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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 Budovy a prostředí 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

Budovy a prostředí 3608T006Názvy 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 Budovy a prostředí 
Název studijního oboru Budovy a prostředí 
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

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon


Absolventi studijního oboru Budovy a prostředí 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.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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Budovy a prostředí 
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 „Budovy a prostředí“ 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. 

http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/e-databaze/
https://dialog.cvut.cz/


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/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 Budovy a prostředí
Název studijního oboru Budovy a prostředí, zaměření Konstrukce budov
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Matematika 4B 2P+1C z,zk p doc.RNDr. Petr Kučera, CSc. 1
Termomechanika 2P z p doc.RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. 1
Dřevostavby 2P+1C z,zk p Ing. Kamil Staněk, Ph.D. 1
Integrované navrhování budov 2P+1C z,zk p prof.Ing. Petr Hájek, CSc. 1
Materiál a konstrukce 2P+2C z,zk p Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. 1
Specializovaný projekt 1 3C kz p  -- 1
Systémy budov 4P zk p prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc. 1
Vnitřní prostředí a vytápění budov B 4P zk p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 1
Akustika a denní osvětlení - vybrané stati 2P+2C z,zk p doc.Ing. Jan Kaňka, Ph.D. 2
Specializovaný projekt 2 4C kz p  -- 2
Stavební tepelná technika 2 1P+1C z p doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda 2
Energetický audit budov 1 2P+1C kz p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 2
Modelování energetického chování budov 1P+2C kz p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 2
Větrání a klimatizace budov 2P+1C z,zk p Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. 2
Aplikovaná ekologie 2P z p doc.Dr.Ing. Tomáš Dostál 2
Hodnocení komplexní kvality budov 1P+1C z pv Ing. Martin Vonka, Ph.D. 2
Matematické modelování ve stavební fyzice 1P+1C z pv Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. 2
Průmyslové dědictví 1P+1C z pv prof.Ing.arch. Tomáš Šenberger 2
Diplomová práce 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

Historický a stavebně technický průzkum bývalého kláštera theatinů v Praze 
Polyfunkční budova v Praze 4
Srovnávací studie konceptů energetické optimalizace refer.rodinných domů
Škáry a ich vplyv na difúziu pary
Prechod tepla zeminou u budov umiestnených vo svahu

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 Matematika 4B
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. Vlastní čísla a vlastní vektory matic. 
2. Obyčejné lineární diferenciální rovnice druhého řádu-základní vlastnosti. 
3. Okrajové úlohy pro diferenciální rovnice druhého řádu, vlastní čísla okrajových úloh. 
4. Řešitelnost okrajových úloh pro lineární diferenciální rovnice druhého řádu. 
5. Metoda sítí pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu. 
6. Úvod do teorie lineárních parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu. 
7. Okrajové podmínky pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu a jejich fyzikální význam. 
8. Metoda sítí pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici. 
9. Metoda sítí pro rovnici vedení tepla - explicitní schéma. 
10. Matematické modelování přestupu tepla mezi dvěma tělesy s různými materiálovými vlastnostmi. 
11. Variační formulace okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu. 
12. Úvod do metody konečných prvků pro řešení obyčejné diferenciálních rovnic druhého řádu. 
13. Fourierova metoda pro řešení rovnice vedení tepla.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Rektorys, K.: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. SNTL Praha,
1974
[2] Rektorys, K.: Matematika 43, skripta ČVUT, Praha, 2001.
[3] Míka S., Kufner A.: Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice, řada MŠVT, SNTL Praha, 1983.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Termomechanika
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. Základní pojmy termodynamiky: termodynamický systém, stav, proces, teplota,  stavové rovnice, 1. věta
termodynamická,  měrná tepelná kapacita, kalorimetrie. 
3.-4. Šíření tepla vedením: Fourierův zákon, součinitel prostupu tepla konstrukcí, tepelný odpor, přestup tepla na
povrchu, vedení tepla ve válcové symetrii.  
5.-6. Nestacionární šíření tepla: chladnutí malého tělesa, Biotovo číslo; diferenciální rovnice vedení tepla, okrajové a
počáteční podmínky, jednoduché příklady řešení. Bezrozměrná rovnice vedení tepla.      
7.-8. Přenos tepla zářením: Planckův vyzařovací zákon, Wienův zákon, emise a absorpce při různých vlnových
délkách, selektivní absorbéry, koeficient přestupu tepla, průchod světla atmosférou. 
9.-10. Využití slunečního záření: fotovoltaika; sluneční kolektory pro přípravu TUV: základní typy kolektorů,
tepelné ztráty, energetická bilance, účinnost, návrh plochy; koncentrační kolektory, ateliérová okna. Solární
chlazení. 
11. Přenos tepla prouděním: přenos tepla ve vzduchových vrstvách, základy teorie podobnosti, základy numerického
řešení, praktické příklady (tepelný odpor dvojskel atp.). 
12.-13. Transport hmoty: Difuse, termodifuse, bilance vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Sorpce.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/files/FYZB-transport%20tepla%20a%20vlhkosti.pdf
[2] Jiří Nožička: Termomechanika, SF ČVUT, 1998
[3] Yunus A. Cengel, A.J. Ghajar: Heat and Mass Transfer



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dřevostavby
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. Úvod do dřevostaveb, Typy dřevostaveb I. 
2. Typy dřevostaveb II. 
3. Materiály na bázi dřeva, materiály pro dřevostavby 
4. Mikrostruktura dřeva, Stavba a vlastnosti dřeva I. 
5. Stavba a vlastnosti dřeva II., Dřevo a vlhkost I. 
6. Stavební tepelná technika dřevostaveb - úvod 
7. Dřevo a vlhkost II., biodegradace 
8. Obvodové pláště dřevostaveb, funkční vrstvy 
9. Letní energetika dřevostaveb 
10. Mechanické vlastnosti a konstrukční návrh I. 
11. Mechanické vlastnosti a konstrukční návrh II. 
12. Komplexní návrh obalových konstrukcí, detaily 
13. Příklady z praxe a realizací, shrnutí

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kolb, J.: Dřevostavby, nakladatelství Grada, 2008
[2] Bílek, V.: Dřevostavby, navrhování dřevěných vícepodlažních budov, skriptum ČVUT, 2006
[3] Růžička, M.: Moderní dřevostavba, nakladatelství Grada, 2014



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Integrované navrhování budov
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

Seznámit se základy integrovaného navrhování budov a zvládnout jejich aplikaci v projektování budov.   
1. Udržitelná výstavba budov - východiska a obecné principy 
2. Integrované navrhování budov - principy a postupy 
3. Environmentální aspekty a kritéria  
4. Socio-kulturní a ekonomická kritéria 
5. Základy hodnocení životního cyklu (LCA) a komplexního hodnocení kvality prvků a konstrukcí 
6. Metody komplexního hodnocení budov  
7. Metody komplexního hodnocení budov - hodnoticí nástroje 
8. Principy navrhování energeticky a materiálově úsporných budov  
9. Využití environmentálně efektivních přírodních materiálů 
10. Využití vysokohodnotných materiálů 
11. Využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů 
12. Rekonstrukce a modernizace budov s ohledem na principy udržitelné výstavby 
13. Udržitelná výstavba měst a širší souvislosti; rozvojové oblasti, brownfields

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] 1.	Sarja, A. 2002, Integrated Life Cycle Design of Structures, 1st ed. London: Spon Press, ISBN 0-415-
	25235-0
[2] 2.	Kibert Ch. J.: Sustainable Construction, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-66113-9, 2005
[3] 3.	Hájek, P.: přednášky a další studijní podklady v pdf na www



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Materiál a konstrukce
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

Cílem předmětu "Materiál a konstrukce" je představit fyzikální principy šíření přenosu tepla a vlhkosti v materiálech a stavebních
prvcích a působení nesilových zatížení na stavební prvky. Studenti se učí aplikovat základní principy na jednoduchých
příkladech. Předmět vytváří teoretický základ pro předmět Dřevostavby 124DRS, který se učí ve stejném semestru. 
1. Seznámení s obsahem předmětu, motivace, zákony zachování, příklad na zákon zachování energie (energetická bilance
člověka, tepelná bilance budovy). 
2. Přenos tepla uvnitř konstrukce, 1. Fourierův zákon s příklady, odvození rovnice vedení tepla, stacionární vedení vedení tepla v
1D , nestacionární vedení tepla v 1D - analytická řešení vybraných případů (polonekonečná deska), materiálové vlastnosti
(tepelná vodivost, tepelná jímavost, teplotní vodivost), ukázky různých vrstvených konstrukcí, ukázka ve 2D - teplotní pole pod
domem. 
3. Přenos tepla z vnějšího a vnitřního povrchu konstrukce, pojem ekvivalentní teploty, stacionární vedení tepla v 1D - stěna s
odpory při přestupu a dopadajícím solárním zářením. 
4. Vlhkost ve vzduchu a ve stavebních materiálech. 
5. Zadržování vlhkosti ve stavebních materiálech. 
6. Transport vodní páry a vody přes stavební materiály. 
7. Nesilová zatížení konstrukcí I. - přehled, důsledky, příklady; homogenní prutový prvek zatížený objemovou změnou. 
8. Nesilová zatížení konstrukcí II., vrstvený prutový prvek zatížený objemovou změnou. 
9. Materiálové struktury, dilatační spáry v konstrukcích. 
10. Přenos tepla a vlhkosti okolo nás - fotografická dokumentace zajímavých příkladů. 
11.-12. Časová rezerva. 
13. Předtermín.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Na stránce předmětu jsou umístěna pdf jednotlivých přednášek a pdf "Šíření tepla, vzduchu a vlhkosti v
budovách a stavebních prvcích", autor: Pavel Kopecký.
[2] Hagentoft, C., E., Introduction to Building Physics, Studentliteratur, 2001. ISBN: 91-44-01896-7.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Specializovaný projekt 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

Samostatná práce v atelieru. Koncepční projektové a analytické řešení budov z hledisek udržitelné výstavby, včetně
optimalizace využití materiálů a nízké energetické náročnosti. Důraz na principy integrovaného navrhování.
Převážně se vychází z hotové architektonické studie.   
1. Rozbor zadání a rešerše 
2. Kritická diskuse ke koncepci řešení 
3.-12. Vypracování výkresové, textové a výpočtové části, práce ve variantách s vyhodnocením, konstrukčně
stavební řešení, stavebně-energetická koncepce, generel technických systémů   
13. Prezentace výsledků

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Aktuální podklady z webu, odborných časopisů a sborníků konferencí
[2] Tywoniak, J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. GRADA 2012



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Systémy budov
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

Předmět se zabývá optimálním řešením budov z hlediska stavebně-energetického při respektování kvality vnitřního
prostředí. Uplatňuje se zde integrovaný pohled, spoluvytváří se prakticky využitelný základ pro práci v ateliérových
předmětech. V obecné části popisuje v širších souvislostech jednotlivé kategorie progresivních řešení a komentuje
vývoj technických systémů v budovách. V další části se věnuje jednotlivých typologickým druhům budov z těchto
pohledů. Zabývá se i změnami staveb a energetickou modernizací. Podle možnosti je do výuky zařazena exkurse.  
1. Energeticky optimalizovaná řešení budov, širší souvislosti 
2. Stavebně-energetické koncepce budov, základní modely, kritéria a strategie  
3. Progresivní stavební konstrukční prvky (obálka budovy, vnitřní konstrukce, tepelná setrvačnost, stínicí technika) 
4. Progresivní technická zařízení v budovách (vytápění, chlazení, větrání, elektroinstalace, regulace) 
5. Integrace prvků využívající obnovitelné energie do budov  
6. Koncepce a příklady budov pro bydlení 
7. Koncepce a příklady budov pro krátkodobé ubytování, penziony, hotely, studentské koleje 
8. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání - mateřské a základní školy 
9. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání - vysokoškolské budovy, specializované školy, vzdělávací centra 
10. Koncepce a příklady budov pro sport  
11. Koncepce a příklady administrativních budov 
12. Koncepce a příklady budov pro zdravotnictví a sociální služby 
13. Koncepce a příklady nákupních center a výrobních budov

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Daniels, K.: Technika budov. Jaga 2003
[2] Principles of Heating, Ventilating and Air-Conditioning, ASHRAE 2000
[3] Tywoniak,J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasívní a další. GRADA 2012



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vnitřní prostředí a vytápění budov B
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
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

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

Kurz technických zařízení budov zaměřený na komplexní pohled na kvalitu vnitřního prostředí budov z hlediska
dopadu na zdraví, produktivitu práce, energetickou náročnost a životní prostředí. Prohlubující část zaměřená na
analýzu a koncepci energetických systémů budov, zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách
pro zajištění tepelné pohody v zimním období a optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního
prostředí. V seminářích probíhá praktická aplikace témat.  
1. Tepelně-vlhkostní mikroklima  
2. Kvalita vnitřního vzduchu  
3. Vliv vnitřního prostředí na zdraví člověka  
4. Světelné mikroklima, elektrostatické, elektrointové a elektromagnetické mikroklima  
5. Psychické mikroklima, uživatelské chování  
6. Podklady pro navrhování vytápěcího zařízení -výpočet tepelného výkonu a výpočet roční potřeby energie na
vytápění  
7. Návrh a konstrukce otopných ploch  
8. Teplovodní otopné soustavy-návrhové parametry, materiálové a konstrukční řešení  
9. Teplovodní otopné soustavy-hydraulické a tepelné výpočty, optimalizace návrhu  
10. Čerpací technika  
11. Příprava teplé vody  
12. Zdroje tepla  
13. Regulace ve vytápění

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] K. Kabele a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení. Nakladatelství ČVUT
[2] K.Kabele a kol. Energetické a ekologické systémy budov 1. Nakladatelství ČVUT 2010



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Akustika a denní osvětlení - vybrané stati
Typ předmětu povinný doporučený semestr 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

Vyučující

doc.Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Opakování základních pojmů, požadavků a metod posuzování oslunění 
2. Opakování základních pojmů, požadavků a metod posuzování denního osvětlení 
3. Daniljukova metoda početně, bodová metoda 
4. Vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti, Arndtův vztah, radiační metoda 
5. Horní osvětlení zenitními světlíky s difúzním zasklením, světlovody 
6. Program SVĚTLO+ 
7. Opakování základních pojmů a požadavků v akustice 
8. Navrhování a posuzování vybraných prostorů z hlediska prostorové akustiky (učebny a posluchárny, sportovní
stavby, průmyslové haly), měření a modelování v prostorové akustice 
9. Stacionární zdroje v urbanistické akustice, hluk v okolí průmyslových provozů 
10. Boční přenos zvuku mezi místnostmi v budovách a jeho vliv na vzduchovou neprůzvučnost 
11. Zvuková izolace stavebních prvků z přírodních a obnovitelných materiálů 
12. Pružné ukládání strojů, rezonanční 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 Specializovaný projekt 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. Jan Tywoniak, CSc.

Stručná anotace předmětu

Samostatná práce v atelieru. Individuální zadání zaměřená na několik odlišných tematických oblastí, například
detailní technické řešení obvodových konstrukcí budov, detailní stavebně-fyzikální výpočty a matematické simulace
aplikované pří návrhu budovy, specializované projekční úlohy při rekonstrukcích staveb apod. Vložené přednášky
na aktuální témata související s velmi nízkou materiálovou a energetickou náročností budov, využití obnovitelných
energetických zdrojů integrovaných do budov. Exkurse. Příprava na diplomovou práci ve formě výběru zadání a
zpracování seminární práce.          
1. Rozbor zadání a rešerše  
2. Kritická diskuse ke koncepci řešení  
3.-12. Vypracování výkresové, textové a výpočtové části, práce ve variantách s vyhodnocením, konstrukčně
stavební řešení, stavebně-energetická koncepce, generel technických systémů apod.  
13. Prezentace výsledků

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Aktuální podklady z webu, odborných časopisů a sborníků konferencí



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stavební tepelná technika 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

Rozšíření a doplnění znalostí ze základního kurzu tepelné ochrany budov. 
1. Okrajové podmínky pro výpočty 
2. Řídící rovnice, kombinované šíření tepla 
3. Součinitel prostupu tepla pro okna a lehké obvodové pláště 
4. Lineární a bodový činitel prostupu tepla 
5. Nestacionární šíření tepla 
6. Pokles dotykové teploty, teplotní útlum 
7. Tepelná stabilita místnosti 
8. Šíření vzduchu v budově 
9. Šíření vlhkosti, CFD a dvouplášťové konstrukce 
10. Energetická náročnost budov 
11. Historické budovy a jejich tepelně vlhkostní chování 
12. Nevytápěné budovy a komplexní úlohy tepelné ochrany budov 
13. Měřící metody v tepelné ochraně budov

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Šála, J. - Keim, L. - Svoboda, Z. - Tywoniak, J. - Novák, J.: Komentář k ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov".
Informační centrum ČKAIT, Praha 2008.
[2] Chmúrny, I.: Tepelná ochrana budov. Jaga group, Bratislava 2003.
[3] Evropské a národní technické normy.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Energetický audit budov 1
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 4
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

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace.
V části teoretické jsou přednášky, v části praktické (BaP) pak zpracování předběžného energetického auditu
konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody
efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu na základě
vlastního průzkumu konkrétního objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Výuku zajišťuje po
stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov
(CDOESB) při katedře TZB. 
1. Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem. 
2. Energetická náročnost budov a evropské normy pro její výpočet.  
3. Energetická náročnost budov a budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 
4. Energetický audit - postup a součásti. Analýza výchozího stavu,popis výchozího stavu. 
5. Ekonomické vyhodnocení, vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí 
6. Energetický audit - postup a součásti. Opatření a varianty. 
7. Energie její formy a přeměny.  
8. Opatření ke snížení spotřeby energie. 
9. Primární zdroje energie a jejich využití pro snižování energetické náročnosti budov. 
10. Primární zdroje energie a jejich využití pro snižování energetické náročnosti budov. 
11. Opatření ke snížení spotřeby energie. 
12. Státní svátek 
13. Zápočtový test

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku
[2] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
[3] Zákon 406/2000 O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Modelování energetického chování budov
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 1P+2C hod. za týden 3 kreditů 4
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

Úvod do problému, energie a budova, teoretické základy modelování energetického chování budov - aplikovaná
termodynamika, solární procesy, psychrometrie, teorie vnitřního prostředí. Principy modelování energetického
chování budov. Přehled simulačních metod a nástrojů. Úvod do TRNSYS, DesignBuilder a CFD; metoda,
klimadata, materiály a konstrukce,optické vlastnosti zasklení, zátěžové profily. Případové studie. Praktická cvičení v
modelování energetického chování budov. 
1. Introduction to Design Builder (in Czech)  
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 Větrání a klimatizace budov
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

Prohlubující předmět z vybraných kapitol vzduchotechniky a klimatizace se základy chlazení. Přednášky a cvičení
zaměřená na témata: Distribuce vzduchu, proudění vzduchu v interiéru. Větrání specifických provozů (podzemní
garáže, zemědělské stavby,bazény). Větrání historických budov. Požární a havarijní větrání, bránění šíření požáru
VZT systémy.Zpětné získávání tepla a chladu ve vzduchotechnice. Regulace a řízení VZT systémů. Základy
chlazení,výroba, zdroje chladu a emise chladu. Netradiční způsoby chlazení, využití alternativních zdrojů,
akumulace chladu. 
1. Úvod, základy vzduchotechniky, opakování. 
2. Větrání specifických provozů (bazény a zemědělské stavby). 
3. Větrání specifických provozů (divadla, kina, operační sály,...). 
4. Větrání historických budov. 
5. Exkurze: Kongresové centrum Praha. 
6. Distribuce vzduchu, proudění v interiéru. 
7. Větrání specifických provozů (Větrání garáží). 
8. Požární a havarijní větrání, zabránění šíření požáru VZT systémy. 
9. Zpětné získávání tepla a chladu ve vzduchotechnice. 
10. Požární a havarijní větrání, zabránění šíření požáru VZT systémy. 
11. Regulace a řízení VZT systémů. 
12. Chlazení, výroba a zdroje chladu. 
13. Chlazení, rozvody a emise chladu.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Gebauer, G. Vzduchotechnika, ERA vydavatelství, 2008, s. 200, 978-80-7366-091-8
[2] Chyský, J., Hemzal, K. a kol.: Větrání a klimatizace. Technický průvodce sv. 31. BOLIT, Brno
1993.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aplikovaná ekologie
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

Encyklopedicko-aplikovaný předmět shrnuje jednak teoretické, filozoficko-etické a ekonomické přístupy k ekologickým otázkám
a dále pak přináší náhled do vybraných témat souvisejících s ekologickými otázkami, s nimiž se absolvent může v praxi setkat.
Jedná se zejména o otázku vývoje krajiny a její podmíněnost, dále pak otázky srážko-odtokových bilancí, vzniku povodní a
možnosti nakládání se srážkovými vodami, otázky související s odpadovým hospodářstvím, s likvidací odpadních vod a její
možnou recyklací, se změnou klimatu, podílem lidské společnosti na ní a možnostmi kompenzačních opatření a konečně
seznámení s technickou dendrologií a úlohou zeleně ve volné krajině, v urbanizovaném prostoru i ve vnitřním prostředí. Cílem
předmětu je zejména motivovat studenty k pocitu zodpovědnosti a demonstrovat jim nestandardní způsoby uvažování a hledání
souvislostí.  
1. Úvod, sociální-ekonomické-politické fungování moderní společnosti a jeho vztah k ekologii 
2. Obecné pojmy v ekologii a ochraně životního prostředí, vzájemné vztahy, společenstva, vývoj 
3. Vývoj krajiny v ČR, jeho podmíněnost, historické souvislosti, 
4. Dopady vývoje krajiny na společnost, vzájemné vztahy 
5. Hydrologická bilance krajiny, srážko-odtokové vztahy, vznik povodní 
6. Retence území, možnosti jejího zvýšení jako možnost zajištění dostatku vody a prevence před povodněmi 
7. Odpadové hospodářství - technické principy, reálné možnosti snížení produkce odpadu ve vztahu k udržitelnosti a
sociálně-ekonomicko-politickým principům 
8. Změny klimatu - reálné vývojové trendy a vztah k rozvoji společnosti. možnosti kompenzačních opatření 
9. Hospodaření se srážkovými vodami v krajině a v intravilánu, možnosti zadržení a recyklace dešťové vody 
10. Čištění odpadních vod - centralizované i decentralizované systémy, možnosti recyklace vod 
11. Technická dendrologie - zeleň ve volné krajině, v zastavěném prostoru i uvnitř objektů - funkce, založení, údržba 
12. Energetická bilance a působení zeleně, ovlivnění energetického cyklu vegetací, význam pro mikroklima 
13. Trvale udržitelný rozvoj - základní teze, principy, přístupy a možnost dosažení - otázky k zamyšlení

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Sedláček T., Ekonomie dobra a zla; 65 pole, Praha, 2012
[2] Kangas P.C., Ecological Engineering - Principles and Practice; CRC Press, New York, 2004
[3] Pithart D. a kol., Retenční potenciál říčních niv; DAPHNE ČR, 2012



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hodnocení komplexní kvality budov
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. Martin Vonka, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem je prohloubení znalostí v oblasti udržitelného stavebnictví a navrhování šetrných budov - předmět navazuje
na kurz Integrované navrhování budov. Studenti jsou vedeni k samostatnému názoru a k vytváření povědomí o
navrhování budov lepších, než je standard a než požaduje česká legislativa. Seznámit se základy integrovaného
navrhování budov a zvládnout jejich aplikaci v projektování budov.  Témata:  
1. Environmentální aspekty a dopady staveb a materiálů na životní prostředí   
2. Metody komplexního hodnocení budov - SBToolCZ 
3. Kriteriální meze certifikačních systémů 
4. Principy udržitelné výstavby při rekonstrukcích 
5. Principy udržitelné výstavby v provozní fázi budov 
6. Udržitelný rozvoj a stavby průmyslového dědictví  
7. Využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů  
8. Aplikace SBToolCZ v praxi

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] VONKA, M. & kolektiv. SBToolCZ pro bytové domy. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05125-2
[2] VONKA, M. & kolektiv. SBToolCZ pro rodinné domy. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05126-9
[3] VONKA, M. & kolektiv. Metodika SBToolCZ - manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu.
Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04865-8



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Matematické modelování ve stavební fyzice
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

Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely dynamických systémů (přenos tepla a vlhkosti
v budovách a stavebních prvcích). Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení vybraných
problémů, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení vypočtených výsledků. Pro úspěšné vyřešení příkladů je
nutné využít znalosti, které jsou postupně získávány během kurzu. U studentů se předpokládá absolvování některého
z předchozích kurzů stavební fyziky a základní znalosti z matematiky. Klíčová slova: matematické modelování,
stavební fyzika,přenos tepla a vlhkosti, numerické metody  
1. Úvod do matematického modelování. Zákony zachování. 
2. Zobrazování modelů (analogie s elektrickými obvody). Zjednodušený tepelný model větrané zóny (jednouzlový
model). Numerické řešení diferenciálních rovnic. Zadání Ú1. 
3. Zjednodušený tepelný model větrané zóny - analytické řešení pro skokovou změnu okrajových podmínek. Princip
superpozice. 
4. Zjednodušený tepelný model větrané zóny - víceuzlový model. Řešení soustav lineárních rovnic. Zadání Ú2. 
5. Ukázka využití programu Simulink. 
6. Numerické řešení jednorozměrného a dvojrozměrného vedení tepla. Typy okrajových podmínek. 
7. Numerické řešení nelineárních rovnic. Zadání Ú3. 
8. Úvod do inverzního modelování.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Na stránce předmětu
(http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124YMMS) jsou k
dispozici pdf jednotlivých přednášek.
[2] Hagentoft, C., E., Introduction to Building Physics, Studentliteratur, 2001. ISBN: 91-44-01896-7.
[3] Incropera, de Witt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Wiley, 2006. ISBN: 978-0-471-45728-2.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průmyslové dědictví
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

prof.Ing.arch. Tomáš Šenberger

Stručná anotace předmětu

Průmyslové dědictví je vnímáno jako součást kulturního dědictví, jsou vysvětleny principy jeho evidence, mapování
i ochrany, především formou nového využití původních výrobních objektů. Metody a cesty ke srozumitelnému
využívání jak opuštěných výrobních území (brownfields) i výrobních budov jsou doloženy příklady z evropských
zemí i z domova. 
1. Úvod, průmyslové dědictví, definice, příklady - movité, nemovité 
2. Ironbridge - industriální archeologie, první "open air" industriální muzeum  
3. Světové dědictví UNESCO, industriální památky Völklingen, solivar Arc et Senanc 
4. Emscherpark - projekt IBA postprůmyslové krajiny Porůří 
5. Brownfields - pozitivní příklady oživení opuštěných městských průmyslových ploch  
6. Hamburk, Hafencity - strategie veřejného sektoru při transformaci území 
7. Změna výrobních vztahů, ztráta původní funkce, přístavy a sklady, Docklands  
8. Konverze přístavních skladištˇ- Amsterdam, Kodaň, Janov 
9. Univerzální výrobní etážovky - variabilita, adaptabilita, využití k novému účelu  
10. Příklady konverzí univerzálních výrobních budov 
11. Pivovary - konverze staveb tradičního domácího průmyslu 
12. Jednoúčelové stavby, aparatury, technologie, alternativy využití 
13. Aktuální příklady konverzí v Praze - Karlín, Holešovice 
14. Moravan Brno - konverze textilní továrny, od prvních skic ke kolaudaci

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



C -- Studijní plán oboru
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze
Součást vysoké školy Fakulta stavební
Název studijního programu Budovy a prostředí
Název studijního oboru Budovy a prostředí, zaměření Technická zařízení
Název předmětu rozsah zakončení druh přednášející dop.sem.
Matematika 4B 2P+1C z,zk p doc.RNDr. Petr Kučera, CSc. 1
Termomechanika 2P z p doc.RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. 1
Dřevostavby 2P+1C z,zk p Ing. Kamil Staněk, Ph.D. 1
Integrované navrhování budov 2P+1C z,zk p prof.Ing. Petr Hájek, CSc. 1
Systémy budov 4P zk p prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc. 1
Elektrotechnika a inteligentní budovy 2P zk p Ing. Bohumír Garlík, CSc. 1
Specializovaný projekt 1 3C kz p  -- 1
Vnitřní prostředí a vytápění budov A 4P+2C zk p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 1
Stavební tepelná technika 2 1P+1C z p doc.Dr.Ing. Zbyněk Svoboda 2
Energetický audit budov 1 2P+1C kz p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 2
Laboratoře TZB 2L z p  -- 2
Modelování energetického chování budov 1P+2C kz p prof.Ing. Karel Kabele, CSc. 2
Specializovaný projekt 2 4C kz p  -- 2
Větrání a klimatizace budov 2P+1C z,zk p Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. 2

Zdravotně-technická a technologická zařízení budov 4P zk p Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. 2

Aplikovaná ekologie 2P z p doc.Dr.Ing. Tomáš Dostál 2
Aplikovaná termomechanika 1P+1C z pv Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. 2
Odběrní plynová zařízení 1P+1C z pv Ing. Ilona Koubková, Ph.D. 2
Obnovitelné zdroje energie 1P+1C zk pv doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. 2
Umělé osvětlení budov 1P+1C z pv Ing. Bohumír Garlík, CSc. 2
Diplomová práce 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

Vytápění a větrání škol
Koncepce energetického systému administrativní budovy
Energetický audit základní školy
Revitalizace Staroměstské radnice
Vytápění hotelu Clarion

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 Matematika 4B
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. Vlastní čísla a vlastní vektory matic. 
2. Obyčejné lineární diferenciální rovnice druhého řádu-základní vlastnosti. 
3. Okrajové úlohy pro diferenciální rovnice druhého řádu, vlastní čísla okrajových úloh. 
4. Řešitelnost okrajových úloh pro lineární diferenciální rovnice druhého řádu. 
5. Metoda sítí pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu. 
6. Úvod do teorie lineárních parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu. 
7. Okrajové podmínky pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu a jejich fyzikální význam. 
8. Metoda sítí pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici. 
9. Metoda sítí pro rovnici vedení tepla - explicitní schéma. 
10. Matematické modelování přestupu tepla mezi dvěma tělesy s různými materiálovými vlastnostmi. 
11. Variační formulace okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu. 
12. Úvod do metody konečných prvků pro řešení obyčejné diferenciálních rovnic druhého řádu. 
13. Fourierova metoda pro řešení rovnice vedení tepla.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Rektorys, K.: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. SNTL Praha,
1974
[2] Rektorys, K.: Matematika 43, skripta ČVUT, Praha, 2001.
[3] Míka S., Kufner A.: Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice, řada MŠVT, SNTL Praha, 1983.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Termomechanika
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. Základní pojmy termodynamiky: termodynamický systém, stav, proces, teplota,  stavové rovnice, 1. věta
termodynamická,  měrná tepelná kapacita, kalorimetrie. 
3.-4. Šíření tepla vedením: Fourierův zákon, součinitel prostupu tepla konstrukcí, tepelný odpor, přestup tepla na
povrchu, vedení tepla ve válcové symetrii.  
5.-6. Nestacionární šíření tepla: chladnutí malého tělesa, Biotovo číslo; diferenciální rovnice vedení tepla, okrajové a
počáteční podmínky, jednoduché příklady řešení. Bezrozměrná rovnice vedení tepla.      
7.-8. Přenos tepla zářením: Planckův vyzařovací zákon, Wienův zákon, emise a absorpce při různých vlnových
délkách, selektivní absorbéry, koeficient přestupu tepla, průchod světla atmosférou. 
9.-10. Využití slunečního záření: fotovoltaika; sluneční kolektory pro přípravu TUV: základní typy kolektorů,
tepelné ztráty, energetická bilance, účinnost, návrh plochy; koncentrační kolektory, ateliérová okna. Solární
chlazení. 
11. Přenos tepla prouděním: přenos tepla ve vzduchových vrstvách, základy teorie podobnosti, základy numerického
řešení, praktické příklady (tepelný odpor dvojskel atp.). 
12.-13. Transport hmoty: Difuse, termodifuse, bilance vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Sorpce.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/files/FYZB-transport%20tepla%20a%20vlhkosti.pdf
[2] Jiří Nožička: Termomechanika, SF ČVUT, 1998
[3] Yunus A. Cengel, A.J. Ghajar: Heat and Mass Transfer



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dřevostavby
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. Úvod do dřevostaveb, Typy dřevostaveb I. 
2. Typy dřevostaveb II. 
3. Materiály na bázi dřeva, materiály pro dřevostavby 
4. Mikrostruktura dřeva, Stavba a vlastnosti dřeva I. 
5. Stavba a vlastnosti dřeva II., Dřevo a vlhkost I. 
6. Stavební tepelná technika dřevostaveb - úvod 
7. Dřevo a vlhkost II., biodegradace 
8. Obvodové pláště dřevostaveb, funkční vrstvy 
9. Letní energetika dřevostaveb 
10. Mechanické vlastnosti a konstrukční návrh I. 
11. Mechanické vlastnosti a konstrukční návrh II. 
12. Komplexní návrh obalových konstrukcí, detaily 
13. Příklady z praxe a realizací, shrnutí

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kolb, J.: Dřevostavby, nakladatelství Grada, 2008
[2] Bílek, V.: Dřevostavby, navrhování dřevěných vícepodlažních budov, skriptum ČVUT, 2006
[3] Růžička, M.: Moderní dřevostavba, nakladatelství Grada, 2014



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Integrované navrhování budov
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

Seznámit se základy integrovaného navrhování budov a zvládnout jejich aplikaci v projektování budov.   
1. Udržitelná výstavba budov - východiska a obecné principy 
2. Integrované navrhování budov - principy a postupy 
3. Environmentální aspekty a kritéria  
4. Socio-kulturní a ekonomická kritéria 
5. Základy hodnocení životního cyklu (LCA) a komplexního hodnocení kvality prvků a konstrukcí 
6. Metody komplexního hodnocení budov  
7. Metody komplexního hodnocení budov - hodnoticí nástroje 
8. Principy navrhování energeticky a materiálově úsporných budov  
9. Využití environmentálně efektivních přírodních materiálů 
10. Využití vysokohodnotných materiálů 
11. Využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů 
12. Rekonstrukce a modernizace budov s ohledem na principy udržitelné výstavby 
13. Udržitelná výstavba měst a širší souvislosti; rozvojové oblasti, brownfields

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] 1.	Sarja, A. 2002, Integrated Life Cycle Design of Structures, 1st ed. London: Spon Press, ISBN 0-415-
	25235-0
[2] 2.	Kibert Ch. J.: Sustainable Construction, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-66113-9, 2005
[3] 3.	Hájek, P.: přednášky a další studijní podklady v pdf na www



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Systémy budov
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

Předmět se zabývá optimálním řešením budov z hlediska stavebně-energetického při respektování kvality vnitřního
prostředí. Uplatňuje se zde integrovaný pohled, spoluvytváří se prakticky využitelný základ pro práci v ateliérových
předmětech. V obecné části popisuje v širších souvislostech jednotlivé kategorie progresivních řešení a komentuje
vývoj technických systémů v budovách. V další části se věnuje jednotlivých typologickým druhům budov z těchto
pohledů. Zabývá se i změnami staveb a energetickou modernizací. Podle možnosti je do výuky zařazena exkurse.  
1. Energeticky optimalizovaná řešení budov, širší souvislosti 
2. Stavebně-energetické koncepce budov, základní modely, kritéria a strategie  
3. Progresivní stavební konstrukční prvky (obálka budovy, vnitřní konstrukce, tepelná setrvačnost, stínicí technika) 
4. Progresivní technická zařízení v budovách (vytápění, chlazení, větrání, elektroinstalace, regulace) 
5. Integrace prvků využívající obnovitelné energie do budov  
6. Koncepce a příklady budov pro bydlení 
7. Koncepce a příklady budov pro krátkodobé ubytování, penziony, hotely, studentské koleje 
8. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání - mateřské a základní školy 
9. Koncepce a příklady budov pro vzdělávání - vysokoškolské budovy, specializované školy, vzdělávací centra 
10. Koncepce a příklady budov pro sport  
11. Koncepce a příklady administrativních budov 
12. Koncepce a příklady budov pro zdravotnictví a sociální služby 
13. Koncepce a příklady nákupních center a výrobních budov

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Daniels, K.: Technika budov. Jaga 2003
[2] Principles of Heating, Ventilating and Air-Conditioning, ASHRAE 2000
[3] Tywoniak,J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasívní a další. GRADA 2012



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Elektrotechnika a inteligentní budovy
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

Konstrukce inteligentních budov (IB) je opodstatněna matematicko-fyzikálními zákonitostmi a vychází z různých
definic IB. Informační společnost, inteligentní systémy, nové technologie výrazně ovlivňují různé systémové
aplikace TZB. Aplikace inteligentních-chytrých sítí v kontextu s inteligentními budovami. Některé přednášky budou
realizované experty z praxe, budou dokumentovány na mnoha příkladech a ukázkami v laboratoři IB. Studenti
získají osvědčení a certifikaci pro projektování Ego-n a KNX/EIB. 
1. Úvod do EIB: Definice inteligentní budovy, koncepce, architektura, návrhová hlediska. Elektrotechnika v
kontextu "technického zařízení, energie a prostředí budov" (TZEPB).  
2. Rekapitulace významných změn ve struktuře a organizací ES a energetiky ČR a EU. 
3. Automatizované systémy budov. 
4. Výstavba jaderných bloků v ČR. 
5. Inteligentní budova v systému Ego-n. Topologie. Vzorový postup návrhu instalace. 
6. Snímače a akční členy systému Ego-n. Programování funkcí - úroveň Basic a úroveň Plus.  
7. Bezpečnost výrobků a zařízení v ČR. 
8. Cvičení: Závěrečná práce na panelu Ego-n. Získání osvědčení. 
9. Topologické uspořádání KNX/EIB, instalace.  
10. Realizace funkcí v systému KNX/EIB. Využití rozvaděčů v aplikaci IB. Hardware a software KNX/EIB.  
11. Projektování ETS Professional. Příprava na certifikační školení za účelem získání CERTIFIKACE V
SYSTÉMU KNX/EIB. 
12. Závěr. Zápočet.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Elektronická skripta: Garlík, B.: ETP - Elektrotechnika a inteligentní budovy, na stránkách katedry TZB, 2014,
Praha
[2] Skripta: Garlík,B.: Elektrotechnika & inteligentní budovy. ČVUT 2010
[3] Dvořáček,K.: Správná a bezpečná elektroinstalace, ERA, Brno, 2001



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Specializovaný projekt 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. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

Specializovaný projekt 125SPJ1 je samostatný předmět pro studenty 1.semestru magisterského programu:Budovy a
prostředí. Projekt je zaměřen na zpracování koncepce řešení a projektové dokumentace konkrétního objektu
občanské nebo bytové výstavby v jednotlivých profesích TZB. Student si po dohodě s vedoucím projektu ujasní
zadání, rozsah práce a zvolenou profesi TZB. Zadání pak zpracuje v požadovaném rozsahu ve formě textové,
výpočtové i grafické. Výstupy by měly vystihovat koncepční řešení objektu spolu s projektovou dokumentací
zvolené profese. Student by měl při výběru témat nebo profese zohlednit doposud zpracovanou problematiku v
jiných předmětech studia a zaměřit se na ty, které dosud nezpracoval, vše po konzultaci s vedoucím. 
1.-13. Zpracování a konzultace projektu

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vnitřní prostředí a vytápění budov 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

Kurz technických zařízení budov zaměřený na komplexní pohled na kvalitu vnitřního prostředí budov z hlediska
dopadu na zdraví, produktivitu práce, energetickou náročnost a životní prostředí. Prohlubující část  zaměřená na
analýzu a koncepci energetických systémů budov, zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách
pro zajištění tepelné pohody v zimním  období a  optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži
životního prostředí. V seminářích probíhá praktická aplikace témat. 
1. Tepelně-vlhkostní mikroklima 
2. Kvalita vnitřního vzduchu 
3. Vliv vnitřního prostředí na zdraví člověka 
4. Světelné mikroklima, elektrostatické, elektrointové a elektromagnetické mikroklima 
5. Psychické mikroklima, uživatelské chování  
6. Podklady pro navrhování vytápěcího zařízení -výpočet tepelného výkonu a výpočet roční potřeby energie na
vytápění 
7. Návrh a konstrukce otopných ploch 
8. Teplovodní otopné soustavy-návrhové parametry, materiálové a konstrukční řešení 
9. Teplovodní otopné soustavy-hydraulické a tepelné výpočty, optimalizace návrhu 
10. Čerpací technika 
11. Příprava teplé vody 
12. Zdroje tepla 
13. Regulace ve vytápění

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] K. Kabele a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení. Nakladatelství ČVUT
[2] K.Kabele a kol. Energetické a ekologické systémy budov 1. Nakladatelství ČVUT 2010
[3] Jokl M.V. :Zdravé obytné a pracovní prostředí. Academia 2002. ISBN 80-200-0928-0



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stavební tepelná technika 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

Rozšíření a doplnění znalostí ze základního kurzu tepelné ochrany budov. 
1. Okrajové podmínky pro výpočty 
2. Řídící rovnice, kombinované šíření tepla 
3. Součinitel prostupu tepla pro okna a lehké obvodové pláště 
4. Lineární a bodový činitel prostupu tepla 
5. Nestacionární šíření tepla 
6. Pokles dotykové teploty, teplotní útlum 
7. Tepelná stabilita místnosti 
8. Šíření vzduchu v budově 
9. Šíření vlhkosti, CFD a dvouplášťové konstrukce 
10. Energetická náročnost budov 
11. Historické budovy a jejich tepelně vlhkostní chování 
12. Nevytápěné budovy a komplexní úlohy tepelné ochrany budov 
13. Měřící metody v tepelné ochraně budov

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Šála, J. - Keim, L. - Svoboda, Z. - Tywoniak, J. - Novák, J.: Komentář k ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov".
Informační centrum ČKAIT, Praha 2008.
[2] Chmúrny, I.: Tepelná ochrana budov. Jaga group, Bratislava 2003.
[3] Evropské a národní technické normy.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Energetický audit budov 1
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+1C hod. za týden 3 kreditů 4
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

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace.
V části teoretické jsou přednášky, v části praktické (BaP) pak zpracování předběžného energetického auditu
konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody
efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu na základě
vlastního průzkumu konkrétního objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Výuku zajišťuje po
stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov
(CDOESB) při katedře TZB. 
1. Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem. 
2. Energetická náročnost budov a evropské normy pro její výpočet.  
3. Energetická náročnost budov a budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 
4. Energetický audit - postup a součásti. Analýza výchozího stavu,popis výchozího stavu. 
5. Ekonomické vyhodnocení, vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí 
6. Energetický audit - postup a součásti. Opatření a varianty. 
7. Energie její formy a přeměny.  
8. Opatření ke snížení spotřeby energie. 
9. Primární zdroje energie a jejich využití pro snižování energetické náročnosti budov. 
10. Primární zdroje energie a jejich využití pro snižování energetické náročnosti budov. 
11. Opatření ke snížení spotřeby energie. 
12. Státní svátek 
13. Zápočtový test

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku
[2] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
[3] Zákon 406/2000 O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Laboratoře TZB
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

Předmět je zaměřen na praktickou výuku práce v oblasti systémů technických zařízení budov (TZB). V průběhu
výuky bude vysvětlen způsob práce s moderními měřícími zařízeními. Studenti provádějí zadaná měření a následně
zjištěná data vyhodnocují. Cílem předmětu je pochopit způsob měření parametrů, prakticky je vyzkoušet a naučit se
naměřená data vyhodnotit. 
1. Úvodní seminář, seznámení s problematikou a harmonogramem, Základy vědecké práce. Terénní měření-princip,
přístup, příprava, kalibrace, vyhodnocení, závěry. 
2. Typy měřících zařízení, senzory, záznamníky, práce s daty, databáze. 
3. Měření parametrů vnitřního prostředí - teplota 
4. Měření parametrů vnitřního prostředí - rychlost proudění vzduchu 
5. Laboratoř hydrauliky - otopné soustavy 
6. Laboratoř hydrauliky - vzduchotechnika 
7. Laboratoř hydrauliky - akumulace tepla 
8. Bezkontaktní měření teploty 
9. Laboratoř IB - osvětlení 
10. Laboratoř hydrauliky-vnitřní prostředí 
11. Laboratoř IB-klimatická data 
12. Analýza dat

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kabrhel, Adamovský: Laboratoře TZB. Výukové materiály. Praha:2011.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Modelování energetického chování budov
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 1P+2C hod. za týden 3 kreditů 4
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

Úvod do problému, energie a budova, teoretické základy modelování energetického chování budov - aplikovaná
termodynamika, solární procesy, psychrometrie, teorie vnitřního prostředí. Principy modelování energetického
chování budov. Přehled simulačních metod a nástrojů. Úvod do TRNSYS, DesignBuilder a CFD; metoda,
klimadata, materiály a konstrukce,optické vlastnosti zasklení, zátěžové profily. Případové studie. Praktická cvičení v
modelování energetického chování budov. 
1. Introduction to Design Builder (in Czech)  
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 Specializovaný projekt 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

Specializovaný projekt 125SPJ2 je samostatný předmět pro studenty 2.semestru magisterského programu:Budovy a
prostředí a může a nemusí přímo navazovat na předmět 125SPJ1 resp. 124SPJ1. Cílem posledního projektu studia je
samostatná práce na zadané problematice TZB, kde se předpokládá širší a hlubší zpracování problému či oblasti s
možností pokračovat na tématu dále v diplomové práci. Rozsah, téma a konkrétní náplň projektu je třeba předem
konzultovat a jasně definovat s vedoucím projektu.  
1.-13. Zpracování a konzultace projektu

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Větrání a klimatizace budov
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

Prohlubující předmět z vybraných kapitol vzduchotechniky a klimatizace se základy chlazení. Přednášky a cvičení
zaměřená na témata: Distribuce vzduchu, proudění vzduchu v interiéru. Větrání specifických provozů (podzemní
garáže, zemědělské stavby,bazény). Větrání historických budov. Požární a havarijní větrání, bránění šíření požáru
VZT systémy.Zpětné získávání tepla a chladu ve vzduchotechnice. Regulace a řízení VZT systémů. Základy
chlazení,výroba, zdroje chladu a emise chladu. Netradiční způsoby chlazení, využití alternativních zdrojů,
akumulace chladu. 
1. Úvod, základy vzduchotechniky, opakování. 
2. Větrání specifických provozů (bazény a zemědělské stavby). 
3. Větrání specifických provozů (divadla, kina, operační sály,...). 
4. Větrání historických budov. 
5. Exkurze: Kongresové centrum Praha. 
6. Distribuce vzduchu, proudění v interiéru. 
7. Větrání specifických provozů (Větrání garáží). 
8. Požární a havarijní větrání, zabránění šíření požáru VZT systémy. 
9. Zpětné získávání tepla a chladu ve vzduchotechnice. 
10. Požární a havarijní větrání, zabránění šíření požáru VZT systémy. 
11. Regulace a řízení VZT systémů. 
12. Chlazení, výroba a zdroje chladu. 
13. Chlazení, rozvody a emise chladu.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Gebauer, G. Vzduchotechnika, ERA vydavatelství, 2008, s. 200, 978-80-7366-091-8
[2] Chyský, J., Hemzal, K. a kol.: Větrání a klimatizace. Technický průvodce sv. 31. BOLIT, Brno
1993.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zdravotně-technická a technologická zařízení budov
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

Předmět je zaměřen na problematiku hospodaření s vodou v budovách a vybraná technologická zařízení staveb.
Náplní předmětu jsou kanalizační a vodovodní systémy v budovách, problematika saun, krbů, výtahů, prostorů pro
společné stravování, tepelných čerpadel a bazénové technologie. V rámci předmětu jsou uskutečněny exkurze do
vybraných objektů.  
1. Vnější a vnitřní kanalizační systémy, Problematika a řešení saun 
2. Likvidace splaškových odpadních vod , Problematika krbů 
3. Likvidace dešťových odpadních vod , Výtahy, eskalátory, principy navrhování 
4. Zpětné využití odpadních vod, Kuchyně pro společné stravování - úvod 
5. Přečerpání odpadních vod, Kuchyně pro společné stravování - typologie a technologie 
6. Zásobování vodou - spotřeba vody, Kuchyně pro společné stravování - příklady navrhování 
7. Zásobování vodou - zdroje vody, Exkurze do zařízení společného stravování 
8. Vnitřní vodovod - hydraulický výpočet, Problematika chlazení a stlačeného vzduchu 
9. Příprava teplé vody, Tepelná čerpadla - přednáška a exkurze do firmy 
10. Úspory vody, Problematika bazénové technologie, vzduchotechnika malých vnitřních bazénů 
11. Exkurze, Technologie plynových kotelen 
12. Exkurze, Exkurze 
13. Závěrečný test, prezentace závěrečných seminárních prací

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] VALÁŠEK,J., a kol. : Zdravotnětechnická zařízení budov -2.vyd., JAGA GROUP, Bratislava 2006, 263 s.,
ISBN 80-8076-038-1
[2] A.Pokorný, : TZB-Kuchyně pro společné stravování, ČVUT 1994
[3] J.Kriš,: Bazény, Sauny, Soláriá, Bratislava 1998



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aplikovaná ekologie
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

Encyklopedicko-aplikovaný předmět shrnuje jednak teoretické, filozoficko-etické a ekonomické přístupy k ekologickým otázkám
a dále pak přináší náhled do vybraných témat souvisejících s ekologickými otázkami, s nimiž se absolvent může v praxi setkat.
Jedná se zejména o otázku vývoje krajiny a její podmíněnost, dále pak otázky srážko-odtokových bilancí, vzniku povodní a
možnosti nakládání se srážkovými vodami, otázky související s odpadovým hospodářstvím, s likvidací odpadních vod a její
možnou recyklací, se změnou klimatu, podílem lidské společnosti na ní a možnostmi kompenzačních opatření a konečně
seznámení s technickou dendrologií a úlohou zeleně ve volné krajině, v urbanizovaném prostoru i ve vnitřním prostředí. Cílem
předmětu je zejména motivovat studenty k pocitu zodpovědnosti a demonstrovat jim nestandardní způsoby uvažování a hledání
souvislostí.  
1. Úvod, sociální-ekonomické-politické fungování moderní společnosti a jeho vztah k ekologii 
2. Obecné pojmy v ekologii a ochraně životního prostředí, vzájemné vztahy, společenstva, vývoj 
3. Vývoj krajiny v ČR, jeho podmíněnost, historické souvislosti, 
4. Dopady vývoje krajiny na společnost, vzájemné vztahy 
5. Hydrologická bilance krajiny, srážko-odtokové vztahy, vznik povodní 
6. Retence území, možnosti jejího zvýšení jako možnost zajištění dostatku vody a prevence před povodněmi 
7. Odpadové hospodářství - technické principy, reálné možnosti snížení produkce odpadu ve vztahu k udržitelnosti a
sociálně-ekonomicko-politickým principům 
8. Změny klimatu - reálné vývojové trendy a vztah k rozvoji společnosti. možnosti kompenzačních opatření 
9. Hospodaření se srážkovými vodami v krajině a v intravilánu, možnosti zadržení a recyklace dešťové vody 
10. Čištění odpadních vod - centralizované i decentralizované systémy, možnosti recyklace vod 
11. Technická dendrologie - zeleň ve volné krajině, v zastavěném prostoru i uvnitř objektů - funkce, založení, údržba 
12. Energetická bilance a působení zeleně, ovlivnění energetického cyklu vegetací, význam pro mikroklima 
13. Trvale udržitelný rozvoj - základní teze, principy, přístupy a možnost dosažení - otázky k zamyšlení

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Sedláček T., Ekonomie dobra a zla; 65 pole, Praha, 2012
[2] Kangas P.C., Ecological Engineering - Principles and Practice; CRC Press, New York, 2004
[3] Pithart D. a kol., Retenční potenciál říčních niv; DAPHNE ČR, 2012



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aplikovaná termomechanika
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

Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z
problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s
principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole
vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve
vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních
chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k
výměníkům tepla. 
1. Úvod od předmětu, I. a II. zákon termodynamiky. Základy kapitoly vlhkého vzduchu. 
2. Základní izobarické změny stavu vlhkého vzduchu a Mollierův diagram.  
3. Příklady výpočtů procesů ve vlhkém vzduchu. 
4. Termodynamika par, názvosloví, základní vlastnosti. Diagramy vodní páry, základní vratné děje v parách a
vybrané nevratné děje. 
5. Parní oběhy, Clausiův - Rankinův oběh, kompresorový oběh, absorpční oběh. 
6. Výpočet kompresorového oběhu chladicího zařízení. 
7. Výměníky tepla, úvod do sdílení tepla, sdílení tepla vedením, prouděním, prostup tepla. 
8. Základy podobnosti sdílení tepla prouděním, základní kriteria, Vybrané kriteriální rovnice popisující sdílení tepla
ve výměnících. 
9. Návrh výměníku tepla. 
10. Konzultace a zápočet.

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 Odběrní plynová zařízení
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. Ilona Koubková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět je určen pro studenty bakářských a navazujících magisterských studijních programů, jedná se o volitený
předmět s komplexní nabídkou. Zabývá se podrobně návrhem plynovodních přípojek a plynových odběrných
zařízení v budovách. Studenti v rámci cvičení provádějí variabilní návrhy na zadaný objekt. 
1. Plynovodní přípojky - NTL, STL, vedení a volba trasy, návrh dimenze, regulátory tlaku. 
2. Plynové spotřebiče - rozdělení, typy, umístění, volba spotřebiče. 
3. Posouzení umístění plynových spotřebičů s ohledem na větraný či větratelný prostor. 
4. Zásady pro rozvod plynu uvnitř obytných budov, zásady vedení pro neobytné prostory. Návrh a umístění
plynoměrů. 
5. Dimenzování a návrh trasy vnitřního domovního plynovodu, izometrie rozvodu. 
6. Variabilní návrhy rozvodu plynu pro plynové kotelny. 
7. Závěrečný test.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Obnovitelné zdroje energie
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 1P+1C hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární,
větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější
způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které
využívají obnovitelné zdroje energie. 
1. Seznámení s problematikou a harmonogramem, legislativa, předpisy, situace, obnovitelné zdroje, použitelnost a
dostupnost  
2. Solární energie, termické solární soustavy a systémy  
3. Solární soustavy - návrh 
4. Solární soustavy - provoz 
5. Fotovoltaické systémy 
6. Energie prostředí, tepelná čerpadla  
7. Geotermální energie  
8. Biomasa  
9. Energie větru  
10. Energie vody  
11. Nízkoenergetické budovy a zdroje energie  
12. Kombinace zdrojů energie, úsporné systémy budov

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] Obnovitelné zdroje energie/Michal Kabrhel.--Praha : Studijní materiály pro výuku předmětu. On-line na
stránkách předmětu, 2011.
[3] Renewable energy : Power for a sustainable future / Edited by Godfrey Boyle. -- Oxford : Oxford Univ. Press,
1996



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Umělé osvětlení budov
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. Bohumír Garlík, CSc.

Stručná anotace předmětu

Přehlednou formou z hlediska předmětu, specializace, případně oboru: Osvětlení budov. Budou zhodnoceny
základní geometrické a světelně technické pojmy. Vliv slunce, oslunění, její regulace, orientace budovy a vnitřní
světelné klima zdůvodňují význam umělého osvětlení. Studenti získají základní poznatky z oblasti návrhu
osvětlovacího systému budovy a světelných zdrojů. Bude popsán návod a příklady výpočtu umělého osvětlení v
budově, jejich ekonomické ukazatele v souvislosti a návaznosti na konkretní a významnou úsporu el. energie v
aplikacích umělého osvětlení v inteligentních budovách. 
1. Geometrické pojmy a jednotky ve světelné technice. Požadavky na osvětlení. 
2. Světlo, prostor, člověk - historie. Slunce a budova. Oslunění budov a její regulace.  
3. Fyziologie vidění. Kriteria a limity denní osvětlenosti. Výpočet činitele denní osvětlenosti. Měření osvětlení. 
4. Denní světlo a budova. Okno a osvětlení interiéru. Podmínky osvětlenosti interiéru.  
5. Světelně technický posudek. Normalizace. Problémy denního osvětlení různých druhů staveb. Světelné zdroje. 
6. Exkurze do firmy THORN. 
7. Exkurze do firmy PHILIPS. 
8. Návrh umělého osvětlení. Ekonomické ukazatele. Výpočtové metody. Výpočet osvětlení v bodě osvětlované
roviny. 
9. Výpočet osvětlení. Metoda dutin. Bodová metoda. Osvětlení členěného prostoru. 
10. Třídění umělého osvětlení podle provozního účelu. Návrh hlavního osvětlení. Sdružené osvětlení. Příklady. 
11. Inteligentní budovy-umělé osvětlení. Konzultace prezentací. 
12. Prezentace semestrálních prací. 
13. Dokončení, rozprava, klasifikovaný zápočet.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Šula,O.: Příručka osvětlovací techniky, SNTL Praha 1979
[2] Pavlíček, I.: Návrh a výpočet umělého osvětlení, doplňkové skriptum, ČVUT, Praha 1974
[3] Weiglová,J.: Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT, Praha 1991



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 Budovy a prostředí 
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 Stavební inženýrství
Název studijního oboru Budovy a prostředí 

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 Budovy a prostředí 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


