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Usnesení Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT v Praze ze dne 6.11.2014

4. Prodlouženi akreditace magisterských studijních programů Stavební inženýrství a Budovy a 
prostředí

VR FSv ČVUT v Praze schvaluje podle §30 odst. 1b) Zákona č.111/98 Sb. návrh prodloužit akreditaci 
navazujících magisterských studijních programů 

Stavební inženýrství – studijní obory Konstrukce pozemních staveb
Konstrukce a dopravní stavby
Materiálové inženýrství
Vodní hospodářství a vodní stavby 
Inženýrství životního prostředí 
Projektový management a inženýring
Stavební management
Příprava, realizace a provoz staveb 

Budovy a prostředí – studijní obor Budovy a prostředí 
Civil Engineering – studijní obor Building Structures
Buildings and Environment – studijní obor Buildings and Environment.

Žádost o prodloužení akreditace bude postoupena Akreditační komisi.  



A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského  stud. programu
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební STUDPROG st. doba titul
Název studijního programu Buildings and Environment N3649 1,5 Ing.
Původní název SP platnost předchozí akreditace 20.7.2015
Typ žádosti prodloužení akreditace druh rozšíření 
Typ studijního programu navazující magisterský
Forma studia prezenční 

rigorózní
řízení KKOV

Buildings and Environment 3608T007Názvy studijních oborů 

Adresa www stránky http://www.fsv.cvut.cz/akredit/simgr2014/ jméno a heslo k přístupu na www 
Schváleno VR /UR /AR VR FSv ČVUT datum
Dne 6.11.2014

podpis
rektora

Kontaktní osoba prof. Jiří Máca e-mail maca@fsv.cvut.cz

http://www.fsv.cvut.cz/akredit/simgr2014/


Ba – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Buildings and Environment
Název studijního oboru Buildings and Environment
Garant studijního oboru prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání

Ano – autorizovaný inženýr
Vzdělání splňuje požadavky stanovené zákonem č. 360/1992 Sb. v §8, tj. 
vysokoškolské vzdělání získané studiem ve studijním oboru v oblasti 
uvedené v § 5 odst. 3 zákona nebo příbuzném studijním oboru v 
bakalářském studijním programu se standardní dobou studia nejméně čtyři 
roky nebo v magisterském studijním programu.
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)
Studijní obor je určen absolventům čtyřletého bakalářského studia se zaměřením na navrhování a projektování 
pozemních staveb, např. oboru Architektura a stavitelství. Studium je zaměřeno na komplexní zvládnutí principů 
koncepčního navrhování budov, jejich částí, energetických a ekologických systémů budov, které při minimální 
spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí zajišťují komfortní vnitřní prostředí, reagující na 
požadavky uživatelů. Důraz je kladen na chápání budovy jako celku, s vazbami na vnější i vnitřní životní 
prostředí v měřítku celého životního cyklu budov („Intregrated building design“).. 
Během studia jsou prohlubovány znalosti v teoretických a průpravných předmětech jako např. matematika, teorie 
vnitřního prostředí, energetická náročnost budov a hodnocení vlivu budov na životní prostředí. V jednotlivých 
profesních oblastech zaměřených na konstrukce budov, energetické a ekologické systémy je kladen důraz na 
kritéria volby a vzájemné vazby systémů. Odborné předměty jsou soustředěny zejména na optimalizaci řešení 
konstrukčních, energetických a ekologických systémů charakteristických typů budov bytové, občanské, 
průmyslové i zemědělské výstavby z pohledu standardních, nízkoenergetických a inteligentních budov. V rámci 
studijního oboru mají studenti možnost volby skupin volitelných předmětů zaměřených např. na technické 
zařízení nebo konstrukce budov. 
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia
Absolventi studijního oboru Buildings and Environment se uplatní v praxi při navrhování konstrukcí 
ovlivňujících environmentální parametry, v oblasti projektování techniky prostředí staveb, navrhování 
technologických zařízení staveb a v energetickém auditorství. Integrovaný přístup k řešení energetických a 
ekologických systémů budov umožní zařazení absolventů v profesi konzultačních inženýrů, ve výzkumu a ve 
státní správě.Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním 
programu.

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)
Dochází ke spojení předmětů malého rozsahu do větších celků. Ve studijních plánech bude v 1. a 2. semestru 
max. vždy 8 povinných předmětů v rozsahu 3-6 hod. týdně.  
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 
v akademickém roce

V akademickém roce 2014/15 bylo ke studiu přijato 77 
uchazečů. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon
http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/programy.php


Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Buildings and Environment
Název studijního oboru Buildings and Environment
Místo uskutečňování studijního 
oboru

Praha

Prostorové zabezpečení studijního programu 
Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu
Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 
Ústřední knihovna ČVUT (ÚK) buduje fond podle potřeb výuky a výzkumu na ČVUT. Akviziční politika 
knihovny vychází ze zaměření studijních oborů a z doporučení pedagogů, vědců i studentů. Soustřeďuje se na 
stěžejní tituly oborů a na nejnovější díla v oborech ČVUT. Celý tištený fond knihovny má 499 109 knihovních 
jednotek (viz údaje z Výroční zprávy 2010) a zahrnuje knihy, skripta, časopisy, normy, aj. Fond tištěných 
časopisů je tvořen 442 tituly, řada časopisů je zpřístupněna v elektronické verzi. V elektronické verzi je 
přístupných i 573 e-knih.  
Literatura je dostupná v centrálním pracovišti Ústřední knihovny ČVUT v budově Národní technické knihovny a 
v lokálních knihovnách na fakultách a ústavech ČVUT mimo areál Dejvice. V centrálním pracovišti ÚK je uložen 
fond knih a skript (zhruba 80 tis. svazků). Další literatura je uložena na katedrách a v ústavech velkých fakult 
v areálu Dejvice (FSv, FS, FEL). Studenti ČVUT mohou využívat fondy i studijní místa v budově NTK. Budova 
je přístupná bezbariérově.  

Pro studijní obor „Buildings and Environment“ je ve fondu ÚK ČVUT k dispozici celkem okolo 800 titulů (oblast 
technických zařízení budov, měření a regulace, vzduchotechniky, vytápění, alternativní zdroje energie, ochrana 
ovzduší, hluk a vibrace). Dále knihovna nabízí literaturu ze souvisejících oborů. Další literatura se průběžně 
nakupuje podle aktuální nabídky tuzemských i zahraničních vydavatelství. Studenti nejsou odkázáni jen na 
literaturu ve fondech ÚK, mohou využívat i meziknihovních služeb knihovny k zajištění literatury ze vzdálených 
knihoven. Mohou žádat výpůjčky knih, ale i kopie článků z časopisů a sborníků z konferencí.  

Významným zdrojem informací pro studium i vědu jsou elektronické informační zdroje. ÚK ČVUT je 
zpřístupňuje z webových stránek http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/e-databaze/. Je to celkem 18 
zahraničních databází (převážně plnotextových) včetně kolekcí elektronických knih. Pro program „Inteligentní 
budovy“ jsou k dispozici především multioborové, technicky zaměřené plnotextové databáze vydavatelství 
Elsevier (ScienceDirect), Springer (SpringerLink), Wiley (Wiley Online Library) a multioborová databáze
EBSCOhost. Dále jsou k dispozici elektronické knihy vydavatelství Wiley
a Elsevier a kolekce e-knih Academic Complete, která je součástí velké databáze eBrary. K dispozici jsou také 
bibliografické citační databáze Web of Science, včetně databáze impaktovaných časopisů Journal Citation 
Reports, a SCOPUS. Přístup do všech elektronických zdrojů je možný přímo ze všech počítačů, připojených do 
sítě ČVUT, nebo také vzdáleně prostřednictvím „Brány EIZ“ (https://dialog.cvut.cz/) po přihlášení za pomocí 
přihlašovacích údajů do systému uživatelů ČVUT USERMAP. 
K využívání elektronických informačních zdrojů jsou studenti připravováni v kurzech pořádaných knihovnou 
nebo při školeních v rámci výuky odborných předmětů. Školení si mohou domluvit i sami studenti. Nabídka 
těchto vzdělávacích akcí je zveřejněna na stránce http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/. 
Studenti mají k dispozici několik počítačových učeben se specializovaným sw vybavením, Demonstrační a 
výukovou laboratoř TZB a  Laboratoř inteligentních budov. Studenti mají možnost využívat kapacit 
Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ( UCEEB). 
Fakulta má i výcviková a výuková pracoviště v Mariánské a Telči. 

http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/e-databaze/
https://dialog.cvut.cz/
http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/


C -- Studijní plán oboru
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Buildings and Environment
Název studijního oboru Buildings and Environment, spec. Building Structures
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Mathematics 2P+1C z,zk p doc.RNDr. Petr Kučera, CSc. 1
Thermomechanics 2P z p doc.RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. 1
Building systems 4P zk p prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc. 1
Design Project 1 3C kz p  -- 1
Integrated building design 2P+1C z,zk p prof.Ing. Petr Hájek, CSc. 1
Materials and Structures 2P+2C z,zk p Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. 1
Timber structures 2P+1C z,zk p Ing. Kamil Staněk, Ph.D. 1
Theory of Indoor Environment and Heating  A 4P+2C zk p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 1
Capita Selecta in Acoustics and Daylighting 2P+2C z,zk p doc.Ing. Jan Kaňka, Ph.D. 2
Design Project 2 4C z p  -- 2
Thermal protection of buildings 2 1P+1C z p doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda 2
Building energy performance modelling 1P+2C kz p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 2
Energy audit 2P+1C z p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 2
Ventilation and air-conditioning 2P+1C z,zk p Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. 2
Modelling of Building Physics Phenomena 1P+1C z pv Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. 2
Thermal Protection of Buildings 1P+1C z pv doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda 2
Seminar in indoor environmental quality 2C z pv  -- 2
Applied ecology 2P z pv doc.Dr.Ing. Tomáš Dostál 2
Diploma thesis 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZk se skládá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce,
b) Zkouška z tematického okruhu - Technická zařízení

Požadavky na přijímací řízení
Úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební inženýrství. Úspěšné složení přijímací zkoušky - písemný test z
oborových tematických okruhů (požadavky odpovídají obsahu zkoušky z tematických okruhů SZZk).

Další povinnosti / odborná praxe
Nejsou stanoveny.

Příklady obhájených diplomových prací http://www.fsv.cvut.cz/public/prace.php

Low-energy family house heating systeme
Nearly zero energy office building energy system
Indoor environmental quality in school buildings
Ventilation of dwelling
Energy audit of nursery

Závěrečné kvalifikační práce studentů FSv ČVUT v Praze jsou veřejnosti přístupny v souladu s §47b odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách)
nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby. Diplomové práce jsou přístupny na pracovišti FSv, kde bude obhajoba probíhat. Po obhajobě jsou diplomové
práce veřejnosti přístupny včetně oponentských posudků a výsledků obhajoby na pracovišti, kde obhajoba proběhla.

Návaznost na předchozí studijní program
Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů)	Studijní obory bakalářských studijních programů
zaměřených na stavební inženýrství a/nebo stavitelství a/nebo architekturu



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Mathematics
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
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

Vyučující

doc.RNDr. Petr Kučera, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Eigenvalues and eigenvectors of matrices.  
2. Ordinary linear differential equations - basic properties.  
3. Boundary value problems for second order differential equations; eigenvalues and eigenfunctions. 
4. Solvability of boundary value problems for second order linear differential equations.  
5. Solving of second order ordinary differential equations by the finite difference method.  
6. Introduction to the theory of linear partial differential equations of the second order.  
7. Boundary conditions for partial differential equations and their physical interpretation.  
8. Finite difference method for the Poisson equation.  
9. Finite difference method for the heat equation - explicit scheme.  
10. Mathematical modeling of heat transfer between two bodies with different material properties. 
11. Variational formulation of boundary value problems for ordinary differential equations.  
12. Finite element methods for solving the second order ordinary differential equations.  
13. Fourier method for the solution of the heat equation.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Rektorys, K.: Variational methods in mathematics, science and engineering. Translated from the Czech by
Michael Basch. Second edition. D. Reidel Publishing Co., Dordrecht-Boston, Mass., 1980.
[2] Rektorys, K.: Survey of applicable mathematics. Vol. II.  Mathematics and its Applications, 281. Kluwer
Academic Publishers Group, Dordrecht, 1994.
[3] Bubeník, F.: Mathematics for Engineers, textbook of Czech Technical University, Prague 2007



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Thermomechanics
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.

Stručná anotace předmětu

1.-2. The basic concepts of thermodynamics: thermodynamic system, status, process, temperature, equations of
state, first law of thermodynamics, heat capacity, calorimetry.  
3.-4. Heat conduction: Fourier's law, heat transfer coefficient, thermal resistance, the heat transfer at surface, heat
conduction in a cylindrical symmetry.  
5.-6. Unsteady heat transfer: cooling of lumped body, the Biot number, the differential equation of heat conduction
and simple examples of solution. A non-dimensional heat equation.  
7.-8. Heat transfer by radiation: Planck's law, Wien's law, emission and absorption at different wavelengths,
selective absorbers, heat transfer coefficient, transmission of light through the atmosphere.  
9. Usage of solar radiation: Photovoltaics. Hot water solar collectors: basic types of collectors, heat loss, energy
balance, efficiency, design; concentrating collectors. Solar cooling.  
10.-11. Convective heat transfer: natural convection, heat transfer in air layers, numerical approach, practical
examples (double glazing etc..). 
12.-13. Diffusion, termodifuse, the balance of moisture in building structures. Sorption.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Yunus A. Cengel, A.J. Ghajar: Heat and Mass Transfer



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Building systems
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4P hod. za týden 4 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Stručná anotace předmětu

Subject deals with optimal solution of buildings from building-energy point of view by respecting the requirements
on indoor quality. Integrated approach is used. It creates a basis for work in design studios. The general part
describes different categories of progressive solutions and comments trends in technical systems. The second part is
focused in respective typological building groups.  
1. Energy optimized solutions, overall context 
2. Building energy concepts of buildings, basic models, criteria and strategies 
3. Progressive building elements (building envelope, internal constructions, thermal inertia, shading elements) 
4. Progressive technical building systems (heating, cooling, ventilation, electric installation, control systems) 
5. Integration of renewable sources elements 
6. Residential buildings - solutions and examples  
7. Short time lodging, hotels, student dormitories- solutions and examples 
8. Kindergarten and schools- solutions and examples 
9. High education buildings, other form of education- solutions and examples 
10. Sport facilities- solutions and examples 
11. Office buildings- solutions and examples 
12. Buildings for medical and social care- solutions and examples 
13. Shopping malls and production buildings- solutions and examples

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Voss, K.- Musall, E.: Net Zero Energy Buildings. DETAIL Green Books, 2011
[2] Daniels, K.: Gebäudetechnik, Ein Leitfaden für Architekten und Igenieure. Oldenbourg industrieverlag,
München, 2000
[3] Proceedings International Conferences Passivhaustagung 2009 - 2014, PHI Darmstadt



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Design Project 1
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3C hod. za týden 3 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Stručná anotace předmětu

Individual work in design studio. Conceptual design and analytical solutions of buildings considering the
sustainability oriented requirements. It includes an optimized use of materials and low energy demand (passive and
zero-energy buildings) with focus on principles of integrated building design. Already finished architectural study of
selected building serves as a starting point.  
1. Introduction to methodology, analysis of the task to be solved  
2. Critical discussion on basic concept 
3.-12. Elaboration of drawings, description in the form of technical report, calculations. Work in alternatives with
evaluation, structural and material solution, building-energy conception, overall solution of technical systems  
13. Presentation of results

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Voss, K.-Musall, E.: Net Zero Energy buildings. Birkhäuser Architecture, 2012
[2] Information from web, journals and conference proceedings



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Integrated building design
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Petr Hájek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Integrated building design - principles, methods and tools for application in building design  
1. Sustainable building - introduction, background 
2. Integrated building design - basic principles and methods 
3. Environmental issues and criteria 
4. Socio-cultural and economic issues and criteria 
5. Basics of life cycle assessment (LCA) and complex assessment of elements and constructions  
6. Methodology of complex assessment of buildings - general 
7. Methods of complex assessment of buildings - tools 
8. Material and energy efficient buildings design principles 
9. Use of environmentaly efficient natural material sources 
10. Use of high performance materials 
11. Use of recycled and recycleable materials 
12. Buildings refurbisment and modernization,  
13. Sustainable urban development, developing areas, brownfields

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Sarja A.: Integrated Life Cycle Design of Structures, Spon Press, 2002
[2] Kibert Ch: Sustainable Construction, John Wiley & Sons, 2005
[3] AGENDA 21 on Sustainable Construction, CIB Report No. 237, 1999



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Materials and Structures
Typ předmětu povinný doporučený semestr 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

Vyučující

Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

The aim of the course "Materials and Structures" is to present the physical principles of heat and moisture transfer in materials
and building components and the effect of temperature, moisture induced loads on building components. Students learn to apply
the basic principles of simple examples. The course gives a theoretical basis for course 124DRS.  
1. Course content, motivation, conservation principles, example of energy conservation (thermal balance of human body, thermal
balance of a building). 
2. Heat transfer in the building components, 1. Fourier law with examples, derivation of heat conduction equation, 1D steady
state heat conduction, 1D transient heat conduction - analytical solutions for semi-infinite slab (step change and harmonic
oscillation of slab surface temperature), material properties (thermal conductivity, thermal effusivity, thermal diffusivity). 
3. Heat transfer from the internal and external surface of building components. Concept of equivalent temperature. 1D
steady-state heat transfer - wall with surface thermal resistances and incident solar radiation. 
4. Moisture in the air and building materials. 
5. Retention of moisture in building materials. 
6. Moisture transport through building materials. 
7. Non-force loading of building components I. - overview, consequences, examples; homogeneous beam exposed to temperature
change. 
8. Non-force loading of building components II. - layered beam exposed to temperature change. 
9. Material structures, expansion joints in builing components. 
10. Heat, air and moisture transfer around us - photographs of interesting examples from the reality. 
11.-12. Time reserve. 
13. Exam n.1.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Hagentoft, C., E., Introduction to Building Physics, Studentliteratur, 2001. ISBN: 91-44-01896-7.
[2] Pánek J., Krňaský J.: Technicko-fyzikální analýza staveb II. Ediční středisko ČVUT Praha 1990.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Timber structures
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Introduction, Types of timber structures I. 
2. Types of timber structures II. 
3. Wooden-based materials, materials for timber structures 
4. Microstructure of wood, Properties of wood I. 
5. Properties of wood II., Moisture in wood I. 
6. Heat, air and mositure transport in timber structures 
7. Moisture in wood II., biodegradation 
8. Building envelope, functional layers 
9. Summer performance of timber-based buildings 
10. Mechanical properties and structural design I. 
11. Mechanical properties and structural design II. 
12. Complex design of building envelope 
13. Case studies, Summary

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kolb, J.: Systems in Timber Engineering - Loadbearing Structures and Component Layers, Published by
Birkhäuser Architecture, 2008
[2] Herzog, T.: Timber Construction Manual, Published by Birkhäuser Architecture, 2004



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Theory of Indoor Environment and Heating  A
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

The course of building services is focused on a complex view of the quality of indoor environment in terms of
impact on health, productivity, energy efficiency and the environment. One part is focused on analysis and design of
energy systems for buildings, ensuring the production, transformation and distribution of energy in buildings to
ensure thermal comfort in winter and optimal indoor environment with minimum load environment. The seminars
take place practical application of topics. 
1. Hygrothermal microclima 
2. Indoor air quality 
3. The impact of indoor environment on human health 
4. Light microclimate, electrostatic, electromagnetic and elektroin microclimate  
5. Psychological microclimate, behavior of occupants 
6. Data for designing of the heating system, calculation of thermal performance and energy demand for heating  
7. Design and construction of heating element 
8. Hot water heating system-design parameters, materials and construction 
9. Hot water heating systems-thermal and hydraulic calculations, design optimization 
10. Pumping Technology 
11. Domestic hot water 
12. The heat source 
13. Regulation of heating

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] M. Jokl: Microenvironment, The Theory and Practice of indoor Climate, Published by Charles C. Thomas, 
1989, ISBN 0-398-05435-5
[2] Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook How to Make Buildings Healthy and Comfortable,
Earthscan ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Capita Selecta in Acoustics and Daylighting
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Insolation - revision of basic concepts, requirements and assessment methods 
2. Daylighting - revision of basic concepts, standards and methods for assessment 
3. Daniljuk´s method numerically, point method 
4. Internal reflected component of daylight factor, Arndt relationship, radiation method 
5. Top illumination by skylights with diffuse glazing, light pipes 
6. Software SVĚTLO + 
7. Revision of basic concepts and requirements in acoustics 
8. Room acoustics - design and assessment of selected areas (classrooms and lecture halls, sports facilities, industrial
buildings), measurement and modeling in room acoustics 
9. Stationary sources in urban acoustics, noise in the vicinity of industrial plants 
10. Flanking sound transmission between rooms in buildings and its effect on sound insulation 
11. Sound insulation of building elements from natural and renewable materials 
12. Elastic mounting of machines, resonant diagram 
13. Test

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kaňka, J: Vybrané stati ze stavební světelné techniky, ČVUT 2014
[2] Kaňka, J: Akustika budov, ČVUT 2007
[3] Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA 2009



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Design Project 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4C hod. za týden 5 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Stručná anotace předmětu

Individual work in design studio. Individual tasks focused on several different areas, like detailed technical solutions
of building envelope, detailed building-physics calculations and mathematical simulation applied in building design,
deep specialized design tasks by building retrofit etc. Short lectures on actual topics corresponding to very material
and energy intensity, integration of renewable energy systems. Excursion. Preparation for diploma theses in the form
of a seminar work.   
1. Introduction to methodology, analysis of the task to be solved  
2. Critical discussion on basic concept 
3.-12. Elaboration of drawings, description in the form of technical report, calculations. Work in alternatives with
evaluation, structural and material solution, building-energy conception, overall solution of technical systems, life
cycle analysis.  
13. Presentation of results

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Information from web, journals and conference proceedings
[2] building physics software documentation



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Thermal protection of buildings 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
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

Vyučující

doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda

Stručná anotace předmětu

Expansion of knowledge from the basic course of thermal protection of buildings. 
1. Boundary conditions for calculations 
2. Giverning equations, combined heat transfer 
3. Thermal transmittance of windows and curtain walling 
4. Linear and point thermal transmittance 
5. Transient heat transfer 
6. Decrease of contact temperature 
7. Thermal stability of a room 
8. Air transport in buildings 
9. Moisture transfer, CFD and ventilated constructions 
10. Energy performance of buildings 
11. Historical buildings and their hygro-thermal behaviour 
12. Unheated buildings and complex tasks of thermal protection of buildings 
13. Measurement methods in thermal protection of buildings

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Hagentoft, C.E.: Introduction to Building Physics. Studentlitteratur, Lund 2001



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Building energy performance modelling
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 1P+2C hod. za týden 3 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

Introduction into: building and energy problem, theoretical background of building energy perfpormance modelling
- aplied thermodynamics, solar processes, psychrometry, theory of indoor environment. Overview of modelling
methods and tools.Introduction into "esp-r" - method, climate data, materials, constructions, optical properties, load
profiles. Case studies. Practical training in building energy performance modelling. 
1. Introduction to Design Builder  
2. Building and energy modeling and simulation fundamentals 
3. Energy simulation tools - TRNSYS - 1 
4. Energy simulation tools - TRNSYS - 2 
5. Energy and environment simulation tools - ESP-r 
6. Energy and environment simulation tools - ESP-r - selfstudy 
7. Energy and environment simulation tools - CFD

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Clarke J.A. Energy Simulation in Building Design ISBN 0-7506 5082 6, 2001 Butterworth Heinemann
[2] ASHRAE Systems and Equipment Handbook 2004
[3] ASHRAE HVAC Application 2003



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Energy audit
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

Getting to know the basic methods and tools for processing energy audits of buildings and their practical
application. In the theoretical lectures, practical part (BaP) then processing the preliminary energy audit of a specific
object based on its own survey in 2-4 membered groups. Determination of the energy performance of buildings.
Methods for effective research buildings. Energy saving measures in buildings. Complex assessment of the specified
object. Data analysis and design of austerity measures. Teaching provided by the material and organizational
background center for diagnosis and optimization of energy systems of buildings (CDOESB) of the Department of
Building Services. 
1. Energy audits and energy performance of buildings, legislation. 
2. Energy performance of buildings and European standards for its calculation. 
3. Energy performance of buildings and nearly zero energy buildings. 
4. Energy audit-procedure and components. 
5. Economic evaluation, evaluation of environmental impact. 
6. Energy audit-procedure and components. 
7. Energy forms and transformations. 
8. Measures to reduce energy consumption. 
9. Primary energy resources and their utilization for energy efficiency in buildings. 
10. Primary energy resources and their utilization for energy efficiency in buildings. 
11. Measures to reduce energy consumption. 
12. Measures to reduce energy consumption. 
13. Credit test

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Vyhláška č. 480/2012 Sb. energy audit
[2] Vyhláška č. 78/2013 Sb., energy performance of buildings



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ventilation and air-conditioning
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
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

Vyučující

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

The course extends students' knowledge of air conditioning and cooling. Lectures and seminars are focused on: 
distribution of air flow, ventilation of specific operations (underground garages, historic buildings, swimming pools,
agricultural buildings), fire and emergency ventilation, prevent of the spread of fire in ventilation systems, recovery
of heat and cold in air conditioning, protection against noise in air conditioning, regulation and control of ventilation
systems, source of cooling, non-traditional cooling methods, using of alternative sources of cold. 
1. Introduction, basic information about air conditioning. 
2. Ventilation of specific buildings (pools, agricultural buildings). 
3. Ventilation of specific buildings (theatres, cinemas, operating theaters, ...). 
4. Excursion: Prague Congress Centre.  
5. Distribution and air flow in the interior.  
6. Ventilation of specific buildings (garages). 
7. Fire and emergency ventilation, prevent of the spread of fire in ventilation systems. 
8. Recovery of heat and cold in air conditioning. 
9. Fire and emergency ventilation, prevent of the spread of fire in ventilation systems. 
10. Regulation and control of ventilation systems. 
11. Cooling: source of cold. 
12. Cooling: distribution and emission of cold.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Modelling of Building Physics Phenomena
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
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

Vyučující

Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Students learn how to establish computational models of dynamic systems in building physics (heat and moisture
transfer in buildings and building components). The emphasis is put on the principles of numerical solutions, their
application and critical evaluation of the calculated results. It is necessary to use knowledge gained during the
course for successful completion of exercises.  Keywords: mathematical modeling, building physics, heat and
moisture transfer, numerical methods 
1. Introduction to mathematical modeling od dynamic systems. Conservation principles. 
2. Electrical analogy (RC networks). Simplified thermal model of ventilated zone (one-node model). Numerical
solution of ordinary differential equations. Assignment 1. 
3. Simplified thermal model of ventilated zone - analytical solution for step change of boundary conditions.
Principle of superpozition. 
4. Simplified thermal model of ventilated zone (three-node model). Systems of linear equations. Assignment 2. 
5. Demonstration of work in Matlab/Simulink. 
6. 1D and 2D heat conduction - numerical solution methods. Types of boundary conditions. 
7. Numerical solution of nonlinear equations. Assignment 3. 
8. Introduction to inverse models.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Hagentoft, C., E., Introduction to Building Physics, Studentliteratur, 2001. ISBN: 91-44-01896-7.
[2] Incropera, de Witt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Wiley, 2006. ISBN: 978-0-471-45728-2.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Thermal Protection of Buildings
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
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

Vyučující

doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda

Stručná anotace předmětu

Basic course of thermal protection of buildings. 
1. Basic principles of heat transfer in buildings 
2. Heat transfer through constructions 
3. Thermal transmittance 
4. Thermal balance of space 
5. Mean thermal transmittance 
6.-7. Energy performance of buildings 
8. Principles of design of low energy buildings 
9. Minimum internal surface temperature 
10.-11. Water vapor transfer 
12. Condensation of water vapor 
13. Principles of design from the point of view hygro-thermal behaviour

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Hagentoft, C.E.: Introduction to Building Physics. Studentlitteratur, Lund 2001
[2] European technical standards.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminar in indoor environmental quality
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2C hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

This seminar complements the lectures of Theory of indoor environment. It will introduce the students to indoor
environmental quality assessment. Students will learn about various measuring instruments, they will do
measurements of different variables describing components of indoor environment. They will learn how to process
data and optimize IEQ. They will gain insight into what aspects of the building and its surroundings may affect IEQ.

1. Introduction  
2. Indoor environmental quality - different approaches in its assessment 
3. Thermal comfort measurements 
4. Evaluation of thermal comfort in a climatic chamber 
5. IAQ measurements 
6. Evaluation of IAQ based on obtained data  
7. IAQ optimization 
8. Lighting -measurements 
9. Visual comfort evaluation and optimization 
10. Acoustics - measurements 
11. Acoustical comfort evaluation and optimization 
12. IEQ in different buildings 
13. Student work presentation

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook How to Make Buildings Healthy and Comfortable,
Earthscan ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878
[2] CORGNATI, S.P., GAMIERO da SILVA: Indoor climate quality assessment, Rehva Guidebook 14, REHVA
2011
[3] M. Jokl: Microenvironment, The Theory and Practice of indoor Climate, Published by Charles C. Thomas, 
1989, ISBN 0-398-05435-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Applied ecology
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Dr.Ing. Tomáš Dostál

Stručná anotace předmětu

Subject, summarizing theoretical, philosophical-ethical and economical approaches to ecological questions and bringing
overview of selected chapters and topics, related to environmental engineering and general ecology, which students can meet in
their practice and common life. There are mainly development of the landscape in anthropogenic conditions and its conditioning,
rainfall-runoff balance, flood generation, rain water management, waste water management and possibilities of its recirculation,
climate changes, technical dendrology and role of green in the landscape, in urban areas and in the buildings. The goal of the
subject is mainly to motivate students to feeling of responsibility and to demonstrate non-standard ways of thinking and
searching for relations and consequences.  
1. Introduction, social-economic-political behavior of modern society and its relation to ecology 
2. General terms in ecology and environmental engineering, societies, relations, development 
3. Development of the landscape in the Czech Republic and Central Europe, historical relations, conditioning 
4. The effects of development of the landscape on human society, relations 
5. Hydrologic balance of landscape, rainfall-runoff conditions, flood generation 
6. Retention of landscape, possibility of its increasing as a tool to provide water sources in future 
7. Waste management - technological principles, realistic chances of decreasing of waste production 
8. Climate change - real trends of development and relation to development of society, compensation measures 
9. Management of rain-water in the landscape and in urban areas, chances of water retention and recirculation 
10. Waste water management - centralized and decentralized systems, possibilities of water recirculation 
11. Technical dendrology - the green in the landscape, in the urban areas and in the buildings - function, plating, maintenance 
12. Energy balance of plants and its impacts on energy cycle and microclimate 
13. Sustainable development - basic terms and approaches, milestones, chances of reaching - questions to think about.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Sedlacek T., Economics of Good and Evil; 65.Pole, Prague, 2012
[2] Gore Al, Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, New foreword, 2006, Rodale, Inc.
[3] Kangas P.C., Ecological Engineering - Principles and Practice; CRC Press, New York, 2004



C -- Studijní plán oboru
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Buildings and Environment
Název studijního oboru Buildings and Environment, spec. Building Services
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Mathematics 2P+1C z,zk p doc.RNDr. Petr Kučera, CSc. 1
Thermomechanics 2P z p doc.RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. 1
Building systems 4P zk p prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc. 1
Integrated building design 2P+1C z,zk p prof.Ing. Petr Hájek, CSc. 1
Timber structures 2P+1C z,zk p Ing. Kamil Staněk, Ph.D. 1
Design project 1 3C z p  -- 1
Electrotechnics and Intelligent Buildings 2P zk p Ing. Bohumír Garlík, CSc. 1
Theory of Indoor Environment and Heating  A 4P+2C zk p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 1
Thermal protection of buildings 2 1P+1C z p doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda 2
Building energy performance modelling 1P+2C kz p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 2
Building services laboratories 2L z p  -- 2

Building sanitary and technology systems 4P zk p Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. 2

Design project 2 4C kz p  -- 2
Energy audit 2P+1C z p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 2
Ventilation and air-conditioning 2P+1C z,zk p Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. 2
Applied ecology 2P z p doc.Dr.Ing. Tomáš Dostál 2
Thermal Protection of Buildings 1P+1C z pv doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda 2
Applied thermomechanics 1P+1C z pv Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. 2
Renewable energy sources 2P z pv doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. 2
Seminar in indoor environmental quality 2C z pv  -- 2
Diploma thesis 30 kreditů z p 3

Obsah a rozsah SZZk
SZZk se skládá ze 2 částí:
a) Obhajoba diplomové práce,
b) Zkouška z tematického okruhu - Konstrukce budov

Požadavky na přijímací řízení
Úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební inženýrství. Úspěšné složení přijímací zkoušky - písemný test z
oborových tematických okruhů (požadavky odpovídají obsahu zkoušky z tematických okruhů SZZk).

Další povinnosti / odborná praxe
Nejsou stanoveny.

Příklady obhájených diplomových prací http://www.fsv.cvut.cz/public/prace.php

Thermal evaluation of structure - energy evaluation of building
External Thermal Insulation Composite Systems - Analysis of static behavior
Design, optimization and testing of a numerical model of stone nomuments of Angkor
Convenient modern office building

Závěrečné kvalifikační práce studentů FSv ČVUT v Praze jsou veřejnosti přístupny v souladu s §47b odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách)
nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby. Diplomové práce jsou přístupny na pracovišti FSv, kde bude obhajoba probíhat. Po obhajobě jsou diplomové
práce veřejnosti přístupny včetně oponentských posudků a výsledků obhajoby na pracovišti, kde obhajoba proběhla.

Návaznost na předchozí studijní program
Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů)	Studijní obory bakalářských studijních programů
zaměřených na stavební inženýrství a/nebo stavitelství a/nebo architekturu



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Mathematics
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
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

Vyučující

doc.RNDr. Petr Kučera, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Eigenvalues and eigenvectors of matrices.  
2. Ordinary linear differential equations - basic properties.  
3. Boundary value problems for second order differential equations; eigenvalues and eigenfunctions. 
4. Solvability of boundary value problems for second order linear differential equations.  
5. Solving of second order ordinary differential equations by the finite difference method.  
6. Introduction to the theory of linear partial differential equations of the second order.  
7. Boundary conditions for partial differential equations and their physical interpretation.  
8. Finite difference method for the Poisson equation.  
9. Finite difference method for the heat equation - explicit scheme.  
10. Mathematical modeling of heat transfer between two bodies with different material properties. 
11. Variational formulation of boundary value problems for ordinary differential equations.  
12. Finite element methods for solving the second order ordinary differential equations.  
13. Fourier method for the solution of the heat equation.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Rektorys, K.: Variational methods in mathematics, science and engineering. Translated from the Czech by
Michael Basch. Second edition. D. Reidel Publishing Co., Dordrecht-Boston, Mass., 1980.
[2] Rektorys, K.: Survey of applicable mathematics. Vol. II.  Mathematics and its Applications, 281. Kluwer
Academic Publishers Group, Dordrecht, 1994.
[3] Bubeník, F.: Mathematics for Engineers, textbook of Czech Technical University, Prague 2007



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Thermomechanics
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.

Stručná anotace předmětu

1.-2. The basic concepts of thermodynamics: thermodynamic system, status, process, temperature, equations of
state, first law of thermodynamics, heat capacity, calorimetry.  
3.-4. Heat conduction: Fourier's law, heat transfer coefficient, thermal resistance, the heat transfer at surface, heat
conduction in a cylindrical symmetry.  
5.-6. Unsteady heat transfer: cooling of lumped body, the Biot number, the differential equation of heat conduction
and simple examples of solution. A non-dimensional heat equation.  
7.-8. Heat transfer by radiation: Planck's law, Wien's law, emission and absorption at different wavelengths,
selective absorbers, heat transfer coefficient, transmission of light through the atmosphere.  
9. Usage of solar radiation: Photovoltaics. Hot water solar collectors: basic types of collectors, heat loss, energy
balance, efficiency, design; concentrating collectors. Solar cooling.  
10.-11. Convective heat transfer: natural convection, heat transfer in air layers, numerical approach, practical
examples (double glazing etc..). 
12.-13. Diffusion, termodifuse, the balance of moisture in building structures. Sorption.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Yunus A. Cengel, A.J. Ghajar: Heat and Mass Transfer



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Building systems
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4P hod. za týden 4 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Stručná anotace předmětu

Subject deals with optimal solution of buildings from building-energy point of view by respecting the requirements
on indoor quality. Integrated approach is used. It creates a basis for work in design studios. The general part
describes different categories of progressive solutions and comments trends in technical systems. The second part is
focused in respective typological building groups.  
1. Energy optimized solutions, overall context 
2. Building energy concepts of buildings, basic models, criteria and strategies 
3. Progressive building elements (building envelope, internal constructions, thermal inertia, shading elements) 
4. Progressive technical building systems (heating, cooling, ventilation, electric installation, control systems) 
5. Integration of renewable sources elements 
6. Residential buildings - solutions and examples  
7. Short time lodging, hotels, student dormitories- solutions and examples 
8. Kindergarten and schools- solutions and examples 
9. High education buildings, other form of education- solutions and examples 
10. Sport facilities- solutions and examples 
11. Office buildings- solutions and examples 
12. Buildings for medical and social care- solutions and examples 
13. Shopping malls and production buildings- solutions and examples

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Voss, K.- Musall, E.: Net Zero Energy Buildings. DETAIL Green Books, 2011
[2] Daniels, K.: Gebäudetechnik, Ein Leitfaden für Architekten und Igenieure. Oldenbourg industrieverlag,
München, 2000
[3] Proceedings International Conferences Passivhaustagung 2009 - 2014, PHI Darmstadt



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Integrated building design
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Petr Hájek, CSc.

Stručná anotace předmětu

Integrated building design - principles, methods and tools for application in building design  
1. Sustainable building - introduction, background 
2. Integrated building design - basic principles and methods 
3. Environmental issues and criteria 
4. Socio-cultural and economic issues and criteria 
5. Basics of life cycle assessment (LCA) and complex assessment of elements and constructions  
6. Methodology of complex assessment of buildings - general 
7. Methods of complex assessment of buildings - tools 
8. Material and energy efficient buildings design principles 
9. Use of environmentaly efficient natural material sources 
10. Use of high performance materials 
11. Use of recycled and recycleable materials 
12. Buildings refurbisment and modernization,  
13. Sustainable urban development, developing areas, brownfields

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Sarja A.: Integrated Life Cycle Design of Structures, Spon Press, 2002
[2] Kibert Ch: Sustainable Construction, John Wiley & Sons, 2005
[3] AGENDA 21 on Sustainable Construction, CIB Report No. 237, 1999



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Timber structures
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z,zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Introduction, Types of timber structures I. 
2. Types of timber structures II. 
3. Wooden-based materials, materials for timber structures 
4. Microstructure of wood, Properties of wood I. 
5. Properties of wood II., Moisture in wood I. 
6. Heat, air and mositure transport in timber structures 
7. Moisture in wood II., biodegradation 
8. Building envelope, functional layers 
9. Summer performance of timber-based buildings 
10. Mechanical properties and structural design I. 
11. Mechanical properties and structural design II. 
12. Complex design of building envelope 
13. Case studies, Summary

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kolb, J.: Systems in Timber Engineering - Loadbearing Structures and Component Layers, Published by
Birkhäuser Architecture, 2008
[2] Herzog, T.: Timber Construction Manual, Published by Birkhäuser Architecture, 2004



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Design project 1
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3C hod. za týden 3 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

The subject is focused on practical building services systems design - drainage system, water supply system, gas
supply system, heating system, cooling system, renewable energy source.  Suitable system design is discussed.  
Individual work. 
1. Specifying of the project 
2. Ensuring background data 
3.-12. Work on the project with ongoing consultation according to the instructions of the project leader 
13. Presentation of results

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Electrotechnics and Intelligent Buildings
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P hod. za týden 2 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Bohumír Garlík, CSc.

Stručná anotace předmětu

The design of intelligent building (IB) is well-founded by mathematical and physics laws and it is based on various
IB definitions. Information Society, intelligent systems, new technologies significantly affects some system of
HVAC applications. Application of smart networking in the context of intelligent buildings. Some lecture will be
presented by experts. It will be shown example of praxis and IB lab. Students receive a certificate for designing
Ego-n and KNX / EIB. 
1. Introduction to EIB: Definition of intelligent building, concept of design, architecture, aspects of design.
Electrical Engineering in context of: technical equipment, energy and building environment (TZEPB). 
2. Recapitulation of of important changes in the structure and organization of EC and energy in CR and EU. 
3. Automatic systems of buildings. 
4. Construction of nuclear reactors in the Czech Republic. 
5. Intelligent building in system Ego-n. Topology. Example of design procedure of installation. 
6. Sensors and actuators of the Ego-n. Programming functions - Level Basic and Plus level. 
7. Safety of products and equipment in CR. 
8. Exercise: Theses on the panel Ego-n. Certification. 
9. Topological ordering KNX / EIB installation. 
10. Implementation of functions in the KNX / EIB. Use the switchboard in IB. Hardware and software KNX / EIB.  
11. Designing Professional ETS. Preparation for certification training in order to get the certification in KNX / EIB. 
12. Conclusions. Credit.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Bucceri,R.: How to Automate Both New & Existing Homes, Silent Servant, 2006



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Theory of Indoor Environment and Heating  A
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

The course of building services is focused on a complex view of the quality of indoor environment in terms of
impact on health, productivity, energy efficiency and the environment. One part is focused on analysis and design of
energy systems for buildings, ensuring the production, transformation and distribution of energy in buildings to
ensure thermal comfort in winter and optimal indoor environment with minimum load environment. The seminars
take place practical application of topics. 
1. Hygrothermal microclima 
2. Indoor air quality 
3. The impact of indoor environment on human health 
4. Light microclimate, electrostatic, electromagnetic and elektroin microclimate  
5. Psychological microclimate, behavior of occupants 
6. Data for designing of the heating system, calculation of thermal performance and energy demand for heating  
7. Design and construction of heating element 
8. Hot water heating system-design parameters, materials and construction 
9. Hot water heating systems-thermal and hydraulic calculations, design optimization 
10. Pumping Technology 
11. Domestic hot water 
12. The heat source 
13. Regulation of heating

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] M. Jokl: Microenvironment, The Theory and Practice of indoor Climate, Published by Charles C. Thomas, 
1989, ISBN 0-398-05435-5
[2] Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook How to Make Buildings Healthy and Comfortable,
Earthscan ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Thermal protection of buildings 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
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

Vyučující

doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda

Stručná anotace předmětu

Expansion of knowledge from the basic course of thermal protection of buildings. 
1. Boundary conditions for calculations 
2. Giverning equations, combined heat transfer 
3. Thermal transmittance of windows and curtain walling 
4. Linear and point thermal transmittance 
5. Transient heat transfer 
6. Decrease of contact temperature 
7. Thermal stability of a room 
8. Air transport in buildings 
9. Moisture transfer, CFD and ventilated constructions 
10. Energy performance of buildings 
11. Historical buildings and their hygro-thermal behaviour 
12. Unheated buildings and complex tasks of thermal protection of buildings 
13. Measurement methods in thermal protection of buildings

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Hagentoft, C.E.: Introduction to Building Physics. Studentlitteratur, Lund 2001



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Building energy performance modelling
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 1P+2C hod. za týden 3 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

Introduction into: building and energy problem, theoretical background of building energy perfpormance modelling
- aplied thermodynamics, solar processes, psychrometry, theory of indoor environment. Overview of modelling
methods and tools.Introduction into "esp-r" - method, climate data, materials, constructions, optical properties, load
profiles. Case studies. Practical training in building energy performance modelling. 
1. Introduction to Design Builder  
2. Building and energy modeling and simulation fundamentals 
3. Energy simulation tools - TRNSYS - 1 
4. Energy simulation tools - TRNSYS - 2 
5. Energy and environment simulation tools - ESP-r 
6. Energy and environment simulation tools - ESP-r - selfstudy 
7. Energy and environment simulation tools - CFD

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Clarke J.A. Energy Simulation in Building Design ISBN 0-7506 5082 6, 2001 Butterworth Heinemann
[2] ASHRAE Systems and Equipment Handbook 2004
[3] ASHRAE HVAC Application 2003



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Building services laboratories
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2L hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky laboratoře
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

The course focuses on practical work in the field of Building services systems. Students perform the measurement
task and then evaluate the identified data. The goal is to understand the measurement parameters.  
1. Introductory seminar.  Field measurements-principle approach, preparation, calibration, evaluation and
conclusions. 
2. Types of measuring devices, sensors, recorders, work with data, database.  
3. Measurement of parameters of the indoor environment - temperature  
4. Measurement of parameters of the indoor environment - air velocity  
5. Laboratory of Hydraulics - heating system  
6. Laboratory of Hydraulics - ventilation systems  
7. Laboratory of Hydraulics - accumulation of heat  
8. Non-contact temperature measurement  
9. Laboratory of intelligent buildings - lighting  
10. Laboratory of Hydraulics-internal environment  
11. Laboratory of intelligent buildings-climatic data  
12. Data Analysis

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kabrhel, Adamovsky: Laboratory measurement. Prague:2011



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Building sanitary and technology systems
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení zk Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Principles of environmentally friendly water management. Disposal of sewage water and use of rain water.
Measurement of water consumption, system design, pumping devices, water saving and special installations.  
1. Gravity drainage systems outside and inside buildings, Issue of saunas 
2. Disposal of sewage water, Issue fireplaces 
3. Disposal of rain water, Lifts - design 
4. Water Reuse Systém, Kitchen - typology 
5. Wastewater lifting plant, Kitchen - design 
6. Water management  - water consumption, Kitchen - design 
7. Water management  - sources of water, Excursion - Kitchen 
8. Potable water installations - calculation, Cooling and compressed air 
9. Hot water supply, Heat pumps and excursion 
10. Water saving, Swimming pools - technology, ventilation 
11. Excursion, Gas boiler house - typology 
12. Excursion 
13. Test, credit, presentation

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Design project 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

Course focused on selected topics in building energy and environmental systems design. Topics examples: "Design
of ventilation system in low-energy family house"."Optimization of energetic needs and economic and ecologic
comparison of heating systems." Up-to-date topics are available at the department. 
1. Specifying of the project 
2.-12. Work on the project with ongoing consultation according to the instructions of the project leader 
13. Presentation of results

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Energy audit
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky, cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

Getting to know the basic methods and tools for processing energy audits of buildings and their practical
application. In the theoretical lectures, practical part (BaP) then processing the preliminary energy audit of a specific
object based on its own survey in 2-4 membered groups. Determination of the energy performance of buildings.
Methods for effective research buildings. Energy saving measures in buildings. Complex assessment of the specified
object. Data analysis and design of austerity measures. Teaching provided by the material and organizational
background center for diagnosis and optimization of energy systems of buildings (CDOESB) of the Department of
Building Services. 
1. Energy audits and energy performance of buildings, legislation. 
2. Energy performance of buildings and European standards for its calculation. 
3. Energy performance of buildings and nearly zero energy buildings. 
4. Energy audit-procedure and components. 
5. Economic evaluation, evaluation of environmental impact. 
6. Energy audit-procedure and components. 
7. Energy forms and transformations. 
8. Measures to reduce energy consumption. 
9. Primary energy resources and their utilization for energy efficiency in buildings. 
10. Primary energy resources and their utilization for energy efficiency in buildings. 
11. Measures to reduce energy consumption. 
12. Measures to reduce energy consumption. 
13. Credit test

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Vyhláška č. 480/2012 Sb. energy audit
[2] Vyhláška č. 78/2013 Sb., energy performance of buildings



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ventilation and air-conditioning
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
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

Vyučující

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

The course extends students' knowledge of air conditioning and cooling. Lectures and seminars are focused on: 
distribution of air flow, ventilation of specific operations (underground garages, historic buildings, swimming pools,
agricultural buildings), fire and emergency ventilation, prevent of the spread of fire in ventilation systems, recovery
of heat and cold in air conditioning, protection against noise in air conditioning, regulation and control of ventilation
systems, source of cooling, non-traditional cooling methods, using of alternative sources of cold. 
1. Introduction, basic information about air conditioning. 
2. Ventilation of specific buildings (pools, agricultural buildings). 
3. Ventilation of specific buildings (theatres, cinemas, operating theaters, ...). 
4. Excursion: Prague Congress Centre.  
5. Distribution and air flow in the interior.  
6. Ventilation of specific buildings (garages). 
7. Fire and emergency ventilation, prevent of the spread of fire in ventilation systems. 
8. Recovery of heat and cold in air conditioning. 
9. Fire and emergency ventilation, prevent of the spread of fire in ventilation systems. 
10. Regulation and control of ventilation systems. 
11. Cooling: source of cold. 
12. Cooling: distribution and emission of cold.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Applied ecology
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc.Dr.Ing. Tomáš Dostál

Stručná anotace předmětu

Subject, summarizing theoretical, philosophical-ethical and economical approaches to ecological questions and bringing
overview of selected chapters and topics, related to environmental engineering and general ecology, which students can meet in
their practice and common life. There are mainly development of the landscape in anthropogenic conditions and its conditioning,
rainfall-runoff balance, flood generation, rain water management, waste water management and possibilities of its recirculation,
climate changes, technical dendrology and role of green in the landscape, in urban areas and in the buildings. The goal of the
subject is mainly to motivate students to feeling of responsibility and to demonstrate non-standard ways of thinking and
searching for relations and consequences.  
1. Introduction, social-economic-political behavior of modern society and its relation to ecology 
2. General terms in ecology and environmental engineering, societies, relations, development 
3. Development of the landscape in the Czech Republic and Central Europe, historical relations, conditioning 
4. The effects of development of the landscape on human society, relations 
5. Hydrologic balance of landscape, rainfall-runoff conditions, flood generation 
6. Retention of landscape, possibility of its increasing as a tool to provide water sources in future 
7. Waste management - technological principles, realistic chances of decreasing of waste production 
8. Climate change - real trends of development and relation to development of society, compensation measures 
9. Management of rain-water in the landscape and in urban areas, chances of water retention and recirculation 
10. Waste water management - centralized and decentralized systems, possibilities of water recirculation 
11. Technical dendrology - the green in the landscape, in the urban areas and in the buildings - function, plating, maintenance 
12. Energy balance of plants and its impacts on energy cycle and microclimate 
13. Sustainable development - basic terms and approaches, milestones, chances of reaching - questions to think about.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Sedlacek T., Economics of Good and Evil; 65.Pole, Prague, 2012
[2] Gore Al, Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, New foreword, 2006, Rodale, Inc.
[3] Kangas P.C., Ecological Engineering - Principles and Practice; CRC Press, New York, 2004



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Thermal Protection of Buildings
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
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

Vyučující

doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda

Stručná anotace předmětu

Basic course of thermal protection of buildings. 
1. Basic principles of heat transfer in buildings 
2. Heat transfer through constructions 
3. Thermal transmittance 
4. Thermal balance of space 
5. Mean thermal transmittance 
6.-7. Energy performance of buildings 
8. Principles of design of low energy buildings 
9. Minimum internal surface temperature 
10.-11. Water vapor transfer 
12. Condensation of water vapor 
13. Principles of design from the point of view hygro-thermal behaviour

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Hagentoft, C.E.: Introduction to Building Physics. Studentlitteratur, Lund 2001
[2] European technical standards.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Applied thermomechanics
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
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

Vyučující

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

The Applied Thermomechanics course focuses on three main topics including moist air, thermodynamics of vapors
and heat transfer. Each topic lead students to acquire basic principles and applications within HVAC building
systems. Moist air chapter includes air processes which take place in an air handling unit. Thermodynamics of
vapors aim to well known compression and absorption cycle of cooling machines and heat pumps. The last chapter
introduces processes and principles of heat transfer in typical heat exchangers. 
1. Introduction, 1st and 2nd Law of Termodynamics. 
2. Introduction to moist air, moist air properties. 
3. Basic isobaric processes of moist air, Molliers chart. 
4. Water vapour thermodynamics, terminology and characterization. 
5. Water vapour diagrams, fundamental ideal reversible processes in vapour, selected irreversible processes. 
6. Gas power cycles. 
7. Heat pump's vapor-compression refrigeration cycle. 
8. Absorption refrigeration cycle. 
9. Heat exchangers, introduction to heat transfer. 
10. Conduction, convection and transmission. 
11. Basic criteria of correlation in convection. 
12. Chosen equation using correlation criteria useful for convection description. 
13. Heat exchangers. 
14. Consultations.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Moran, M.J., Shapiro, H.N. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th edition, John Wiley and Sons,
2006
[2] Incopera, F.P. et. al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley and Sons, 2006



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Renewable energy sources
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P hod. za týden 2 kreditů 3
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky přednášky
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

The course deals with renewable energy sources. The various types of energy are discussed in detail - solar, wind,
biomass, geothermal and hydro. Energy properties and best ways of using are described.  
1. Legislation, regulations, situations, renewable resources, usability and accessibility 
2. Solar energy, solar thermal systems, and systems 
3. Solar system - the proposal 
4. Solar system - the operation 
5. Photovoltaic Systems 
6. Energy environment, heat pumps 
7. Geothermal energy 
8. Biomass 
9. Wind Energy 
10. Hydropower 
11. Low energy buildings and energy sources 
12. The combination of energy sources, energy-efficient building systems

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Renewable energy resources / John Twidell and Tony Weir. -- London : Taylor & Francis, 2006
[2] Renewable energy : Power for a sustainable future / Edited by Godfrey Boyle. -- Oxford : Oxford Univ. Press,
1996



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Seminar in indoor environmental quality
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2C hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

This seminar complements the lectures of Theory of indoor environment. It will introduce the students to indoor
environmental quality assessment. Students will learn about various measuring instruments, they will do
measurements of different variables describing components of indoor environment. They will learn how to process
data and optimize IEQ. They will gain insight into what aspects of the building and its surroundings may affect IEQ.

1. Introduction  
2. Indoor environmental quality - different approaches in its assessment 
3. Thermal comfort measurements 
4. Evaluation of thermal comfort in a climatic chamber 
5. IAQ measurements 
6. Evaluation of IAQ based on obtained data  
7. IAQ optimization 
8. Lighting -measurements 
9. Visual comfort evaluation and optimization 
10. Acoustics - measurements 
11. Acoustical comfort evaluation and optimization 
12. IEQ in different buildings 
13. Student work presentation

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook How to Make Buildings Healthy and Comfortable,
Earthscan ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878
[2] CORGNATI, S.P., GAMIERO da SILVA: Indoor climate quality assessment, Rehva Guidebook 14, REHVA
2011
[3] M. Jokl: Microenvironment, The Theory and Practice of indoor Climate, Published by Charles C. Thomas, 
1989, ISBN 0-398-05435-5



E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Buildings and Environment
Název studijního oboru
Název pracoviště celkem prof.

celkem
přepoč. 
počet p. 

doc.
Celkem

přepoč. 
počet d. 

odb. as.
celkem

z toho s věd. 
hod.

lektoři asistenti vědečtí 
pracov.

THP

Kat. matematiky 1,00 1,00 11,00 11,00 15 13 0,00
kat. fyziky 2,00 2,00 3,00 3,00 6 6 2,00
kat. konstrukcí pozemních staveb 4,00 3,50 10,00 9,50 20 18 9,00
kat. technických zařízení budov 1,00 1,00 3,00 3,00 8 8 2,00
kat. hydromeliorací a kraj. inženýr. 1,00 0,50 6,00 5,50 9 7 3,00



F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Buildings and Environment
Název studijního oboru Buildings and Environment

Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)
Studijní obor vychází z rozsáhlé tvůrčí i vědecké činnosti, která je na fakultě rozvíjena v rámci národních a mezinárodních projektů. Na zajištění výuky se podílejí prakticky 
všechna pracoviště fakulty. Podle výsledků hodnocení vědy, výzkumu a inovací na základě schválení konečných výstupů z Hodnocení 2013 podle Metodiky hodnocení 
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů byly Radou pro výzkum, vývoj a inovace pracovištím fakulty stavební ČVUT přiznány tyto 
výsledky: článek v časopise evidovaném ve WoS – 284,801 (14606,919 bodů), článek ve zdroji evidovaném ve SCOPUS – 113,627 (1631,882 bodů), článek v českém 
recenzovaném časopise – 504,593 (2480,718 bodů), kniha, kapitola v knize – 171,715 (5280,071 bodů), článek ve sborníku – 272,800 (2846,081 bodů). Fakulta pravidelně 
pořádá několik mezinárodních konferencí za rok. Například: výroční Konference "VODA A KRAJINA", mezinárodní konference "TECHSTA 2013 - Technologie a 
management pro udržitelný rozvoj ve stavebnictví", mezinárodní konference "CESB13 - Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě", Člověk, stavba a územní plánování, 
Perspektivy území, Architektura a udržitelný rozvoj. Studenti se pravidelně zapojují do mezinárodní soutěže SVOČ stavebních fakult ČR a SR.  
Dále jednotlivá pracoviště fakulty pořádají pravidelné výstavy, semináře a workshopy, které jsou volně přístupné i pro studenty. Fakulta každoročně pořádá pro studenty řadu 
soutěží, které jsou součástí fakultního kola SVOČ. Studenti magisterských studijních oborů mají možnost spolupracovat na řešení výzkumných projektů jako studentské 
vědecké síly na katedrách a zapojují se též do řešení projektů Studentské grantové soutěže ČVUT a/nebo Rozvojových projektů mladých týmů.  

Přehled řešených grantů a projektů (závazné jen pro magisterské programy) 

Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další 
tvůrčí činnost v oboru 

Zdroj Období

Katedra TZB Inovace studijního programu Buildings and Environment Operační program 
Praha – Adaptabilita

2013-2015

Katedra TZB Letní škola TZB Sponzoři z praxe 2003-2014
Katedra TZB IDES-EDU:Master and Post Graduate education and training in multi-

disciplinary teams implementing EPBD and beyond
EU -IEE 2010-2013

Katedra KPS Coordination Action for Performance Indicators for Health, Comfort
and Safety of the Indoor Environment

EU-FP7-ENV
2007-1 call

2009-2011

Katedra KPS Sustainability and performance assessment and benchmarking of
buildings – SuPerBuildings

EU- FP7 2010-2012


