
D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER TVORBY - PREZENTAČNÍ 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0p +5c hod. za týden 5 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného elaborátu. 

Vyučující  

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D. – garant předmětu 
další vyučující (bez titulů): SÝKORA Jaroslav, ŠEVČÍK Vratislav, TULÁČKOVÁ Marie, HAVELKA Ctibor, DVOŘÁK Vojtěch, 
KAŠPAR Jan, MEZERA Jiří 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je rozvíjení prostorové představivosti, výtvarného citu a schopnosti jasně prezentovat své myšlenky za 
pomoci běžně dostupných grafických prostředků. Dále naučit studenty postupům při řešení prostorových úloh v 
architektonické studii a jejich následné prezentaci.  
 
1.  –  4. 
Seznámení se základy tužkokresby, jednoduchého 3D modelování a počítačové grafiky, ztvárnění objektů 
v jednoúběžníkové, dvouúběžníkové perspektivě a axonometrii. 
 
5. – 9. 
Kompozice různých objektů a prezentace s využitím různých vizuálních efektů. 
 
10. – 13. 
Základy grafického uspořádání výkresů, principy výsledné prezentace architektonického díla. 
 

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  

• Sýkora, J.: Odborné kreslení pro SPŠ stavební. Grada Publishing Group. Praha. 2011. EAN: 9788024736358. 
ISBN-13: 978-80-247-3635-8. 

• Sýkora, J. – kol.: Architektonické kreslení. ČVUT. Praha. 2010. ISBN: 978-80-01-04115-4. 
• Barrington, B.: Perspektiva a kompozice - Škola kreslení pro výtvarníky. Svojtka. Praha. 2013. EAN: 

9788025601174, ISBN: 978-80-256-0117-4. 
• Linhartová, J.: SketchUp Pro 8, Architecture Design School, v.o.s. Praha. 2010. ISBN: 978-80-254-8917-8. 
• Hogfrege, A.: Architecture portfolio vol. 3. English. 2014. ISBN: 978-0-9913829-0-3. 

  
 

 



 

 

 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu MATEMATIKA 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./1. 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Petr KUČERA, doc. RNDr. CSc. – garant předmětu 
další vyučující (bez titulů): Michal BENEŠ, Jozef BOBOK, František BUBENÍK, Jan CHLEBOUN, Josef JIRÁSKO, Petr MAYER, 
Aleš NEKVINDA,  Ivana PULTAROVÁ, Zdeněk SKALÁK, Ondřej ZINDULKA 

Stručná anotace předmětu   

Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné. Lineární algebra a aplikace. Analytická geometrie v prostoru.  
            
1. Posloupnosti, limita posloupnosti.  
2. Pojem funkce, základní elementární funkce, inverzní a složená funkce.  
3. Limita, spojitost, Weierstrassova a Bolzanova věta, asymptoty grafu funkce.  
4. Derivace a její výpočet, geometrický a fyzikální význam derivace, derivace vyšších řádů.  
5. Lagrangeova věta.  
6. Monotonie a konvexita funkce, extrémy funkce a inflexní body, L´Hospitalovo pravidlo.  
7. Vyšetřování globálních extrémů na kompaktních intervalech, slovní úlohy.  
8. Vektorové prostory R^2, R^3, R^n, lineární obal, lineární závislost, báze, dimenze, podprostory.  
9. Matice, operace s maticemi, hodnost matice, inverzní matice.  
10. Soustavy lineárních rovnic, homogenní a nehomogenní soustavy, Frobeniova věta, Gaussův eliminační algoritmus. 

Determinant matice 2. a 3. řádu, Cramerovo pravidlo.  
11. Základní vlastnosti geometrických vektorů.  
12. Rovnice roviny a přímky a vyjádření přímky jako průsečnice dvou rovin.  
13. Řešení polohových úloh přímek a rovin, úlohy na odchylky rovin, přímek, analytické metody při řešení geometrických 

problémů v prostoru. 
 

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  

• Bubeník F., Zindulka O.: Matematika 1, skriptum ČVUT, 2005. 
• Charvát J., Kelar V., Šibrava Z.: Matematika 1., Příklady, skriptum ČVUT, 2005. 
• Budínský B., Charvát J.: Matematika I,II. Vydavatelství ČVUT, 1999. 

 
 
  



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu STAVEBNÍ HMOTY 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1lab hod. za týden 3 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, laboratoře 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof. Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph. D., Ing. Alena VIMMROVÁ, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

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 s důrazem 
na jejich architektonické uplatnění. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy zkušebnictví.  
Obsah přednášek:  
1. Pojem stavební hmoty. Materiály podle základní funkce. Zákonné požadavky na stavební hmoty. Optimální 
materiálové řešení.  Materiály podle složení. Zkušebnictví a správná laboratorní praxe 
2. Zkoušení a odběr vzorků. Základní vlastnosti materiálů spojené s objemem a hmotností.  
3. Mechanické vlastnosti materiálů – pevnost, modul pružnosti. 
4. Mechanické vlastnosti materiálů. Křehkost a houževnatost. Tvrdost. Únavová pevnost. Adheze a koheze. 
5. Vlhkostní vlastnosti. Tepelně technické vlastnosti. Trvanlivost materiálů. 
6. Vzdušná pojiva (sádra, vápno). Hydraulická pojiva (Portlandský cement). Geopolymery. 
7. Beton. Základní pojmy. Složky betonu. Označování  betonu. Návrh betonové směsi.  
8. Železobeton. Vysokohodnotné betony. Těžké betony. Lehké betony. Speciální betony (pohledové, grafické). Betonové 
prefabrikáty. Sklobeton. Malty.  
9. Stavební kámen. Kusová staviva na bázi hlíny. Výrobky z nepálené hlíny. Pálená cihla. Střešní krytina. Obkladová  a 
dlažební keramika. Keramické nosníky. Autoklávované výrobky.  
10. Kovy.  Struktura a obecné vlastnosti kovů.  Kovy železné. Ocel, litina. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny. Zinek a 
titanzinek. Ostatní kovy.  
11. Dřevo. Vlastnosti, škůdci, ochrana dřeva. Druhy, pilařské výrobky. Materiály na bázi dřeva. Materiály na bázi celulózy. 
Ovčí vlna. 
12. Živice. Přírodní a ropné asfalty. Modifikace asfaltu. Výrobky z asfaltu. Sklo. Vlastnosti a výrobky. 
13. Polymerní materiály. Rozdělení plastů. Hlavní termoplasty. Významné reaktoplasty. 
 

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  

• Luboš Svoboda a kol.: Stavební hmoty, Jaga, Bratislava 2007, ISBN 978-80-8076-057-1 
• Luboš Svoboda a kol.: Stavební hmoty [online], 2013, ISBN 978-80-260-4972-2. Dostupné z: 

http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/sh/SH3v1.pdf 
• Podklady ke cvičením http://tpm.fsv.cvut.cz/student/subject_detail.php?id_subject=4 



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu POZEMNÍ STAVBY 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

prof. Ing. Petr HÁJEK, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků 
kladených na jednotlivé prvky. 
1. - 2.      Základní třídění a vývoj konstrukcí pozemních staveb 
2.             Požadavky na pozemní stavby 
3.             Konstrukční systémy 
4.             Prostorové působení 
5. – 6.     Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn) 
7.             Stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb) 
8.             Stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení dřevěných stropů) 
9.             Stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení železobetonových stropů) 
10.           Stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení keramickobetonových stropů) 
11.           Stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení ocelových a ocelobetonových stropů) 
12. - 13.  Předsazené 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  

• Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1, Nosné konstrukce I, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze 
• Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze 
• Růžička J.: Nosné konstrukce I. Pomůcka pro cvičení, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze 

 

 

 

 

 



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE  

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 3p + 0c hod. za týden 3 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. Václav DVOŘÁK, CSc., Ing. arch. Lenka POPELOVÁ, Ph.D., - garanti předmětu 
Ing. arch. Petr ŠIKOLA, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav DAĎA 
 

Stručná anotace předmětu  

Výuka předmětu Architektonická kompozice 1 je organizována ve třech blocích: 
1. – 6.: Úvod do architektonické kompozice  
Posluchači jsou seznamováni s obecně platnými kompozičními zásadami a vlivy, které na formu architektury působí. 
Zásady jsou dokumentovány na 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. Na příkladech staveb z poslední doby jsou představeny nejširší přístupy tvůrců, jejich metody a názory. Jsou 
představena různá hodnotící kritéria a pohledy na architekturu jako komplexní stavební umění, spojující řadu často 
protichůdných požadavků. Součástí výukového bloku je i aktivní seznámení se současnou českou architekturou formou 
vyzvaných přednášek významných architektů.  
7. – 10. : Současné architektonické koncepty ve vztahu k architektonické kompozici a její teorii  
Přednášky nastiňují vývoj a proměny vnímání architektonické kompozice ve 20. a 21. století. Důraz je kladen na 
vysvětlení teoretických principů architektonických konceptů dokladovaných jak rozbory jednotlivých staveb, tak texty 
teoretiků a praktikujících architektů. Pozornost je věnována východiskům modernismu (klasická schémata vs 
modernistická - Raumplan, plan libre ad.), teoretické reflexi skladby prostoru od funkcionalismu po architekturu 
postmoderní (proklamace odmítnutí estetických pravidel modernismu) a nejnovější architektonické trendy (např. 
dekonstruktivismus, digitální architektura – reflexe zániku karteziánské soustavy, interaktivní tekutá architektura). 
Teoretická východiska, jejich aplikace a reflexe jsou prezentovány na ikonických stavbách. Přednášky se dotýkají i témat 
jako: sémantika architektonické kompozice a topologie, vyjádření architektonického konceptu nearchitektonickými 
prostředky – textem, diagramy apod.). 
11. – 13.: Úvod do problematiky modelování  
Témata: Úvod do problematiky modelování. Materiály pro výrobu modelu a terénu. Přehled používaných materiálů pro 
studentské modely a způsob práce s nimi. Technologie a techniky výroby modelu - vlastní stavba modelu - stavba terénu. 
Současné technologie s využitím počítačů. 3D tisk. Požadavky na přípravu dat pro využití technologických zařízení. 
 

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  

• Birnbaum, V.: Vývojové zákonitosti v umění. Praha: Odeon, 1987. 
Dvořák, V. – Tichý, L.: Architektonická kompozice, skriptum ČVUT. Praha: nakladatelství ČVUT v Praze, 1986. 

• Hanlon, D.: Composition in Architecture. New Jersey: Wiley, 2009. 
• Ching, F. D. K.: Architecture – Form, Space, and Order. Wiley, 2012. 
• Jencks, Ch.: The New Paradigm in Architecture. Yale University Press, 2002. 

Krier, L.: Architektura - volba nebo osud. Praha: Academia, 2001. 
• Kruft, H. W.: Dejiny teórie architektúry. Pallas, Bratislava 1993. 
• Tichá, J. (ed.): Architektura: tělo nebo obraz? Praha: Zlatý řez, 2009. 
• Vitruvius, Pollio, M.: Deset knih o architektuře. Praha: ARISTA, BASET, 2001. 



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu STAVEBNÍ MECHANIKA 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. Jan ZEMAN, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je naučit studenty určit průběhy vnitřních sil na staticky určitých stavebních konstrukcích a průřezové 
charakteristiky složených průřezů.  
 
Témata probíraná v kurzu proto zahrnují  
1. – 2.     Výpočet reakcí na jednoduchých konstrukcích 
3. – 4.     Výpočet reakcí na složených rovinných konstrukcích  
5.             Výpočet reakcí na prostorové konzole 
6.             Analýza průběhu vnitřních sil na příhradových konstrukcích 
7.             Analýza průběhu vnitřních sil na nosníkových konstrukcích 
8.             Analýza průběhu vnitřních sil na rámových konstrukcích 
9.             Analýza průběhu vnitřních sil na prostorové konzole  
10.           Výpočet těžiště 
11.           Výpočet momentů setrvačnosti  
12. – 13. Výpočet deviačních momentů pro složené průřezy 

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  

• V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 10. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2000. 166 s. ISBN 80-01-02215-3. 
• V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 20. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2001. 137 s. ISBN 80-01-02346-X. 
• V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 30. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 159 s. ISBN 80-01-01893-8. 
• P. Kabele, M. Polák, D. Rypl a J. Němeček: Stavební mechanika 1. Příklady, ČVUT, 2009. 81 s. ISBN: 978-80-0104-

282-3 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 0p + 4c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného elaborátu. 

Vyučující  

doc. Ing. arch. Václav DVOŘÁK, CSc. – garant předmětu 
další vyučující (bez titulů): ZOULA Jakub, PETÁK Lukáš, POPELOVÁ Lenka, PUSTĚJOVSKÝ Jan, HOŘICKÁ Jana, KROFTOVÁ 
Klára, DAĎA Jaroslav, MENČLOVÁ Běla, ČAJKOVÁ Ludmila, KAŠPAR Jan, VALIŠOVÁ Simona, GLEICH Vladimír, MEZERA 
Petr, VANĚK Aleš, FILSAK Pavel, PEŠKOVÁ Zuzana, NOVOTNÁ Petra 
 

Stručná anotace předmětu  

Studenti se učí na jednoduchých abstraktních úlohách aplikovat poznatky získané zejména v předmětu Architektonická 
kompozice.  
Zásady kompozice prostoru a objemu. Idea a forma jednoduchého abstraktní plošné a prostorové kompozice. Fyzický 
model jako forma ověřování kompozičních záměrů. Semestrální projekt. 
 
Cíle práce: 

• Naučit se dívat na architekturu a sledovat její (autorovy) ideové a kompoziční záměry, které se odráží ve formě. 
Vnímat nejen hmotu, ale i prostor. 

• Definovat vlastní ideové a k tomu příslušející kompoziční záměry a ty graficky ztvárnit. Vyhledávat nápady - být 
kreativní.  

• Dílčí cíle – zabývat se grafikou výkresů, nabýt modelářskou zručnost. 
 

1.             Zadání - interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení 
2. – 12.   Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře - formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora 
vyjadřovacích schopností 
2. – 3.     Analýza zadání  
3. – 5.     Práce na projektu ve variantách   
5. – 10.   Práce na finální variantě + dílčí úloze dle konkrétního zadání 
11. – 13. Práce na finálním výkrese a modelu 
 

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  

• Birnbaum Vojtěch: Vývojové zákonitosti v umění, Odeon Praha 1987 
• Dvořák V., Tichý L.: Architektonická kompozice, skriptum ČVUT 
• Krier Rob: Architektura - volba nebo osud, Akademia 2001 

 

 



 

 

 

 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu MATEMATIKA 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Zdeněk SKALÁK, doc. RNDr. CSc.  
další vyučující (bez titulů): Michal BENEŠ, Jozef BOBOK, František BUBENÍK, Jan CHLEBOUN , Petr KUČERA, Petr MAYER, 
Aleš NEKVINDA, Ivana PULTAROVÁ, Ondřej ZINDULKA 

Stručná anotace předmětu  

Integrální počet. Funkce více proměnných. Diferenciální rovnice. 
 
1. Základní metody výpočtu neurčitého integrálu: metoda per partes, substituce, Integrování racionální funkce, vybrané 

speciální substituce 
2. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce, 

konvergence a divergence nevlastního integrálu 
3. Výpočet nevlastního integrálu, aplikace: obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka grafu funkce, 

statické momenty a těžiště rovinného obrazce. 
4. Určování definičního oboru funkce a pro funkci dvou proměnných také vrstevnic a grafu 
5. Výpočet parciálních derivací 
6. Derivace v orientovaném směru 
7. Totální diferenciál 
8. Derivace (parciální derivace) implicitně definované funkce 
9. Sestavení rovnice tečny a normály rovinné křivky a tečné roviny a normály (prostorové plochy) 
10. Extrémy funkce: lokální, lokální vzhledem k množině, globální na množině 
11. Řešení těchto typů diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): se separovanými proměnnými  
12. homogenních  
13. lineárních 1. řádu (variace konstanty), exaktních 
 

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  

• Bubeník, F.: Matematika 2, skriptum ČVUT, 2006 
• Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů, skriptum ČVUT, 2006 
• Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody 
• Budinský, B., Charvát, J.: Matematika I - část 2. Skriptum ČVUT 
• Budinský, B., Charvát, J.: Matematika II. Skriptum ČVUT 
• Charvát, J., Hála, M., Šibrava, Z.: Příklady k Matematice I. Skriptum ČVUT 
• Charvát, J., Hála, M., Kelar, V., Šibrava, Z.: Příklady k Matematice II. Skriptum ČVUT 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE  
Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

RNDr. Iva MALECHOVÁ, CSc., Mgr. Hana LAKOMÁ, Ph.D. – garanti předmětu 
RNDr. Iva KŘIVKOVÁ 
 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je osvojení základních metod práce s geometrickými objekty trojrozměrného prostoru, které jsou 
nezbytné pro zkoumání vlastností objektů v navazujících odborných předmětech. Proto je obsahem předmětu 
identifikace, grafický a matematický popis křivek, ploch a těles a modelování křivek a ploch stavební praxe pomocí 
programu  Rhinoceros. 

1. Geometrie a grafická komunikace v architektuře a stavitelství. 
2.- 3. Axonometrie, zobrazení objektů v axonometrii, polohové úlohy v axonometrii. 
4. Zvyšování názornosti zobrazení v grafických programech (osvětlení těles a skupin).  
5. Lineární perspektiva.  
6. Konstruktivní fotogrammetrie, rekonstrukce vodorovného snímku.  
7. Křivky stavební praxe, jejich zobrazení, parametrizace. Šroubovice.  
8. Plochy rotační, kvadriky a jejich analytický popis.  
9. Plochy šroubové.  
10. Jednodílný rotační hyperboloid.  
11. Hyperbolický paraboloid.  
12. Konoidy a cylindroidy.  
13. Využití programu Rhinoceros k modelování křivek a ploch stavební praxe. Další plochy stavební praxe. 

 

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  

• Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2010 
• Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Předlohy, skriptum ČVUT, 2014 
• Pottmann, H., Asperl, A., Hofer, M., Kilian, A.: Architectural Geometry, Bentley Institute Press, 2007 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu CIZÍ JAZYK 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c hod. za týden 2 kreditů 2  

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z  Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

PhDr. Magdalena ŽEMLIČKOVÁ 

Stručná anotace předmětu  

V rámci tohoto předmětu se vyučují následující jazyky, ze kterých si mohou studenti volit: 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  

• Kasíková S., Horká H., Nivenová R., Sedláková V.: English for Civil Engineering, 2010, Vydavatelství ČVUT Praha 
• Hanáková A., Dressel J.: Deutsch im Bauwesen , 2004, Vydavatelství ČVUT Praha  
• Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de francais pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture. 1999, VUT 

Brno   

 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu POZEMNÍ STAVBY 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

prof. Ing. Petr HÁJEK, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků 
kladených na jednotlivé prvky. 
 
1.          Dilatační spáry v nosných systémech 
2. – 4.   Konstrukce schodišť 
5. – 6.   Spodní stavba 
7. – 8.   Konstrukce základů 
9. – 10. Konstrukce zastřešení 
11.        Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb 
12.        Konstrukční systémy halových staveb 
13.        Výškové stavby, superkonstrukce 

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  

• Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1, Nosné konstrukce I, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze 
• Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze 
• Růžicka J.: Nosné konstrukce I. Pomůcka pro cvičení, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze 

 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2 

Rozsah studijního předmětu 0p + 3c hod. za týden 3 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného elaborátu. 

Vyučující  

PEŠKOVÁ Zuzana, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. – garant předmětu 
další vyučující (bez titulů): SÝKORA Jaroslav, ŠEVČÍK Vratislav, TULÁČKOVÁ Marie, HAVELKA Ctibor, KAŠPAR Jan 
 

Stručná anotace předmětu  

Nácvik kresby podle viděných těles a objektů. Modelové zátiší, pohybové studie postav, studie stromů, kreslení v 
exteriérech v historickém jádru města. Tužkokresby a pastelkové kresby. Rozvíjení výtvarného myšlení studentů. 

 
1. – 3.     Nácvik kresby těles a modelů (příprava pro kreslení v exteriéru). Linka, tvar, světlo, stín. 
4. Práce s barvou, míchání barev, barevné kompozice ploch. 
5. – 7.     Nácvik kresby postav jako podklad ke stafáži architektonických výkresů. Zachycení proporcí, pohybu těla, 
zjednodušení detailů. 
8. – 9.     Nácvik kresby stromů jako podklad ke stafáži architektonických výkresů. Zachycení tvaru, konstrukce, 
zjednodušení světla a stínu. 
10. – 13. Kreslení v exteriérech dle skutečnosti – domy, uliční prostory, zeleň, městská panoramata. Nácvik zjednodušení 
viděné scény. 
 

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  

• Sýkora J a kol.: Architektonické kreslení, skriptum ČVUT Praha, 2004 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu NAUKA O BUDOVÁCH 1 – obecná typologie 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1s hod. za týden 3 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, semináře 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ Ph.D., Ing. arch. Luboš KNYTL 

Stručná anotace předmětu  

1. Základy nauky o budovách. 
2. Úvod do problematiky vazeb mezi provozním a prostorovým uspořádáním 
3. Obecné typologické zásady 
4. Společná pravidla pro dispoziční řešení. 
5. Ergonometrie, vztahy mezi prostorem a jeho uživatelem.  
6. Společné zásady pro prostory pro hygienu a pro vnitřní a venkovní komunikace.  
7. Doprava v klidu. 
8. Úvod do problematiky staveb bez bariér. 
9. Základní charakteristiky kvality vnitřního a vnějšího prostředí a prostředky pro jejich ovlivňování. 
10. Základy tvorby dispozice – analýza vztahů a analýza programu 
11. Provozní vazby, provozní linky 
12. Sociální vztahy a veřejný prostor.  
13. Parter 
 
V seminářích se procvičují základní témata formou společné diskuse nad předem připravenými otázkami, ke kterým si 
studenti připravují podklady. Některá témata (doprava v klidu, šatny) jsou procvičována formou návrhu na zadané téma 
přímo v hodině. 
 

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  

povinné: 
• ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
• ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy 
• Vyhl. 398/2009Sb. Bezbariérové užívání staveb 
• Přednášky zveřejněné na internetu 

 
doporučené: 

• Šestáková, Lupač -Budovy bez bariér, Grada, 2010 
• Neufert, Ernst – Navrhování staveb, Consultinvest, 2000 
• architektonické časopisy 

 

 

 

 

 

 



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu POČÍTAČOVÉ ZOBRAZOVANÍ OBJEKTŮ 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Mgr. Hana LAKOMÁ, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled možností a způsobů využití počítače během studia i při práci 
ve svém oboru. Důraz je kladen na modelování zadaných objektů i vlastních návrhů ve 3D a vizualizaci získaných modelů. 
Používanými nástroji jsou plošný 3D NURBS modelář Rhinoceros a matematický software Maple™. 
 
1. Uživatelské rozhraní operačního systému. Orientace v počítačovém prostředí katedry matematiky a fakulty. 
2. Rhinoceros: Principy modelování a typy souborů; Grafické prostředí programu a jeho nastavení uživatelem; 

Organizace práce, hladiny, import, export. 
3. Rhinoceros: Tvorba křivek a jejich editace.  
4. Rhinoceros: Tvorba ploch.  
5. Rhinoceros: Editace a deformace ploch.   
6. Rhinoceros: Nástroje pro transformaci křivek a ploch.   
7. Rhinoceros: Tvorba objektů a booleanovské operace s objekty. Nastavení scény; Vzhled povrchů, editace materiálu, 

kvalita vykreslování. 
8. Samostatná práce – křivky. 
9. Samostatná práce – plochy. 
10. Maple: Principy zadávání a provádění příkazů a typy souborů; Grafické prostředí programu a jeho nastavení 

uživatelem; Organizace práce, hladiny, import, export, animace.  
11. Maple: Tvorba křivek a jejich editace. 
12. Maple: Tvorba ploch a jejich editace a transformace.  
13. Přehled alternativních plošných modelářů a matematických programů. Základní informace. Srovnávací kritéria. 

Vhodnost volby.      
 

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  

• Rhinoceros: Manuál pro začátečníky 
• Rhinoceros: Uživatelská příručka 
• Maple: Manuál pro začátečníky  

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Miloš SEDLÁČEK 

Stručná anotace předmětu  

1. Technologie digitálního záznamu 
2. Přístrojová technika – fotografické přístroje, optika 
3. Technologie fotografování – ovládání přístroje  
4. Expozice, ostrost  
5. Barva, technická kvalita 
6. Teorie fotografie – základní přístupy k fotografii 
7. Skladba fotografického obrazu – skladba lineární, tonální, věcná 
8. Výtvarné a obrazové hodnoty snímku 
9. Editace (Photoshop) – konečné úpravy fotografií 
10. Úvod do fotografování architektury (exteriér) 
11. Úvod do fotografování architektury (interiér) 
12. Úvod do atelierové fotografické tvorby (foto modelů) 
13. Úvod do atelierové fotografické tvorby (foto modelů) 
 
 

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  

• Mistrovství práce s DSLR – Roman Pihan; IDIF 2013 
• Světlo a osvětlení v digitální fotografii – Miroslav Myška; Computer press 2008 
• Kreativní digitální fotografie – Tomáš Tůma; Computer press 2005 
• Nová média pro odborné pracovníky – Miloš Sedláček; ČVUT 2012 
• Česká fotografie 20. století – Vladimír Birgus, Jan Mlčoch; Kant 2010 
• Myšlení obrazem – Miroslav Petříček; Hermann & synové 2009 
• Adobe Photoshop CS6: Oficiální výukový kurz, C-press 

 

 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu RÉTORIKA 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Mgr. Monika SCHMIDTOVÁ 

Stručná anotace předmětu  

Studium pomáhá rozvinout kulturu verbálního mluveného projevu včetně doprovodné nonverbální složky a odstranit 
případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby studenti byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. 
Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností potřebných pro úspěšnou společenskou (profesní) a interpersonální 
komunikaci budoucích bakalářů a inženýrů. Kurz pokrývá základy problematiky a je předmětem průřezovým. Předmět na 
úrovni „být schopen aplikace“. 
 
1. Komunikace obecně, dechová technika, artikulace, česká normativní výslovnost.  
2. Slovní a větné zvukové prostředky, intonace, frázování, přízvuk.  
3. Stylistika – forma mluvená a psaná.  
4. Základy mimoslovní komunikace. 
5. Kompozice celku.  
6. Monolog – žánry a typy.  
7. Cílová skupina.  
8. Nonverbální komunikace. 
9. Dialog řízený a neřízený.  
10. Typologie, psychologie.  
11. Argumentace a přesvědčování.  
12. Samostatné prezentace 
13. Samostatná prezentace 
 

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: 

• Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005 
• Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005 

Doporučená: 

• Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008 
• Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Praha, Grada 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ZAKRESLOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Předmět povinný pro absolventy nestavebních středních škol. 

Vyučující  

Ing. Anna LOUNKOVÁ, CSc. 

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. 
 
1. – 4.     Základy názvosloví 
5. – 9.     Principy tvorby stavebních výkresů 
10. – 13. Základní pravidla a normy pro zakreslování stavebních výkresů 

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  

• ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 
• Lounková.A :Sylaby cvičení na vebových stránkách předmětu XZSK 
• Horová I.: AutoCAD pro arch. a st. ing., Grada 

 

 

 

 

 

 



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu PRUŽNOST A PEVNOST  

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2, 2/3 

Rozsah studijního předmětu 1p + 2c hod. za týden 3 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Požadovaná návaznost na předmět Stavební mechanika 1. 
 

Vyučující  

Doc. Ing. Vít ŠMILAUER, Ph.D. 
 

Stručná anotace předmětu  

Předmět se zabývá základní elastoplastickou analýzou průřezů a konstrukcí. Jednoosá napjatost - vliv teploty, staticky 
neurčité případy, přetvoření prutu, rozdělení napětí. Ohyb prutu - prostý a šikmý ohyb, kombinace s osovou silou, napětí, 
jádro průřezu. Ideálně elastoplastický model materiálu pro jednoosou napjatost, mezní plastický stav průřezů a 
konstrukcí. Stabilita prutů, perfektní a imperfektní prut. Rovinná napjatost - transformace napětí, hlavní napětí, Mohrova 
kružnice, hlavní napětí. Smykové napětí - smyk za ohybu, kroucení nedeplanujících průřezů. 
1. Úvod do předmětu, základní pojmy, napětí, jednoosá napjatost, Hookeův zákon, diferenciální rovnice rovnováhy 

prutu, vliv teploty na tah/tlak. 
2. Jednoduchý ohyb, hypotéza o zachování rovinnosti průřezu, Bernoulli-Navierova hypotéza, křivost prutu, ohybový 

moment jako výslednice napětí, vztah mezi momentem a křivostí, rozložení napětí, pružný průřezový modul.  
3. Schwedlerovy věty, diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky, výpočet průhybů integrací této rovnice 

pro staticky určité a staticky neurčité nosníky.  
4. Vliv posunů či pootočení podpor.  
5. Normálové napětí v průřezu prutu při šikmém ohybu a při kombinaci ohybu a tahu nebo tlaku.  
6. Jádro průřezu.  
7. Stabilita tlačených prutů, vzpěr prutu s počáteční imperfekcí, Eulerovo řešení, kritické břemeno, vzpěrná délka, 

kritické napětí.  
8. Nepružné chování materiálu, ideálně pružnoplastický model, plastická analýza průřezu ohýbaného prutu, plastický 

kloub.  
9. Rovinná napjatost: složky napětí a deformace ve stěně, transformace napětí, Mohrova kružnice.  
10. Hlavní napětí a deformace, Hookeův zákon a Cauchyho rovnice rovnováhy pro rovinnou napjatost.  
11. Zobecnění pro 3D napjatost.  
12. Smykové napětí za ohybu.  
13. Volné kroucení masivních prutů. Volné kroucení tenkostěnných prutů s otevřeným a uzavřeným průřezem. 
 

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  

• M. Jirásek, V. Šmilauer, J. Zeman: Pružnost, pevnost, plasticita. Elektronická verze skript,  2014 
• Bittnarová J. a kol.: Pružnost a pevnost. Příklady, Ediční středisko ČVUT, Praha 2008 
• Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost, Ediční středisko ČVUT, Praha 2006 
• Šmiřák S.: Pružnost a plasticita I, PC-DIR, Brno 1999 

 
 
 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/2, 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Podmínkou klasifikace je zpracování jednoduchého návrhu dle zadání. 
 

Vyučující  

DVOŘÁK Vojtěch, Ing. arch. – garant předmětu 
další vyučující (bez titulů): HAMATA Vladimír, DVOŘÁK Jan, SKÁCILÍK Jiří, MEZERA Jiří 

Stručná anotace předmětu  

Sada povinně volitelných předmětů dle vyučovaných grafických programů. 
Předmět seznamuje posluchače s nástrojovým vybavením konkrétního CAD systému.  
1. Zobrazení reality počítačovým modelem 
2. 2D dokumentace 
3. 3D model 
4. Charakteristika a použití CAD systémů 
5. Definice kreslící plochy 
6. Práce s knihovnami 
7. Zdi 
8. Desky 
9. Okna 
10. Dveře 
11. Sanita  
12. Nábytek a další 
13. Vizualizace a prezentace modelu 
 

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 konkrétního SW, většinou v elektronické podobě. 

 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY - ZÁKLADNÍ 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0p + 4c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného elaborátu. 
 

Vyučující  

Ing. arch. Jaroslav DAĎA – garant předmětu 
další vyučující (bez titulů): DVOŘÁK Václav, VANĚK Aleš, FILSAK Pavel, DVOŘÁK Vojtěch, PUSTĚJOVSKÝ Jan, HOŘICKÁ Jana, 
HULEC Mikuláš, POŠMOURNÝ Jiří, TICHÝ Ladislav, TROJAN Jiří, NOVOTNÁ Petra, PEŠKOVÁ Zuzana, MENČLOVÁ Běla, 
ČAJKOVÁ Ludmila, SYNEK Jindřich, KNYTL Luboš, MEZERA Petr, KALIVODA Ladislav, POŠMOURNÝ Vojtěch 
 

Stručná anotace předmětu  

Atelier architektonické tvorby - základní je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu a s tím souvisejícího 
prostoru. Předmět navazuje na architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby 
menších částí ve vztahu k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu od způsobu výuky atelieru architektonické 
kompozice je konkretizace zadání, které již není abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky: 

 KDE?   místo / lokalita / parcela 

 CO?   objekt / prostor 

 PRO KOHO?  funkce / účel 
Stěžejní náplní předmětu je „práce s architektonickým prostorem“. Prostor jako základní fenomén a podstata 
architektonické tvorby. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostorem, měřítko člověka ve vztahu 
k prostoru. Hlavním cílem je návrh provozně jednoduchého objektu a s tím souvisejícího prostoru na základě zadaných 
konkrétních podmínek. 
 
1.             Zadání - interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení 
2. – 12.   Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře - formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora 
vyjadřovacích schopností 
2. – 3.     Analýza zadání  
3. – 5.     Práce na projektu ve variantách   
5. – 10.   Práce na finální variantě + dílčí úloze dle konkrétního zadání 
11. – 13. Práce na finálním výkrese a modelu 
 

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  

Rešerše - pro zpracování tvůrčích rešerší studenti využívají tyto zdroje: 
• Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, 

Architekt apod.) 
• Publikace o současné architektuře (knihovna Katedry architektury, NTK) 
• Webové stránky předních architektonických atelierů a servery zaměřené na současnou architekturu a design 

Modely - studenti během práce na projektu využívají modelovnu jako technickou základnu pro výrobu pracovních  
a finálních modelů. 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu MATEMATIKA 3 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 1p + 2c hod. za týden 3 kreditů  3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Úspěšné složení zkoušky z povinného předmětu Matematika 2. 

Vyučující  

doc. RNDr. Jan CHLEBOUN, CSc.  

Stručná anotace předmětu  

1. – 2.     Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty, počáteční úloha.  
3. – 5.     Jednoduché okrajové úlohy pro lin. dif. rov. 2. řádu s konst. koeficienty, vlastní čísla a vlastní funkce; řešitelnost 
těchto úloh v závislosti na parametru.  
6. – 7.     Dvojný integrál, Fubiniova věta, věta o substituci, aplikace dvojného integrálu.  
8. – 9.     Trojný integrál, Fubiniova věta, věta o substituci, aplikace trojného integrálu.  
10. – 13. Křivkový integrál prvního druhu, jeho aplikace.  
 
Všechna témata jsou provázena příklady. 

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  

• Zindulka, O.: Matematika 3, Nakladatelství ČVUT, 2007 
• Šibrava, Z.: Příklady k Matematice 3, katedra matematiky FSv ČVUT, 2004 (elektronická sbírka příkladů). 
• Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2: Sbírka příkladů, Nakladatelství ČVUT, 2006 (část diferenciální 

rovnice druhého řádu) 
• Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2: Sbírka příkladů, Nakladatelství ČVUT, 2006 (část diferenciální 

rovnice druhého řádu) 

 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu CIZÍ JAZYK 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 0p + 2c hod. za týden 2 kreditů 2  

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk  Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

PhDr. Magdalena ŽEMLIČKOVÁ 

Stručná anotace předmětu  

V rámci tohoto předmětu si mohou studenti volit z těchto jazyků: 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  

• Kasíková S., Horká H., Nivenová R., Sedláková V.: English for Civil Engineering, 2010, Vydavatelství ČVUT Praha 
• Hanáková A., Dressel J.: Deutsch im Bauwesen , 2004, Vydavatelství ČVUT Praha  
• Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de francais pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture. 1999, VUT 

Brno   

 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu STAVEBNÍ FYZIKA 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 4p + 3c hod. za týden 7 kreditů 8 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení  

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof. Ing. Jan TYWONIAK, CSc. – garant předmětu 
Doc. Ing. Jan KAŇKA, PhD., Ing. Jiří NOVÁČEK, PhD. 
 

Stručná anotace předmětu  

Předmět poskytuje soubor základních informací z oblasti stavební tepelné techniky, stavební akustiky a stavební světelné 
techniky  
 
1. Sdílení tepla, jednorozměrné vedení tepla, tepelná vodivost, tepelný odpor a součinitel prostupu tepla, požadavky  
2. Zjednodušený energetický model budovy, ztráta prostupem tepla, tepelná ztráta budovy  
3. Vícerozměrné vedení tepla, tepelné mosty a vazby  
4. Difuze a kondenzace vodních par v konstrukcích, povrchová kondenzace  
5. Neustálený teplotní stav, tepelná setrvačnost, zimní a letní tepelná stabilita, hodnocení podlahových konstrukcí  
6. Stavebně-energetické koncepce budov, nízkoenergetické, pasivní a energeticky nulové budovy  
7. Zvuk v životním a pracovním prostředí člověka, vnímání zvuku a jeho hodnocení: intenzita, kmitočet, působení v čase  
8. Zdroj zvuku bodový, liniový, plošný, hladina akustického výkonu, činitel směrovosti, šíření zvuku v akustickém poli  
9. Zvuk v budově, zvuk definovatelný a nedefinovatelný, neprůzvučnost, definice, měření, hodnocení, limity  
10. Neprůzvučnost dvouprvkové konstrukce, rezonance, kročejový zvuk, definice, hodnocení, limity  
11. Základy sférické astronomie, horizontové a rovníkové souřadnice, výpočet azimutu a výšky slunce, normové 
požadavky  
12. Denní světlo a osvětlení, zrakové vnímání, fyziologie vidění, základy fotometrie, činitel denní osvětlenosti a výpočtové 
modely oblohy, požadované hodnoty 
13. Stanovení činitele denní osvětlenosti, vliv prostředí na denní osvětlení: světelně technické vlastnosti stínících 
překážek a osvětlovacích otvorů 

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  

• Tywoniak, J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasívní a další. GRADA 2012 
• Kaňka, J.: Stavební fyzika 1 - Akustika budov, ČVUT Praha 2007 
• Weiglová, J.-Bedlovičová, D.-Kaňka, J.:Stavební fyzika10. Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha 2006 

 
• Poznámky k přednáškám a aktuality na webových stránkách katedry 

 

 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů  

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

 

Vyučující  

prof. Ing. Karel KABELE, CSc., Ing. Stanislav FROLÍK, Ph.D. 
 

Stručná anotace předmětu  

Úvodní kurz technických zařízení budov v profesích zdravotně-technické instalace, rozvody plynu a vytápění. 
 
1. Zdravotní technika - úvod, hydraulika potrubí, zásobování objektu vodou, bilance potřeby vody 
2. Vnitřní systémy vodovodu - rozvody, materiály, výpočet 
3. Odpadní vody a jejich likvidace, kanalizační systémy, Vnitřní kanalizace, typologie zařizovacích předmětů 
4. Vnější plynovody, přípojky, bilance potřeby plynu 
5. Vnitřní systémy plynovodu, odvod spalin 
6. Vytápění místností a návrh otopných ploch 
7. Výpočet tepelných bilancí 
8. Otopné soustavy.I 
9. Otopné soustavy II 
10. Příprava teplé vody 
11. Zdroje tepla - kotelny 
12. Elektrické vytápění, dálkové vytápění 
13. Obnovitelné zdroje  
 
Cvičení: Vybrané části projektu zdravotně-technických instalací, plynovodu a vytápění na zadaném objektu. 
 

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  

• Kabele, Karel – Kabrhel, Michal – Koubková, Ilona – Urban, Miroslav – Musil, Roman 
• TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV. Vytápění - podklady pro cvičení první vydání, 2012, 78 s., vazba brožovaná, 70 Kč, 

ISBN 978-80-01-05203-7 
• Kabele, Karel – Frolík, Stanislav – Houšková, Marta – Jelínek, Vladimír – Koubková, Ilona – Petrová, Markéta – 

Vyoralová, Zuzana: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Druhý dotisk druhého 
přepracovaného vydání, 2011,182 s., vazba brožovaná, 331 Kč, ISBN 978-80-01-04722-4 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu NAUKA O BUDOVÁCH 2 – bydlení 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/3 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1s hod. za týden 3 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, semináře 

Další požadavky na studenta  

Absolvování předmětu Nauka o budovách 1. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D., Ing. arch. Luboš KNYTL 
Ing. arch. Petra NOVOTNÁ, Ing. arch. Petr LÉDL, Ing. arch. Michal ŠOUREK, Ing. arch. Jana HOŘICKÁ 

Stručná anotace předmětu  

Stavby pro bydlení a ubytování, Základy požárně-bezpečnostního řešení staveb, Ekologické aspekty bytových staveb 
 
1. – 3.    Bydlení jako fenomén, ovlivňující rozvoj architektury, vývoj staveb pro bydlení, sociální aspekty bydlení. 
4.            Byt jako soubor místností a místnost jako funkční prostor. Sociální a provozní funkce, domov a domácnost. 
5. – 6.    Bytové domy, rodinné domy - socioekonomická a provozní specifika, urbanistické souvislosti, orientace, 
pozemek a jeho využití. 
7.            Specifické formy bydlení (bydlení určitých sociálních skupin – startovní byty, sociální bydlení, netradiční filozofie 
bydlení – co-housing, konverze pro bydlení – lofty). 
8. – 10.  Stavby pro ubytování – základní rozdělení, specifika. Navrhování staveb pro ubytování - srovnávací analýza, 
obecné a specifické přístupy. Provozní části a prostory: základní pravidla a předpisy - 1. část: hotely různých kategorií a 
druhů (podle zaměření na specifického hosta), zážitkové a incentivní resorty, .2.část: penzióny, sanatoria, studentské 
koleje, seniorské bydlení, specifická ubytovací zařízení, botely, rotely... 
11.           Ekologické stavby pro bydlení 
12. – 13. Základy ochrany staveb před požárem – legislativa, názvosloví. Požární úsek, požárně dělící konstrukce, požární 
riziko, ekonomické riziko, SPB. Požadavky na odolnost stavebních konstrukcí. Únikové cesty. Odstupové vzdálenosti a 
požárně nebezpečný prostor. Požárně otevřené plochy. Požární pásy. Zařízení pro protipožární zásah, požárně 
bezpečnostní zařízení. Objekty skupiny OB 1 – 4. Ostatní objekty – zákl. třídění 
V seminářích se procvičují základní témata formou společné diskuse nad předem připravenými tématy, ke kterým si 
studenti připravují podklady.  
 

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  

povinné: 
• ČSN 73 4101 Obytné budovy 
• Vyhl. 268/2009Sb. OTP 
• Přednášky zveřejněné na internetu 

doporučené: 
• Tywoniak, Jan a kol – Nízkoenergetické domy, Grada 2008  
• Brotánek A, Brotánková K. – Jak se žije v mízkoenergetických a pasivních domech, Grada 2012  
• Neufert, Ernst – Navrhování staveb, Consultinvest, 2000 
• architektonické časopisy 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY – BYTOVÝ DŮM 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 0p + 6c hod. za týden 6 kreditů 7 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného elaborátu. 

Vyučující  

Ing. arch. Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D., Ing. arch. Petr LÉDL – garanti předmětu 
další vyučující (bez titulů): TICHÝ Ladislav, TROJAN Jiří, PÁTKOVÁ Irena, PEŠKOVÁ Zuzana, ČAJKOVÁ Ludmila, KNAPPOVÁ 
Iva, FILSAK Pavel, SYNEK Jindřich, KALIVODA Ladislav, ČAJKA Pavel, KAŠPAR Jan, MENČLOVÁ Běla, NOVOTNÁ Petra, 
STUPKA Ladislav, POŠMOURNÝ Jiří, HULEC Mikuláš 
 

Stručná anotace předmětu  

Atelierová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky ze širokého spektra 
architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem atelieru je návrh bytového domu 
uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu 
objektu, dispoziční řešení, konstrukční, proveditelnost. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných 
architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie. 
 
1. Představení a seznámení se zadáním hlavní úlohy studentům. Typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. 
Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. 
2. Návštěva řešené lokality (doporučeno ve skupině s pedagogem, ale možno řešit i individuální formou). Setkání se 
zadavatelem. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší, prezentace 
rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse. Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. 
Typologická přípravy. Předložení příkladů analýzy typologie, hodnocení a diskuse (rozloženo do více hodin za sebou). 
3.- 4. Práce na koncepci. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné 
a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Představení a rozprava nad konceptuálním modelem vytvořeným 
na základě předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury. Konzultace 
v modelových a kresebných skicách. Skicování a modelování variant možných konceptů v ateliéru.  
5.- 6. Konkrétní architektonický návrh budovy - na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu 
budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. 
Konzultace modelových a kresebných skic. 
7. Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a technického 
řešení. 
8.- 10. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, 
konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb. 
11.  Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem prezentace je architektonické a 
technické řešení projektu, perspektivy (z normálního horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace. 
12. Finální konzultace návrhu. 
13. Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce. 
 

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  

• platná legislativa, periodika - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, 
Materiály pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb. 

 

 



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu POZEMNÍ STAVBY 3 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 3p + 2c hod. za týden 5 kreditů 6 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení  

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof. Ing. Jan TYWONIAK, CSc. – garant předmětu 
doc. Ing. Vladimír ŽĎÁRA,CSc., Doc. Ing. Šárka ŠILAROVÁ, CSc., Ing. Běla STIBŮRKOVÁ, CSc.  
 

Stručná anotace předmětu  

Předmět se v první části zabývá komplexním návrhem halových a výškových budov, zejména vlivem okrajových podmínek 
na výběr materiálových a konstrukčních variant a s důrazem na obalové konstrukce. Ve druhé, rozsáhlejší části se 
přehledně probírají principy řešení střech, obvodových stěn, výplní otvorů a vnitřních kompletačních konstrukcí pro 
různé druhy budov. 
 
1.            Specifika výškových budov a integrovaný návrh 
2.            Specifika halových budov a integrovaný návrh halových budov, s důrazem na interakci nosných a nenosných 
prvků 
3.            Integrovaný návrh zastřešení budov 
4. – 6.     Šikmé a ploché střechy, požadavky, konstrukční a stavebně-fyzikální souvislosti, hydroizolace a detaily  
7. – 8.     Obvodové stěny a lehké obvodové pláště budov – požadavky, konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti, detail,  
9. – 10.   Výplně otvorů - okna, dveře, vrata, výkladce a další – požadavky, konstrukční a stavebně-fyzikální souvislosti, 
detail  
11.          Energetické sanace obvodových konstrukcí 
12. – 13. Vnitřní kompletační konstrukce (příčky, podlahy, podhledy) – požadavky, konstrukční souvislosti, detail 

 
 

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  

• Bill,Z, Žďára,V.:Zastřešení staveb. ČKAIT Praha 1998 
• Schodek, D.: Structures- Pearson. New Yersay. 2004 
• Bill,Z, Brabec, V., Hruška, A., Žďára,V.:Konstrukce pozemních staveb 50. Skriptum ČVUT Praha 1998 
• Hájek V., Novák L., Šmejcký J.: KPS 30 - Kompletační konstrukce, ČVUT, Praha 1996 
• Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005 
• Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2 

 
• Poznámky k přednáškám a aktuality na webových stránkách katedry 

 

 

 



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

prof. Ing. Karel KABELE, CSc., Ing. Daniel ADAMOVSKÝ, Ph.D. 
 

Stručná anotace předmětu  

Úvodní kurz technických zařízení budov v profesích větrání a klimatizace budov, umělé osvětlení a elektroinstalace 
1. Vnitřní prostředí v budovách a jeho parametry 
2. Hygienické požadavky kladené na vnitřní prostředí budov 
3. Kritéria a požadavky pro návrh vzduchotechnických soustav 
4. Druhy větrání - přirozené větrání 
5. Soustavy nuceného větrání - zpětné využití tepla 
6. Prvky vzduchotechnických soustav 
7. Soustavy klimatizace 
8. Umělé osvětlení - základní fyzikálně technické veličiny 
9. Sdružené osvětlení 
10. Zdroje světla, svítidla 
11. Výpočtové metody, posouzení návrhu 
12. Vnější elektrorozvody 
13. Vnitřní elektrorozvody, ochrana před bleskem, přepětí  
 
Cvičení: Vybrané části projektu vzduchotechniky, návrh umělého osvětlení a elektroinstalací na zadaném objektu. 
 

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  

• Papež, Karel – Vyoralová, Zuzana – Marková, Lidmila – Garlík, Bohumír – Jokl, Miloslav: Energetické a ekologické 
systémy budov. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a osvětlení. První vydání, 2007  284 s., vazba 
brožovaná, 397 Kč, ISBN 978-80-01-03622-8 

 

 

 

 

 



 

 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu NAUKA O BUDOVÁCH 3  - občanské stavby 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 3p + 1s hod. za týden 4 kreditů    5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky přednášky, seminář 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. Petr MEZERA, CSc.; Ing. arch. Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Přednášky a semináře z oboru občanských staveb. Předmět se zabývá klasifikací, účelem, funkcemi, členěním a 
stavebním programem staveb (souborů), včetně jejich umísťování ve vztahu k sídelnímu celku. 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. Důraz na nízkoenergetické řešení. 
 
1. – 2.     Administrativní budovy 
3. – 4.      Stavby pro kulturu 
5.             Sakrální stavby 
6. – 7.      Stavby pro obchod a služby 
8.             Stavby pro přechodné ubytování 
9. – 10.   Cestovní ruch a veřejné stravování 
11. – 12. Stavby pro výchovu a vzdělání 
13.          Stavby pro sport a rekreaci 
 

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  

• Sedláček J. a kol.: Občanské stavby I., SNTL, Praha, 1988 
• Krasický A. a kol.: Občanské stavby II., SNTL, Praha, 1989 
• Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha, 1995, 1999 
• Paroubková J., Paroubek J., Stavby pro sport – skripta ČVUT, 1998 
• Mezera P. : Stavby pro výchovu a vzdělání – skripta ČVUT, 1998 
• Čajková L. : Stavby pro cestovní ruch – skripta ČVUT,  
• Šťípek J., Paroubek J., Papadopoulos A. : Administrativní budovy – skripta ČVUT, 2008 

 

 

 

 



 

 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu STAVEBNÍ MECHANIKA 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 1p + 2c hod. za týden 3 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Požadovaná návaznost na předmět Pružnost a pevnost. 
 

Vyučující  

Doc. Ing. Vít ŠMILAUER, Ph.D. 
 

Stručná anotace předmětu  

Předmět se zabývá základní elastickou analýzou staticky neurčitých konstrukcí. V první části se zavádí energie deformace, 
princip virtuálních sil, přetvoření na staticky určitých konstrukcích. Maxwellova a Bettiho věta. Silová metoda a její 
aplikace na staticky neurčité příhradové konstrukce, spojité nosníky, rámy, uzavřené rámy. Symetrické konstrukce se 
symetrickým a antimetrickým zatížením. Vliv účinků teploty a předepsaných přemístění podpor. Matice poddajnosti 
konstrukce. Druhá část předmětu probírá princip virtuálních posunů a deformační metodu. Matice tuhosti prutu, 
nesilové účinky, statická kondenzace, matice tuhosti konstrukce a lokalizace. Počítačové řešení základních typů 
konstrukcí. Třetí část předmětu se zabývá analýzou desek a zjednodušenými metodami řešení křížem pnutých desek. 
 
1. Skutečná energie deformace, princip virtuálních sil, virtuální silový stav.  
2. Výpočet přetvoření na staticky určitých konstrukcích.  
3. Bettiho a Maxwellova věta.  
4. Silová metoda (SM), formalizace SM.  
5. Redukční věta.  
6. Staticky neurčité konstrukce - příhradové konstrukce, spojité nosníky, rámy, uzavřené rámy.  
7. SM – výpočet pomocí symetrie, antisymetrie. Příklady.  
8. Princip virtuálních posunů.  
9. Matice tuhosti prutu pro tah/tlak a ohyb.  
10. Statická kondenzace, pruty typu VV, VK, KV, zjednodušená deformační metoda (ZDM), koncové síly a momenty na 

prutu. 
11. Lokalizace tuhostí prutů, globální matice tuhosti, vztah matice tuhosti a poddajnosti konstrukce, šikmé pruty, 

symetrické konstrukce a ZDM.  
12. Počítačové řešení pomocí ODM - program EduBeam, počítačová analýza konstrukcí.  
13. Desky a zjednodušené metody jejich řešení. 
 

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  

• P. Konvalinka et al.: Analýza stavebních konstrukcí - příklady, ČVUT, 2009 
• Kufner, P. Kuklík: Stavební mechanika 30, ČVUT, 1998 
• P. Kuklík, V. Blažek, V. Kufner: Stavební mechanika 40, ČVUT, 2002 
• J. Kadlčák, J. Kytýr: Statika stavebních konstrukcí II., VUTIUM, 2009 
• T.H.G. Megson: Structural and Stress Analysis, Elsevier, 2005 

 
 

 

 

 



 

 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu GEODÉZIE PRO ARCHITEKTY 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/4 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, CSc. 
 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod do geodézie: Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy.  Kartografická zobrazování zemského povrchu. 

Geodetický referenční systém S-JTSK ,S-42 a WGS-84.  

2. Polohové bodové pole a souřadnicové výpočty.  

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě.  

4. Určování směrů a úhlů: Vodorovný směr, úhel, svislý úhel, zenitový úhel. Optickomechanické a elektronické teodolity, totální 

stanice. Chyby při určování úhlů. Zkoušky přístrojů. Postup při určování vodorovného a zenitového úhlu.  

5. Určování délek: Definice délky. Pásmo, ryskový a elektrooptický dálkoměr, fyzikální a matematické opravy.  

6. Určování výšek: Druhy výšek, převýšení, sklon. Geometrická a hydrostatická nivelace, trigonometrické určování výšek. 

Výškové bodové pole. Stabilizace a dokumentace bodu. Nivelační přístroje. Zkoušky nivelačních přístrojů. Pořadová a plošná 

nivelace. Nivelace profilů. Hloubkové připojení. Výpočty nivelačních pořadů.  

7. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení staveb: Účelové mapy, prostorová polární metoda. 

Zaměřování stavebních objektů  - polohopisné, výškové, interiéru.  

8. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy. Metody polohového vytyčení bodů geometrických 

útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze 

souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. 

ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy.  

9. Fotogrammetrie, DPZ, GNSS: Základy fotogrammetrie, prvky vnitřní a vnější orientace, jedno snímková, více snímková, 

pozemní a letecká fotogrammetrie. Dálkový průzkum Země (DPZ). Pasivní a aktivní. Globální navigační satelitní systém GNSS). 

Zpracování signálu navigační, diferenční a geodetické.  

10. Skenovací systémy, DMT, určování ploch a objemů  

11. Státní mapová díla ČR a mapy pro výstavbu.  

12. Mapová díla a GIS: Získávání mapových podkladů, práce s nimi, územní plán.  Geoportál a práce s ním, zdroje starých map. 

Úvod do geografického informačního systému (GIS), definice, součásti, geodata, geoobjekty, datové modely, mapové vrstvy, 

možnosti zobrazování a analýzy dat. Databázové systémy. Využití ve státní správě.  

13. Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS. Organizace zeměměřické služby ČR: KN – definice. Snímek z katastrální 

mapy, úpravy KN prostřednictvím geometrického plánu. Organizace zeměměřické služby v ČR. Oceňování zeměměřických 

výkonů.  

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  

• Hánek, P. a kolektiv: Stavební geodézie 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. 133 s. 
ISBN 978-80-01-03707-2. 

• Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie. Doplňkové skriptum pro program A. 3. dotisk, 1. vyd. Praha: Česká 
technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7. 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 2 – OBČANSKÁ VYBAVENOST 1 

Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu 0p + 6c hod. za týden 6 kreditů 8 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného elaborátu. 

Vyučující  

doc. Ing. arch. Ing. PEŠKOVÁ Zuzana, Ph.D., Ing. arch. Iva KNAPPOVÁ – garanti předmětu 
další vyučující (bez titulů): NOVOTNÁ P., MARTINOVÁ Z., ZOULA J., MENČLOVÁ B., ČAJKOVÁ L., KUBAL T., ŠIKOLA P., 
HOUSA P., KROČÁK J., TICHÝ L., TROJAN J., POŠMOURNÝ V., PAROUBKOVÁ J., VECKO J., ŠMOLÍK M., ZYKAN R., TÁBORSKÝ 
V., ČAJKA P.,  SRCH L., KVÍZ M., FILSAK P., KEREL J., POSPÍŠIL J., HOŘICKÁ J., FRANČE J., KOŠATKA B., KAŠPAR J., KNYTL L., 
ŠABART J., KALIVODA L., SMOLA, J. 

Stručná anotace předmětu  

Atelierová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra architektonických 
disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. V tomto atelieru jsou zadávány různé typy občanských staveb do 
konkrétního prostředí. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní 
návrhy ve formě architektonické studie. 
 

1. Představení a seznámení se zadáním hlavní úlohy studentům. Typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. 
Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. 
2. Návštěva řešené lokality (doporučeno ve skupině s pedagogem, ale možno řešit i individuální formou). Setkání se 
zadavatelem. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší, prezentace 
rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse. Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. 
Typologická přípravy. Předložení příkladů analýzy typologie, hodnocení a diskuse (rozloženo do více hodin za sebou). 
3.- 4. Práce na koncepci. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné 
a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Představení a rozprava nad konceptuálním modelem vytvořeným 
na základě předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury. Konzultace 
v modelových a kresebných skicách. Skicování a modelování variant možných konceptů v ateliéru.  
5.- 6. Konkrétní architektonický návrh budovy - na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu 
budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. 
Konzultace modelových a kresebných skic. 
7. Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a technického 
řešení. 
8.- 10. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, 
konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb. 
11.  Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem prezentace je architektonické a 
technické řešení projektu, perspektivy (z normálního horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace. 
12. Finální konzultace návrhu. 
13. Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce. 
 

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  

• Platná legislativa,  periodika - zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, 
Materiály pro stavbu, apod., 

• Neufert, E.: Navrhování staveb. Consultinvest, 2000. ISBN: 8090148662, a jiné typologie staveb. 
• Webové portály zabývající se architekturou: www.adgnews.com, ww.earch.cz, ww.archiweb.cz, 

www.architekt.cz, www.bydleni-iq.cz, www.baunetz.de, www.nextroom.at, www.archinect.com, 
www.inhabitat.com, www.archdaily.com, http://archibaseplanet.com, http://archicadwiki.com. 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu POZEMNÍ STAVBY 4 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1c hod. za týden 3 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. Martin JIRÁNEK, CSc.,  
Ing. Marek POKORNÝ, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Vliv stavebních konstrukcí a materiálů na vnitřní mikroklima staveb. Navrhování staveb z hlediska zdravotní nezávadnosti, 
zásady optimalizace jednotlivých složek vnitřního mikroklimatu. Nápravná opatření. 
Základy požárně bezpečnostního řešení staveb. Aktivní a pasivní požární ochrana ve stavbách. Principy požární prevence 
a represe.    
Přednášky: 
1. Úvod do zdravotní nezávadnosti staveb, složky obytného prostředí. Vyhodnocování úrovně radiačního mikroklimatu 

v interiéru staveb. 
2. Ochrana staveb proti radonu a gama záření. 
3. Výskyt aerosolů v interiéru staveb (zdroje, složení, zdravotní účinky, odstraňování).  
4. Složky toxického mikroklimatu (zdroje, škodliviny, zdravotní účinky, optimalizace). 
5. Mikrobiální mikroklima, charakteristika složek, zdravotní účinky, optimalizace. 
6. Požární kodex, průběh požáru v místnosti, požární charakteristiky stavebních výrobků, konstrukcí a konstrukčních 

systémů staveb.  
7. Požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti, požární odolnost stavebních konstrukcí. 
8. Chování nejpoužívanějších materiálů v ohni. Zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí. 
9. Únikové cesty – nechráněné, chráněné (délkové, šířkové a výškové omezení, technické řešení a vybavení). 
10. Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor stavby. 
11.  Zařízení pro protipožární zásah (přístupové komunikace, zásahové cesty, zásobování požární vodou, hasicí přístroje, 

hydranty) 
12. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách (požární signalizace) 
13. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách (hasicí zařízení, požární větrání) 
 

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  

• Kupilík V.: Konstrukce pozemních staveb – Požární bezpečnost staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2009. 195 s. 
ISBN 978-80-01-04291-5 

• POKORNÝ, Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. 
ISBN 978-80-01-05456-7 

• Jiránek M.: Konstrukce pozemních staveb 80. Ochrana proti radonu. Skriptum ČVUT, 2002 
• Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF, nakladatelství ARCH, 2000 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu URBANISMUS 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5  

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Cvičení s malou analytickou částí vyžadující krátký fyzický průzkum a především návrhová část s podtématy: obytný 
soubor, parcelace, parkování o občanské vybavenosti na modelových příkladech, dále ověření techniky prostorového 
vyjádření – rozsah min. 5 A3. 
 

Vyučující  

doc. Ing. arch. Ivan KAPLAN 

Stručná anotace předmětu  
 

1. – 3.     Úvod do urbanistické problematiky a seznámení s její vrstevnatostí. 
4. – 6.   Přiblížení jednotlivých funkčních systémů v dílčích částech měst a příprava studenta na projektování částí sídel 
z pohledu urbanistické koncepce, typologie a urbanistických podmínek navrhování.  
7. – 13. Zvláštní důraz na podmínky návrhu obytných zón a parcelace, zklidňování a segregace dopravy, veřejnou a 
komerční vybavenost, veřejnou zeleň a obecně veřejný prostor.  
 
Doplňuje přehled a koncepční zásady řadou schémat a příkladů z ČR a zahraničí.  
 
Cvičení má za úkol poprvé urbanisticky analyzovat prostředí, seznámit se v reálné situaci s typologickými prvky bydlení a 
dopravy v exkurzi a rovněž poprvé aplikovat poznatky do návrhu urbanistického obytného souboru včetně detailu 
parkování a parcelace, a to nejdříve na modelovém příkladu.  
Základní koncepční a technická příprava pro veškerou architektonickou tvorbu. 
 

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  

• Neufert a kol.: Navrhování staveb, Consult-invest.  
• Soubor norem z problematiky dopravy a bydlení. 
• Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby. 
•  Soubor normativních tabulek, příkladů a anotací k přednáškám a cvičením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu NAUKA O BUDOVÁCH 4  - Občanské, průmyslové a zemědělské stavby 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1s hod. za týden 3 kreditů    4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, seminář 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof. Ing. arch. Tomáš ŠENBERGER, Doc. Ing. Bedřich KOŠATKA, CSc., Doc. Ing. arch. Petr MEZERA, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Přednášky a semináře z oboru občanských staveb; přednášky z oboru staveb pro průmysl a zemědělství. Klasifikace, účel, 
funkce, členění a stavební programem staveb (souborů), včetně jejich umísťování ve vztahu k sídelnímu celku. Provozní 
vazby a jejich dispoziční vyjádření. Vztahy plošných parametrů k objemům vnějších i vnitřních prostorů. 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 technická, konstrukční, urbanistická, ekologická a 
ekonomická hlediska.  Důraz na nízkoenergetické řešení. Trvale udržitelný rozvoj, koncepce a podstata, vývoj názorů a 
současné tendence.  
 
1.            Zdravotnické stavby 
2.            Stavby pro seniory 
3. - 4.     Stavby pro dopravu 
5. – 6.    Všeobecné podmínky pro výstavbu průmyslových souborů a staveb (urbanistické a stavebně technické 
podmínky, podmínky vnitřního prostředí apod.) 
7. – 8.    Jednoúčelové a víceúčelové průmyslové závody 
9. – 10.  Všeobecné podmínky pro výstavbu zemědělských souborů a staveb (urbanistické a stavebně technické 
podmínky, podmínky vnitřního prostředí apod.) 
11. – 13. 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  

• Sýkora, Zemědělské stavby (Grada 2014) 
• Štědrý: Průmyslové stavby. Transformace průmyslu ve městech, skriptum ČVUT 1997 
• Sedláček J. a kol.: Občanské stavby I., SNTL, Praha, 1988 

Krasický A. a kol.: Občanské stavby II., SNTL, Praha, 1989 
Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha, 1995, 1999 

• Fořtl K., Juha M. : Zdravotnické stavby – skripta ČVUT, 2009 
• Šestáková I., Dvořák O., Bouček J. : Stavby pro sociální služby – skripta ČVUT, 2006 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DĚJINY ARCHITEKTURY 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc., Ing. arch. Lenka POPELOVÁ, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Architektura pravěku a starověku. 
1. Pravěká architektura v Evropě: typologie megalitických staveb; pohřební a chrámové stavby v Irsku, Bretagni a na 
Maltě. 
2. Starověký Egypt: charakter stavebních prostředků, materiály, technologie, konstrukce; vývoj typologie pohřebních 
staveb a komplexů; základní fáze konstrukčního vývoje pyramid. 
3. Starověký Egypt: funkční a tektonická struktura chrámových komplexů. 
4. Starověký Blízký východ: charakter stavebních prostředků, materiály, technologie, konstrukce; nejstarší pravěká sídla a 
počátky městské struktury. 
5. Starověký Blízký východ: typologie chrámových a palácových staveb od Sumeru po achaimenovskou Persii. 
6. Krétsko-mykénská kultura: charakter krétské palácové architektury a hlavních sídel na řecké pevnině, kupolové hrobky. 
7. Starověké Řecko: charakter stavebních prostředků, materiály, technologie, konstrukce; základní struktura konstrukce a 
půdorysu chrámové stavby; typologie chrámů. 
8. Starověké Řecko: znaky dórského, iónského a korintského sloupového řádu a příklady chrámových staveb. 
9. Starověké Řecko: typologie veřejných a obytných staveb, principy urbanismu. 
10. Etrurie a starověký Řím: charakter stavebních prostředků, materiály, technologie, konstrukce; hlavní inovace 
sloupových řádů a jejich architektonického využití. 
11. Starověký Řím: typologie římských chrámů a jejich začlenění do městské struktury; typologie veřejných staveb I. 
12. Starověký Řím: typologie veřejných staveb II, obytné a inženýrské stavby. 
13. Křesťanská antika: materiály, stavební technologie, konstrukce a architektonické prostředky; typologie 
starokřesťanských sakrálních staveb od Konstantina I. po Justiniána I. 
 

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  

Povinné: 
• Karel Hanuš – Milan Nesměrák, Vývoj architektury I. ČVUT, Praha 1987. 
• Pavel Vlček, Dějiny architektury pravěku a starověku. ČVUT, Praha 2006. 

Doporučené: 
• Miroslav Verner a kol., Ilustrovaná encyklopedie starověkého Egypta. Univerzita Karlova, Praha 1997. 
• Jiří Prosecký a kol., Encyklopedie starověkého Předního Východu. Libri, Praha 1999.   
• Ludvík Svoboda a kol., Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973. 
• Wilfried Koch, Evropská architektura. Ikar, Praha 1998. 
• Jan Burian – Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří. Svoboda, Praha 1984. 
• Bohuslav Syrový, Architektura (oborová encyklopedie). SNTL, Praha 1972. 

 
 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE V ARCHITEKTUŘE 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu 3p + 1c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Uplatnění poznatků předmětu v konstrukčních atelierech při návrhu nosné konstrukce navrhovaného objektu. 
 

Vyučující  

Ing. Hana HANZLOVÁ, CSc. 
 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod do problematiky navrhování železobetonových prvků. 
2. Vlastnosti betonu, materiálové charakteristiky, značení betonu. 
3. Typy a vlastnosti výztuží pro betonové konstrukce. Pracovní diagramy. 
4. Spolupůsobení betonu a oceli, statické působení. Krytí, kotvení. 
5. Mezní stavy únosnosti - podstata metody, charakteristické a návrhové hodnoty zatížení a materiálových charakteristik. 
6. Únosnost železobetonových průřezů v ohybu - jednostranně, oboustranně vyztužený průřez, T průřez.  
7. Únosnost železobetonových průřezů ve smyku - typy smykové výztuže. 
8. Zásady vyztužování desek a trámů, rozdělení materiálu. 
9. Únosnost železobetonových průřezů namáhaných normálovou silou a ohybovým momentem. 
10. Zdivo - zásady posouzení zděných, převážně tlačených prvků. 
11. Technologie betonu - konzistence čerstvého betonu, metody měření materiálových charakteristik, speciální betony, 

pohledový beton, grafický beton. 
12. Mezní stavy použitelnosti – požadavky, předpoklady, metody výpočtu, posouzení průhybu a šířky trhlin 

železobetonových prvků. 
13. Předpjatý beton – principy, technologie předpínání, ztráty předpětí, MSP, omezení napětí.  
 
Obsah cvičení: 
TRÁMOVÝ STROP – železobetonová monolitická konstrukce zadaného půdorysu, podrobný statický výpočet a výkresy 
k zadaným prvkům (spojité jednosměrně pnuté stropní desky, trámu a průvlaku), schéma výkresu tvaru konstrukce, 
výkres výztuže desky, výkres výztuže trámu, včetně rozdělení materiálu, výpočet průhybu jednoduchého 
železobetonového prvku, ověření šířky trhliny. 
Návrh a posouzení průřezu zděného pilíře a zděné obvodové stěny pod průvlakem. 
Kontrola statických výpočtů a výkresů probíhá na cvičeních individuálně s každým studentem jednotlivě. 

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  

• Hanzlová, H. - Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1, Základy navrhování betonových konstrukcí, skriptum 
pro přednášky, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 255 s.,  ISBN 978-80-01-05323-2. 

• Drbohlavová, L. - Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1 - Komentované příklady , skriptum 
pro cvičení, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. 86 s., ISBN 978-80-01-04888-7.  

• Procházka, J., Vašková, J., Kohoutková, A., Krátký, J., Štěpánek, P.: Navrhování betonových konstrukcí, Praha, 
Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. 316 s. ISBN 80-903807-1-9.  

• Trtík, K. : Technologie betonu, Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. 92 s. ISBN 978-80-01-04408-
7. 

• Procházka, J. - Kohoutková, A. - Vašková, J. : Příklady navrhování betonových konstrukcí 1 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství ČVUT, 2007. 145 s. ISBN 978-80-01-03675-4.  

 

+ sylaby přednášek ke stažení z webu;  
+ výtahy z norem zpracované do jednoduchých pomůcek; 
+ pomůcky ke cvičení ve formě vzorových příkladů. 
 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu GEOLOGIE 
Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5 

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Ing. Svatoslav CHAMRA, CSc.                                                               

Stručná anotace předmětu  

1. Horninové prostředí jako součást stavby.  
2. Charakter horninového prostředí, globální tektonika, geologické procesy endogenní, koloběh hornin v přírodě, 

systém hornin a jejich základní vlastnosti – magmatity, sedimenty, metamorfity.  
3. Poruchy horninového masívu – tektonika. 
4. Exogenní procesy, zvětrávání, půdy, kras. 
5. Voda podzemní a povrchová, zdroje pitné vody, ochrana vodních zdrojů. Vzájemné vztahy mezi vodou a stavbou.  
6. Geologická rizika, svahové deformace, povodně, poddolování, citlivé zeminy, seismika.  
7. Poruchy staveb v důsledku geologických procesů a chyb projektanta. 
8. Zdroje nerostných surovin – stavební kámen, dekorační kámen, stavební materiály přírodní (štěrky, písky, cihlářské 

hlíny apod.).  
9. Ložiska, způsoby těžby a opracování. 
10. Územní plánování. Úvod do regionální geologie - geologická stavba území. Geofaktory životního prostředí, základové 

půdy, přírodní rizika, vodní zdroje, kontaminace přírodního prostředí, nerostné suroviny, pedologie. 
Inženýrskogeologické rajónování. 

11. Zdroje geoinformací významných pro územní plánování a umístění staveb.  
12. Archívy (Geofond), existující mapové podklady (účelové mapy). 
13. Negativní dopady technických děl na životní prostředí. 
14.  
Praktická cvičení - poznávání základních stavebních a dekoračních hornin, práce s archívními a mapovými podklady. 

 
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  

• Šajgalík, Čabalová, Schütznerová, Šamalíková, Zeman: Geológia. ALFA, SNTL, Bratislava, Praha, 1986  
• Záruba Q., Vachtl J., Pokorný M.: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty.  SNTL Praha, 1972  
• Schütznerová V., Schröfel J.: Geologie. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994 
• Chamra S., Schröfel J., Tylš V.: Základy petrografie a regionální geologie ČR. Česká technika – nakladatelství 

ČVUT, 2009 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 3 – OBČANSKÁ VYBAVENOST 2  

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu 0p + 8c hod. za týden 8 kreditů 9 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Odevzdání předepsaného elaborátu. 

Vyučující  

Ing. arch. ZYKAN Radek – garant předmětu  
další vyučující (bez titulů): ŠMOLÍK M., NOVOTNÁ P., MARTINOVÁ Z., ZOULA J., MENČLOVÁ B., ČAJKOVÁ L., KUBAL T., 
ŠIKOLA P., HOUSA P., KROČÁK J., TICHÝ L., TROJAN J., POŠMOURNÝ V., VECKO J., ŠMOLÍK M., ZYKAN R., TÁBORSKÝ V., 
ČAJKA P.,  SRCH L., KVÍZ M., KNAPPOVÁ I., FILSAK P., KEREL J., POSPÍŠIL J., HOŘICKÁ J., FRANČE J., KOŠATKA B., KAŠPAR J., 
KNYTL L., ŠABART J., KALIVODA L., SMOLA, J., DVOŘÁK V. 
 

Stručná anotace předmětu  

Atelierová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra architektonických 
disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. V tomto třetím architektonickém atelieru jsou zadávány různé typy 
občanských staveb s kombinací více vnitřních provozů do konkrétního prostředí. Po širokých diskusích, úvahách a 
hodnoceních obdobných prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie. 
Každé zadání řeší kombinaci několika (min. tří) dominantních provozů v jednom celku. V úvodní lekci je opakována 
související typologie.   
1. Představení a seznámení se zadáním hlavní úlohy studentům. Typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. 
Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. 
2. Návštěva řešené lokality (doporučeno ve skupině s pedagogem, ale možno řešit i individuální formou). Setkání se 
zadavatelem. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší, prezentace 
rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse. Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. 
Typologická přípravy. Předložení příkladů analýzy typologie, hodnocení a diskuse (rozloženo do více hodin za sebou). 
3.- 4. Práce na koncepci. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné 
a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Představení a rozprava nad konceptuálním modelem vytvořeným 
na základě předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury. Konzultace 
v modelových a kresebných skicách. Skicování a modelování variant možných konceptů v ateliéru.  
5.- 6. Konkrétní architektonický návrh budovy - na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu 
budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. 
Konzultace modelových a kresebných skic. 
7. Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a technického 
řešení. 
8.- 10. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, 
konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb. 
11.  Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem prezentace je architektonické a 
technické řešení projektu, perspektivy (z normálního horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace. 
12. Finální konzultace návrhu. 
13. Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce. 
 

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 studijní zdroje budou s odkazy na webové stránky realizované stavby obdobného charakteru, náplně a 
umístění. Pro typologii platí všechna dostupná skripta občanské výstavby v NTK a Neufert. V konkrétních 
případech je možné doplnit úvodní studium odbornými články z renomovaných časopisů o architektuře. Připraví 
si jednotliví pedagogové. Je vhodné v úvodní přednášce promítnout návrhy na místo stavby (pokud existují) ze 
soutěží nebo dostupných zdrojů. 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu URBANISMUS 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3 / 6 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1c hod. za týden 3 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

doc. Ing. arch. ThLic Jiří KUPKA, Ph.D. 
 

Stručná anotace předmětu  

Předmět pokrývá dva základní tematické okruhy, a to úvod do urbanistické kompozice jakožto tvůrčí syntézy všech složek 
urbanistického díla, vyjádřené skladbou prostorů a hmot, a úvod do urbanismu venkova vč. krajinářských souvislostí. 
Jednotlivá témata jsou vykládána v nezbytném historickém kontextu, nakolik je významný pro současný stav řešené 
problematiky. 
1.         Urbanistická kompozice v různých měřítcích, metodiky a techniky analýz z hlediska urbanistické kompozice, 
vlastnosti urbanistického návrhu 
2.         Koncept urbanistického prostoru 
3.         Multisenzuální povaha vnímání urbanistického prostoru, prostředky harmonizace urbanistického prostoru 
4. – 6. Typologie a morfologie urbanistických prostorů, město, hledání ideálního města, město a krajina, poloha města 
v krajině, interiér a exteriér města v různých polohách ad. 
7.         Urbanismus venkova: definice, urbanistická a architektonická specifika venkova 
8.          Vývoj venkova 
9.          Současnost a problémy venkova 
10.        Hlavní vývojové zlomy na venkově v průběhu 20. století 
11.        Ochrana historických jader, urbanistické a architektonické hodnoty vesnic 
12.        Nová obytná výstavba na venkově, tvorba veřejného prostoru na venkově, suburbanizace na venkově 
13.        Venkovská krajina ad. 
 
Cvičení se zabývá kompoziční analýzou konkrétního urbanistického (městského či venkovského) prostoru vč. jeho 
historických a funkčních souvislostí. Sestává s individuálního průzkumu v terénu a společné práce ve škole. Klade důraz 
na týmovou práci, schopnost vyjádření a prezentace myšlenek a aplikaci poznatků z přednášek na konkrétním 
urbanistickém prostoru. 
 

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  

• Baše, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006. 
• Hexner, Michal – Novák, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996. 
• Hnilička, Pavel, Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Brno: ERA, 2005. 
• Kašparová, Ludmila – Rozehnalová, Eva et al., Vesnice. Nové stavby pro venkov. Brno: ÚÚR, 2005. 
• Krier, Léon, Architektura – volba nebo osud. Praha: Academia, 2001. 
• Kuča, Karel – Kučová, Věra, Principy památkového urbanismu. Praha: SÚPP, 2000. 
• Kupka, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT,  
• Lynch, Kevin, Obraz města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.. 
• Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Praha: Odeon, 1994. 
• Sýkora, Jaroslav, Územní plánování vesnic a krajiny. Urbanismus 2. Praha: ČVUT, 2006. 

 
 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DĚJINY ARCHITEKTURY 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Prof. Ing. arch. P. URLICH, CSc., PhDr. Rudolf POŠVA, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

1. Evropská předrománská architektura. 
2. Evropská románská architektura. 
3. Česká předrománská architektura. 
4. Česká románská architektura. 
5. Evropská gotická architektura.  
6. Gotická architektura v českých zemích I.  
7. Gotická architektura v českých zemích II. 
8. Italská renesanční architektura I.  
9. Italská renesanční architektura II. 
10. Renesanční architektura v českých zemích. 
11. Italská barokní architektura. 
12. Česká barokní architektura I.  
13. Česká barokní architektura II.  

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  

• Grafický doprovod k přednáškám na webových stránkách katedry. 
• B. Syrový: Architektura, svědectví dob, SNTL Praha 1987. 
• Kol. autorů: Románské umění, Gotika, Renesance, Baroko, Slovart, 1999 – 2006. Kapitoly o architektuře. 
• Kol. autorů: Dějiny českého výtvarného umění I/1 – II/2, nakl. Akademia Praha 1984 – 1989. Kapitoly o 

architektuře.  
 

 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE V ARCHITEKTUŘE 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu 3p + 1c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Uplatnění poznatků předmětu v konstrukčních atelierech při návrhu nosné konstrukce navrhovaného objektu. 
 

Vyučující  

Ing. Hana HANZLOVÁ, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Výuka navrhování železobetonových prvků a konstrukcí – statické působení, volba výpočetních modelů a metod, postupy 
zjednodušených metod, vyztužování. 
 
1. Navrhování betonových konstrukcí - požadavky, hlediska návrhu konstrukčních systémů budov, zásady a postup 
předběžného návrhu betonových nosných prvků a konstrukcí.  
2. Stropní konstrukce - desky po obvodě nepoddajně podepřené – statické působení, metody.  
3. Stropní konstrukce - desky vylehčené, zatížení lokálními břemeny a příčkami, desky s otvory.  
4. Stropní konstrukce - desky lokálně podepřené – statické působení, staticky vhodné uspořádání konstrukčního systému 
objektu s lokálně podepřenými deskami, výpočet momentů zjednodušenými metodami. 
5. Stropní konstrukce - desky lokálně podepřené - protlačení.  
6. Vícepodlažní budovy - konstrukční systémy – skeletové, stěnové a kombinované, zásady návrhu uspořádání nosných 
prvků, zatížení.  
7. Železobetonové rámy – statické působení, ztužené a neztužené konstrukce, volba výpočetního modelu a metody.  
8. Ztužující prvky – zásady umístění a tvaru ztužujících prvků, rozdělení vodorovného zatížení na ztužující prvky, zásady 
návrhu ztužujících stěn, dimenzování, vyztužení.  
9. Schodiště – s jednotlivými stupni (konzoly a nosníky) a schodiště desková, statické působení, vyztužování.  
10. Základové konstrukce a prvky spodní stavby – typy plošných a hlubinných základů, návrh, posouzení, vyztužení.  
11. Suterénní a opěrné stěny – typy, zatížení, statické působení, zásady výpočtu a vyztužení.  
12. Stěnové nosníky - statické působení.  
13. Montované konstrukce - zvláštnosti návrhu 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  

• Hanzlová, H. - Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1, Základy navrhování betonových konstrukcí 
• skriptum pro přednášky, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 255 s.,  ISBN 978-80-01-

05323-2. 
• Drbohlavová, L. - Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1 - Komentované příklady  

skriptum pro cvičení, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. 86 s., ISBN 978-80-01-04888-7.  
• Procházka J., Vašková J., Kohoutková A., Krátký J., Štěpánek P.: Navrhování betonových konstrukcí, Praha, Česká 

betonářská společnost ČSSI, 2006. 316 s. ISBN 80-903807-1-9.  
• Trtík, K. : Technologie betonu, Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. 92 s. ISBN 978-80-01-04408-

7. 
• Procházka, J. - Kohoutková, A. - Vašková, J. : Příklady navrhování betonových konstrukcí 1, 1. vyd. Praha: 

Nakladatelství ČVUT, 2007. 145 s. ISBN 978-80-01-03675-4.  
+ sylaby přednášek ke stažení z webu; výtahy z norem zpracované do jednoduchých pomůcek; pomůcky ke cvičení ve 
formě vzorových příkladů. 
 
 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE V ARCHITEKTUŘE 1 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/5,6 

Rozsah studijního předmětu 2p +1c hod. za týden 3 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

prof. Ing. František WALD, CSc 

Stručná anotace předmětu  

Cílem je získání základních vstupních informací o historii, navrhování, výrobě, montáží a likvidaci ocelových a 
ocelobetonových stavebních konstrukcí. Procvičeny budou prvky ocelových konstrukcí. Procvičení navrhování konstrukcí 
se plánuje v atelieru.  
 
1. Úvod, historie ocelových konstrukcí, použití, významné stavby, výroba oceli 
2. Vlastnosti oceli, zkoušení, značení, ochrana proti korozi a požáru 
3. Výroba konstrukcí, spolehlivost, mezní stavy, normy pro navrhování, tah 
4. Tlak, vzpěrný tlak 
5. Klasifikace průřezů, ohyb, hospodárný návrh 
6. Svařování, svařované spoje 
7. Nýtování a šroubování, šroubované spoje 
8. Skelety budov, prostorová tuhost, ocelobetonové prvky 
9. Skelety budov, spoje, předběžný návrh 
10. Jednopodlažní haly, předběžný návrh 
11. Haly velkých rozpětí 
12. Mosty, názvosloví 
13. Lávky  
 
Cvičení: Návrh prvků ocelových konstrukcí vybraného objektu s patrovou a halovou částí. Nosník, sloup, styčník, kotvení, 
ocelobetonový nosník. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

• Evropské sdružení výrobců ocelových konstrukcí, ECCS - Steel Design Awards 2003 – 2012, 
www.steelconstruct.com/ 

• Reiche A., Building with Steel, Birkhäuser, 2007; Burkhard Fröhlich et al. Metal architecture : design and 
construction, Basel Birkhäuser, 2003, 112 p.; Miettinen Esko, Taivalantti Kirsi, Stainless steel in architecture, 
Helsinki : Finnish Constructional Steelwork Ass., 2002, 125 p.; Blanc Alan, McEvoy Michael, Plank Roger, ed., 
Architecture and construction in steel, Ascot : SCI,1993, XIX, 619 p.; Building with steel, www.livingsteel.org; 
Architecture, Building and Construction, www.bssa.org.uk;  

• Studnička: Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2014; Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 
2012 

• Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2011; Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, 
Praha, 2013 

 
 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu MECHANIKA ZEMIN A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. Josef JETTMAR, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

 
1. – 2.      Původ a složení zeminy, základní vlastnosti, klasifikace.  
3.             Napětí v zemině, princip efektivních napětí.  
4. – 5.      Propustnost, stlačitelnost a pevnost zemin, Mohrova teorie porušení.  
6.              Principy laboratorních a polních zkoušek zemin.  
7. – 8.      Tlaky zemin na konstrukce, stabilita svahů.  
9.             Únosnost a deformace u plošných a hlubinných základů.  
10. – 11. Technologie zakládání, stavební jámy.  
12.           Principy zlepšování základové půdy.  
13.           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 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu ATELIER TVORBY – KONSTRUKČNÍ  

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 4/7 

Rozsah studijního předmětu 0p + 6c hod. za týden 6 kreditů 9 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení 

Další požadavky na studenta  

Absolvování základních předmětů z navrhování konstrukcí pozemních staveb, betonových a zděných konstrukcí, 
ocelových a dřevěných konstrukcí, technického zařízení staveb. 

Vyučující  

Doc. Ing. Bedřich KOŠATKA, CSc. – garant předmětu 
Vyučují dále pedagogové z kateder architektury, konstrukcí pozemních staveb, betonových a zděných konstrukcí, 
ocelových a dřevěných konstrukcí, technických zařízení budov. 

Stručná anotace předmětu  

Smyslem tohoto atelieru je naučit posluchače vnímat základní souvislosti, vazby a ovlivňování mezi architektonickým a 
konstrukčním řešením včetně zapojení dalších potřebných specializací (statika, TZB, případně provádění) na základě 
jejich návrhu vybraného z předchozích architektonických atelierů. 
 
Rámcový program (variabilní dle zadání) : 
1. - 3. týden: varianty konstrukčního systému a jednotlivých částí, vybrání výsledné varianty 
4. - 8. týden: půdorysy, řezy, základy 
9. - 10. týden: detaily stavby (dopracování)   
11. týden: hlavní pohled, event. úpravy ostatních pohledů při větších úpravách  
12. týden: situace, průvodní zpráva    
13. týden: konečné zpracování elaborátu      
 
Průběh řešení jednotlivých specializací vychází z požadavků jednotlivých zadání. 

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  

• Skripta kateder konstrukcí pozemních staveb 
• betonových a zděných konstrukcí 
• ocelových a dřevěných konstrukcí 
• technických zařízení budov 
• Firemní literatura, katalogy stavebních konstrukcí a prvků aj. 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu TECHNOLOGIE STAVEB  

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 4/7 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1c hod. za týden 3 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednáška, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. Pavel SVOBODA, CSc., Ing. Miloslava POPENKOVÁ CSc., Ing. Václav POSPÍCHAL, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

1. Rozdělení procesů.  
2. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, pažení, hutnění, odvodnění, stroje pro těžbu dopravu a 

hutnění hornin.  
3. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky.  
4. Bednění tradiční a systémová, ukládání výztuže, ukládání, hutnění a ošetřování čerstvého betonu.  
5. Výstavba zděných konstrukcí.  
6. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. 
7. Střešní plášť - střešní souvrství šikmých a plochých střech. Klempířské konstrukce, střešní krytiny.  
8. Příčky zděné, monolitické, montované.   
9. Vnitřní rozvody instalací - kanalizace, vodovod, plynovod, otopné soustavy, vzduchotechnická zařízení, elektrická 

vedení silová a sdělovací.  
10. Úpravy povrchů vnitřních a vnějších - omítkové systémy, sanační systémy, zateplovací systémy, obklady. Podlahová 

souvrství - podkladní vrstvy podlah, nášlapné vrstvy podlah. Fasádní pláště  
11. Výstavba objektů a investičních celků – základní pojmy. Výrobní proces objektu. Prostorová, technologická, časová 

struktura objektového a komplexního stavebního procesu.  
12. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, 

analýza a odhalování rizik.  
13. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafů. Simulace procesu výstavby pomocí grafů, stavebně 

technologický síťový graf. 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  

• Ladra,J., Pospíchal,V.: Technologie staveb - Zemní práce, výstavba sítí, ČVUT Praha 2002 
• Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha 2001 
• Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008  
• Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce I, STU Bratislava 2002 

Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce II, STU Bratislava 2004 
Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimed. učebnice, FSv ČVUT Praha 2008 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu STAVEBNÍ PRÁVO, SOUTĚŽE A KONTRAKTY 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 4/7 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden 2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. D. MĚŠŤANOVÁ, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

1. Základní právní vztahy ve stavebním podnikání 
2. Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006Sb. 
3. Správní řád č. 500/2004 Sb. 
4. Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) – č. 139/2006 Sb.  
5. Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., druhy smluv nejčastěji využívané mezi účastníky výstavby, smlouva o 

dílo  
6. Smlouva mandátní smlouva komisionářská 
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  
8. Kupní smlouva 
9. Smlouva o skladování 
10. Smlouva nájemní 
11. Smlouva o sdružení 
12. Smlouva o úvěru 
13. Leasingová smlouva 
 

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  

• příslušné právní předpisy,  
• L. Klee: Smluvní vztahy výstavbových projektů. Wolters Kluwer. Praha. 2012.,FIDIC smluvní vzory 
• Levin, P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE 
• Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008 

 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu EKONOMIKA A MANAGEMENT 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 4/7 

Rozsah studijního předmětu 2p + 2c hod. za týden 4 kreditů 5 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Doc. Ing. D. MĚŠŤANOVÁ, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

1. Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu.  
2. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu.  
3. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku.  
4. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza.  
5. Oceňování stavebních prací a rozpočtování.  
6. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena.  
7. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec podnikový. Odměňování.  
8. Veřejné příjmy a daňová soustava.  
9. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž.  
10. Smlouva o dílo - doložky, dodatky.  
11. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního 

podniku.  
12. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický, nákladový a autorský. Kontrolní dny. 

Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek.  
13. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí 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  

• Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak. stud. progr. SI, ČVUT, 2004 
• Kremlová, L., Krejčí, L., Čápová, D., Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady, ČVUT v Praze, 2005 
• Hačkajlová a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006 

 

 

 

 

 

 



D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DĚJINY ARCHITEKTURY 3 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 4/7 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden 2  kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Absolvování předmětů Dějiny architektury 1,2. 

Vyučující  

Prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc., Ing. arch. L. POPELOVÁ, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

1. Úvod, osvícenectví, průmyslová revoluce, nová paradigmata, nové obory, časové rozdělení – literatura. Úloha École 
des Beaux Arts (Akademií), teorie, filosofie a podoba architektury  

2. Nová definice slohovosti – klasicismus (neoklasicismus), historismy, neostyly a jejich uplatnění v moderní společnosti 
„velkých“ i malých center, racionalismus a romantismus 

3. Inženýrská zkušenost architektury konce 18. a 19. století, nové konstrukce, nové materiály a jejich vliv na změnu 
prostorové koncepce – železné konstrukce, nové konstrukce, nové materiály a jejich vliv na změnu prostorové 
koncepce – železobetonové konstrukce. Úloha technických škol – Polytechnik u nás i ve světě 

4. Arts and Crafts, hnutí uměleckých řemesel, sociální utopie a reformace (Ruskin, Owen, Fourier a další) Chicago a zrod 
americké moderní architektury, avantgarda podle F. L. Wrighta,  

5. Nová typologie a fenomén universálních výstav v 19. století. Modelové příklady odrazu typologie ve výrazu 
architektury (od Gillyho po Sempera). Přínos politických, nacionálních a národních hnutí pro novodobou typologii – 
dělnické domy, lidové domy, okresní domy apod… 

6. Industriální společnost a přestavby měst, vznik metropole. (Paříž a Haussman, Barcelona a Cerda, Vídeň a 
středoevropská zkušenost) významná centra ve světě, významní architekti, urbanismus, odraz na malých městech 
Moderní urbanismus v teorii a praxi (Sitte, Wagner, Howard a další…) na přelomu 19. a 20. století,  

7. Art Nouveau, Jugendstil, Modern Style na přelomu 19. a 20. století. Jednotlivá centra v Evropě. 
8. Moderna ve střední Evropě, magnetismus vídeňské školy O. Wagnera a jeho současníků, česká situace.  
9. Umělecká hnutí, umělecké a architektonické avantgardy dvacátých let –  Werkbund a expresionismus, kubismus, 

rondokubismus v české architektuře.  
10. Purismus, konstruktivismus, neoplasticismus, Bauhaus, Art Deco – výstava dekorativních umění v Paříži 1925. 

Významné osobnosti A. Loos a J. Plečnik, přínos pro naší a evropskou architekturu, zrod nového evropského jazyka 
architektury. Le Corbusier a jeho vliv na moderní architekturu 

11. Dvacátá léta v české architektuře, Devětsil, založení architektonických spolků, architektonické časopisy, VSK Brno 
1928. Funkcionalismus jako doktrína v Evropě a jeho vliv. C. I. A. M., programy, kongresy, Athénská charta a problémy 
moderního urbanismu.  

12. Sociální rozměr meziválečné architektury, německé Siedlungy, vídeňská zkušenost (Hofy), Výstavy Werkbundu o 
bydlení, odraz v české, respektive československé architektuře – sociální program a výstavba.  

13. Klasicizující tendence v architektuře ve třicátých letech, autoritativní režimy – rozdílnost pojetí (srv. Německa, SSSR, 
Italie), Výstava moderního umění a techniky v Paříži 1937, New York 1939, EUR 1942). Klasicismus v demokratických 
režimech Československa, Francie, USA – požadavek řádu 

 

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: 
• URLICH, Petr: Digitální texty přednášek a literatura. Interní materiál FSv 
• URLICH, Petr - ŠEVČÍK, Oldřich - ŠKRANC, Pavel: Dějiny 19. a 20. století. Architektura - umění - filosofie -

věda - technika. ČVUT 1997.  
• BENEŠOVÁ, Marie: Česká architektura v proměnách dvou století. SPN 1984  

Volitelná: 
• JOHNSON, Paul: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Academia 1998.  
• FRAMPTON, Kenneth.: Moderní Architektura, Kritické dějiny. Academia 2004 
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D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE V ARCHITEKTUŘE 2 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 3/6, 
4/7 

Rozsah studijního předmětu 2p + 1c hod. za týden 3 kreditů 4 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

doc. Dr. Ing. Jakub DOLEJŠ 

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřen na návrh nosných dřevěných stavebních konstrukcí. Cílem předmětu je získání základních vstupních 
informací o historii, hospodárném navrhování, výrobě, montáži a trvanlivosti nosných dřevěných stavebních konstrukcí. 
 
1. Úvod, historie dřevěných konstrukcí, použití ve stavebnictví, významné stavby, materiály 
2. Vlastnosti dřeva, zkoušení, třídění 
3. Lepené dřevo, ochrana dřeva proti biotickým a abiotickým činitelům 
4. Trvanlivost, spolehlivost, mezní stavy, normy pro navrhování 
5. Návrh prvků na tah, tlak, vzpěrný tlak 
6. Ohyb, kroucení, kombinaci namáhání, hospodárný návrh 
7. Spoje, kolíkové spoje, svorníkové spoje, hřebíkové spoje 
8. Sedlové, pultové a zakřivené nosníky 
9. Příhradové prvky 
10. Rámové konstrukce, obloukové konstrukce 
11. Sloupkové systémy dřevostaveb, skeletové konstrukce 
12. Prostorová tuhost 
13. Dřevěné lávky a mosty 
 
Procvičeny budou prvky dřevěných konstrukcí: Návrh prvků dřevěných konstrukcí vybraného objektu. Předpokládá se 
sloupkový systém, těžký dřevěný skelet nebo hala. Procvičení navrhování složitějších konstrukcí z materiálů na bázi se 
plánuje v atelieru. 
  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění) 0 hodin za týden 

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

• Kuklík, Kuklíková, Mikeš: Dřevěné konstrukce 1. Cvičení, Fakulta stavební, 2. Vydání, duben 2013, 
• Kuklík: Dřevěné konstrukce, Fakulta stavební, říjen 2005, 
• Dolejš: Přednášky ODA2, http://www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz, ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra ocelových a 

dřevěných konstrukcí, 2014 
• Kol.: STEP 1 Dřevěné konstrukce podle Eurokódu, Bohumil Koželouh, 1998. 
• Kol.: STEP 2 Dřevěné konstrukce podle Eurokódu, Informační centrum ČKAIT, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz/


 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DOPRAVNÍ STAVBY 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 4/7 

Rozsah studijního předmětu 1p + 1c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, cvičení 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Ing. Petr PÁNEK, Ph.D., Ing. Leoš HORNÍČEK, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Silniční stavby: 
1. – 2.     Doprava - vztah k území, legislativa, 
3. – 4.     Projektování PK - směrové a výškové řešení. Odvodnění PK. Vozovky PK. 
5. – 6.     Dopravně zklidněné místní komunikace (obytné a pěší zóny, zóny 30), komunikace pro pěší a cyklisty. 
7. – 8.     Parkování, základní typy křižovatek a jejich návrh.   
 
Železniční stavby: 
9. – 10.   Základní charakteristiky koleje, směrové a výškové poměry, traťové odpory, principy návrhu tratí, konstrukce 
trasy, metoda řídící čáry, způsoby rozvinutí trati, charakteristika a modernizace železniční sítě ČR.  
11.           Konstrukce železniční tratě, železniční spodek – odvodnění, konstrukční vrstvy, železniční svršek – kolejnice, 
pražce, upevnění.  
12. – 13. Tramvaj – konstrukce tramvajové tratě, geometrické uspořádání, upevnění; metro – technické parametry, typy 
upevnění, tunely, 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  

• Dopravní stavby (2006) – Ježková, Mondschein, Dlouhá. 
• Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., 
• ČSN 73 6110, 
• ČSN 73 6101, 
• ČSN 736056, 
• TP 170, 
• TP 218, 
• TP 103. 
• Železniční stavby 1 (2013) - Krejčiříková, Lidmila 
• Dopravní stavby. Kolejová část. Návody pro cvičení (2008) - Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich 
• ČSN 73 63 60-1 
• SŽDC S3 – Železniční svršek 
• SŽDC S4 – Železniční spodek 

 
 

 



 

 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu URBANISMUS 3 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 4 / 8 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Studenti během přednášky zpracují nenáročný elaborát k probírané problematice. 

Vyučující  

doc. Ing. arch. Ivan KAPLAN 
Ing. arch. Petr DURDÍK 

Stručná anotace předmětu  

Předmět je zaměřen na problematiku rozvoje měst a územního plánování. Cílem předmětu je získání základních 
informací a potřebných metodických znalostí pro pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, 
základní seznámení s urbanistickou koncepcí a koncepcemi jednotlivých systémů urbanizovaného území a využití krajiny, 
včetně dopadů urbanizace do volné krajiny a způsoby jeho posuzování. Problematika je doplněna názornými příklady 
jednotlivých typů nástrojů územního plánování.  
 
1. Urbanistické souvislosti plánovitého rozvoje sídelních struktur v minulých obdobích. Charty moderního urbanismu. 
2. Systémy územního plánování v evropském kontextu.  
3. Vývoj legislativy územního plánování v českém prostoru. Současné legislativní prostředí ve vztahu k územnímu 

plánování.  
4. Orgány územního plánování. Cíle a úkoly územního plánování.  
5. Nástroje územního plánování. Územně plánovací podklady.  
6. Limity území. Hodnoty území s důrazem na urbanistické hodnoty území.  
7. Problémový výkres. Rozbor udržitelného rozvoje území.  
8. Politika územního rozvoje.  
9. Územně plánovací dokumentace.  
10. Urbanistické souvislosti vývoje sídelní struktury a rozvoje hl. m. Prahy. Územní plán Prahy.  
11. Metodické nástroje pro regulaci území.  
12. Územní rozhodnutí.  
13. Dva druhy územních opatření. 
 
 

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  

• Maier K.: Územní plánování (skriptum FA ČVUT-2004) 
• Maier K.: Udržitelný rozvoj území, Grada, 2002 
• Stavební zákon 183/2006 Sb., příslušné vyhlášky 
• Vývoj urbanismu I,II - Hrůza, Zajíc (skriptum  ČVUT 2007) 
• Charty moderního urbanismu (Agora 2002) 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu DĚJINY ARCHITEKTURY 4  

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 4/8 

Rozsah studijního předmětu 0p + 2s hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky semináře 

Další požadavky na studenta  

Student samostatně vypracuje prezentaci a seminární práci (s podporou konzultací), na jejímž základě bude udělen 
zápočet. 

Vyučující  

Ing. arch. Lenka POPELOVÁ, Ph.D., PhDr. Rudolf POŠVA, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Cílem semináře je prohloubení znalostí studentů získaných v předešlých předmětech z oboru dějiny architektury a 
kompozice architektury. Výuka akcentuje interpretaci architektury jako mnohovrstevnatého a komplexního díla, měla by 
podpořit schopnosti studentů porozumět základním prostorovým konceptům i skrze jejich teoretický výklad a přispět 
k návaznosti oboru dějin na předměty z oblasti památkové péče tak, aby obor dějin architektury zvýšil svou reálnou 
aplikaci v praxi. 
Náplní semináře je komplexní rozbor vybrané stavby/souboru staveb, přičemž důraz bude kladen na kombinaci jejího 
průzkumu in situ a rešerše literatury. Rozbor se bude zabývat slohovým/stylovým zařazením stavby/souboru staveb, 
kompozičními a ideovými charakteristikami, teoretickým - ideovým konceptem, urbanistickým, půdorysným a 
prostorovým řešením, typologickým a konstrukčním řešením, významem stavby v rámci tvorby daného architekta a 
místa. Seminář bude veden formou prezentací a diskusí nad daným tématem.  
 
Seminář z dějin architektury je koncipován jako průřezový a bude členěn do tří časově řazených tematických bloků, 
přičemž je akcentována současná architektura: 
1. – 2.   Historická architektura po období baroka (vybraná témata zaměřená na propojení teoretického výkladu 
architektury a jejich aplikace – např. Vitruvius a jeho vliv, architektonický koncept katedrály, aplikace renesančních teorií 
architektury, symbolika barokních staveb ad.). 
3. – 6.   Architektura 19. století (reflexe nástupu modernismu – nové typologie, konstrukce, formy a myšlenky jako 
východisko architektury 20. století)       
7. – 13. Architektura 20. a 21. století (rozbor vybraných ikonických staveb reprezentujících nejvýznamnější směry/styly) 
 

 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  

• Frampton, K.: Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004. 
• Haas, F.: Architektura 20. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 
• Gössel, P. - Leuthäuser, G. Architektura 20. století. Taschen, 2003. 
• Jencks, Ch.: The New Paradigm in Architecture. Yale University Press, 2002. 
• Kruft, H. W.: Dejiny teórie architektúry. Bratislava: Pallas, 1993. 
• Le Corbusier: Za novou architekturu. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 2004. 
• Sharp, D.: Twentieth Century Architecture. A visual history. Londýn: Lund Humphries,1991. 
• Syrový, B.: Architektura – Svědectví dob. Praha: SNTL, 1977. 
• Staňková, J. (a kol.).: Pražská architektura. Významné stavby jedenácti století. Praha: 1991. 
• Vitruvius, P., M.: Deset knih o architektuře. Praha: ARISTA, BASET, 2001. 
• Ungersová, L.: O architektech - životy, díla, teorie. Slovart, 2002. 
• Urlich, P.: Klasický a abstraktní model v architektuře 20. století. Praha: Nakl. ČVUT v Praze, 1992. 
• Vybíral, J.: Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Prah: Argo, 

VŠUP, 2002. 
 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu OCHRANA PAMÁTEK 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 4/8 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Ing. Klára KROFTOVÁ, PhD. 

Stručná anotace předmětu  

Předmět „Ochrana památek“ bude zaměřen na památkovou péči v obecné rovině, jejíž znalost je předpokladem pro 
kvalifikované poznání, ochranu a obnovu stavebních památek. Přednáškový cyklus poskytne základní přehled o 
památkové péči jak v poloze teoretické disciplíny, tak jako praktické činnosti směřující k poznání, ochraně a obnově 
památek s důrazem na citlivou prezentaci a pochopení stavebního dědictví jako celku.  
 
1. – 2.     Přehled o vývoji památkové péče z historického hlediska 
3. – 4.     Úvod do teorie památkové péče 
5. – 6.     Shrnutí důvodů úbytku památek 
7. – 8.     Základní principy novostaveb v památkově chráněných sídlech 
9. – 10.   Barevnost památek ve vztahu k historickému vývoji povrchových úprav 
11. – 13. Seznámení se způsoby průzkumů památek a jejich základní metodikou a především charakteristiku současného 
přístupu k památkové péči v praxi -  metodiku ochrany a obnovy a typy prezentace památkově chráněných staveb 
 
Jednotlivé přednášky jsou doplněny vzorovými příklady obnovy památkově chráněných stavebních děl minulosti, které 
reprezentují kultivovaný přístup k historickým objektům.  
Do výuky je také začleněno seznámení s legislativním rámcem památkové péče v ČR i na mezinárodní úrovni, tj. 
mezinárodní úmluvy a konvence o ochraně památek. 
 

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  

• HEROUT J.: Přehled stavebních slohů, Prahou deseti staletími, Praha 1972 
• HEROUT J.: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978 
• KUČA K.,KUČOVÁ V.: Principy památkového urbanismu, NPÚ Praha 2000 
• KUČOVÁ V.: Principy péče o lidovou architekturu, NPÚ Praha 1999 
• MACEK P.: Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum, NPÚ Praha 2002 
• RIEGL A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003 
• Péče o architektonické dědictví, Sborník prací, I.-III.díl, Idea servis, Praha 2008,2009 
• Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči 
• Zákon č.22/19587 Sb., o kulturních  památkách 
• Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007 
• Odborné a metodické publikace NPÚ 

 
 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu KÁMEN V ARCHITEKTUŘE 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 4/7, 8 

Rozsah studijního předmětu 2p + 0c hod. za týden  kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky 

Další požadavky na studenta  

Zápočet – seminární práce o vybraném objektu, kde jsou ve větším rozsahu použity stavební kameny. 

Vyučující  

Ing. Svatoslav CHAMRA, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

1. Základní systém hornin, rozdělení stavebních a ušlechtilých kamenů.  
2. Základní vlastnosti hornin – makroskopické a fyzikálně-mechanické.  
3. Kámen jako součást našeho života – jako stavební, konstrukční, architektonický, dekorační a umělecký prvek.  
4. Stručná historie použití přírodního kamene jako stavebního a dekoračního materiálu a jeho návrat jakožto tradičního 

materiálu v architektuře. 
5. Způsoby dobývání kamene – informace o způsobech těžby a zpracování přírodního stavebního kamene, významná 

ložiska stavebního kamene v ČR, import ze zahraničí. 
6. Způsoby opracování přírodního kamene, typy povrchů, stopy nástrojů po opracování.  
7. Druhy kamenických výrobků. 
8. Použití přírodního kamene v interiérech a exteriérech, přednosti, výhody a nevýhody.  
9. Postupy a rozdíly při použití kamene v novostavbách a historických objektech.  
10. Trvanlivost a degradace přírodního kamene.  
11. Ošetřování, údržba a renovace konstrukcí a výrobků z přírodního kamene. 
12. Technické normy pro použití a montáž přírodního kamene. 
13. Exkurze po vybraných pražských lokalitách (např. Pražský hrad, Staré Město, Vyšehrad, pražské metro apod.) 

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  

• Syrový et al. (1984): Kámen v architektuře. 
• Kukal Z. et al. (1989): Člověk a kámen. 
• Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. 
• Březinová et al. (1996): Praha kamenná.  
• Jundrovský R. & Tichý E. (2001): Kamenictví – tradice z pohledu dneška. 
• Friedrich V. (2009): Přírodní kámen 
• Časopis Kámen 
Doporučené: 
• Winkler (1997): Stone in Architecture (2. vydání) 
• Siegesmund & Snethlage (2011): Stone in Architecture (4. vydání). 
 

 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu STAVEBNÍ HMOTY PRO ARCHITEKTY 

Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 4/7, 8 

Rozsah studijního předmětu 1p + 1lab hod. za týden 2 kreditů 2 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, laboratoře 

Další požadavky na studenta  

Nejsou stanoveny. 

Vyučující  

Ing. Alena VIMMROVÁ, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Prohloubení znalostí o vlastnostech stavebních materiálů. Klasifikace vlastností materiálů z pohledu jejich 
architektonického uplatnění. Nové konstrukční materiály, kompozitní materiály, lehčené hmoty, plasty. Výběr 
nejvhodnějšího materiálu pro dané podmínky.  Vybrané laboratorní zkoušky pro ověření vlastností materiálů - 
trvanlivost, mrazuvzdornost, zpracovatelnost, mechanická odolnost. 
 
Obsah přednášek: 
1. – 2.     Betony, zejména speciální (vysokohodnotné, pohledové, grafické, antibakteriální) a kusová staviva (prefabrikáty, 
pálené prvky, pórobeton).  
3. – 4.     Izolační materiály - tepelné izolace, hydroizolace, akustické izolace. 
5. – 6.     Materiály pro povrchovou úpravu - obklady (kámen, keramika, sádrokarton, sklo, vláknocement) a omítky. 
7. – 8.     Přírodní stavební materiály - dřevo a materiály na bázi dřeva, ostatní materiály rostlinného a živočišného 
původu 
9. - 10.    Polymerní materiály - termoplasty a reaktoplasty, používané ve stavebnictví 
11. – 13. Kovy - železné kovy, měď, hliník, slitiny kovů. 
 

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  

• Luboš Svoboda a kol.: Stavební hmoty [online], 2013, ISBN 978-80-260-4972-2. Dostupné z: 
http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/sh/SH3v1.pdf 

• M. Pavlíková, Z. Pavlík, J. Hošek: Materiálové inženýrství 1, ČVUT v Praze, 2008. 
• Giorgio Torraca : Lectures on Materials Science for Architectural Conservation [online]. The Getty Conservation 

Institute, 2009.  Dostupné z: 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/torraca.pdf  

• Illston J. M. : Construction Materials, E + FN SPON, London 2001 
• Podklady ke cvičením http://tpm.fsv.cvut.cz/student/ 

 

 

 

 

 

 



 

D – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 4/8 

Rozsah studijního předmětu 0p + 16c hod. za týden 16 kreditů 22 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení z Forma výuky atelier 

Další požadavky na studenta  

Splnění všech předmětů typu atelier, získání minimálně 195 kreditů z předmětů studijního plánu, absolvování odborné 
praxe. Odevzdání předepsaného elaborátu. 

Vyučující  

Doc. Ing. arch. Ladislav TICHÝ, CSc. Ing. arch. Luboš KNYTL – garanti předmětu 
(dále bez titulů): KOŠATKA Bedřich, PEŠKOVÁ Zuzana, LÉDL Petr, KALIVODA Ladislav, MEZERA Petr, POŠMOURNÝ Jiří, 
HULEC Mikuláš, NOVOTNÁ Petra, HOUSA Petr, HLAVÁČEK Michal, LINHARTOVÁ Eva, DVOŘÁK Václav, ŠIKOLA Petr, DAĎA 
Jaroslav, ZYKAN Radek, ŠMOLÍK Michal, ŠOUREK Michal, ŠENBERGER Tomáš, KVÍZ Milan, STUPKA Ladislav, MENČLOVÁ 
Běla, ČAJKOVÁ Ludmila, pedagogové katedry konstrukcí pozemních staveb a katedry technického zařízení budov 
 

Stručná anotace předmětu  

Bakalářská práce je v podstatě zakončení činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z 
absolvovaných předmětů a jejich aplikaci.  
 
Student si může zvolit z varianty zpracování bakalářské práce jako: 
A) architektonická studie menší stavby (obvykle rodinného domu s doplňkovou funkcí), doprovázená konceptem 
konstrukčního systému a podrobnějším technickým řezem průčelím stavby. Součástí je i zpráva, popisující i koncepty 
ostatních technických součástí (vytápění, větrání, zdravotechnické instalace), řešení dopravy v klidu atd. Práce se 
odevzdává svázaná do sešitu formátu A3. 
B) Teoretické zpracování nebo popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný 
stupeň dokumentace – práce zaměřené na problematiku konstrukcí pozemních staveb či technického zařízení budov. 
Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z 
předem určených kateder. 
 
 

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  

• Vyhláška 268/2009 Sb. (OTP) 
• Zákon 183/2006 Sb. (Stavební zákon) 
• Příslušné ČSN, zejména 734301 (Obytné budovy), 013420 (Stavební výkresy),... 

 


