prvky ve vývoji architektury a 
urbanismu.  

 

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] Schmeidler, K.: Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Brno 2001  
[2] Perniola, M.: Estetika 20. století, UK, Praha 2000  
[3] Hernach, J.E.: Filozofie architektury, Triton, Praha 2001  

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Management (vedení podniku) 
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.Ing.Ludmila Hačkajlová, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Význam podniků pro ekonomiku a životní prostředí- externality a úloha státu. Podnikání, podnikatel, podstata podniku a 
jeho právní formy, životní cyklus podniku. Podniky (organizace) ziskové a neziskové - účel, cíle, podstatné okolí. 
Podnikové funkce.Organizační struktura. Zásady organizování a výběr vhodných lidí do funkcí. Pořizování podnikového 
majetku - financování a investování. Principy řízení podniku. Marketing. Získávání zakázek. Smlouvy. Provozování 
podniku - náklady, výdaje, výnosy, příjmy. Druhy kalkulací a cen. Informační zdroje pro 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]   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 Ateliérová tvorba 6 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 6 kreditů 8 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
Samostatné zpracování podrobných rešerší realizovaných staveb či architektonických návrhům v předem dohodnutém 
rámci, navazujícím na zadané tema. 

Vyučující  
garantem předmětu je Doc.Ing.arch.Václav Dvořák, CSc., ateliery vyučují Prof.Šenberger, Prof.Pospíšil, Prof.Sýkora,  
Doc.Mezera, Doc.Cígler, Doc.Košatka, Doc.Welz, Doc.Semeráková, Ing.arch.Čajka, Ing.arch.Čajková, 
Ing.arch.Milunič, Ing.arch.Stupka, Ing.arch. Synek, Ing.arch.Menčlová, Ing.arch.Paroubková a další členové katedry 
architektury (K129) 
Stručná anotace předmětu  
Úkolem je zpracování architektonické studie s urbanistickými vazbami a vytvoření předdiplomního projektu, na který 
bude navazovat diplomní projekt. 
Ateliérová tvorba ATT6 uzavírá cyklus ateliérů. Student,(dle vlastní volby), zpracovává objemovou architektonickou 
studii souboru staveb s urbanistickými vazbami (mikrourbanismus) a s reakcí na širší společenské otázky. Tématem 
mohou být bytové, občanské i výrobní stavby, od novostaveb až po rekonstrukce památkově chráněných objektů. 

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

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

Stručná anotace předmětu  
V přednáškovém cyklu jsou zpracována vybraná témata z dějin architektury prohlubující popř. doplňující obsah 
předmětů Dějiny architektury 1, 2 a 3 z bakalářského stupně. Součástí je rovněž podrobný rozbor vybraných monumentů 
z hlediska architektonického konceptu (půdorysného, prostorového, konstrukčního i typologického pojetí), jakožto i 
stylového a kompozičního pojetí monumentů podstatných pro vývoj architektury. V seminářích jsou přednášena témata 
konkretizovaná 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  
základní literatura, např.: 
[1] B.Syrový a kol.: Architektura svědectví dob, Praha 1974, 1977  
[2] B.Syrový a kol.: Architektura, oborová encyklopedie SNTL Praha 1972 
[3] J.Pijoan: Dějiny umění, Odeon Praha 1985-2000 
[4] J. Hrůza: Svět architektury, Aventinum Praha 2000 
bude doplňována o monografie staveb v závislosti na vybraných monumentech 
 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Zahradní a krajinářská tvorba 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
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  
Doc.Ing.arch.Ivan Vorel, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Cílem výuky je pochopení významu přírodního prostředí při tvorbě architektonických a urbanistických koncepcí a 
získání základních znalostí takových problémů krajinné architektury, se kterými se architekt bude běžně setkávat v 
architektonické a urbanistické praxi. Cílem je též získání některých informací pro týmovou spolupráci architekta, 
krajinného architekta a odborníků z oboru přírodních věd.     
Kompoziční složky v zahradním umění, charakter krajiny, analýza vizuální scény, charakter, ráz a identita krajiny, 
estetická hodnota, tvorba zahrada parků, tvorba zeleně v městském prostředí, přírodní prostředí města, vývoj městské 
zeleně, zeleň v územním plánování, přírodní a kulturní hodnoty krajiny, ochrana krajiny, památková péče. 
Ve cvičeních se zpracovává analýza parkového prostoru a krajiny. 

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)Hendrych, J.: Tvorba krajiny a zahrad III., skripta ČVUT, Praha 2000 
(2)Kalusok, M.: Zahradní architektura, Computer Press, Brno 2004 
(3)Kupka, J.: Zeleň ve vývoji měst, skripta ČVUT, Praha 2006 
(4)Otruba, I.: Zahradní architektura – tvorba zahrad a parků, ERA, Brno 2000 
(5)Vorel, I., Sklenička, P.: Krajinný ráz a jeho ochrana, Praha 2006      

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Stavebně-historická analýza budov 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/3 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 2 kreditů 2 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení kz Forma výuky 1p+1s 
Další požadavky na studenta  
 

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

Stručná anotace předmětu  
Cílem je, aby studenti byli schopni sami provést stavebně historický průzkum, a aby současně pochopili jeho důležitost 
jako základního dokumentu pro rekonstrukci historického objektu. 
Cílem přednášek je seznámit studenty s problematikou a  metodami stavebně historických rozborů a hodnocení 
historických staveb a sídelních souborů. Předmět navazuje na cyklus  průpravy v předmětech Dějiny architektury a 
Dějiny umění . Posluchači jsou seznámeni s literaturou a prameny nezbytnými pro prováděcí analýzy i stavebními a 
terénními postupy a zpracováním grafických výstupů rozboru. Ve seminářích se posluchači v samostatné práci seznámí s 
praktickým prováděním SH na drobnější historické stavbě či historickém souboru. 

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)Pavlík M. a kol.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek, skripta FA ČVUT, Praha 
(2)Škabrada J.: Konstrukce historických staveb, skripta FA ČVUT, Praha 

 



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

Vyučující  
Prof.Ing.arch.Petr Urlich, CSc. 

Stručná anotace předmětu  
Student získá díky tomuto předmětu přehlednou orientaci v teoretické části oboru architektury, a to jak v historii, tak 
v současnosti. Získá i přehled o nejvýznamnějších architektonických osobnostech a jejich díle. Předmět rozvíjí osobnost 
a vlastní názor na architektonickou tvorbu. 
 
V přednáškách je student seznamován s tendencemi teorie a vývoje architektury druhé poloviny 20. století a soudobé 
architektury. Probírány jsou nejvýznamnější osobnosti světové i domácí architektury a jejich dílo.Seminář je věnován 
procvičení přednášené látky na vybraných příkladech v samostatných kritických referátech, které se čtou v plénu studijní 
skupiny a na jejich podkladě probíhá diskuse. 

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)Čejka J.: Teorie architektury 
(2)Ševčík O.: Programy a prohlášení architektů 20. stol. 
(3)Ševčík O. : Problémy moderny a postmoderny 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Speciální konstrukce betonové 
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  
Prof.Ing.Jan Vítek, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Navrhování betonových prvků pro složitější případy namáhání. Využití redistribuce silových účinků, plastické metody 
výpočtu prutových a plošných konstrukcí. Zásady navrhování lomenic, skořepin, zásobníků, nádrží. Rekonstrukce 
betonových a zděných konstrukcí. Zděné konstrukce - výpočetní modely pro vícepodlažní konstrukce. Navrhování prvků 
na účinky vodorovného zatížení (suterénní stěny; stěny namáhané větrem). Vyztužené zdivo. 

 

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]   Structural Concrete :Textbook on Behaviour, Design and Performance. Vol 2, 3. fip 1999 
[2]   Concrete Structures - Euro Design Handbook. Ernst and Sohn. GmbH, Berlin 1995 
[3]   Practical design of structural concrete, fip Recommendation, 1999 

 

 



 
E – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Diplomní atelier 
Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/4 
Rozsah studijního předmětu  hod. za týden 25 kreditů 30 
Jiný způsob vyjádření rozsahu  
Způsob zakončení obhajoba Forma výuky atelier 
Další požadavky na studenta  
 

Vyučující  
garantem předmětu je Doc.Ing.arch.Václav Dvořák, CSc., vedením diplomních prací jsou pověřováni zaměstnanci 
katedry, kteří vedli předchozí projekt (Atelierová tvorba 6). Studentům jsou poskytnuty i konzultace z kateder 
Konstrukcí pozemních staveb (K124), Technických zařízení budov (K125), Betonových a zděných konstrukcí (K133) a 
Ocelových a dřevěných konstrukcí (K134) – vždy podle charakteru projektu a zadání diplomové práce 
 
Stručná anotace předmětu  

Diplomní projekt je samostatná práce. Vychází ze studie zpracované v Atelierové tvorbě 6, tuto dále (nebo její část - dle 
rozsahu) rozpracovává tak, aby byl vytvořen názor na komplexní návrh (design) objektu, aby student prokázal u 
obhajoby svou invenci architekta i reálnost svého návrhu. Obsahuje části: architektonicko-stavební, konstrukční 
(statické), dále technické zařízení budov či technologii staveb. Součástí diplomního projektu je i detailní řešení vybrané 
části interiéru stavby. 

 

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  

 

 


