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Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební ČVUT 
Název studijního programu Bezpečnostní a rizikové inženýrství 
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 před. 

přednášející dop.  
semes
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Požární riziko staveb 3P+2C z,zk p 124PRS doc. Kupilík 
ing. Pokorný 

1 

Teorie požáru a výbuchu 2P+2C z,zk p 102TPV Doc. Semerák, 
Mgr. Sveshnikov,  

1 

Zatížení při požáru a výbuchu 2P+1C z,zk p 134ZPV prof. Wald 1 
Analýza konstrukcí při požáru a 
výbuchu 

2P+2C z,zk p 132AKPO prof. Řeřicha 1 

Ochrana obyvatelstva 2P+0P zk p 105OOB doc. Roudný 1 
Právo a požární ochrana 2P+0C kz p 105PPO Ing. Hošek, 

Doc. Liška 
1 

Volitelný předmět z nabídky 
ČVUT 

2P+0C z v xxxYxxx  1 

Seminární práce  0P+3C kz p 105SEP 
xxx 

Garant 
doc. Liška 

1 

Pož. bezp. historických objektů 2P+1C z,zk p 124PBH doc. Kupilík 
ing. Pokorný 

2 

Bezpečnostní zařízení 2P+1C z,zk p 125BEZ ing. Koubková 2 
Pož. odolnost. ocelových a 
ocelobetonových konstrukcí 

2P+1C z,zk p 134POO prof. Wald 2 

Projekt 0P+6C kz p 134PRO 
xxx 

Garant 
prof. Wald 

2 

Povinně volitelný předmět A1* 2P+0C z pv   2 
Povinně volitelný předmět A2* 2P+0C z pv   2 
Povinně volitelný předmět B1** 3P+0C z pv   2 
Povinně volitelný předmět B2** 3P+0C z pv   2 
Povinně volitelné předměty 
společného základu  A1*,A2* 

      

Poruchy staveb a zajištění jakosti 2P+0C kz pv 122PSZJ prof.Jarský 2 
Havárie a životní prostředí 2P+0C kz pv 144HZP prof.Pollert 

RNDr. Komínková 
2 

Bezpečnost elektrotechnických 
zařízení 

2P+0C kz pv 105BEZ Ing. Kůla  2 

Pojišťování 2P+0C kz pv 126POJ prof. Tichý 2 
Finanční řízení a investování 2P+0C kz pv 126FIRI Ing. Prostějovská 

Ph.D. 
2 

Povinně volitelné předměty 
oborové B1**,B2** 

      

Pož. odolnost. bet. a zděných 
konstrukcí  

3P+0C kz pv 133POB prof. Procházka 
ing. Vašková 

2 

Pož. odolnost. dřevěných a 
lehkých konstrukcí 

3P+0C kz pv 134POD doc. Kuklík 2 

Pož. odolnost. podzemních 
konstrukcí 

3P+0C kz pv 220POP prof. Pacovský 2 

Sklo a plasty z pož. hlediska 3P+0C kz pv 124SPP doc. Kupilík 
ing. Pokorný  

2 

Jednotky požární ochrany  3P+0C kz pv 105JPO Ing. Kratochvíl 2 
Diplomová práce 0+0 dip p xxxDIPR  3 



 
Předměty SZZ 

 

Požární prevence a jeden z předmětů Požárně bezpečnostní zařízení, Požární spolehlivost dřevěných a 
lehkých konstrukcí, Požární spolehlivost ocelových a ocelobetonových konstrukcí a Požární spolehlivost 
betonových  a zděných konstrukcí 
 
 
 
Požadavky na přij. řízení  
Ukončené bakalářské vzdělání a vykonání přijímací zkoušky. 
 
 
Další povinnosti / odb. praxe  
 

Návrh témat prací  
Příklady diplomových prací: Návrh únikových cest a jejich technického řešení na daném objektu; Výpočet 
požární spolehlivosti objektu s ocelobetonovou konstrukcí; Návrh požárně technických zařízení pro daný 
objekt; Návrh zajištění požární odolnosti podzemní garáží pod daným hotelem; Návrh požární odolnosti 
dřevostavby haly 
 
Návaznost na další stud. pr.  
 
xxx – podílí se více kateder 
 
A1*,A2* Skupina povinně volitelných předmětů společného základu 
B1*,B2* Skupina povinně volitelných oborových předmětů 


