
D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Matematika 1
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+3C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.RNDr. Josef Jirásko, CSc.

Stručná anotace předmětu

Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné. Lineární algebra. 
1. Posloupnosti reálných čísel a jejich limita. 
2. Funkce jedné reálné proměnné, spojitost a limita funkce v bodě. Věta Bolzanova a Weierstrassova. 
3. Derivace funkce a diferenciál. Derivace a diferenciály vyšších řádů. Geometrický a fyzikální význam derivace.  
4. Lagrangeova věta, L´Hospitalovo pravidlo, Taylorova věta a její aplikace. 
5. Vyšetřování průběhu funkce. Lokální extrémy, intervaly monotonie, konvexnost a konkávnost funkce, inflexní
body. Asymptoty grafu funkce. 
6. Globální extrémy, slovní úlohy. 
7. Vektorové prostory, lineární závislost a nezávislost vektorů, lineární obal, báze a dimenze vektorových prostorů.
Podprostory vektorových prostorů. Aritmetický vektorový prostor R^n, hodnost matice.  
8. Gaussův a Jordanův algoritmus pro řešení soustav lineárních rovnic. Frobeniova věta. 
9. Aplikace lineární algebry pro řešení polohových úloh přímek a rovin v analytické geometrii v prostoru. 
10. Maticový počet, inverzní matice, maticové rovnice. 
11. Determinanty. Cramerovo pravidlo, užití determinantů pro sestrojení inverzní matice. 
12. Skalární, vektorový a smíšený součin vektorů. Kolmost, vzdálenost a odchylky přímek a rovin. 
13. Rezerva.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] F.Bubeník, O.Zindulka: Matematika 1, skriptum ČVUT 2005.
[2] J.Charvát, V.Kelar, Z.Šibrava: Matematika 1. Sbírka příkladů, skriptum ČVUT 2005.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Cizí jazyk
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
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

PhDr. Svatava Boboková-Bartíková

Stručná anotace předmětu

V rámci tohoto předmětu se vyučují tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština. Kurzy se
zaměřují na zdokonalování všech jazykových dovedností. Důraz se klade na lexikálně-gramatické aspekty jazyka
pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kasíková S., Horká H., Nivenová R., Sedláková V.: English for Civil Engineering. 2012, Vydavatelství ČVUT
Praha.
[2] Hanáková H., Dressel J.: Deutsch im Bauwesen. 2004, Vydavatelství ČVUT Praha.
[3] Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de français pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture. 1999, VUT
Brno.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Společenské vědy
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 4P+1C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Dr.Ing. Václav Liška, prof.Ing.arch. Petr Urlich, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství a společenských věd 
1. Úvod a Antické Řecko. Pojetí kurzu: vysvětlení vazeb mezi stavbami a jejich konkrétním historickým rámcem, pochopení
specifik vývoje. První téma: kulturní antropologie, jazyk, technika, adaptace prostoru, domestikace. Specifická civilizační jádra a
kulty a urbanizace (Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie) 
2. Antický Řím. Ekonomie: různé kulturní mentality v ekonomickém myšlení (dnešní důsledky), vznik a vývoj peněz. 
3. Raný středověk a Byzanc. Kořeny Evropy: indoevropské struktury, mykénské a klasické Řecko, Řím. Barbaricum (zaalpská
Evropa, keltské, germánské a slovanské formy indoevropského modelu)  
4. Románské období. Křesťanství a islám: abrahámovský odkaz a judaismus, pojetí boží obce u Ježíše, Petra a Pavla, pojetí
ummy u Muhammada, latinská církev a křížové výpravy, karavanní a kočovnický svět  
5. Gotické období. Hrady, města a krajina: dějinný zvrat, vlastnictví a technologie, rozdíl mezi Západem a Ruskem, hrady a
města ve střední Evropě, městská zbožnost, univerzity  
6. Renesance. Referáty, shrnutí první etapy: tradiční předindustriální společnosti (perfektní řemeslné zvládnutí technologií,
náboženské doktríny pro ekonomiku a spotřebu, stavovské zařazení jedinců)  
7. Barok a rokoko. Raný novověk: vznik privátní sféry, objevné plavby, protestantství a raný kapitalismus, příklad rudolfínské
Prahy, barokní civilizace, proces byrokratizace státu, merkantilismus a fyziokratismus 
8. Klasicismus a historismy 19. století. Sociologie: revoluce, vědecká, průmyslová, občanská. 
9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. Česká společnost: proces občanství od Josefa II., industrializační proces (Škoda,
Kolben, Baťa), program 1. republiky, problém sfér vlivu velmocí (Francie, Německo, SSSR, USA) 
10. Kuboexpresionismus a Futurismus. Ekonomie: původní liberalismus a socialismus, keynesiánství, formy krize  
11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. Strukturálně politické proměny: ideologie, průmysl a sídliště za socialismu,
program konvergence z roku 1968, rozpad sovětské sféry, problém obnovy demokracie či kapitalismu u Havla, Klause a Zemana,
problém generačních identifikací 
12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. Ekonomie: nové technologie a trhy, proces globalizace  
13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce. Filosofie a sociologie: krize moderny a marxismus, existencialismus, ekologie,
postmoderní modely

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Koch, Wilfried, Evropská architektura, Ikar Praha, 1998
[2] Gössel, Peter, Leuthäuserová, Gabriele: Architektura 20. století, Taschen, 2006
[3] Kulhánek, Ivan: Klopýtání přes budoucnost. Dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do roku 2005.
Academia, Praha 2008



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stavební hmoty
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 3P+1C+1L hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámení studenty se stavebními materiály. Základní orientace v oblasti jejich struktury,
vlastností, použití, zkušebních a laboratorních metod. 
1. Materiály podle základní funkce. Materiály podle složení. Struktura materiálů. Základní pojmy. 
2. Čisté látky a směsi. Zkušebnictví. Správná laboratorní praxe. Vyjadřování koncentrace a výpočty. 
3. Základní vlastnosti materiálů. Vlastnosti materiálů spojené s objemem a hmotností. Základní fyzikální vlastnosti.
Základy fyzikální chemie. Mechanické vlastnosti: pevnost, modul pružnosti.  
4. Ostatní mechanické vlastnosti: křehkost,únavová pevnost,tvrdost. Vlastnosti a chování plynů. 
5. Vlhkostní vlastnosti. Vlastnosti a technologie vody. Tepelně technické vlastnosti.  
6. Vzdušná pojiva, složení, výroba a vlastnosti. Hydraulická pojiva. Složení a hydratace cementu.  
7. Beton. Základní pojmy. Složky betonu. Tuhnutí a tvrdnutí betonu. Specifikace betonů. 
8. Železobeton. Vysokohodnotné betony. Lehké betony.Betonové prefabrikáty. Degradace betonu. Malty.  
9. Stavební kámen. Výrobky z nepálené hlíny. Pálená cihla. Střešní krytina. Obklady a dlažby. Keramické nosníky.
Žárovzdorné materiály. Autoklávované výrobky.  
10. Kovy.  Struktura a obecné vlastnosti kovů.  Kovy železné. Ocel, litina. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny.
Zinek. Ostatní kovy. Výroba kovů. Koroze kovů. Protikorozní ochrana. 
11. Dřevo. Materiály na bázi dřeva a celulózy. Další přírodní materiály. Biodegradace a ochrana přír. materiálů. 
12. Sklo. Vlastnosti a výrobky, technologie. Přírodní a ropné asfalty. Technologie ropy a navazujících procesů.
Modifikace asfaltu. Výrobky z asfaltu.  
13. Polymerní materiály. Rozdělení. Technologie synt. polymerů. Hlavní termoplasty a reaktoplasty.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Luboš Svoboda a kol.: Stavební hmoty, Jaga, Bratislava 2005, ISBN 80-8076-007-1
[2] Pytlík P.: Stavební materiály v pozemních stavbách, CERM Brno, 1995



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stavební mechanika 1
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

prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy mechaniky a jejich užitím při výpočtu namáhání a stability
staticky určitých konstrukcí.   
1. Newtonovy zákony, axiom rovnováhy dvou sil a axiom rovnoběžníku sil a jejich užití. 
2. Svazek sil, výslednice, rovnováha 
3. Moment síly k bodu a ose, moment dvojice sil k bodu a ose. 
4. Redukce síly k bodu, obecná soustava sil v prostoru a rovině, úlohy rovnováhy. 
5. Výslednicová čára, vláknové polygony, klenby, řetězovky. 
6. Statický střed rovnoběžné soustavy sil, těžiště obrazců a těles. 
7. Podepření tuhé desky a tělesa, výpočet statické určitosti a stability podepření.  
8. Rovnováha obecných složených soustav, princip virtuálních posunutí. 
9. Zatížení a vnitřní síly obecného prutu. 
10. Vztah mezi výslednicovou čarou a ohybovým momentem na přímém nosníku. 
11. Lomené, a obloukové nosníky. 
12. Vnitřní síly na příhradových prutových soustavách. 
13. Vnitřní síly na složených soustavách.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] V. Kufner, P. Kuklík: Stavební mechanika 10, ES ČVUT, 2000
[2] V. Kufner, P. Kuklík: Stavební mechanika 20, ES ČVUT, 2003



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hydraulika
Typ předmětu povinný doporučený semestr 1
Rozsah studijního předmětu 2P+1,5C+0,5L hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof. Dr. Ing. Václav Matoušek

Stručná anotace předmětu

V rámci předmětu se student naučí řešit hydraulické problémy a provádět základní hydraulické výpočty spojené se
stavební praxí. Řešení jsou prováděna na základě aplikace fyzikálních principů chování tekutin v klidu a za pohybu. 
 Tématické okruhy: 
1. Fyzikální vlastnosti kapalin a směsí.  
2. Silový účinek kapaliny v klidu - působení hydrostatického tlaku, zatížení konstrukcí kapalinami, plovoucí
konstrukce.  
3. Tlaková proudění v dopravních a vodovodních potrubí, tlakových kanalizacích apod.  
4. Hydraulické ztráty, silový účinek proudu, hydraulický ráz. 
5. Čerpání kapalin - hydraulický návrh čerpadla a posouzení funkčnosti systému čerpadlo-potrubí. Podtlaky,
kavitace.    
6. Proudění s volnou hladinou v korytech, přivaděčích, stokových sítích a odvodňovacích systémech. 
7. Stanovení kapacity koryta, vztah mezi průtokem a hloubkou v korytě, průběh hladin.  
8. Hydraulika objektů - proudění a silový účinek proudu při řešení objektů v kontaktu s vodou. 
9. Aplikace pro mosty, propustky, přelivy.  
10. Výtok otvorem a pod stavidlem.  
11. Tvorba, klasifikace a měření průtoku ve stavebních aplikacích.  
12. Proudění podzemní vody - řešení průsaků a odvodnění.  
13. Aplikace pro sypané hráze, studně, zářezy, štoly, drény.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kolář V., Patočka C., Bém J.: Hydraulika, SNTL, Praha, 1983



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Konstruktivní geometrie
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

RNDr. Iva Malechová, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je osvojení základních metod práce s geometrickými objekty trojrozměrného prostoru, které jsou
nezbytné pro zkoumání vlastností objektů v navazujících odborných předmětech. Proto je obsahem předmětu
identifikace, grafický a matematický popis křivek, ploch a těles. 
1. Geometrie a grafická komunikace ve stavební praxi 
2.-3. Kosoúhlé promítání jako speciální typ axonometrie 
4. Zvyšování názornosti zobrazení v grafických programech (osvětlení těles a skupin)
5.-6. Lineární perspektiva 
7. Křivky - parametrický popis, výpočet křivosti, oskulační kružnice, průvodní trojhran křivky 
8. Šroubovice - určení, zobrazení a analytický popis šroubovice a jejího průvodního trojhranu 
9. Šroubové a rotační plochy 
10. Kvadriky 
11. Rotační zborcený hyperboloid 
12. Hyperbolický paraboloid 
13. Aplikace ploch ve stavitelství, použití grafických programů v praxi

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2.
vydání, 2010
[2] Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Předlohy. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2.
vydání, 2011



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Matematika 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2P+3C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.RNDr. Ondřej Zindulka, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Integrální počet funkcí jedné reálné proměnné. 
2. Primitivní funkce, neurčitý integrál, integrační metody, integrace racionálních funkcí, per partes. 
3. Substituce, vybrané speciální substituce. 
4. Určitý integrál, per partes, substituce. 
5. Aplikace v geometrii a ve fyzice. 
6. Funkce více proměnných, definiční obor, vrstevnice, grafy. 
7. Parciální derivace, derivace ve směru, totální diferenciály. 
8. Implicitní funkce, derivování implicitních funkcí. Tečna a normála ke grafu křivky, tečná rovina a normála ke
grafu plochy. 
9. Extrémy lokální, vázané, globální. 
10. Obyčejné diferenciální rovnice, separace proměnných. 
11. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu, Cauchyovy úlohy. 
12. Integrální počet funkcí dvou proměnných. Fubiniova věta. 
13. Věta o substituci, polární souřadnice.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Bubeník F.: Matematika 2, skriptum, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006
[2] O. Zindulka: Matematika 3, Vydavatelství ČVUT, 2007
[3] B. Budinský, J. Charvát: Matematika I, II, Vydavatelství ČVUT, 1999



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Cizí jazyk
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 2C hod. za týden 2 kreditů 2
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

PhDr. Svatava Boboková-Bartíková

Stručná anotace předmětu

V rámci tohoto předmětu se vyučují tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština. Kurzy se
zaměřují na zdokonalování všech jazykových dovedností. Důraz se klade na lexikálně-gramatické aspekty jazyka
pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kasíková S., Horká H., Nivenová R., Sedláková V.: English for Civil Engineering. 2012, Vydavatelství ČVUT
Praha.
[2] Hanáková H., Dressel J.: Deutsch im Bauwesen. 2004, Vydavatelství ČVUT Praha.
[3] Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de français pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture. 1999, VUT
Brno



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Pozemní stavby
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 7
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

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků
kladených na jednotlivé prvky.  
1. Základní třídění a vývoj konstrukcí pozemních staveb 
2. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systémy, prostorové působení.  
3.-4. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů) 
5.-6. Stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů,
železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů) 
7. Předsazené konstrukce 
8. Dilatační spáry v nosných systémech 
9. Konstrukce schodišť 
10. Spodní stavba 
11. Konstrukce základů 
12. Konstrukce zastřešení 
13. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb, výškové stavby,
superkonstrukce

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

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



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stavební mechanika 2
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

prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenty s výpočtem přetvoření staticky určitých i neurčitých konstrukcí užitím principu
virtuálních prací a s řešením vnitřních sil na staticky neurčitých konstrukcích silovou a deformační metodou.    
1. Princip virtuálních sil. 
2. Výpočet přetvoření konstrukcí s využitím principu virtuálních sil. 
3. Bettiho a Maxwellova věta, princip řešení konstrukcí silovou metodou. 
4. Řešení spojitých nosníků silovou metodou, třímomentová rovnice. 
5. Řešení rovinných rámů silovou metodou. 
6. Řešení staticky neurčitých příhradových konstrukcí silovou metodou. 
7. Redukční věta. 
8. Matice tuhosti prutu. 
9. Princip řešení staticky neurčitých konstrukcí deformační metodou (DM). 
10. Řešení spojitých nosníků DM, matice tuhosti konstrukce. 
11. Řešení rovinných rámů deformační metodou, zjednodušená DM. 
12. Rovinné rámy s posuvnými styčníky, obecná DM versus zjednodušená DM. 
13. Úvod do stanovení limitní únosnosti rovinných rámů a desek.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kufner V.,Kuklík P., Stavební mechanika 30, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
[2] Kuklík P., Blažek, V., Kufner, V., Stavební mechanika 40, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí
Typ předmětu povinný doporučený semestr 2
Rozsah studijního předmětu 3P+1C hod. za týden 4 kreditů 4
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Ladislav Satrapa, CSc., doc.Dr.Ing. Tomáš Dostál, doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., doc.Ing. Aleš Havlík,
CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Obsah vodohospodářského inženýrství, koncepce a hrozby ve vodním hospodářství, vodní stavby a jejich nutnost ve vodním
hospodářství, specifika vodních staveb. Úvod - vztah životního prostředí a vodního hospodářství, trvale udržitelný vývoj. 
2. Oběh vody v přírodě, klimatická a hydrologická data a jejich zpracování, hydrologická bilance, srážky, odtok vody z povodí,
srážko-odtokové procesy, návrhové hydrologické veličiny. 
3. Vodní toky, kategorizace přirozených toků, úpravy toků, provoz a správa vodních toků, protipovodňová ochrana. Půda +
Atmosféra - význam, důsledky znečištění, eroze, inverze, smog, eutrofizace. 
4. Odvodňování a závlahy - význam a použití dnes a dříve, malé vodní nádrže. 
5. Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody. Voda v ekosystému - význam, důsledky
znečištění, eutrofizace, klimatická změna. 
6. Odpadní vody, produkce, odvádění a čištění odpadních vod. 
7. Objekty a liniová vedení pro zásobování vodou a čištění odpadních vod. Krajina a její stabilita, vliv staveb na krajinu, krajinný
ráz, retence krajiny-význam pro vznik povodní. 
8. Minerální prameny, lázeňství, bazény, balneotechnika. 
9. Vodní stavby na tocích, zatížení vodních staveb, jezy a vodní cesty. Dopravní stavby a životní prostředí, Odpady, Hluk,
Energetika, obnovitelné zdroje energie. 
10. Přehrady a vodní elektrárny, základní popis, části stavby, požadavky na bezpečnost, využití vodní energie. 
11. Typy turbín a provozní schémata vodních elektráren, technologické a stavební části vodních elektráren. Ochrana přírody -
Legislativa ŽP, biodiverzita, ÚSES, EIA. 
12. Provoz vodních děl, sledování vodních děl, manipulační a provozní řády, operativní řízení a dispečink. 
13. Kritické situace na vodních dílech, poruchy a katastrofy, prevence a řešení kritických situací, hrozby při zvýšených průtocích
a suchu. Revitalizace vodních toků + Rekultivace krajiny - účel, postupy+příklady.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Dirner, V. a kol.: Ochrana životního prostředí, Praha: Ministerstvo životního prostředí, VŠB, Technická
univerzita Ostrava, 1997
[2] Rohon, P.- Říha, J.: Základy teorie životního prostředí, Praha, ČVUT, 1984 - 246 s.
[3] Kudrna, K. a kol.: Biosféra a lidstvo, Praha: Academia,1988 - 530 s.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Mechanizace staveb
Typ předmětu povinný doporučený semestr 3
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. Pavel Svoboda, CSc.

Stručná anotace předmětu

Předmět se zabývá problematikou mechanizace procesů a jejími stupni pro zajištění prací a dodávek pro pozemní a
inženýrské stavby. Seznámí se s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu
materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky a stroje a
zařízení pro dokončovací práce. Energetické stroje. Principy automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace
stavebních prací na životní prostředí. Návrh strojní sestavy pro danou činnost a její optimalizaci. Zajištění
bezpečnosti práce při použití stavební mechanizace. 
1. Úvod do problematiky 
2. Členění strojních mechanizmů 
3. Mechanizace procesů 
4. Stroje pro zemní a skalní práce 
5. Stroje pro inženýrské práce 
6. Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování betonu a malty 
7. Optimalizace strojní sestavy 
8. Stroje pro dopravu a manipulaci s materiálem 
9. Zvedací a montážní prostředky 
10. Automatizace a robotizace 
11. Stroje a zařízení pro dokončovací práce 
12. Údržba a opravy strojů 
13. Bezpečnost práce se stavební mechanizací

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání. Sobotáles, 1999, 298 s., ISBN
80-85920-61-1
[2] Vaněk, A.: Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví. 1. vydání. Sobotáles, 1995, 224 s., ISBN
80-85920-10-7
[3] Juríček, I.: Technológia pozemných staveb I. Alfa Bratislava, 1992
*Další aktuální studijní podkaldy dle doporučení přednášejícího: firemní literatura, odborné časopisy



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stavební fyzika
Typ předmětu povinný doporučený semestr 3
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., prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Stručná anotace předmětu

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

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

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



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Pružnost a pevnost
Typ předmětu povinný doporučený semestr 3
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Petr Fajman, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy mechaniky a jejich užitím při výpočtu napětí v konstrukci
a stability prutů.  
1. Základní předpoklady a základní rovnice teorie pružnosti.  
2. Předpoklady o přetvoření prutu (Bernoulliova-Navierova hypotéza) a jejich důsledky pro rozdělení deformace a
napětí.  
3. Momenty setrvačnosti a deviační momenty základních obrazců. 
4. Prostý tah a tlak,  
5. Prostý ohyb, šikmý ohyb, ohyb s tlakem. Jádro průřezu.  
6. Pružné a nepružné přetváření, plastický stav průřezu nosníku.   
7. Smyk za ohybu.  
8. Volné kroucení.  
9. Stabilita prutů, perfektní a imperfektní prut.  
10. Rovinná napjatost, rovinná deformace, hlavní napětí.  
11. Typologie stěn a desek. 
12. Základní předpoklady pro  řešení konstrukcí na počítači. 
13. Řešení konstrukcí na počítači s praktickými ukázkami.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Bittnarová J. a kol.: Pružnost a pevnost. Příklady, Ediční středisko ČVUT, Praha 2008 (dotisk)
[2] Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost, Ediční středisko ČVUT, Praha 2006 (dotisk)



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Geologie a mechanika zemin
Typ předmětu povinný doporučený semestr 3
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Stručná anotace předmětu

Geologický a geotechnický model prostředí. Základní geologické procesy. Kvartérní geologie, hydrogeologie.
Pevnostní a deformační vlastnosti zemin, aplikace. Význam geotechnických konstrukcí v geoenvironmentální
problematice.  
1. Význam geotechnických konstrukcí. Geologický a geotechnický model prostředí. 
2.-3. Geologické procesy - tektonika, magmatismus, metamorfismus, sedimenty, zvětrávání. 
4.-5. Strukturní geologie, hydrogeologie, svahové pohyby, kvartér. 
6. Petrografie. Regionální geologie České republiky. 
7. Zeminy jako nejpoužívanější stavební materiál, vznik zemin, partikulární povaha, vícefázový systém. 
8. Indexové vlastnosti zemin, plasticita, konzistence zemin, klasifikační systémy a jejich význam. 
9. Proudění vody zeminami. Princip efektivních napětí. Deformační charakteristiky, konsolidace zemin. 
10. Pevnost zemin, laboratorní a polní měření. 
11. Principy návrhu geotechnických konstrukcí - stabilita svahu, zemní tlaky. 
12. Mechanika plošných základů. Zhutňování zemin. 
13. Význam geotechnických konstrukcí v geoenvironmentální problematice.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Zeman O.: Petrografie a regionální geologie Českého masivu, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994
[2] Schütznerová, Schröfel: Geologie, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994
[3] Vaníček, I.: Mechanika zemin, Skripta FSV ČVUT, 2000



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dopravní stavby a územní plánování
Typ předmětu povinný doporučený semestr 3
Rozsah studijního předmětu 5P+1C hod. za týden 6 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Ludvík Vébr, CSc., doc.Ing. Hana Krejčiříková, CSc., doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc.

Stručná anotace předmětu

1. Rozdělení dopravy, základní předpisy pro projektování a stavbu. Prostředí sídla-struktura kulturně-sociální aj. 
2. Návrhové prvky-rychlost, směrové a výškové prvky. Vztah sídla a krajiny, prostředí města,venkovské sídlo. 
3. Silniční trasa, zájmové území, zásady trasování, směrové oblouky. Proměny krajiny v historickém vývoji. 
4. Výškové řešení-návrhové podmínky, niveleta, výškový oblouk, klopení. Struktura města v historickém vývoji. 
5. Šířkové uspořádání, příčný řez, zemní těleso, odvodnění. Krajina a vesnické osídlení -  tendence a problémy. 
6. Vozovka - rozdělení, funkce a materiály, návrh. Současné město - regenerace a přestavba,revitalizace aj. 
7. Křižovatky na PK. Místní komunikace a dopravní plochy. Hodnoty zástavby a  urbanistické struktury, sídel. 
8. Dopravní zklidňování na MK. Územní plánování - cíle a principy. 
9. Charakteristiky kolejové dopravy, výškové a směrové vedení železničních tratí a MKD. Nástroje územního
plánování a ÚP procesy. 
10. Příčné uspořádání, trasa v terénu a ve městě. Krajina, ekologie a udržitelnost rozvoje v nástrojích ÚP. 
11. Kolejové tratě, vysokorychlostní doprava, MHD. Hodnocení udržitelnosti rozvoje v ÚP, SEA, EIA. 
12. Geodetické podklady, ekologické aspekty staveb. Technická infrastruktura ve funkčnosti sídel a v udržitelnosti. 
13. Opakování, rezerva.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004.
[2] Krejčiříková H.: Železniční stavby, ČVUT, 2011.
[3] Gehl, J.: Život mezi budovami. Nadace Partnerství, 2000.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technologie staveb 1
Typ předmětu povinný doporučený semestr 4
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Naučit studenty základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí, dále je
seznámit se základními pomocnými konstrukcemi (pažení, bednění, lešení). 
1. Rozdělení procesů, účastníci výstavby.  
2. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek.  
3. Provádění vykopávek, strojní sestavy, postupová schémata.  
4. Pažení, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, odvodnění 
5. Výstavba inženýrských sítí. 
6. Bednění tradiční a systémová.  
7. Nasazení bednění, záběry , zásady dimenzování 
8. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. 
9. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. 
10. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky.  
11. Montážní práce, metody montáže,  
12. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi 
13. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Ladra,J.,Pospíchal,V.: Technologie staveb - Zemní práce, výstavba sítí, ČVUT Praha 2002
[2] Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha 2001
[3] Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Ekonomika a management
Typ předmětu povinný doporučený semestr 4
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., doc.Dr.Ing. Václav Liška

Stručná anotace předmětu

1. Základní ekonomické pojmy a souvislosti. Obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. 
2. Teorie mezního užitku a spotřebitelské volby. Rovnováha spotřebitele, substituční a důchodový efekt. 
3. Problematika nákladů, výnosů a rovnováha  firmy při volbě mezi vstupy. Rozbory fixních a variabilních nákladů  
4. Jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů, inflace, nezaměstnanost, světová ekonomika. 
5. Klasifikace stavební produkce, Veřejné příjmy, daně. Účastníci výstavby.  
6. Stavebnictví v ČR-základní přehled, trh, stavební zákon. Smlouva o dílo. 
7. Podnikání ve stavebnictví. Management stavebního podniku (organizační struktury, organizační útvary
stavebního podniku, bezpečnostní management, rozhodování, podnikatelský záměr) 
8. Základy účetnictví, controlling, rizika, EMS, marketing stavebního podniku, SWOT analýza. 
9. Nabídková příprava dodavatele (zadávací dokumentace, struktura nabídky, nabídkové ceny ve stavebnictví),
výrobní příprava dodavatele. 
10. FIDIC, inženýring, ISO normy, PPP projekty, řízení zhotovování stavby, operativní plán, stavbyvedoucí,
stavební deník, TDI, předání a převzetí stavby. 
11. Kalkulace nákladů, odměňování. 
12. Rozpočtování, cena stavební produkce, cena projekčních prací. 
13. Časové plánování, harmonogram, cyklogram, síťové grafy. Analýza zdrojů. Logistika

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Nosné konstrukce
Typ předmětu povinný doporučený semestr 4
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. František Wald, CSc., doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Stručná anotace předmětu

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných konstrukcí z jednotlivých materiálů včetně odlišností
vzhledem k jejich specifickým vlastnostem.   
1. Základní vlastnosti a statické působení nosných prvků a konstrukcí z jednotlivých materiálů, historický vývoj,
příklady realizací  
2. Technologie výroby a vlastnosti konstrukčních materiálů (ocel, beton, zdivo, dřevo)  
3. Zkoušení materiálových vlastností, kontrola jakosti  
4. Konstrukční zásady, detaily, provádění konstrukcí  
5. Zásady navrhování nosných konstrukcí, návrhové metody, podmínky spolehlivosti  
6. Zatížení - terminologie, členění, zásady výpočtu  
7. Stanovení návrhových hodnot zatížení, příklady pro základní prvky a konstrukce  
8. Ověření únosnosti konstrukčních prvků pro základní způsoby namáhání - tah, tlak  
9. Ověření únosnosti konstrukčních prvků pro základní způsoby namáhání - ohyb  
10. Ověření únosnosti konstrukčních prvků pro základní způsoby namáhání - smyk, kombinace namáhání  
11. Mezní stavy použitelnosti - zásady, zjednodušené metody posouzení  
12. Statická část projektové dokumentace, výkresy  
13. Současné konstrukce, vývoj nových materiálů a využití, recyklace, udržitelná výstavba

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Studnička J., Holický M., Marková J., Ocelové konstrukce 2, Zatížení ČVUT v Praze, 2011, 138 s.
[2] Procházka J., Vašková J., Kohoutková A., Krátký J., Štěpánek P.,Navrhování betonových konstrukcí, Praha,
Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. 316 s. ISBN 80-903807-1-9
[3] Studnička J., Ocelové konstrukce 1, ČVUT v Praze, 2011, 146 s.



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

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

nejsou

Vyučující

Ing. Jan Kos, CSc.

Stručná anotace předmětu

Zakládání staveb je aplikační disciplínou navazující na předmět Geologie a Mechanika zemin. 
1.-2. Zakládání staveb jako nauka o stavbě a návrhu základových konstrukcí. Přehled témat. Ukázky realizací,
poruch a sanací. Význam pro stavební praxi. Eurokód 7. 
3. Druhy stavebních jam. Pažení a těsnění stavebních jam - rozdělení. Stabilita svahovaných jam. Odvodňování. 
4. Pažicí konstrukce I. Rozdělení, konstrukční prvky a zásady navrhování.  
5. Pažicí konstrukce II. Záporové pažení. Štětové stěny. Podzemní stěny. Pilotové stěny. 
6. Pažicí konstrukce III. Vybrané metody návrhu a posuzování pažení. 
7. Základové konstrukce - rozdělení. Plošné základy I. Typy základových prvků. Zásady navrhování dle EC 7. 
8. Plošné základy II. Návrhy vybraných typů plošných základů, mezní stavy. 
9. Hlubinné základy I. Rozdělení a charakteristiky typů. Piloty - přehled technologií. 
10. Hlubinné základy II. Návrh pilot. Výpočty. Zatěžovací křivka piloty. 
11. Opěrné konstrukce. Druhy konstrukcí. Zásady navrhování - výpočty. 
12. Zlepšování vlastností základových půd. Vybrané metody.  
13. Speciální metody v zakládání - přehled. Injektáže.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Mechanika zemin a zakládání staveb. Lamboj,L.-Štěpánek,Z. Skripta ČVUT, Praha 2008. ISBN
978-80-01-03094-3.
[2] Zakládání staveb. Turček,P. a kol. JAGA, Bratislava 2005. ISBN 80-8076-023-3.
[3] Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. ČSN EN 1997-1 (73 1000). ČNI,
Praha 2006.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stavební geodézie
Typ předmětu povinný doporučený semestr 4
Rozsah studijního předmětu 2P+3L hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy stavební geodézie tak, aby posluchač v praxi byl schopen na
odborné úrovni komunikovat s geodety a případně řešit jednoduché geodetické úlohy. 
1. Úvod do geodézie: Geodézie. Stavební geodézie. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. 
2. Bodová pole a základní souřadnicové výpočty. Účelové sítě - význam, tvorba. 
3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě. Plánování přesnosti.  
4. Určování úhlů a délek. Základní pojmy,teodolity, pásmo, elektrooptické měření délek. 
5. Určování výšek: Druhy výšek, převýšení. Základní metody určování výšek.  
6. Účelové mapování, zaměření a dokumentace skutečného provedení budov. Polohopis a výškopis. 
7. Další geodetické metody a výpočty: Laserové skenování, fotogrammetrie, určování ploch a objemů, DMT -
digitální model terénu. 
8. Globální navigační satelitní systémy, řízení strojů - princip, využití. 
9.-10. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy. 
11. Kartografie, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 
12. Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. 
13. Moderní metody určování prostorových dat.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007
[2] Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998 (2000)
[3] Pospíšil, J. - Štroner M.: Stavební geodézie - Doplňkové skriptum pro obor A. ČVUT Praha 2010



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kompletační konstrukce
Typ předmětu povinný doporučený semestr 5
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Stručná anotace předmětu

Konstrukční zásady návrhu  střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků:
stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i
recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na
uvedené požadavky a dané okrajové podmínky.  Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě
teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu
zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů. 
1. Obalové konstrukce - funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, normy a předpisy. 
2. Jednoplášťové ploché střechy - principy návrhu, stavebně fyzikální analýza, materiálové a konstrukční varianty, konstrukční
detaily.
3. Dvouplášťové a lehké ploché střechy - materiálové a konstrukčně skladebné varianty  -  konstrukční detaily. 
4. Provozní a zelené střechy - stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně varianty - konstrukční detaily. 
5. Šikmé střechy - principy návrhu šikmých a strmých střešních skladeb - řešení dodatečného zateplení podkroví.
6. Šikmé střechy -Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů šikmých i strmých střech. 
7. Teorie tvorby otvorových výplní - funkční a připojovací spára - předpoklady pro zachování vlastností v zabudovaném stavu. 
8. Teorie tvorby otvorových výplní - Zasklívací spára a zasklívací jednotky -druhy skel, základy tvorby zasklívacích spár, clonící
elementy, větrací mřížky. 
9. Zateplovací systémy - kontaktní - konstrukční principy a zásady navrhování. 
10. Zateplovací systémy - konstrukční řešení dvouplášťových zateplovacích systémů materiálové a konstrukčních varianty.
11. Podlahy -  funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení,  základní detaily. 
12. Podhledy, příčky -  funkční požadavky na konstrukční tvorbu, materiálové řešení,  základní detaily. 
13. Praktické ukázky - životnost, interakce materiálů, rozbor vad a poruch.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005
[2] Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2.
[3] Hájek V., Novák L., Šmejcký J.: KPS 30 - Kompletační konstrukce, ČVUT, Praha 1996



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Realizace betonových a zděných konstrukcí
Typ předmětu povinný doporučený semestr 5
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Výuka navazuje na předmět Nosné konstrukce, obsahuje základy navrhování, vyztužování a  provádění prvků
betonových a zděných konstrukcí.  
1. Konstrukční systémy betonových budov, principy navrhování, zásady provádění 
2. Stropní konstrukce - klasifikace, desky jednosměrně pnuté, vylehčování desek, vyztužení, vliv otvorů 
3. Desky po obvodě podepřené - zjednodušené postupy navrhování, vyztužování, vliv uložení 
4. Desky lokálně podepřené - zjednodušené metody výpočtu, protlačení, vyztužování 
5. Rámové konstrukce - typy, vliv ztužení, zjednodušené způsoby výpočtu, vyztužování, postup provádění 
6. Výškové stavby, systémy pro ztužení objektu, ztužující stěny 
7. Schodiště - typy, zjednodušené postupy výpočtu, vyztužování, postupy při provádění, aplikace speciálních prvků
např. pro přerušení akustických mostů 
8. Základové konstrukce - typy, postupy návrhu, vyztužování 
9. Opěrné stěny, suterénní stěny 
10. Specifika návrhu prefabrikovaných a spřažených konstrukcí 
11. Zděné konstrukce - vlastnosti jednotlivých typů zdiva, zjednodušené a empirické metody návrhu svislých prvků 
12. Zděné konstrukce - systémy zděných objektů a prefamonolitických stropních konstrukcí, včetně dalších prvků
systému (překlady ap.) 
13. Vyztužené zdivo - principy, provádění

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Procházka J. a kol.: Betonové stropní konstrukce, ČVUT v Praze, vyjde 2013
[2] Procházka J., Kohoutková A., Vašková J.: Příklady navrhování betonových konstrukcí 1, ČVUT v Praze, ss.
145, ISBN 978-80-01-03675-4
[3] Košatka P.: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1, ČVUT v Praze, 2008, ss. 116, ISBN 978-80-0104-210-6



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Realizace ocelových a dřevěných konstrukcí
Typ předmětu povinný doporučený semestr 5
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Dr.Ing. Jakub Dolejš

Stručná anotace předmětu

V předmětu RODK se rozšiřují znalosti získané v základním předmětu NOKO. Podrobně se probírají vlastnosti
materiálů (ocelí a dřeva), jejich výběr pro nosné konstrukce, spolehlivost návrhu nosných konstrukcí, stabilita a
únosnost tlačených celistvých a členěných prutů, stabilita nosníků při ohybu, kroucení prutů, spoje, zásady
navrhování spřažených nosníků. Rozšiřují se rovněž znalosti v oblasti navrhování patrových a vysokých budov,
průmyslových hal a zastřešení s velkými rozpony. 
1. Tažené a tlačené pruty, stabilita, vzpěrná únosnost 
2. Boulení ocelových průřezů 4. třídy, členěné pruty. 
3. Ohýbané nosníky, stabilita za ohybu.  
4. Kroucení, kombinace namáhání, spoje ocelových a dřevěných prvků. 
5. Spřažené konstrukce. 
6. Patrové budovy, stropy. 
7. Sloupy, kotvení, ztužidla budov. 
8. Vysoké budovy. 
9. Halové stavby, vaznice. 
10. Střešní ztužení haly, vetknuté patky, ztužení stěn. 
11. Konstrukce stěn hal, jeřáby. 
12. Dřevostavby - sloupkové konstrukce, příhradové vazníky, rámy, oblouky. 
13. Velkorozponové haly.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Macháček, J. - Studnička, J., Ocelové konstrukce 2, 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 152 s. ISBN
80-01-03174-8.
[2] Studnička, J., Ocelové konstrukce - Normy, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. 55 s. ISBN
978-80-01-03930-4.
[3] Kuklík, P. - Kuklíková, A. - Mikeš, K., Dřevěné konstrukce 1 Cvičení, 1. vyd. Praha: ČVUT, 2008. 95 s. ISBN
978-80-01-03980-9.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Realizace pozemních komunikací
Typ předmětu povinný doporučený semestr 5
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Jan Valentin, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět má studenta seznámit s problematikou provádění staveb pozemních komunikací. Uvádí základní
předpoklady a požadavky pro běžné procesy výstavby konstrukce pozemních komunikací a členěn je do
následujících částí: 
1. Konstrukce vozovky, její základní rozdělení, funkce jednotlivých konstrukčních vrstev. Soustava technických
předpisů a norem uplatňovaných při realizaci pozemních komunikací. 
2. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Základní principy a přístupy při návrhu konstrukce. 
3. Požadavky na základní silniční stavební materiály - zeminy, kamenivo. 
4. Požadavky na základní silniční stavební materiály - asfalová pojiva, asfaltové emulze. 
5. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Silniční pláň a požadavky na ni. 
6. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. 
7. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. 
8. Asfaltové směsi hutněné a lité. Technologické zásady při výrobě, dopravě, pokládce a hutnění  asfaltových směsí,
včetně základních fází hutnění asfaltových směsí. 
9. Zásady návrhu asfaltových hutněných směsí. Uplatňované zkušební metody. Provádění kontroly kvality. 
10. Kryty z cementového betonu - provádění CB krytů, zásady pokládky, ošetřování spár a hotové betonové úpravy. 
11. Technologie a provádění recyklace vozovek (požadavky na recyklovaný mateirál, využitelnost, jednotlivé
technické postupy in-situ a in-plant). 
12. Provádění oprav vozovek (technologie lokálních oprav, technologie souvislých oprav, rekonstrukce).

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002
[2] Hanzík V.: Pokládka hutněných asfaltových směsí
[3] technické předpisy pro pozemní komunikace na www.pjpk.cz



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Výstavba vodních staveb
Typ předmětu povinný doporučený semestr 5
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Ladislav Satrapa, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a specifiky výstavby vodních staveb a procvičit na příkladech
některé výpočetní postupy a návrhové metody související se stavební praxí. Budou vyučovány metody a postupy
výstavby od zakládání až po dokončovací práce a speciální instalace a uvádění do provozu.      
1. Nároky vodních staveb na podloží: únosnost, stabilita, vodotěsnost.  
2. Skalní a neskalní podloží, postupy zakládání hydrotechnických staveb. 
3. Provádění, účel a rizika injektáží. Technologie a materiály injektáží. 
4. Provádění a materiály pro zemní násypy. 
5. Technologie výstavby masivních betonových a zděných konstrukcí. 
6. Provádění těsnění dilatačních a pracovních spár v betonových konstrukcích.    
7. Specifika výstavby konstrukcí a válcovaného betonu ve vodním stavitelství.  
8. Tradiční a umělé materiály ve vodním stavitelství, aplikace a omezení. 
9. Ocelové konstrukce pro vodní stavby. Koroze a protikorozní ochrana prvků vodních staveb.  
10. Zásady a postup výstavby v toku. Specifika bezpečnosti výstavby v kontaktu s vodou. 
11. Stavební práce v korytech a na hladinách vodních ploch. Havarijní plány, ZOV. 
12. Stavební práce s omezením nebo přerušením provozu vodních staveb, potápěčské práce. 
13. Účel a stavební řešení monitorovacích prvků pro období výstavby a provozu.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Broža V.: Nové materiály vodních staveb. Válcovaný beton v hydrotechnice, Vydavatel-ství ČVUT, Praha 1992
[2] Verfel,J.: Injektování a výstavba podzemních stěn, Bradlo, Bratislava 1992
[3] Broža V., Čihák F., Satrapa L.: Hydrotechnické stavby. ČSSI, Praha 1999



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Diagnostika staveb
Typ předmětu povinný doporučený semestr 6
Rozsah studijního předmětu 2P+2C hod. za týden 4 kreditů 5
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Stručná anotace předmětu

V rámci předmětu bude přehledně vysvětlena problematika diagnostiky pozemních a inženýrských staveb. Budou
detailně popsány prostředky, vhodné k diagnostice. Bude vysvětlena problematika destruktivních a nedestruktivních
metod diagnostiky, experimentálního vyšetřování, kvality a jakosti realizace pozemních a inženýrských staveb. 
1. Úvod do diagnostiky staveb a konstrukcí 
2. Prostředky diagnostiky 
3. Destruktivní metody diagnostiky 
4. Destruktivní metody diagnostiky - pokračování 
5. Nedestruktivní metody diagnostiky 
6. Nedestruktivní metody diagnostiky - pokračování 
7. Experimentální vyšetřování a pasportizace pozemních staveb 
8. Experimentální vyšetřování a diagnostika mostních staveb 
9. Statické zatěžovací zkoušky konstrukcí 
10. Dynamické zatěžovací zkoušky konstrukcí 
11. Kvalita a jakost v realizaci konstrukcí 
12. Příklady diagnostiky pozemních staveb 
13. Příklady diagnostiky inženýrských staveb

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kopec, B. a kol.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Akademické nakladatelství, Brno, 2008
[2] Allen, E. and Iano, J: Fundamentals of Building Construction Materials and Methods, Willey and Sons, New
York, 2009
[3] Černý, R. a Konvalinka, P. : Complex System of methods for Directed Design and Assessment of Functional
Properties of Building Materials, CTU in Prague, 2010



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Rekonstrukce a modernizace budov
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 6
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Iva Broukalová, Ph.D., doc.Ing. Eva Burgetová, CSc., Ing. Jan Salák, CSc.

Stručná anotace předmětu

Předmět je zaměřen na rekonstrukce budov - týká se průzkumu, příčin a řešení vad a poruch nosných konstrukcí i
ochrany proti vlhkosti  
1. Diagnostika staveb: stavebně-technický a stavebně-historický průzkum,hodnocení stavu,dokumentace 
2. Používané materiály a postupy rekonstrukcí a modernizací budov. Vývoj v oblasti předpisů a norem 
3. Ochrana staveb proti vlhkosti: transport vlhkosti, příčiny poruch, diagnostika, předpisy 
4. Sanace objektů se zvýšenou vlhkostí: historické i současné technologie, sanace vlhkého zdiva 
5. Přehled nosných konstrukcí z hlediska historického vývoje. Vlastnosti materiálů-zkoušení 
6. Příčiny poruch nosných prvků a konstrukcí - průzkum, příklady poruch a řešení 
7. Zesilování betonových prvků a konstrukcí - návrh a provádění 
8. Zesilování zdiva - postup návrhu a provádění   
9. Zajištění stability a nosné funkce konstrukcí a konstrukčních prvků ocelových a dřevěných 
10. Provádění základních způsobů zesilování změnou statického schématu konstrukce 
11. Zesilování prvků namáhaných tahem,tlakem,ohybem,smykem a kroucením, zesilování styčníků a přípojů 
12. Zvýšení únosnosti základů - varianty, zlepšování zemin, injektáže 
13. Mikropiloty - technologie, návrh. Zajištění okolních základů při pažení stavebních jam

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Witzany,J. - Wasserbauer,R. - Čejka,T. - Zigler,R.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce Praha:Česká
technika - ČVUT,2010. 458s. ISBN 978-80-01-04488-9.
[2] Vašek, M.: Havárie, poruchy a rekonstrukce, Grada Publishinga.s., 192s., 2011, ISBN 978-80-247-3526-9
[3] Vaněk, T.: Rekonstrukce staveb, SNTL Praha 1989, 312s., ISBN 80-03-00063-7



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technická zařízení budov
Typ předmětu povinný doporučený semestr 6
Rozsah studijního předmětu 4P+2C hod. za týden 6 kreditů 7
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

Úvodní kurs do problematiky technických zařízení budov se zaměřením na zdravotní techniku,vytápění a větrání 
budov určený pro studenty bakalářského studijního programu zaměřeného na přímé uplatnění v praxi v oboru
stavitelství. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy
navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění,otopných
zdrojů a vzduchotechniky. 
1. Typologie, zařizovací předměty, vnější kanalizace 
2. Vnitřní kanalizace, odstraňování odpadních vod, přečerpávání, ochrana proti vzduté vodě 
3. Systémy vnějšího vodovodu, přípojky, bilance potřeby vody 
4. Vnitřní systémy vodovodů, požární vodovody, vnější plynovody 
5. Plynovodní přípojky, bilance potřeby plynu, vnitřní systémy plynovodu, odvody spalin 
6. Vnitřní klima v budovách, výpočet tepelných bilancí, vytápění místností, návrh otopných těles 
7. Otopné soustavy 
8. Zdroje tepla - kotelny 
9. Zdroje tepla - elektrické vytápění, systém dálkového vytápění,obnovitelné zdroje energie 
10. Příprava teplé vody - varianty a možnosti řešení, návrh přípravy TV 
11. Základní parametry větracího vzduchu, základní aplikace pro výpočet větracího vzduchu 
12. Bytové větrání - principy řešení a varianty aplikací 
13. Základy vzduchotechnických a klimatizačních soustav

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kabele a kol. : Energetické a ekologické systémy budov 1 ČVUT 2009
[2] Kabele a kol.: Technická zařízení budov - Vytápění - podklady pro projekty ČVUT 2013
[3] Papež,Vyoralová,Marková,Garlík, Jokl: Energetické a ekologické systémy budov 2.   Vzduchotechnika,
chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení. ČVUT 2007



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Realizace a provoz mostů
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 6
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Tomáš Rotter, CSc.

Stručná anotace předmětu

Seznámení s problematikou navrhování a realizace betonových, ocelových a ocelobetonových mostních konstrukcí.
Základní terminologie, konstrukční systémy, technologie výstavby.   Cvičení - návrh silničního trámového
předpjatého betonového, nebo spřaženého ocelobetonového mostu  
1. Úvod, historie mostního stavitelství, názvosloví, zásady dispozičního a materiálového řešení mostních objektů 
2. Hlavní části mostů, rozdělení mostních konstrukcí, estetika mostů 
3. Spodní stavba 
4. Prostorová úprava a zatížení mostů 
5. Zásady navrhování 
6. Mostní svršek, mostovka, mostní vybavení, ložiska a mostní závěry 
7. Hlavní typy betonových mostů 
8. Hlavní typy ocelových a ocelobetonových mostů 
9. Technologie výstavby a montáže betonových mostů 
10. Technologie výstavby a montáže ocelových a ocelobetonových mostů 
11. Mostní provizoria, zatěžovací zkoušky, diagnostika mostů, zatížitelnost mostů 
12. Rekonstrukce a zesilování mostů 
13. Materiály - požadavky pro zajištění jakosti a trvanlivosti konstrukcí, předpisy pro navrhování a realizaci
mostních objektů, dokumentace mostních objektů

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Rotter T., Studnička J.: Ocelové mosty, ČVUT Praha, 2006
[2] Janda L., Kleisner Z., Zvara J.: Betonové mosty, SNTL, Praha 1988
[3] Betonové mosty 2: V.Hrdoušek a kolektiv, ČVUT Praha, 2005



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Realizace kolejových staveb
Typ předmětu povinný doporučený semestr 6
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Petr Břešťovský

Stručná anotace předmětu

Předmět slouží k přípravě studenta pro práci na kolejových stavbách, včetně metra a tramvajových tratí. Student
získá znalosti o malé a velké mechanizaci, o postupech výstavby celé železniční konstrukce a bude schopen řídit
tyto práce na stavbě.  
1. Všeobecný přehled o stavbě železniční tratě, názvosloví, materiály, vytvoření příčného řezu a situace (čtení ve
výkresech). 
2. Legislativa - zákon o drahách, bezpečnost práce aj., přípravné práce před zahájením stavby 
3. Železniční spodek - konstrukční vrstva, zemní těleso, odvodnění - principy a technologické postupy. 
4. Umělé stavby - technologie stavby železniční tratě v návaznosti na mosty, tunely, propustky. 
5. Zřizování a údržba stykové a bezstykové koleje. 
6. GPK - údržba, vady, odstranění vad. 
7. Údržba železničních tratí při běžném provozu. 
8. Stroje a mechanizace při pracích se snášením kolejového roštu - železniční svršek.  
9. Stroje a mechanizace při pracích se snášením kolejového roštu - železniční spodek.  
10. Stroje a mechanizace pro kontinuální výměnu železničního svršku a spodku.  
11. Technologie a výstavba tramvajových tratí.  
12. Technologie a výstavba metra.  
13. Exkurze

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Krejčiříková Hana: Železniční stavby 2, 1. vyd. Praha, vydavatelství ČVUT, 2011, 143 s.
[2] Lothar Marx: Oberbaumaschinen für Eisenbahninfrastruktur. 2007. DVV Media Group, Hamburg. ISBN
978-3-7771-0381-5
[3] Bado Peter, Jelínek Václav: Speciální drážní vozidla, 2012, ALHA, 368 s., ISBN 978-80-260-2036-3



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Hydromeliorační stavby
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 6
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět shrnuje poznatky týkající se aplikované vědy o půdě, proudění vody porézním prostředím a stavbách s tím
přímo souvisejících: závlahách, odvodnění a malých vodních nádržích
1. Vznik a vývoj půd, fyzikální charakteristiky půd
2. Systematika, klasifikace a bonitace půd 
3. Hydrostatika a kapilarita půdní vody 
4. Hydrodynamika půdní a podzemní vody 
5. Přehled hydromelioračních staveb, Základy legislativy a standardizace v oblasti hydromelioračních staveb
6. Specifika v projektování a realizaci hydromelioračních staveb
7. Typy závlah a jejich navrhování
8. Realizace závlahových soustav v krajině a automatizovaných závlahových systémů
9. Odvodnění zemědělských půd - specifika realizace
10. Odvodnění základových konstrukcí a staveb - specifika realizace
11. Realizace úprav malých vodních toků a jejich revitalizace
12. Zakládání a výstavba poldrů, suchých nádrží a malých vodních nádrží
13. Základní principy odbahnění a údržby malých vodních nádrží

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kutílek, M., Kuráž, V., Císlerová, M. Hydropedologie, skriptum ČVUT 1994
[2] Kulhavý F., Kulhavý, Z. Navrhování hydromelioračních staveb, ČKAIT 2008,
[3] Holý, M. a kol., 1982: Odvodňovací stavby, SNTL/ALFA



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Vodovody a kanalizace
Typ předmětu povinný doporučený semestr 6
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Úvod - obory zájmu, zásobování vodou i kanalizace, obecná rizika a potřeba 
2. Pitná voda, zdroje vody, způsoby jímání, úprava vody 
3. Koncepce zásobování spotřební vodou, vodárenské soustavy,  
4. Vodárna exkurze 
5. Stokové sítě, koncepce odkanalizování sídlištních celků, soustavy a systémy stokových sítí 
6. Výpočtové metody navrhování stokových sítí, směrové a výškové řešení, průzkum a měření na stokové síti 
7. Materiál a konstrukce stok, objekty na stokové síti - šachty, spadiště, skluzy, odlehčovací komory a separátory 
8. Exkurze stoka - odlehčovací komora 
9. Historie čištění odpadních vod, možnosti čištění 
10. Malé ČOV, přírodní způsoby čištění 
11. Velké ČOV - mechanická část ČOV 
12. Velké ČOV - biologické a terciální čištění 
13. ČOV exkurze

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] V. Krejčí a kol.: Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8, 2002
[2] Městské inženýrství I,II Petr Šrytr a kol. Academia 1999
[3] Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002)



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Projekt
Typ předmětu povinný doporučený semestr 7
Rozsah studijního předmětu 5C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení kz Forma výuky cvičení
Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

--

Stručná anotace předmětu

Obsahem předmětu je samostatná práce zaměřená převážně na oblast realizace staveb a technologii. Podle
zvoleného zaměření studenta jsou projekty realizovány na odborných katedrách především ve třech oblastech -
pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Technologie staveb 2
Typ předmětu povinný doporučený semestr 7
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Stručná anotace předmětu

Základním cílem výuky je naučit studenty zásady projektové přípravy staveb, analýzy projektové dokumentace a
realizace stavebních procesů vnitřních a dokončovacích prací vč. sledování bezpečnostních, environmentálních a
jakostních požadavků na daný proces, seznámit studenty s požadavky na mechanizaci a zařízení staveniště pro
jednotlivé fáze stavění. Součástí každého procesu je analýza projektové dokumentace vč. analýzy technologických
postupů s alokací rizik - fotodokumentace, video  
1. Výstavbový projekt, účastníci výstavby, pracovní náplň stavbyvedoucího, dílovedoucího z hlediska analýzy PD a
sledování jakostních požadavků na řešený proces  
2. Práce technického dozoru stavebníka a autorského dozoru  
3. Střešní plášť - střešní souvrství šikmých a plochých střech  
4. Klempířské konstrukce, střešní krytiny  
5. Příčky zděné, monolitické, montované  
6. Komíny jednovrstvé, vícevrstvé, přetlakové, společné  
7. Vnitřní rozvody instalací - kanalizace, vodovod, plynovod, otopné soustavy, vzduchotechnická zařízení,
elektrická vedení silová a sdělovací  
8. Úpravy povrchů vnitřních a vnějších - omítkové systémy, sanační systémy  
9. Úpravy povrchů vnitřních a vnějších - zateplovací systémy, obklady  
10. Podlahová souvrství - podkladní vrstvy podlah  
11. Podlahová souvrství - nášlapné vrstvy podlah  
12. Fasádní pláště  
13. Kotevní techniky a kompletační dokončovací práce

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce I, STU Bratislava 2002
[2] Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce II, STU Bratislava 2004
[3] Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimed. učebnice, FSv ČVUT Praha 2008



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Požární bezpečnost
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 7
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Ing. Radek Štefan

Stručná anotace předmětu

1. Požadavky na stavby z hlediska požární odolnosti - historie a současnost, předpisy 
2. Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru 
3. Hodnocení požární odolnosti, vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách  
4. Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru, návrh podle tabulek   
5. Zjednodušené a pokročilé výpočtové metody, účinky požáru na prvky z vysokopevnostního betonu 
6. Hodnocení požární odolnosti zděných konstrukcí, vlastnosti zdiva při zvýšených teplotách 
7. Návrhové postupy při zjišťování požární odolnosti zděných stěn a pilířů 
8. Požární terminologie, požární zatížení, požární kodex, třídy reakce na oheň, stupeň požární bezpečnosti 
9. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich ochrana proti požáru 
10. Únikové cesty 
11. Požárně nebezpečný prostor, odstupové vzdálenosti 
12. Zařízení pro protipožární zásah 
13. Požárně bezpečnostní zařízení

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Procházka, J., Štefan. R., Vašková, J.: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2010. ISBN 978-80-01-04613-5.
[2] Kupilík, V. Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze, 2009. ISBN
978-80-01-04291-5



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stavební management
Typ předmětu povinný doporučený semestr 7
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Stručná anotace předmětu

Přehled vybraných pojmů a souvislostí pro management projektu. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN
a ISO. Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. a související vyhlášky, Správní řád.  Zákon o veřejných
zakázkách. Informační systém o zadávání veřejných zakázek, účastnící zadávacího řízení; druhy zadávacího řízení; Zákon o
koncesních smlouvách, vedení rejstříku koncesních smluv. Smluvní management, smlouva o dílo, mandátní smlouva,
komisionářská smlouva, kupní smlouva, smlouva o sdružení, zakladatelská smlouva.  Stavba jako produkt výstavbového
projektu.. Finanční řízení projektu. Kritéria úspěšnosti projektu. Studie využitelnosti.   
1. Cíle, strategie, fáze a okolí výstavbového projektu a jeho navrhování, role managera projektu, zainteresované osoby. 
2. Řízení projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů.  
3. Právní rámec výstavbových projektů, investorská činnost. Zákon o územním plánování a stavebním řádu. 
4. Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. a související vyhlášky. 
5. Správní řád. Financování. Municipality, Zákon o veřejných zakázkách. Zákon o koncesních smlouvách. 
6. Studie využitelnosti. Metody vyhodnocení přijatelnosti projektu. 
7. Smluvní management. smlouva o dílo, mandátní smlouva, komisionářská smlouva, kupní smlouva, smlouva o sdružení,
zakladatelská smlouva.  
8. Řízení komunikace a organizace projektu. Obstarávání / Procurement. 
9. Controlling, změny a změnová řízení při realizaci. 
10. Hodnocení výstavbového projektu. 
11. Management rizik. 
12. Facility management, management bezpečnosti. 
13. Řízení kvality, environmentální management.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Prostějovská,Z ., Hačkajlová, L., Tománková, J. a kol.: Management výstavbových projektů ČVUT, Praha.
2008.
[2] Prostějovská, Z.: Finanční řízení a investování. ČVUT v Praze. 2006
[3] Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Konstrukce při provádění staveb
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 7
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc., Dr.Ing. Jakub Dolejš

Stručná anotace předmětu

Předmět navazuje na povinné předměty zaměřené na nosné konstrukce. Doplňuje je zejména v oblasti provádění
nosných konstrukcí včetně informací o návrhu a použití lešení, pažení, zdvihacích mechanismů, specifika návrhu a
provádění zděných, spřažených a montovaných betonových konstrukcí. Vysvětleny budou základní postupy
navrhování a konstrukční řešení prvků konstrukce i podpěr včetně detailů.Předmět obsahuje též partie z technologie
betonu- výrobu a kontrolu jakosti. 
1. Ocelové a dřevěné rámové konstrukce. 
2. Lešení - úvod, konstrukční zásady, materiál, zatížení, styčníky, prostorová tuhost, stabilita, návrh podle norem. 
3. Zdvihací mechanismy - výpočet zatížení, lana, detaily, pomocné přípravky - kleště, vahadlo. 
4. Hliníkové a nerezové konstrukce - úvod, materiál, svary, návrh, konstrukční zásady. 
5. Dočasné mostky, rampy, nájezdy - zatížení, návrh, zatížitelnost. 
6. Ocelové stožáry, věže, komíny - typy, statické chování. 
7. Nádrže, zásobníky, potrubí, lanové konstrukce. 
8. Zděné konstrukce - provádění, dočasné návrhové situace. 
9. Technologie betonu - specifikace betonu, požadavky, vlastnosti, výroba. 
10. Technologie betonu - zkoušení, kontrola jakosti. 
11. Betony speciálních vlastností - základní typy, vlastnosti, aplikace. 
12.-13. Betonové dílce, montované a spřažené konstrukce - manipulace, dočasné podpory, styky apod.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Eliášová, M. - Dolejš, J. - Mikeš, K. - Sokol, Z., Ocelové konstrukce 3 - Příklady, 1. vyd. Praha: Česká technika
- nakladatelství ČVUT, 2010. 100 s. ISBN 978-80-01-04516-9.
[2] Macháček, J. - Studnička, J.: Ocelové konstrukce 2, 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 152 s. ISBN
80-01-03174-8.
[3] Procházka, J. - Kohoutková, A. - Vašková,J.: Příklady navrhování betonových konstrukcí 1. Vydavatelství
ČVUT 2011, 145 s. ISBN 978-80-01-03675-4



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Inženýrská činnost v podzemí
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 7
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Jiří Barták, DrSc.

Stručná anotace předmětu

1. Geotechnický průzkum.  
2. Základní fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, technologické vlastnosti, 
3. Laboratorní a polní zkoušky hornin, 
4. Klasifikace hornin a horninového masivu. 
5. Svorníková vystroj.  
6. Ražení podzemních staveb a jejich vystrojování.  
7. Tunelovací metody - konvenční ražba, prstencové systémy, tunelovací stroje.  
8.-9. Jednoduché metody výpočtů v oblasti mechaniky hornin a podzemním stavitelství 
10.-11. Trhací práce - charakteristiky jednoduchých výbušnin. Elektrické rozněty, druhy elektrických rozbušek.
Použití při ražbě tunelů a v podzemních lomech. 
12. Injektáže, izolace.  
13. Požadavky na ukládání radioaktivního odpadu v podzemním úložišti, podzemní laboratoř, související
experimenty.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Barták J., Pruška J.: Podzemní stavby, ČVUT v Praze, 2011 ISBN 978-80-0104-789-7
[2] Pacovský, J. et all: Praktická cvičení v UEF Josef, Radix 2008, ISBN 978-80-01-04149-9.
[3] Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1997



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Speciální konstrukce dopravních staveb
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 7
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Dr.Ing. Jan Pruška, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Ing. Leoš Horníček Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Konstrukce pražcového podloží pro zvýšení únosnosti, stability a mrazuvzdornosti 
2. Speciální konstrukce železničního svršku, přechodové oblasti železničních mostů 
3. Zásady návrhu, výstavby a ošetření strmých svahů kolejových staveb  
4. Konstrukce kolejových staveb s pružnými a environmentálními prvky 
5. Zajištění portálových úseků dopravních tunelů -  zárubní a opěrné zdi, pažicí konstrukce  
6. Podzemní díla prováděná z povrchu - hloubené tunely a  přesypávané konstrukce  
7. Zásady návrhu a výstavby ražených liniových podzemních děl s nízkým nadložím. Opatření pro snížení vlivu
ražby na okolí. 
8. Technologický postup trhacích prací při ražení liniového podzemního díla a odstřelech na povrchu. Posouzení
seismických účinku trhacích prací. 
9. Příprava a provádění vysokých násypů a hlubokých zářezů. Nepříznivé geotechnické podmínky, neúnosné
podloží, poddolované území, variantní možnosti řešení.  
10. Geosyntetika při úpravách podloží a pro vyztužené zemní konstrukce. Příklady užití a nároky na provádění.
Výstavba vylehčených násypů. 
11. Opěrné konstrukce a zárubní zdi (monolitické, prefabrikované, gabionové), nepříznivé vlivy prostředí. 
12. Problémy a rizika při provádění a údržbě staveb s příklady poruch, nesprávného postupu při realizaci.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Krejčiříková H.: Železniční stavby 2, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04889-4.
[2] Barták J., Pruška J.: Podzemní stavby, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-0104-789-7
[3] Kaun, Miroslav a František Luxemburk. Pozemní komunikace 30. Vyd. 3., přeprac. Praha: ČVUT, 2002. 283 s.
ISBN 80-01-02486-5.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Realizace úprav koryt a objektů na vodních tocích
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 7
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Petr Sklenář Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Posluchači se seznámí s konceptem vodohospodářských úprav vodních toků. Zdůrazněny budou zejména podmínky
realizace technických uprav koryt vodních toků, závlahových a odvodňovacích kanálů, realizování přeložek koryt,
protipovodňových opatření, přírodě blízkých zásahů na degradovaných vodních tocích. Součástí cvičení bude
samostatná seminární práce na téma  "Problémy a závady na upraveném vodním toku".  
1. Funkční potřeby a požadavky kladené na úpravu koryt toků; hlavní koncepce projektů úprav vodních toků. 
2. Požadavky kladené na použitý stavební materiál a zabudované konstrukční prvky, využití prefabrikace. 
3. Způsoby stabilizace břehů, pat svahů a dna koryta; způsoby opevňování koryt a zásady pro jejich provádění. 
4.-5. Metody zlepšování stability zemních těles, odvodňování stavebních výkopů a násypových těles;zabránění
zemní sufozi a erozi od proudící vody v korytě. 
6. Výsadba doprovodné a břehové vegetace a její ošetřování.  
7. Přeložky a protipovodňová opatření na vodních tocích. 
8. Revitalizace upravených a degradovaných vodních toků a specifika jejich realizace. 
9. Fáze a procesy při výstavbě liniových vodohospodářských staveb. 
10. Ochrana životního prostředí a krajiny při výstavbě, zajišťování a kontrola podmínek BOZP; platná legislativa a
její důsledky na proces výstavby, přehled souvisejících technických doporučení, směrnic a ostatních podkladů. 
11. Informativní a kontrolní  hydraulické, hydrologické a stabilitní výpočty při realizaci stavby. 
12. Nejčastější konstrukční chyby a závady při realizaci a provozování upravených toků a souvisejících objektů.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Raplík, M., Výbora P., Mareš, K. Úprava tokov. Alfa, Bratislva, 1989.
[2] The WES Stream Investigation and Streambank Stabilization Handbook, WES Vicksburg, Mississippi, 1997.
[3] Mareš K.: Úpravy toků (Navrhování koryt), vydavatelství ČVUT, Praha 1993.



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Sledování a bezpečnost vodních staveb
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 7
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Ing. Ladislav Satrapa, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty zásady aktivit vedoucích od procesu výstavby vodních staveb ke zkušebnímu
provozu a přechodu do běžného provozu. Dále budou rozvíjeny znalosti o vlivech návrhu, výstavby i provozu
vodních staveb na jejich spolehlivost a bezpečnosti. 
1. Vliv návrhu a výstavby vodních děl na jejich budoucí provoz 
2. Sledování stavby a rizika výstavby vodních staveb 
3. Typy vodních staveb z pohledu jejich sledování při výstavbě a provozu 
4. Zkušební provoz vodních staveb 
5. Sledování konstrukcí ze zemin za stavby a v provozu 
6. Sledování konstrukcí z betonu za stavby a provozu 
7. Sledování technologických prvků za stavby a v provozu  
8. Technickobezpečnostní dohled  
9. Spolehlivost a bezpečnost vodohospodářských děl 
10. Nahodilost a neurčitost v podmínkách provozu vodních staveb  
11. Poruchy v podloží a v konstrukcích vodních staveb  
12. Náprava poruch a řešení kritických situací za stavby a provozu vodních staveb 
13. Škody a rizika za provozu vodních děl.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Broža V., Haindl K., Patera A.: Provoz vodních děl. Skriptum ČVUT, Praha 1989
[2] Votruba L., Heřman J. a kolektiv: Spolehlivost vodohospodářských děl. Česká matice technická, Praha 1993,
ISBN 80-209-0251-1



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Organizace výstavby
Typ předmětu povinný doporučený semestr 8
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Stručná anotace předmětu

Cíl: Naučit studenty vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku pro jeho přípravu, řízení jeho realizace,
rekonstrukce a údržby, kontrolu kvality, minimalizaci vlivu stavební činnosti na životní prostředí a dodržování
BOZP  
1. Výstavba objektů a investičních celků, základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu.  
2. Prostorová, technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu 
3. Technologické etapy v objektech. Modelování stavební výroby, stavebně technol. projekt. 
4. Příprava a řízení výstavby investičních celků.  
5. Aplikace zásad provádění nesourodých investičních celků při výstavbě jaderných elektráren. 
6. Základní principy teorie proudového stavění, využití časoprostorových grafů.  
7. Modelování procesu výstavby pomocí síťových grafů, stavebně technologický síťový graf.  
8. Využití počítačů při modelování realizace staveb.  
9. Organizace výstavby, realizace stavby. Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor a jejich povinnosti. 
10. Navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. 
11. Kvalita, technologické postupy, kontrolní a zkušební plán, vady a nedodělky, proces neshod. 
12. Ochrana životního prostředí. Nakládání s odpady, environmentální plán, řešení havarijních stavů. 
13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, legislativa, rizika, plán BOZP

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice,  FSv ČVUT Praha 2008
[2] Jarský, Č. - Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003
[3] Neugebaur, Tomáš: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP, Praha:
Walter Kluwer ČR s.r.o., 2010, ISBN: 978-80-735



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Systémy TZB
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 8
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

prof.Ing. Karel Kabele, CSc.

Stručná anotace předmětu

Prohlubující kurs technických zařízení budov se zaměřením na zdravotní techniku,vytápění a větrání budov určený
pro studenty bakalářského studijního programu zaměřeného na přímé uplatnění v praxi v oboru stavitelství.
Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Pokročilé navrhování
systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění,otopných zdrojů a
vzduchotechniky. 
1. Dimenzování vnitřní kanalizace a přečerpávání odpadnách vod. Hydraulika potrubí. 
2. Podtlaková a přetlaková kanalizace, likvidace dešťových vod, domovní čistírny. � 
3. Bilanční výpočet potřeby vody, dimenzování vnitřního vodovodu. 
4. Návrh cirkulace teplé vody, kompenzace délkové teplotní roztažnosti potrubí, návrh domovní vodárny a
zasilovací stanice. 
5. Dimenzování plynovodu, návrh odvodu spalin. 
6. Dimenzování teplovodních otopnýcgh soustav. 
7. Regulace teplovodních otopných soustav. 
8. Návrh zdrojů tepla - přípojná hodnota,větrání kotelny,solární kolektory, tepelné čerpadlo, biomasa, návrh
pojistného a zabezpečovacího zařízení. 
9. Teorie vnitřního prostředí budov. 
10. Vlhký vzduch - h-x diagram, procesy úpravy vzduchu ve VZT zařízeních. 
11. Distribuce vzduchu, proudění v interiéru. 
12. Návrh vzduchotechnických zařízení, rozvodů a distribučních prvků. 
13. Zdroje a rozvody chladu.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Kabele a kol. : Energetické a ekologické systémy budov 1 ČVUT 2009
[2] Kabele a kol.: Technická zařízení budov - Vytápění - podklady pro projekty ČVUT 2013
[3] Papež,Vyoralová,Marková,Garlík, Jokl: Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení,
elektroinstalace, umělé osvětlení. ČVUT 2007



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Kalkulace a nabídky
Typ předmětu povinný doporučený semestr 8
Rozsah studijního předmětu 2P+3C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Organizace a normování práce v podniku. Metody studia práce, časové studie. Normování spotřeby práce.  
2. Spotřeba pracovních předmětů,  potřeba pracovních prostředků. Normativní základna ve stavebnictví. 
3. Odměňování práce.  
4. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů. Kalkulační metody a techniky.   
5. Dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje - dynamická a normativní metoda.  
6. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační vzorce
v software pro rozpočtování. 
7. Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen. Nákladový, poptávkový a konkurenční
princip tvorby ceny.  
8. Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, náklady životního cyklu (LCC)). 
9. Propočet celkových nákladů stavby, oceňovací podklady. 
10. Sestavení výkazu výměr, měření konstrukcí a prací. Podrobný položkový rozpočet, postup a pravidla sestavení,
oceňovací podklady. Specifikace v rozpočtu. 
11. Nabídka na stavební práce, ceny pro nabídková řízení. Vícepráce, méněpráce, dodatky k rozpočtu. 
12. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Legislativa v oblasti oceňování. 
13. Řízení a ovlivňování výše nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4.
[2] Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[3] Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Dopravní stavby ve městě
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 8
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

Ing. Bc. Lenka Štulíková, Ph.D., Ing. Michal Uhlík, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

1. Místní komunikace (MK) - specifika navrhování a provádění oproti komunikacím extravilánovým. Funkce a šířkové
uspořádání místních komunikací. 
2. Odvodňovací zařízení na místních komunikacích - návrh, stavba. Specifika odvodnění MK a zejména dlážděných vozovek.
Inženýrské sítě v prostoru MK, křížení, ochrana, přeložky. 
3. Konstrukce vozovky pro MK, specifika navrhování a provádění. Uplatnění dlážděných vozovek, asfaltové vozovky se
zvýšenou odolností proti trvalým deformacím, lité asfalty.  
4. Navrhování a provádění komunikací pro nemotoristickou dopravu (chodníky, pěší a cyklistické stezky). Obytné a pěší zóny ve
městě. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
5. Parkování ve městech - odstavné a parkovací plochy, jednotlivé a řadové garáže, hromadné garáže. 
6. Křižovatky ve městech. Navrhování světelně řízených a okružních křižovatek, přechody pro chodce a místa pro přecházení.
Dopravní značení. Osvětlení MK a speciálně přechodů. Negativní vlivy automobilové dopravy, možnosti jejich eliminace. 
7. Tramvajové tratě - základní technické požadavky na uspořádání tramvajových tatí (TT), stavba TT na samostatném tělese, na
sdruženém tělese, na zemním tělese jiné pozemní komunikace a na konstrukci umělé stavby. 
8. Zajištění geometrické polohy tramvajových tratí. 
9. Konstrukce tramvajových tratí, technologie a realizace výstavby, tramvajový svršek, tramvajový spodek, stavba tramvajových
křížení a křižovatek. 
10. Realizované systémy protihlukové a antivibrační ochrany v konstrukci tramvajových tratí. Ekologická opatření. 
11. Metro - zásady navrhování, stavba a rekonstrukce stávajících úseků. 
12. Prováděné úpravy v konstrukci kolejového svršku metra pro snížení šíření hluku a vibrací do okolí prostředí.  
13. Exkurze - praktické ukázky na realizaci stavby (rekonstrukce) městské kolejové dopravy, resp. městských komunikací.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Ježková J. a kol.: Dopravní stavby, ČVUT, Praha, 2006
[2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002
[3] Vuchic Vukan R.: Urban transit system and technology, John Wiley & Son, 2007



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Stavby krajinného inženýrství
Typ předmětu povinně volitelný doporučený semestr 8
Rozsah studijního předmětu 3P+2C hod. za týden 5 kreditů 6
Jiný způsob vyjádření rozsahu

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

nejsou

Vyučující

doc.Dr.Ing. Tomáš Dostál

Stručná anotace předmětu

Předmět shrnuje základy navrhování a realizace drobných staveb v oblasti tvorby krajiny, pozemkových úprav,
revitalizace povodí, ochrany před povrchovým odtokem a před erozí
1. Náplň disciplíny krajinného inženýrství, cíle a principy staveb, které zahrnuje
2. Základy legislativy v souvislosti s umísťováním a navrhováním drobných staveb krajinného inženýrství
3. Základy legislativy v oblasti pozemkových úprav a vodního hospodářství z hlediska realizace drobných staveb v
krajině
4. Specifika projektové dokumentace drobných staveb krajinného inženýrství
5. Specifika zakládání a realizace drobných staveb v krajině
6. Přehled staveb využívaných v rámci pozemkových úprav a ochrany a organizace povodí
7. Zakládání a realizace společných zařízení v pozemkových úpravách
8. Zakládání a realizace technických protierozních opatření
9. Zakládání a realizace běžných lesotechnických staveb
10. Zakládání a realizace hrazenářských prací na bystřinách
11. Revitalizace povodí a přehled typů opatření, specifika návrhů a realizace
12. Legislativní a projekční zásady navrhování vegetačního doprovodu a porostů v krajině
13. Technické způsoby zakládání porostů a jejich údržba

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] Janeček M. a kol.; Ochrana zemědělské půdy před erozí, ISV Praha, 2007
[2] Zuna J.; Hrazení bystřin, ČZU Praha, 2009
[3] Vrána K. a kol., Krajinné inženýrství; ČKAIT Praha, 2004



D -- Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Bakalářská práce
Typ předmětu povinný doporučený semestr 8
Rozsah studijního předmětu hod. za týden 10 kreditů 12
Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení z Forma výuky

Další požadavky na studenta

nejsou

Vyučující

--

Stručná anotace předmětu

Bakalářské práce jsou zadávány na odborných katedrách v oblastech podle zvoleného zaměření studenta - pozemní
stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby. Dílčí částí zadání je obvykle shrnutí problematiky z literatury a
dalších podkladů, ve vhodných případech může téma práce navazovat na práci studenta v předmětu Projekt
podrobným či alternativním řešením určité části, rozborem dílčího problému apod.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

nejsou

Studijní literatura a studijní pomůcky


