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1. Slovo děkana

Výuka stavitelství začala v praze před více než 300 lety, 
to je pro nás velký závazek. Dnes je Fakulta stavební 
počtem studentů největší fakultou v rámci českého 
vysokého učení technického v praze. Ve strukturovaném 
studiu nabízíme řadu bakalářských, magisterských a dok-
torských studijních programů, některé z nich jsou také 
realizovány v rámci konsorcií významných evropských 
univerzit. Umíme poskytnout výborné vzdělání zajištěné 
těmi nejlepšími odborníky ve svém oboru. současně 
dbáme o to, aby jméno fakulty znamenalo i do budoucna 
záruku kvalitního vzdělávání, neboť si velmi ceníme 
vynikající pověsti školy vybudované mnoha generacemi 
našich předchůdců. 

kromě výchovy a vzdělávání budoucích odborníků 
v oblasti architektury, stavitelství a geodézie je fakulta 
také pracovištěm, které propojuje špičkový výzkum 
s praxí, a tím přispívá k realizaci moderních technických 
řešení. Vážím si skutečnosti, že partnery fakulty jsou 
významné stavební firmy, které nabízejí našim studen-
tům exkurze, stáže či praxi a podporují jejich zahraniční 
studijní pobyty v rámci programu Erasmus či bilaterál-
ních dohod. U našich studentů a absolventů oceňují 
kombinaci solidního teoretického základu, odborných 
znalostí a tvůrčích schopností. o naše absolventy mají 
stálý zájem a nabízejí jim perspektivu zajímavého a kva-
litního zaměstnání. 

nejvíc mě však těší, že se fakulta stala místem působení 
řady tvůrčích osobností z mnoha oblastí. Jsem přesvěd-
čen, že záruka jejího budoucího rozvoje je založena 
na zkušenostech starších, nadšení mladších a na spolu-
práci akademických pracovníků a studentů. 

prof. Jiří Máca
děkan Fakulty stavební čVUt v praze
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2. Organizační schéma

2.1.  FSv čvuT se člení na:

 � katedry
 � děkanát
 � výzkumná pracoviště a zkušební laboratoř
 � účelová zařízení
 � výuková střediska

2.1.1.  katedry

11101 katedra matematiky 
11102 katedra fyziky 
11104 katedra jazyků 
11105 katedra společenských věd 
11122 katedra technologie staveb 
11123 katedra materiálového inženýrství a chemie 
11124 katedra konstrukcí pozemních staveb 
11125 katedra technických zařízení budov 
11126 katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
11127 katedra urbanismu a územního plánování 
11128 katedra inženýrské informatiky 
11129 katedra architektury 
11132 katedra mechaniky 
11133 katedra betonových a zděných konstrukcí 
11134 katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
11135 katedra geotechniky 
11136 katedra silničních staveb 
11137 katedra železničních staveb 
11141 katedra hydrauliky a hydrologie 
11142 katedra hydrotechniky 
11143 katedra hydromeliorací a krajinného 

inženýrství 
11144 katedra zdravotního a ekologického 

inženýrství 
11154 katedra speciální geodézie 
11155 katedra geomatiky

2.1.2.  Děkanát

oddělení a útvary děkanátu přímo 
řízené děkanem jsou: 

 � sekretariát děkana
 � referát znalecké činnosti

Vedoucí těchto oddělení a útvarů řídí, ustanovuje 
a odvolává děkan. 

oddělení a útvary děkanátu 
řízené tajemníkem jsou: 

 � sekretariát tajemníka 
 � osobní oddělení 
 � ekonomické oddělení 
 � oddělení práce a mzdy 
 � oddělení pro doplňkovou činnost 
 � oddělení technicko-provozních služeb
 � právní oddělení 
 � referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 � referát požární ochrany
 � správce hmotného majetku 

Vedoucí těchto oddělení a útvarů řídí a ustanovuje 
tajemník. 

oddělení a útvary děkanátu přímo 
řízené příslušnými proděkany jsou: 

 � studijní oddělení 
 � oddělení pro vědu a výzkum 
 � investiční oddělení 
 � zahraniční oddělení 
 � pr a marketing

Vedoucí těchto oddělení a útvarů řídí, ustanovuje 
a odvolává příslušný proděkan.

2.1.3.   Výzkumná pracoviště a zkušební 
laboratoř 

samostatná výzkumná pracoviště: 

11210 Experimentální centrum 
11220 Centrum experimentální geotechniky 
11250 Vodohospodářské experimentální centrum 

Výzkumná pracoviště při katedrách: 

 � Mikrobiologická chemická laboratoř při katedře 
konstrukcí pozemních staveb 
 � Výzkumná laboratoř silničních staveb při katedře 
silničních staveb 
 � Centrum udržitelné výstavby budov při katedře 
konstrukcí pozemních staveb 
 � Centrum nanotechnologií ve stavebnictví při 
katedrách mechaniky, fyziky a konstrukcí pozem-
ních staveb 
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 � Laboratoř transportních procesů v materiálech při 
katedře materiálového inženýrství a chemie

akreditovaná zkušební laboratoř koordinuje 
činnost těchto odborných laboratoří: 

 � odborná laboratoř stavebních materiálů 
 � odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 
 � odborná laboratoř stavební mechaniky 
 � odborná laboratoř betonových konstrukcí 
 � odborná laboratoř ocelových konstrukcí 
 � odborná laboratoř silničních staveb 
 � odborná laboratoř experimentálního centra 
 � odborná laboratoř centra experimentální geo-
techniky 

2.1.4.  Účelová zařízení: 

11375 Výpočetní a informační centrum 

2.1.5.  Výuková střediska: 

11810 Budova praha 
11841 Výukové středisko Mariánská 
11844 Výukové středisko telč

2.2.  Složení orgánů fakulty 

samosprávnými akademickými orgány Fsv jsou: 

 � děkan
 � akademický senát Fakulty stavební čVUt (as Fsv) 
 � Vědecká rada Fakulty stavební čVUt (Vr Fsv) 
 � Disciplinární komise Fakulty stavební čVUt 
(Dk Fsv) 

Dalším orgánem Fsv je: 

 � tajemník 

2.2.1.  Děkan Fsv čVUt 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

2.2.1.1.  Proděkani 

pro rozvoj a vnější vztahy, zástupce děkana
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

pro pedagogickou činnost
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

pro vědeckou a výzkumnou činnost
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák

pro zahraniční vztahy
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

pro výstavbu a investiční činnost
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

zástupci pedagogického proděkana 
pro studijní obory:

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. 
1. a 2. ročníky bakalářského studijního programu 
„stavební inženýrství“, bakalářský studijní program 
„stavitelství“, bakalářský a magisterský studijní 
obor „konstrukce pozemních staveb“, bakalářský 
a magisterský studijní obor „Building structures“, 
bakalářský studijní obor „požární bezpečnost staveb“, 
magisterský studijní obor „integrální bezpečnost 
staveb“, magisterský studijní obor „Materiálové 
inženýrství“, magisterský studijní obor „Budovy 
a prostředí“, magisterský studijní obor „inteligentní 
budovy“ 

RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. 
1. a 2. ročníky bakalářského studijního programu 
„stavební inženýrství“ a bakalářský studijní program 
„stavitelství“ 

doc. Dr. Ing. Jan Pruška
bakalářský a magisterský studijní obor „konstrukce 
a dopravní stavby“ 

doc. Ing. Jiří Novák, CSc. 
bakalářský a magisterský studijní obor „Management 
a ekonomika ve stavebnictví“, bakalářský a magister-
ský studijní obor „příprava, realizace a provoz staveb“, 
magisterský studijní obor „projektový management 
a inženýring“ a magisterský studijní obor “stavební 
management“ 

Ing. Martin Dočkal, Ph.D. 
bakalářský a magisterský studijní obor „inženýrství 
životního prostředí“ a bakalářský a magisterský stu-
dijní obor „Vodní hospodářství a vodní stavby“ 

prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost řídí bakalářský 
a magisterský studijní obor „architektura a stavitel-
ství“ 

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
bakalářský a magisterský studijní program „Geogézie 
a kartografie“ 

Ing. Jan Kočí, Ph.D.
studium v zahraničí
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2.2.1.2.  Stálé poradní sbory děkana

kolegium děkana Fsv: 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – děkan Fsv
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – proděkan pro rozvoj 
a vnější vztahy
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák – proděkan pro vědeckový-
zkumnou činnost
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka – proděkan pro zahraniční 
vztahy
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. – předseda as Fsv
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – prodě-
kanka pro pedagogickou činnost 
Ing. Miroslav Vlasák – tajemník Fsv
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – proděkan pro výstavbu

Grémium děkana Fsv: 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – děkan
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
PhDr. Svatava Boboková - Bartíková
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Ing. Marie Gallová
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Václav Liška
Ing. Tomáš Líbenek
doc. Ing. Jiří Novák, CSc.
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
doc. Dr. Ing. Jan Pruška
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Ing. Miroslav Vlasák
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
prof. Ing. František Wald, CSc.

2.2.2.  akademický senát Fsv 

předseda: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph. D. 

Místopředseda (zaměstnanecká komora): 
prof. Ing. František Wald, CSc. 

Místopředseda (studentská komora):  
Ing. arch. Robert Bouška 

tajemník: Ing. arch., Ph.D. Jan Kašpar

2.2.2.1.   Komora akademických 
pracovníků AS FSv 

doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 
Ing. Michal Chalupa
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Ing. Aleš Jíra, Ph.D. 
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. 
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
prof. Ing. Michal Polák, CSc. 
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., do 10/2019
doc. Dr. Ing. Jan Pruška
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
prof. Ing. František Wald, CSc. 

2.2.2.2.  Studentská komora AS FSv 

Ing. arch. Robert Bouška
Ing. Jiří Fíla
Ing. Ondřej Franek
Ing. Tomáš Hána
Bc. Veronika Hlavatá
Bc. Patrik Kučera
Ing. Lenka Laiblová, do 10/2019
Ing. Michal Mára
Ing. Aneta Libecajtová (Maroušková)
Ing. Hana Najmanová
Ing. Aleš Polák, do 10/2019
Ing. Tomáš Vlach
Ing. Michal Ženíšek
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2.2.2.3.   Komise AS FSv a jejich členové – 
funkční období 2017–2019

Legislativní komise:

předseda
prof. Ing. Michal Polák, CSc.

členové:
Ing. Jiří Fíla
Ing. arch. Robert Bouška 
doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.
Ing. Michal Mára
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
Ing. Hana Najmanová
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
prof. Ing. František Wald, CSc.

Ekonomická komise:

předseda
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

členové:
Ing. arch. Robert Bouška 
doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
Ing. Jiří Fíla
Ing. Michal Chalupa
Ing. Aleš Jíra, Ph.D. 
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. 
Ing. Michal Mára
Ing. Petr Matějka, Ph.D. 
Ing. Hana Najmanová
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 
prof. Ing. Michal Polák, CSc. 
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., do 10/2019
doc. Dr. Ing. Jan Pruška
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
Ing. Tomáš Vlach 
prof. Ing. František Wald, CSc. 

pedagogická komise:

předseda
Ing. Aleš Jíra, Ph.D. 

členové:
Ing. arch. Robert Bouška
doc. RNDr. František Bubeník, CSc.
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 
Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Ing. Jiří Fíla
Ing. Ondřej Franek

Bc. Veronika Hlavatá
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.
Ing. Petr Matějka, Ph.D. 
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Jan Pruška 
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. 
Ing. Michal Ženíšek

technická komise:

předseda
Ing. Jiří Fíla

členové:
Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Ing. Michal Chalupa
Ing. Aleš Jíra, Ph.D. 
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.
Bc. Patrik Kučera
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. 
prof. Ing. Michal Polák, CSc. 
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Bc. Veronika Hlavatá
Ing. Lenka Laiblová, do 10/2019
Ing. Aneta Maroušková

2.2.2.4.   Zástupci FSv v Akademickém senátu 
ČVUT – funkční období 2017–2019

akademičtí pracovníci

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

studenti

Ing. arch. Robert Bouška
Ing. Michal Mára

2.2.3.  Vědecká rada Fsv čVUt 

předseda
prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan fakulty

interní členové:

prof. Dr. Ing. Bořek Patzák – proděkan pro 
vědeckovýzkumnou činnost
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – 
proděkanka pro pedagogickou činnost
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. – katedra mechaniky
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. – katedra matematiky
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prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. – katedra 
hydromeliorací a krajinného inženýrství
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. – katedra materiálového 
inženýrství a chemie
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. – katedra konstrukcí 
pozemních staveb
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec – katedra architektury
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. – katedra technologie 
staveb
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. – katedra mechaniky
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – katedra technických 
zařízení budov
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. – katedra 
betonových a zděných konstrukcí
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka – katedra geomatiky
doc. Dr. Ing. Jan Pruška – katedra geotechniky
prof. Ing. Renáta Schneiderová–Heralová, Ph.D. – 
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger – katedra 
architektury
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. – katedra speciální 
geodézie
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. – katedra konstrukcí 
pozemních staveb
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. – katedra betonových 
a zděných konstrukcí
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. – katedra hydrauliky
prof. Ing. František Wald, CSc. – katedra ocelových 
a dřevěných konstrukcí

Externí členové:

Ing. Martin Doksanský – generální ředitel sMp Cz a. s.
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D., MBA – 
ředitelka odb. pro evropské záležitosti, MMr čr
Ing. Pavel Křeček – předseda čkait
Mgr. Karel Ksandr – generální ředitel národního 
technického muzea
RNDr. Petr Kubala – generální ředitel povodí 
Vltavy s. p.
Ing. Pavel Pilát – generální ředitel Metrostav a. s.
Ing. arch. Vlasta Poláčková – Urbanistický 
atelier Up – 24, místopředsedkyně aUUp čr
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. – ředitel 
ÚtaM aV čr v.v.i.
Ing. Marcel Soural – předseda představenstva 
trigema a. s.
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. – generální sekretář 
asociace inovačního podnikání čr
Ing. Petr Valdman –ředitel státního fondu životního 
prostředí čr
Ing. Karel Večeře – předseda českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního

Mimořádní členové Vr:

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – děkan Fakulty stavební 
VUt Brno

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. – děkan Fakulty stavební 
VŠB – tU ostrava
prof. Ing. Marián Drusa, PhD. – děkan Fakulty stavební 
Žilinské university, sr
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. – ředitel UCEEB čVUt
doc. Ing. Jiří Kolísko, CSc. – ředitel kloknerova ústavu 
čVUt
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. – emeritní rektor čVUt
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. – katedra betonových 
a zděných konstrukcí
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. – děkan Fakulty 
stavební tU košice, sr
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus – děkan Fakulty 
architektury čVUt
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. – katedra mechaniky
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. – katedra ekonomiky 
a řízení ve stavebnictví
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – děkan Fakulty 
stavební stU Bratislava, sr
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c. – emeritní rektor 
čVUt

2.2.4.  Disciplinární komise Fsv 

složení Disciplinární komise Fsv 
Dvouleté období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019:

předseda
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. – katedra mechaniky

členové:
Ing. Miroslav Bauer – doktorand katedry 
hydromeliorací a krajinného inženýrství
Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. – katedra konstrukcí 
pozemních staveb
Ing. Lenka Laiblová – doktorand katedry konstrukcí 
pozemních staveb

náhradníci:
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš – katedra ocelových 
a dřevěných konstrukcí
Ing. Hana Hanzlová, CSc. – katedra betonových 
a zděných konstrukcí
Ing. Michal Med – doktorand katedry geomatiky
Ing. Tomáš Vlach – doktorand katedry konstrukcí 
pozemních staveb

období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021

předseda
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. – katedra mechaniky

členové:
Ing. Jiří Fíla – katedra ocelových a dřevěných 
konstrukcí
Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. – katedra konstrukcí 
pozemních staveb
Ing. Michal Ženíšek – katedra konstrukcí pozemních 

https://stavnet.fsv.cvut.cz/hledej.php?Akce=OS&Sn=Kruis&GivenName=&Detail=217
https://stavnet.fsv.cvut.cz/hledej.php?Akce=OS&Sn=Bauer&GivenName=&Detail=14763
https://stavnet.fsv.cvut.cz/hledej.php?Akce=OS&Sn=Hanzalo&GivenName=&Detail=109
https://stavnet.fsv.cvut.cz/hledej.php?Akce=OS&Sn=Laibl&GivenName=&Detail=19305
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staveb

náhradníci:
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš – katedra ocelových 
a dřevěných konstrukcí
Ing. Hana Hanzlová, CSc. – katedra betonových 
a zděných konstrukcí
Ing. Aneta Libecajtová – katedra konstrukcí 
pozemních staveb
Bc. Patrik Kučera – člen studentské komory as fakulty

2.2.5.  tajemník Fsv 

Ing. Miroslav Vlasák 

2.3.  Oborové rady doktorského studia

složení oborových rad oborů (or oboru) bylo 
schváleno na zasedání Vědecké rady Fsv dne 
22. května 2014. 
složení oborových rad programů bylo schváleno 
na zasedání Vědecké rady Fsv dne 2. října 2014. 

2.3.1.  Doktorský studijní program – 
stavební inženýrství 

předseda
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.

interní členové 
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. – k132 
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. – k101 
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál – k143 
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. – k133 
prof. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D. – k126 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. – k124 
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. – k141 
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. – k128 

externí členové 
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. – ÚtaM aV čr, v.v.i. 
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl – VŠB ostrava 
Ing. Vladimír Myšička – sMp Cz a. s.

2.3.1.1.  OR oboru – Fyzikální  
a materiálové inženýrství 
platnost akreditace do 31. 12. 2019

předseda oro 
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.

interní členové 

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. – k132 
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. – k123 
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. – k132 
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. – k132 
doc. Ing. Karel Kolář, CSc. – k210 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. – k210 
prof. RNDr. Antonín Mikš, DrSc. – k102 
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. – k123 
prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc. – k132 
doc. Dr. Ing. Jan Pruška – k135 
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. – k132 

externí členové 
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. – Fast VUt Brno 
Ing. Miroslav Vacek, Ph.D. – 
HELUz cihlářský průmysl v.o.s. 
Ing. Jan Červenka, Ph.D. – červenka Consulting, s. r. o. 
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. – ÚtaM aV čr v.v.i. 
doc. RNDr. František Škvára, DrSc. – VŠCHt, fakulta 
chemické technologie 

2.3.1.2.  OR oboru – inženýrství  
životního prostředí 
platnost akreditace do 31. 12. 2019

předseda oro 
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

interní členové 
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. – k143 
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. – k144 
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál – k143 
doc. Ing. Josef Křeček, CSc. – k141 
prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. – k127 
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. – k142 
doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D. – k102 
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. – k143 
doc. Ing. David Stránský, CSc. – k144 
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. – k143
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. – k135
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. – k136 
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. – k141 
doc. Ing. Karel Vrána, CSc. – k143 

externí členové 
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. – FŽp čzU v praze a VÚV 
tGM v praze
doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc. – Hydroprojekt praha 
prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. – FŽp čzU praha 6 
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl – VŠB ostrava, smVak 
Ing. Jiří Poláček – Vodní díla praha 
prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. – stU Bratislava 
Ing. Miroslav Tesař, CSc. – ÚH aV čr 

2.3.1.3.  OR oboru – konstrukce  
a dopravní stavby 
platnost akreditace do 31. 12. 2019
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předseda oro 
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. 

interní členové 
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. – k135 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. – k124 
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. – k135 
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. – k133 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. – k210 
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. – k137 
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. – k133 
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – k132 
prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. – k134 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák – k132 
prof. Ing. Michal Polák, CSc. – k132 
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D. – k133 
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. – k136 

externí členové 
doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. – VŠD pardubice 
Ing. Dalibor Gregor, Ph.D. – EXCon a. s. 
doc. Ing. Libor Jendele, CSc., Ph.D. – Libor Jendele 
Ing. Milan Kalný – pontEX 
Ing. Martin Novák, CSc. – sCia Cz s. r. o. praha 
doc. Dr. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. – ÚtaM aV čr 
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. – Metrostav a. s. 

2.3.1.4.  OR oboru – Matematika  
ve stavebním inženýrství 
platnost akreditace do 31. 12. 2019

předseda oro 
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. – k101 

interní členové 
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. – k101 
prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. – k102 
prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. – k101 
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. – k132 
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. – k101 
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. – k101 
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. – k132 
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. – k133 
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. – k101 

externí členové 
doc. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. – MFF Uk praha 
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. – FaV zčU plzeň 
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. – MFF Uk praha 
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. – VÚGtk zdiby 
prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. – Fs čVUt v praze 
prof. RNDr. Jiří Neustupa – Fs čVUt v praze 

2.3.1.5.  OR oboru – pozemní stavby 
platnost akreditace do 31. 12. 2019

předseda oro 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 

interní členové 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. – k124 
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. – k122 
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. – k124 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – k125 
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. – k125 
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. – k133 
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. – k134 
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – k132 
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. – k123 
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. – k122 
doc. Ing. Zbyněk Svoboda, CSc. – k124
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger – k129 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. – k124 
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. – k102 
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. – k124 
 
externí členové 
Ing. Magdalena Kadlecová, CSc. – Dobinvest 
Ing. Lubomír Keim – VÚps 
Ing. Petr Kučera, CSc. 
Ing. Jan Samec, Ph.D. – ruukki Cz s. r. o. 
doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. – Fast VUt Brno 

2.3.1.6.  OR oboru – systémové inženýrství 
ve stavebnictví a investiční výstavbě 
platnost akreditace do 31. 12. 2019

předseda oro 
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.

interní členové
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. – k128 
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. – k101 
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. – k126 
doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc. – k128 
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. – k126 
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. – k126 
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. – k128 

externí členové 
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. – VUt Brno 
RNDr. Alois Kopecký – MMr 
prof. Ing. Petr Moos, CSc. – FD čVUt v praze 
Ing. Petr Seidl, CSc. – arcdata 
prof. Ing. Miloš Šeda, CSc. – VUt Brno 
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. – aip čr 

2.3.1.7.  OR oboru – Vodní hospodářství 
a vodní stavby 
platnost akreditace do 31. 12. 2019

předseda oro 
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. 
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interní členové 
prof. Ing. Milena Císlerová – k143 
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. – k144 
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur – k142 
doc. Ing. Josef Křeček, CSc. – k141 
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek – k141 
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. – k250 
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. – k144 
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. – k143 
doc. Ing. David Stránský, CSc. – k144 
doc. Ing. Bohumil Šťastný, CSc. – k144
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. – k143 
doc. Ing. Petr Valenta, CSc. – k142 
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. – k141 

externí členové 
Ing. Zdeněk Chára, CSc. – ÚH aV čr praha 
prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. – FŽp čzU praha 6 
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl – VŠB ostrava
prof. Ing. Miloš Starý, CSc. – Fast VUt Brno 
prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. – svF stU Bratislava 
Ing. Miroslav Tesař, CSc. – ÚH aV čr praha 
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. – ÚH aV čr praha 
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. – FŽp čzU praha 6 

2.3.2.  Doktorský studijní program –  
architektura a stavitelství 

předseda
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.  

interní členové 
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – k129 
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger – k129 
doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. – k129 
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. – k129 

externí členové 
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. – MMr 
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. – Fsv VUt Brno 

2.3.2.1.  OR oboru – architektura a stavitelství 
platnost akreditace do 31. 8. 2019

předseda oro 
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – k129

interní členové 
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec – k129
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – k125 
doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, CSc. – k127 
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. – k129 
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. – k134 
prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. – k127 
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – k129 

prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. – k124 
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. – k133 

externí členové 
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. – MMr 
doc. Ing. arch. Jakub Cígler – Cígler Marani architects 
doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. – Fa čVUt 

2.3.2.2.  OR oboru – trvale udržitelný rozvoj 
a průmyslové dědictví 
platnost akreditace do 31. 8. 2019

předseda oro 
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger 

interní členové 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. – k124 
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec – k129 
prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc. – k129 
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger – k129 
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. – k129 
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. – k127 

externí členové 
Ing. arch. Eva Dvořáková – npÚ praha
PhDr. Benjamin Fragner – Fa čVUt praha 
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. – Fsv VUt Brno 
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. – Mk, ředitel odb. památkové péče

2.3.3.  Doktorský studijní program –  
Geodézie a kartografie 
členové oborové rady doktorského studijního 
programu jsou zároveň členy oborové rady oboru 
Geodézie a kartografie. 

2.3.3.1.  OR oboru – Geodézie a kartografie 
platnost akreditace do 31. 12. 2023

předseda 
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 

interní členové 
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. – k155 
prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. – k155 
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. – k102 
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka – k155 
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. – k154 
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. – k154 

externí členové 
RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc. – VÚGtk zdiby 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, Ph.D. – Fsv stU Bratislava 
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. – VÚGtk zdiby
Ing. Jiří Poláček, CSc. – čÚzk praha 
prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. – k155, emeritní 
pracovník 
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doc. Ing. Josef Weigel, CSc. – VUt Brno 

2.3.4.  Doktorský studijní program –  
stavební management a inženýring 
platnost akreditace do 1. 11. 2019

předseda oro 
prof. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D. 

interní členové 
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. (garant 
programu) – k126
doc. Ing. Václav Beran, DrSc. – k126
doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. – k126
doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. – k126
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. – k122
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. – k101
doc. Dr. Ing. Václav Liška – k105
doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. – k126
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. – k126
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. – k126
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. – k122
prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. – k126 
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. – k126

externí členové 
Ing. Ivan Bauer, MBA, Ph.D. – areál – Mp praha 
Ing. Jiří Kozel – swietelsky stavební, s. r. o.
Ing. Jiří Petrák – Mott MacDonald Cz, s.r.o
Mgr. Lenka Zachová – Eurovia Vinci, a. s.

2.3.5.  Doktorský studijní program – 
akustika / acoustics
platnost od 27. 02. 2019 do 27. 02. 2029

2.3.6.  Doktorský studijní program – Fyzikální 
a materiálové inženýrství / physical and 
Materials Engineering
platnost od 4. 6. 2019 do 4. 6. 2029

předseda / chairman
prof. Ing. Kabele Petr, Ph.D.

interní členové
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. – k132
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. – k123
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. – k132
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. – k132 – garant programu
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. – k210, k132
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. – k210
prof. RNDr. Igor Medveď, Ph.D. – k132, k123
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. – k102
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. – k123
doc. Dr. Ing. Jan Pruška – k135
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D. – k132

externí členové:
Ing. Jan Červenka, Ph.D. – červenka Consulting, s. r. o.
doc. RNDr. David Mašín, Ph.D. – přírodovědecká 
fakulta, Univerzita karlova
prof. Dr. Dipl. Min. Willi Pabst – Ústav skla a keramiky, 
Vysoká škola chemickotechnologická v praze
doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. – Ústav teoretické 
a aplikované mechaniky akademie věd čr v. v. i.
Ing. Miroslav Vacek, Ph.D. – HELUz cihlářský 
průmysl v. o. s.

2.3.7.  Doktorský studijní program – 
konstrukce a dopravní stavby / structural and 
transportation Engineering
platnost od 4. 6. 2019 do 4. 6. 2029

předseda / chairman
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D. D.Eng.

interní členové / internal members
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš – k134
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. – k135
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng. – k133
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. – k137
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – k132
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák  – k132
prof. Ing. Michal Polák, CSc. – k132
doc. Dr. Ing. Jan Pruška – k135
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. – k133 – garant 
programu
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. – k136

externí členové / external members
doc. Ing. Libor Jendele, CSc., Ph.D. – červenka 
Consulting s. r. o.
Ing. Martin Kulhavý, Ph.D., MBA – Metrostav a. s.
Ing. Martin Novák, CSc. – Dlubal software
doc. Dr. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. – ÚtaM aV čr
Ing. Petr Špaček, Ph.D. – skanska a. s.

2.3.8.  Doktorský studijní program – 
architektura a stavitelství
platnost od 4. 6. 2019 do 4. 6. 2020

předseda / chairman
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

interní členové / internal members
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. – k129 – garant 
programu
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec – k129
prof. Ing. arch.Jiří Kupka Ph.D. – k127
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – k129
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. – k124

externí členové / external members
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc. – autorizovaný 
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architekt
doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD. – Vysoká škola 
výtvarných umění v Bratislavě, kabinet inženýrských 
konstrukcí
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. – česká zemědělská 
univerzita, Fakulta životního prostředí, katedra 
biotechnických úprav krajiny

2.3.9.  Doktorský studijní program – 
průmyslové dědictví
platnost od 4. 6. 2019 do 4. 6. 2029

předseda / chairman
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.

interní členové / internal members
Benjamin Fragner, PhDr. – Fa VCpD čVUt v praze
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. – k124
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. – k129 – garant 
programu
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger – k129
prof. Ing. arch. Michal Šourek – k129
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. – k129
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. – Fa čVUt v praze

externí členové / external members
Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D. – národní památkový ústav, 
územní pracoviště Liberec
Mgr. Lucie Kašiarová – studio aLta
Mgr. Jiří Vajčner – Ministerstvo kultury čr, ředitel 
odboru památkové péče

2.3.10.  Doktorský studijní program – stavební 
management a inženýring
platnost od 14. 7. 2018 do 14. 7. 2028

předseda / chairman
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

interní členové / internal members
doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. – k126
doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. – k126
prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. – k101
doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. – k126
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. – k126
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. – 
k126 – garant programu
prof. Ing. DrSc. FEng. Jiří Šejnoha – k132
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. – k126

externí členové / external members
Ing. Jiří Kozel – swietelsky stavební, s. r. o.
Ing. Jiří Petrák – Mott MacDonald Cz, s. r. o.
Mgr. Lenka Zachová – Eurovia Vinci, a. s.

2.3.11.  Doktorský studijní program – 

pozemní stavby / Building Engineering
platnost od 1. 8. 2019 do 1. 8. 2029

předseda / chairman
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

interní členové / internal members
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš – k134
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. – k124
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. – k124 – garant 
programu
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – k125
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. – k125
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda – k124
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. – k124
prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D. – k132

externí členové / external members
prof. Dr.-Ing. Bohumil Kasal – tU Brauschweig
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. – VUt Brno
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. – ÚtaM aV čr v.v.i.

2.3.12.  Doktorský studijní program – 
inženýrství životního prostředí / 
Environmental Engineering
platnost od 17. 9. 2019 do 17. 9. 2029

předseda / chairman
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

interní členové / internal members
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál – k143 – garant programu
prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. – k127
doc. Ing. Martin Lidmila , Ph.D. – k137
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. – k142
doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D. – k102
doc. Ing. David Stránský, CSc. – k144
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. – k135
doc. Ing. Ludvík Vébr , CSc. – k136
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. – k141

externí členové / external members
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. – FŽp čzU praha, VÚV 
tGM
doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc. – sWECo-
Hydroprojekt a. s.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. – přF Uk
prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. – povodí Vltavy s. p.
doc. Ing. Karel Vrána, CSc. – fyzická osoba

2.3.13.  Doktorský studijní program – 
Vodní hospodářství a vodní stavby / Water 
Management and Water Engineering
platnost od 17. 9. 2019 do 17. 9. 2029

předseda / chairman
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
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interní členové / internal members
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. – k143
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur – k142
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek – k141
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. – k144
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. – k143 – garant 
programu
doc. Ing. David Stránský, CSc. – k144
doc. Ing. Petr Valenta, CSc. – k142
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. – k141

externí členové / external members
doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc. – ÚH aV čr praha
prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. – FŽp čzU praha
prof. Ing. Miloš Starý, CSc. – Fast VUt Brno
Ing. Miroslav Tesař, CSc. – ÚH aV čr praha
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. – ÚH aV čr praha

2.3.14.  Doktorský studijní program – 
architecture and sustainable Development
platnost od 14. 11. 2019 do 14. 11. 2029

předseda / chairman
doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

interní členové / internal members
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. – k129
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec – k129
doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D. – k129 – garant 
programu
prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. – k127
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – k129
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. – k129

externí členové / external members
Ing. Karol Bayer – Fakulta restaurování, Univerzita 
pardubice
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc. – autorizovaný 
architekt
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. – vedoucí Ústavu dejín 
a teórie architektúry a obnovy pamiatok , Fa stU
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rozvoj Fakulty stavební 2019

V roce 2019 byl zpracován a akademickým senátem schválen aktualizovaný strategický záměr vzdělávací 
a tvůrčí činnosti Fakulty stavební čVUt v praze do roku 2020, definující hlavní oblasti a priority dalšího rozvoje 
fakulty. V návaznosti na tento dokument byl schválen i plán realizace strategického záměru pro rok 2020.

V rámci rozvoje vztahů s praxí byly aktualizovány smlouvy o různých úrovních partnerství s významnými staveb-
ními firmami. prostředky získané z těchto smluv byly využity pro podporu studentských akcí a rozvoj fakulty. 
rozvinuly se aktivity v oblasti pořádání technických čtvrtků, při nichž významní odborníci z praxe prezentují 
zajímavé stavby či řešení, exkurze a další formy spolupráce. Fakulta též navázala smluvní vztah se středními 
školami – se spŠ stavební Josefa Gočára a VoŠ a spŠ stavební Dušní v praze.

V oblasti rozvoje podpořila Fakulta stavební rozvojové a investiční projekty především z prostředků získaných 
na plnění institucionálního plánu čVUt a MŠMt pro roky 2019–2020.

V roce 2019 získala Fakulta stavební prostředky na financování rozvoje přístrojového vybavení Fsv a podporu 
rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci institucionálního plánu čVUt. V části pří-
strojového vybavení byly prostředky použity na rozvoj infrastruktury výpočetní techniky na Fsv (ViC) za účelem 
investice do realizace nových silnoproudých rozvodů, úpravy stávajících rozvoden a jejich integrace s it systémy 
fakulty. prostředky na podporu rozvojových projektů byly přiděleny na základě výsledků vnitřní soutěže, kam 
jednotliví uchazeči přihlásili své projekty a komise z nich k financování doporučila následujících 15 projektů 
z kateder Fakulty stavební čVUt v praze.

Projekt Katedra

tvorba a modernizace výukových podkladů pro studijní programy as a Gk zaměřená na využití současných 
trendů ve 3D modelování

11101

pomůcky pro výuku předmětů spojených s technologií staveb 11122

inovace praktické výuky materiálového inženýrství 11123

inovace výuky energeticky úsporných budov a přírodního stavitelství formou propojení virtuálních 
odborných informací s fyzickým seznámením se s materiály a konstrukcemi;

11124

podpora výuky tzB na Fakultě stavební 11125

příprava úvodních předmětů BiM (BiM a BiM pro stavitelství) a organizace workshopu BiM 11126

Vytvoření výukových materiálů pro vybrané české a anglické předměty 11127

architektura v podzemních prostorech – vestavby a instalace (komplexní výuková pomůcka) 11129

podpora rozvoje volitelných předmětů katedry mechaniky 11132

tvorba pokročilých podkladů pro inovaci výuky betonových konstrukcí 11133

inovace výuky navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí s důrazem na numerické modelování 11134

BiM software pro dopravní stavitelství 11136

inovace studijních pomůcek předmětů zaměřených na základy kolejových staveb včetně jejich anglických 
ekvivalentů

11137

zlepšení technického zázemí pro studentské práce (obor V, z) 11142

inovace výuky teorie chyb, kartografie a oceňování nemovitostí 11154

3. rozvoj Fakulty stavební
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národní a mezinárodní ocenění

V roce 2019 získala fakulta mimo jiné tato prestižní ocenění. 

Doktorandka Ing. arch. Alžběta Vachelová se s projektem „zapiš se někomu do života!“, v rámci kterého se stu-
denti VŠ registrují jako dárci kostní dřeně, stala vítězkou soutěže „Žena regionu“ pro plzeňský kraj. 

Doktorand Ing. Zdeněk Prošek zvítězil s projektem „stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem 
odpadních surovin“ v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu „přeměna odpadů na zdroje“ 2019. 

odborný asistent katedry fyziky Ing. Petr Pokorný, Ph.D., získal cenu rektora za vynikající doktorskou práci 2019 
na téma „analýza a aplikace optických prvků s proměnnými a fixními parametry“, ve které se zabýval teore-
tickými studiemi a praktickým uplatněním moderních aktivních optických prvků v zobrazovacích a měřicích 
systémech. 

Prof. Milan Jirásek z katedry mechaniky získal cenu Most promising textbook award 2019 udělenou americkou 
společností taa (textbook & academic authors association) za knihu Creep and Hygrothermal Effects in Con-
crete structures. 
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4. partneři Fakulty stavební

Hlavním cílem partnerství, které Fakulta stavební čVUt navázala s vybranými firmami, je dát studentům možnost 
se rozvíjet v oblasti praxe a tak čerpat inspiraci pro vlastní profesní cestu. 

V roce 2019 byly našimi partnery tyto společnosti:

Hlavní partner fakulty

partneři fakulty

strategičtí partneři fakulty
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5. pedagogika

5.1.  časový plán akademického roku 2018/2019 Fakulty stavební čvuT

10. 9. 2018 + 25. 9. 2018  zápis 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách + náhradní termín

 3.–6. 9. 2018  zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty

26. 9. 2018  zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty – náhradní termín

10.–30. 9. 2018  zápis vyšších ročníků bc. a mgr. do zimního semestru 

 1. 10. 2018  začátek akademického roku

22. 9. 2019  konec akademického roku

zimní semestr

 1. 10. 2018 – 4. 1. 2019 výuka zimního semestru 

31. 10. 2018 termín pro přihlášení k bakalářské szz v is kos pro 02/2019, příp. na studijním 
odd. (neplatí pro program as – termín pro as v lednu viz níže)

24. 12. 2018 – 2. 1. 2019 zimní prázdniny

 6. 1. 2019 termín pro odevzdání diplomové práce v is kos 

 7. 1. 2019 termín pro odevzdání diplomové práce na katedře

13. 1. 2019 termín pro odevzdání bakalářské práce v is kos 

14. 1. 2019 termín pro odevzdání bakalářské práce na katedře

14. 1. 2019 termín pouze pro program as pro přihlášení k bakalářské szz pro 02/2019 
(pouze obhajoba) na studijním oddělení

14. 1. 2019 termín pro přihlášení k magisterské szz pro 02/2019 v is kos, příp. na studijním 
odd. (všechny programy)

 7. 1. 2019 – 15. 2. 2019 zkouškové období

 7. 1. 2019 – 6. 2. 2019 zkouškové období pro zahraniční studenty Erasmus odjíždějící po zs 
(doporučené zahraničním odborem r čVUt)

 4. 2. 2019 – 15. 2. 2019 státní závěrečné zkoušky bc. a mgr. studia (všechny programy)

únor 2019 zápis do letního semestru bc. a mgr. studia dle vyhlášky děkanky

přesuny výuky 8. 10. 2018 (po) – výuka 1. ročníků bc. studia zrušena (nahrazeno 3.1.2019)
23. 11. 2018 (pá) – výuka zrušena (nahrazeno 4.1.2019)
3. 1. 2019 (čt) –  výuka pouze 1. ročníků bc. jako ponDĚLí lichého týdne, 

pro ostatní konzultační den 
4. 1. 2019 (pá) – výuka jako pátek LiCHÉHo týdne 

 Dny otevřených dveří 23. 11. 2018 (pátek) a 24. 11. 2018 (sobota)
25. 1. 2019 (pátek) a 26. 1. 2018 (sobota) 

 Děkanské volno 2. 1. 2019 (středa) výuka zrušena

 promoce absolventů bakalářského studia: 18.–20. 9. 2018

 promoce absolventů magisterského studia: 12. 9. 2018

 imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia 8. 10. 2018 výuka 1. roč. bc. zrušena

 podání přihlášek do doktorského studia listopad 2018 – leden 2019
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Letní semestr

18. 2. 2019 – 17. 5. 2019 výuka letního semestru

20. 3. 2019 termín pro přihlášení k bakalářské szz pro 06/2019 v is kos, příp. na studijním 
odd. (všechny programy)

19. 5. 2019 termín pro odevzdání diplomové práce v is kos 

20. 5. 2019 termín pro odevzdání diplomové práce na katedře

26. 5. 2019 termín pro odevzdání bakalářské práce v is kos

27. 5. 2019 termín pro odevzdání bakalářské práce na katedře

27. 5. 2019 termín pro přihlášení k magisterské szz pro 06/2019 v is kos, příp. na studijním 
odd. (všechny programy)

20. 5. 2019 – 28. 6. 2019 zkouškové období

17. 6. 2019 – 28. 6. 2019  státní závěrečné zkoušky bc. a mgr. studia (všechny programy)

25. 6. 2019 termín pouze pro program as pro přihlášení k bc. szz pro 09/2019 na studij. odd.

16. 9. 2019 – 18. 9. 2019 szz bakalářského programu as – zkoušky z tématických okruhů

1. 7. 2019 – 1. 9. 2019 letní prázdniny, praxe, výcvikové kurzy

přesuny výuky 2. 5. 2019 (čt) – výuka jako stŘEDa sudého týdne
13. 5. 2019 (po) – výuka jako ponDĚLí lichého týdne
14. 5. 2019 (út) – výuka jako stŘEDa lichého týdne 
15. 5. 2019 (st) – výuka zrušena

rektorský den 15. 5. 2019 (středa) výuka zrušena

přijímací zkoušky bakalářského studia červen 2019

přijímací zkoušky magisterského studia květen 2019

promoce absolventů magisterského studia: 3.–4. 4. 2019 a 12. 9. 2019

promoce absolventů bakalářského studia: 17.–19. 9. 2019

imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia 4. 10. 2019 výuka 1. ročníků bc. studia zrušena

podání přihlášek do doktorského studia duben 2019 – červen 2019

5.2.  časový plán akademického roku 2019/2020 Fakulty stavební čvuT

 2. 9. 2019 + 9. 9. 2019 zápis 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách fakulty + náhradní termín

 3.–5. 9. 2019 + 16. 9. 2019 zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty + náhradní termín

26. 8. – 19. 9. 2019 zápis vyšších ročníků bc. a mgr. do zimního semestru

23. 9. 2019 začátek akademického roku

20. 9. 2020 konec akademického roku

zimní semestr

23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 výuka zimního semestru 

31. 10. 2019 termín pro přihlášení k bakalářské szz v is kos pro 02/2020, příp. na studijním odd. 
(neplatí pro program as – termín pro as v lednu viz níže)

23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 zimní prázdniny

 5. 1. 2020 termín pro odevzdání diplomové práce v is kos 

 6. 1. 2020 termín pro odevzdání diplomové práce na katedře

 5. 1. 2020 termín pro odevzdání bakalářské práce v is kos 

 6. 1. 2020 termín pro odevzdání bakalářské práce na katedře

13. 1. 2020 termín pouze pro program as pro přihlášení k bakalářské szz pro 02/2020 
(pouze obhajoba) na studijním oddělení

13. 1. 2020 termín pro přihlášení k magisterské szz pro 02/2020 v is kos,
příp. na studijním odd. (všechny programy)
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 6. 1. 2020 – 14. 2. 2020 zkouškové období

 6. 1. 2020 – 7. 2. 2020 zkouškové období pro zahraniční studenty Erasmus odjíždějící po zs 
(doporučené zahraničním odborem r čVUt)

 3. 2. 2020 – 14. 2. 2020 státní závěrečné zkoušky bc. a mgr. studia (všechny programy)

únor 2020 zápis do letního semestru bc. a mgr. studia dle vyhlášky děkanky

přesuny výuky 11. 10. 2019 (pá, lichý) – výuka jako v pátek sUDÉHo týdne 
 4. 11. 2019 (po, liché) – výuka jako pondělí sUDÉHo týdne
 5. 11. 2019 (út, liché) – výuka jako v pátEk sUDÉHo týdne 

Dny otevřených dveří 15. 11. 2019 (pátek) a 16. 11. 2019 (sobota)
31. 1. 2020 (pátek) 

Děkanské volno 15. 11. 2019 (pátek) výuka zrušena

promoce absolventů bakalářského studia: 18.–19. 9. 2019

promoce absolventů magisterského studia: 17. 9. 2019

imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia  4. 10. 2019 výuka 1. ročníků bc. studia zrušena

podání přihlášek do doktorského studia  listopad 2019 – leden 2020
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5.3.  přehled studijních programů a oborů na FSv 

Bakalářské studijní programy

staVEBní inŽEnýrstVí
standardní doba studia 4 roky

Bakalářský studijní program stavební inženýrství 
je realizován v níže uvedených studijních oborech. 
studium je čtyřleté, obsah prvních dvou ročníků 
je společný pro všechny studijní obory. Do těchto 
dvou ročníků jsou zařazeny převážně teoretické 
a odborné předměty, společné pro všechny studijní 
obory studijního programu stavební inženýrství. 
studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce 
v 8. semestru studia, její obhajobou a složením státní 
závěrečné zkoušky. po jejím úspěšném absolvování 
může student pokračovat ve studiu v magisterském 
studijním programu nebo nastoupit do zaměstnání.

studijní obory:
 �  konstrukce pozemních staveb
 � konstrukce a dopravní stavby
 � Vodní hospodářství a vodní stavby
 � inženýrství životního prostředí
 � Management a ekonomika ve stavebnictví
 � příprava, realizace a provoz staveb
 � požární bezpečnost staveb

staVitELstVí
standardní doba studia 4 roky

profesně zaměřený bakalářský studijní program 
zaměřený na problematiku přípravy, realizace a pro-
vozu pozemních, dopravních a vodohospodářských 
staveb. Významná část předmětů je vyučována 
ve spolupráci s odborníky z praxe. studium je 
ukončeno zpracováním bakalářské práce a též 
absolvováním 12týdenní praxe u některé z význam-
ných stavebních společností v čr. předpokládá se 
akreditace navazujícího magisterského studijního 
programu.

od roku 2019/2020 jsou studenti přijímáni do tohoto 
nově akreditovaného studijního programu, který již 
není dělen na obory ani specializace. 

Dobíhající studijní program stavitelství má jeden obor 
realizace pozemních a inženýrských staveb.

GEoDÉziE a kartoGraFiE
standardní doba studia 3 roky

Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je 
výchova odborníků v oblasti geodézie a kartografie 
se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné půso-
bení v oboru zeměměřictví. základem je teoretické 
i praktické zvládnutí geodetických a kartografických 
úloh v různých aplikačních oblastech (geodézie, 
kartografie, geografické informační systémy, inženýr-
ská geodézie, teoretická geodézie, stavební obory). 
tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi (např. 
v oblasti katastru nemovitostí) a zároveň budou velmi 
dobře připraveni na studium v magisterském studij-
ním programu.

od roku 2019/2020 jsou studenti přijímáni do tohoto 
nově akreditovaného studijního programu, který již 
není dělen na obory ani specializace.

Dobíhající studijní program Geodézie a kartografie má 
jeden obor Geodézie, kartografie a geoinformatika.

arCHitEktUra a staVitELstVí
standardní doba studia 4 roky

studium ve svém bakalářském stupni je zaměřeno 
na základní teoretické a praktické znalosti komplexní 
problematiky architektonického a konstrukčního 
návrhu pozemních staveb a na zvládnutí esteticko-
-výtvarné problematiky spojené s navrhováním 
a realizací staveb.

od roku 2019/2020 jsou studenti přijímáni do tohoto 
nově akreditovaného studijního programu, který již 
není dělen na obory ani specializace.

Dobíhající studijní program architektura a stavitelství 
má jeden obor architektura a stavitelství.

CiViL EnGinEErinG
standardní doba studia 4 roky

Bakalářský studijní program vyučovaný v angličtině. 
čtyřleté studium je zaměřeno na komplexní návrh 
stavebních konstrukcí s ohledem na kritéria udrži-
telné výstavby. 

studijní obor:
 � Building structures
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Magisterské studijní programy

staVEBní inŽEnýrstVí
standardní doba studia 1,5 roku

Magisterský studijní program stavební inženýrství 
je realizován v níže uvedených studijních oborech. 
studium trvá 3 semestry včetně vypracování diplo-
mové práce, její obhajoby a složení státní závěrečné 
zkoušky. V rámci studia si může student volit zamě-
ření studia, jednotlivé studijní obory nabízejí různý 
počet těchto zaměření.

studijní obory:
 � konstrukce pozemních staveb
 � konstrukce a dopravní stavby
 � Vodní hospodářství a vodní stavby
 � inženýrství životního prostředí
 � projektový management a inženýring
 � Materiálové inženýrství
 � stavební management
 � příprava, realizace a provoz staveb
 � integrální bezpečnost staveb

GEoDÉziE a kartoGraFiE
standardní doba studia 2 roky

Cílem studijního programu Geodézie a kartografie 
je výchova odborníků, inženýrů v oblasti geodézie, 
kartografie a geomatiky. tito odborníci se pak uplatní 
v geodetické praxi v oblasti inženýrské geodézie 
i katastru nemovitostí, nebo v oblastech kartografie, 
fotogrammetrie a geografických informačních systé-
mů(Gis). Magisterské studium rozvíjí profesní znalosti 
bakalářského studia a je nezbytným stupněm pro 
případné postgraduální doktorské studium. V pro-
gramu Geodézie a kartografie je studium rozděleno 
na dvě specializace (inženýrská geodézie, geomatika). 
obě specializace jsou rovnocenné z pohledu možnosti 
získání úředních oprávnění v resortu čÚzk.

studijní specializace:
 � inženýrská geodézie
 � Geomatika

od roku 2019/2020 jsou studenti přijímáni do tohoto 
nově akreditovaného studijního programu.

Dobíhající studijní program Geodézie a kartografie je 
dělen na dva obory Geodézie a kartografie a Geoma-
tika.

arCHitEktUra a staVitELstVí
standardní doba studia 2 roky

studium v magisterském stupni je zaměřeno na teo-
retické a praktické zvládnutí komplexní problematiky 
architektonického a konstrukčního návrhu pozemních 
staveb a na zvládnutí esteticko-výtvarné proble-
matiky spojené s navrhováním a realizací staveb. 
studenti se mohou během studia zaměřit na proble-
matiku architektury a stavitelství nebo architektury 
a urbanismu nebo ochrany a obnovy památek. Magis-
terské studium je ukončeno titulem ing. arch.

od roku 2019/2020 jsou studenti přijímáni do tohoto 
nově akreditovaného studijního programu, který není 
dělen na obory ani specializace.

Dobíhající studijní program architektura a stavitelství 
má jeden obor architektura a stavitelství.

CiViL EnGinEErinG
standardní doba studia 1,5 roku

Magisterský studijní program vyučovaný v angličtině. 
studijní plán je zaměřen na detailní analýzu nosných 
konstrukcí, návrh betonových, ocelových, dřevěných 
a zděných prvků a konstrukcí včetně jejich vzájem-
ných interakcí a optimalizaci jejich konstrukčního 
a technologického řešení.

studijní obory:
 � Building structures
 � advanced Master‘s in structural analysis of Monu-
ments and Historical Constructions
 � sustainable Constructions under natural Hazards 
and Catastrophic Events

BUDoVy a prostŘEDí
standardní doba studia 1,5 roku

studijní program je určen absolventům čtyřletého 
bakalářského studia se zaměřením na navrhování 
a projektováni pozemních staveb, např. oboru archi-
tektura a stavitelství nebo pozemní stavby. studium 
je zaměřeno na komplexní zvládnutí principů řešení 
a navrhování systémů technických zařízení budov 
a stavebních konstrukcí, které společně při mini-
mální spotřebě energie a minimální zátěži životního 
prostředí zajišťují komfortní a zdravé vnitřní prostředí, 
reagující na požadavky uživatelů. Důraz je kladen 
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na chápání budovy jako celku, s vazbami na vnější 
i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního 
cyklu budov („integrated building design“) založeném 
na hlubším poznání principů ovlivňujících energetic-
kou náročnost a kvalitu vnitřního prostředí budov.

studijní obor:
 � Budovy a prostředí
 � zaměření:
 � technická zařízení
 � konstrukce budov

intELiGEntní BUDoVy
standardní doba studia 2 roky

Mezifakultní dvouletý magisterský studijní program je 
vyučován na fakultách stavební, strojní a elektrotech-
nické čVUt v praze a je určen pro nadané studenty 
se zájmem o problematiku inteligentních budov. 
studenti absolvují 3 povinné předměty na každé ze 
zúčastněných fakult doplněné o výběr z volitelných 
předmětů, projekty a výuku v laboratořích.

studijní obor:
 � inteligentní budovy

Doktorské studijní programy / obory

Forma studia: prezenční a kombinovaná 
Standardní doba studia – 4 roky

název programu /oboru:

pozEMní staVBy 
BUiLDinG EnGinEErinG

FyzikáLní a MatEriáLoVÉ inŽEnýrstVí 
pHysiCaL anD MatEriaLs EnGinEErinG

konstrUkCE a DopraVní staVBy 
strUCtUraL anD transportation 
EnGinEErinG

inŽEnýrstVí ŽiVotníHo prostŘEDí 
EnVironMEntaL EnGinEErinG

VoDní HospoDáŘstVí a VoDní staVBy 
WatEr ManaGEMEnt anD WatEr EnGinEErinG

staVEBní ManaGEMEnt a inŽEnýrinG 
ConstrUCtion ManaGEMEnt 
anD EnGinEErinG 

MatEMatika VE staVEBníM inŽEnýrstVí 
MatHEMatiCs in CiViL EnGinEErinG

systÉMoVÉ inŽEnýrstVí VE staVEBniCtVí 
systEMs EnGinEErinG in tHE BUiLDinG 
inDUstry anD CapitaL ConstrUCtion

GEoDÉziE a kartoGraFiE 
GEoDEsy anD CartoGrapHy

arCHitEktUra a staVitELstVí

trVaLE UDrŽitELný rozVoJ a průMysLoVÉ 
DĚDiCtVí

průMysLoVÉ DĚDiCtVí

arCHitECtUrE anD sUstainaBLE DEVELopMEnt

akUstika 
aCoUstiCs



23

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

5.4.  pedagogická činnost – informace, počty studentů

pedagogická činnost je hlavní činností školy a jejích fakult. strukturované studium zahrnuje bakalářský, 
magiste rský a doktorský stupeň vzdělávání.

na čVUt studovalo k 31. 10. 2019 19 000 studentů Bc. + Mgr. + ph.D. 

na Fakultě stavební studovalo ke stejnému datu 3 473 studentů Bc. + Mgr. + ph.D.

rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

počet studentů na Fsv čVUt 3 473 3 679 4 107 4 542 4 900 5 077 5 566

trend snižování počtu studentů je dán mnoha skutečnostmi od demografické křivky přes pokles zájmu o tech-
nické vědy a konkurencí dalších škol. V nejbližších letech lze pravděpodobně očekávat drobnou pozitivní 
změnu tohoto trendu, která souvisí s očekávaným vyšším počtem absolventů středních škol.

čVUt směřuje k významnému postavení v evropském vzdělávacím prostoru. k naplnění této strategické vize 
trvale spolupracuje s technickými univerzitami v Evropě na společných magisterských programech Double 
degree, které vedou k získání diplomů platných v zúčastněných zemích.

na Fsv studovalo

rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

studentů v bakalářském studiu 2 080 * 2 162 2 355 2 721 3 002 3 502 3 479 3 523 3 716 3 849

studentů v magisterském studiu 978 * 1 105 1 309 1 339 1 401 1 497 1 483 1 561 1 615 1 897

studentů v doktorském studiu ** 415 * 412 423 482 497 525 509 566 548 564

* Údaj k 31. 10. 2019
** Doktorandi v prezenční a kombinované formě studia.

přijímací řízení do bakalářského studia

akademický rok 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12

podáno přihlášek 1 583 1 509 1 635 1 891 2 093 2 187 2 508 2 647 2 676

k přijímacím zkouškám 
se dostavilo

1 125 981 1 156 1 057 1 452 1 853 1 630 1 897 2 147

přijato 944 956 1 042 1 164 1 291 1 434 1 417 1 612 1 624

studentů zapsaných do zimního 
semestu

698 724 798 840 968 1 029 1 220 1 112 1 142

přijímací řízení do magisterského studia

akademický rok 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12

podáno přihlášek 628 889 1 150 1 183 1 458 1 426 1 305 1 373 1 044

zapsáno do zimního semestu 419 476 616 610 589 651 679 704 751

přijato 557 754 920 910 1072 995 1016 968 742

pozn. k poměru přihlášek a zapsaných uchazečů: uchazeči podávali více přihlášek, byli přijatí do více oborů, 
zapsali se poté do jednoho oboru.

Doktorské studium 

akademický rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014

přihlášeno na Ds 77 98 87 86 71 94

přijato na Ds 76 97 84 83 70 92

samoplátci 6 5 4 6 5 6
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tabulka č. 1 – počty doktorandů k 31. 10. 2019

prezenční forma – studující kombinovaná forma – studující přerušené studium Celkem

219 196 17 432

V rámci sVs (studentská vědecká síla) bylo zaměstnáno k 31. 10. 2019 celkem 75 studentů.

tabulka č. 2 – Matrika (stav na siMs) k 31. 10. 2019 – počty studentů v Bc. a Mgr. (včetně přerušených)

 Místo Počet ČR Cizinci Uznaný

Kód Fak. výuky celkem celkem ženy samop. celkem ženy samop. kratko. rodič

21110 Fsv praha 3 058 2 542 965 0 516 260 23 106 8

21220 Fs praha 2 444 2 003 176 18 441 58 176 102 0

21230 FEL praha 2 864 2 056 232 2 808 241 120 216 3

21240 Fit praha 2 253 1 614 163 2 639 136 82 56 4

21260 FD Děčín 110 97 28 0 13 7 0 0 0

21260 FD praha 1 091 796 173 0 295 94 71 18 0

21340 FJFi Děčín 19 17 1 0 2 0 0 0 0

21340 FJFi praha 877 669 237 0 208 89 1 16 1

21450 Fa praha 1 624 1 171 688 0 453 315 12 81 3

21460 FBMi kladno 1 440 1 290 807 0 150 102 28 22 16

21900 MÚVs praha 1 205 1 038 569 0 167 97 19 66 10

 16 985 13 293 4 039 22 3 692 1 399 532 683 45

tabulka č. 3 – Matrika (stav na siMs) k 31. 10. 2019 – počty studentů v ph.D. (včetně přerušených)

 Místo Počet ČR Cizinci Uznaný

Kód Fak. výuky celkem celkem ženy samop. celkem ženy samop. kratko. rodič

21110 Fsv praha 436 395 144 0 41 16 10 4 23

21220 Fs praha 373 318 42 0 55 12 10 3 0

21230 FEL praha 385 272 22 0 113 32 43 22 7

21240 Fit praha 54 48 4 0 6 2 1 0 0

21260 FD praha 143 125 40 0 18 8 0 1 10

21340 FJFi praha 300 251 57 0 49 16 5 0 12

21450 Fa praha 149 125 63 1 24 13 1 2 18

21460 FBMi kladno 137 128 46 0 9 8 0 0 8

21900 kÚ praha 24 24 7 0 0 0 0 0 0

21900 MÚVs praha 3 2 0 0 1 0 0 0 0

21900 rčVUt praha 11 10 1 0 1 1 0 0 0

 2 015 1 698 426 1 317 108 70 32 78



25

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

ta
bu

lk
a 

č.
 4

 –
 M

at
ri

ka
 (s

ta
v 

na
 s

iM
s)

 k
 3

1.
 1

0.
 2

01
9 

- p
oč

ty
 s

tu
de

nt
ů 

v 
st

ud
ijn

íc
h 

pr
og

ra
m

ec
h 

(a
kt

iv
ně

 s
tu

du
jíc

íc
h)

po
zn

ám
ka

:
ty

p
 –

 ty
p

 s
tu

d
ia

: B
 –

 b
ak

al
ář

sk
é 

st
ud

iu
m

, n
 –

 n
av

az
uj

íc
í m

ag
is

te
rs

ké
 s

tu
d

iu
m

, p
 –

 d
ok

to
rs

ké
 s

tu
d

iu
m

Fs
 –

 fo
rm

a 
st

ud
ia

: p
 –

 p
re

ze
nč

ní
 s

tu
d

iu
m

, k
 –

 k
om

b
in

ov
an

é 
st

ud
iu

m
, s

am
op

. –
 s

am
op

lá
tc

e,
 k

rá
tk

o.
 –

 k
rá

tk
od

ob
é 

st
ud

iu
m

, 

U
zn

an
ý 

ro
d

ič
 –

 s
tu

d
en

ti
, k

te
ří

 d
ol

ož
ili

 ro
d

ič
ov

st
ví

 (d
o 

3 
le

t 
vě

ku
 d

ít
ět

e)
 

Po
če

t
ČR

Ci
zi

nc
i

U
zn

an
ý

Fi
na

nc
ov

án
í

Kó
d

Fa
k.

St
.p

ro
g

ra
m

Ty
p

FS
ce

lk
em

ce
lk

em
že

ny
sa

m
op

.
ce

lk
em

že
ny

sa
m

op
.

kr
át

ko
.

ro
d

ič
z 

ro
zp

oč
tu

Ji
np

lá
tc

i 
a 

D
ZS

Sa
m

op
lá

tc
i

K
. p

ob
yt

21
11

0
Fs

v
B0

73
1a

01
00

02
ar

ch
ite

kt
ur

a 
a 

st
av

ite
ls

tv
í

Fs
v-

B
p

16
1

13
0

64
0

31
21

0
0

0
16

1
0

0
0

21
11

0
Fs

v
B0

73
2a

26
00

04
G

eo
dé

zi
e 

a 
ka

rt
og

ra
fie

Fs
v-

B
p

40
38

10
0

2
2

0
0

0
40

0
0

0

21
11

0
Fs

v
B0

73
2p

26
00

02
st

av
ite

ls
tv

í
Fs

v-
B

p
32

25
4

0
7

2
0

0
0

32
0

0
0

21
11

0
Fs

v
B3

50
2

ar
ch

ite
kt

ur
a 

a 
st

av
ite

ls
tv

í
Fs

v-
B

p
36

0
28

7
16

1
0

73
54

0
0

0
35

9
1

0
0

21
11

0
Fs

v
B3

60
9

st
av

ite
ls

tv
í

Fs
v-

B
p

38
35

12
0

3
1

0
0

0
38

0
0

0

21
11

0
Fs

v
B3

64
6

G
eo

dé
zi

e 
a 

ka
rt

og
ra

fie
Fs

v-
B

p
49

47
14

0
2

0
0

0
1

49
0

0
0

21
11

0
Fs

v
B3

64
8

Ci
vi

l E
ng

in
ee

rin
g

Fs
v-

B
p

68
0

0
0

68
24

17
50

0
1

0
17

50

21
11

0
Fs

v
B3

65
1

st
av

eb
ní

 in
že

ný
rs

tv
í

Fs
v-

B
p

13
14

11
48

36
6

0
16

6
86

0
0

1
13

14
0

0
0

 
FS

v
 

B
Ty

p
 

20
62

17
10

63
1

0
35

2
19

0
17

50
2

19
94

1
17

50

21
11

0
Fs

v
n

07
31

a0
10

00
2

ar
ch

ite
kt

ur
a 

a 
st

av
ite

ls
tv

í
Fs

v-
n

p
98

78
42

0
20

12
0

0
1

98
0

0
0

21
11

0
Fs

v
n

07
32

a2
60

02
0

G
eo

dé
zi

e 
a 

ka
rt

og
ra

fie
Fs

v-
n

p
26

21
7

0
5

4
0

0
0

26
0

0
0

21
11

0
Fs

v
n

35
02

ar
ch

ite
kt

ur
a 

a 
st

av
ite

ls
tv

í
Fs

v-
n

p
11

8
10

5
56

0
13

11
0

0
0

11
8

0
0

0

21
11

0
Fs

v
n

36
07

st
av

eb
ní

 in
že

ný
rs

tv
í

Fs
v-

n
p

49
8

45
7

16
5

0
41

10
0

0
4

49
8

0
0

0

21
11

0
Fs

v
n

36
46

G
eo

dé
zi

e 
a 

ka
rt

og
ra

fie
Fs

v-
n

p
27

26
4

0
1

0
0

0
0

27
0

0
0

21
11

0
Fs

v
n

36
48

Ci
vi

l E
ng

in
ee

rin
g

Fs
v-

n
p

67
0

0
0

67
18

5
56

0
6

0
5

56

21
11

0
Fs

v
n

36
49

Bu
do

vy
 a

 p
ro

st
ře

dí
Fs

v-
n

p
11

8
11

0
47

0
8

8
0

0
1

11
8

0
0

0

21
11

0
Fs

v
n

39
46

in
te

lig
en

tn
í b

ud
ov

y
Fs

v-
n

p
14

11
0

0
3

3
0

0
0

14
0

0
0

 
FS

v
 

N
Ty

p
 

96
6

80
8

32
1

0
15

8
66

5
56

6
90

5
0

5
56



26

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

Po
če

t
ČR

Ci
zi

nc
i

U
zn

an
ý

Fi
na

nc
ov

án
í

Kó
d

Fa
k.

St
.p

ro
g

ra
m

Ty
p

FS
ce

lk
em

ce
lk

em
že

ny
sa

m
op

.
ce

lk
em

že
ny

sa
m

op
.

kr
át

ko
.

ro
d

ič
z 

ro
zp

oč
tu

Ji
np

lá
tc

i 
a 

D
ZS

Sa
m

op
lá

tc
i

K
. p

ob
yt

21
11

0
Fs

v
p0

73
1D

01
00

02
ar

ch
ite

kt
ur

a 
a 

st
av

ite
ls

tv
í

Fs
v-

p
p

5
4

3
0

1
1

0
0

0
5

0
0

0

21
11

0
Fs

v
p0

73
1D

01
00

03
pr

ům
ys

lo
vé

 d
ěd

ic
tv

í
Fs

v-
p

p
1

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

01
st

av
eb

ní
 m

an
ag

em
en

t 
a 

in
že

ný
rin

g
Fs

v-
p

k
8

7
1

0
1

0
0

0
0

8
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

01
st

av
eb

ní
 m

an
ag

em
en

t 
a 

in
že

ný
rin

g
Fs

v-
p

p
11

11
1

0
0

0
0

0
0

11
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

06
Fy

zi
ká

ln
í a

 m
at

er
iá

lo
vé

 
in

že
ný

rs
tv

í
Fs

v-
p

k
3

3
2

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

06
Fy

zi
ká

ln
í a

 m
at

er
iá

lo
vé

 
in

že
ný

rs
tv

í
Fs

v-
p

p
1

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

07
ph

ys
ic

al
 a

nd
 M

at
er

ia
ls

 
En

gi
ne

er
in

g
Fs

v-
p

p
1

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

1
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

08
ko

ns
tr

uk
ce

 a
 d

op
ra

vn
í 

st
av

by
Fs

v-
p

p
5

5
2

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

09
st

ru
ct

ur
al

 a
nd

 
tr

an
sp

or
ta

ti
on

 E
ng

in
ee

rin
Fs

v-
p

p
1

0
0

0
1

1
1

0
0

0
0

1
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

10
po

ze
m

ní
 s

ta
vb

y
Fs

v-
p

p
6

6
1

0
0

0
0

0
0

6
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

13
in

že
ný

rs
tv

í ž
iv

ot
ní

ho
 

pr
os

tř
ed

í
Fs

v-
p

k
1

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

13
in

že
ný

rs
tv

í ž
iv

ot
ní

ho
 

pr
os

tř
ed

í
Fs

v-
p

p
1

1
1

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p0

73
2D

26
00

14
Vo

dn
í h

os
po

dá
řs

tv
í a

 v
od

ní
 

st
av

by
Fs

v-
p

p
1

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p3

50
2

ar
ch

ite
kt

ur
a 

a 
st

av
ite

ls
tv

í
Fs

v-
p

k
24

22
12

0
2

0
0

0
1

24
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p3

50
2

ar
ch

ite
kt

ur
a 

a 
st

av
ite

ls
tv

í
Fs

v-
p

p
32

27
13

0
5

4
0

0
0

32
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p3

60
7

st
av

eb
ní

 in
že

ný
rs

tv
í

Fs
v-

p
k

14
3

13
4

51
0

9
4

1
0

13
14

2
0

1
0

21
11

0
Fs

v
p3

60
7

st
av

eb
ní

 in
že

ný
rs

tv
í

Fs
v-

p
p

14
4

12
7

43
0

17
5

5
4

7
13

5
0

5
4

21
11

0
Fs

v
p3

64
6

G
eo

dé
zi

e 
a 

ka
rt

og
ra

fie
Fs

v-
p

k
16

16
5

0
0

0
0

0
1

16
0

0
0

21
11

0
Fs

v
p3

64
6

G
eo

dé
zi

e 
a 

ka
rt

og
ra

fie
Fs

v-
p

p
15

13
4

0
2

1
1

0
1

14
0

1
0

 
FS

v
 

P
Ty

p
 

41
9

38
0

13
9

0
39

16
9

4
23

40
6

0
9

4

po
zn

ám
ka

:
ty

p
 –

 ty
p

 s
tu

d
ia

: B
 –

 b
ak

al
ář

sk
é 

st
ud

iu
m

, n
 –

 n
av

az
uj

íc
í m

ag
is

te
rs

ké
 s

tu
d

iu
m

, p
 –

 d
ok

to
rs

ké
 s

tu
d

iu
m

Fs
 –

 fo
rm

a 
st

ud
ia

: p
 –

 p
re

ze
nč

ní
 s

tu
d

iu
m

, k
 –

 k
om

b
in

ov
an

é 
st

ud
iu

m
, s

am
op

. –
 s

am
op

lá
tc

e,
 k

rá
tk

o.
 –

 k
rá

tk
od

ob
é 

st
ud

iu
m

, 

U
zn

an
ý 

ro
d

ič
 –

 s
tu

d
en

ti
, k

te
ří

 d
ol

ož
ili

 ro
d

ič
ov

st
ví

 (d
o 

3 
le

t 
vě

ku
 d

ít
ět

e)
 



27

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

5.5.  Stipendia

stipendia zahraničních studentů, stipendia ubytovací a stipendia sociální jsou průběžnou finanční položkou, 
o jejímž příjemci i výši fakulta nerozhoduje. stipendia studentů Dsp jsou účelovou dotací, kterou přiděluje škole 
MŠMt podle počtu studentů v prezenční formě studia.

Celkové čerpání (72 006 tis. kč) obsahuje tyto zdroje – MŠMt, granty, Dč a stipendijní fond Fsv. následující 
tabulka obsahuje druh a výši vyplacených stipendií:

tabulka č. 5 – stipendia Bc., Mgr. studia Fsv čVUt

Název Poznámka
Příspěvek 

a dotace MŠMT
GJK DČ Ost. fondy SF Celkem

prospěchová sŘ čl.3 3 719 600 0 0 0 0 3 719 600

Vynikající tvůrčí výsledky sŘ čl.4/2a 1 773 054 3 655 055 0 77 940 157 000 5 663 050

Výjimečné studijní výsledky sŘ čl.4/2b 325 913 0 0 239 087 0 565 000

sociální sŘ čl.4/2c 0 0 0 140 150 0 140 150

podpora studentů v zahraničí sŘ čl.4/2d 904 753 0 138 066 0 60 000 1 102 753

podpora studia cizinců sŘ čl.4/2e 0 0 672 750 1 427 530 0 2 100 280

zvláštní zřetel sŘ čl.4/2f 803 450 0 28 000 1 813 550 234 000 2 879 000

Vynikající výsledky sŘ čl.4/2j 0 0 0 457 500 0 457 500

Mimořádná cena sŘ čl.4/2g 131 141 0 42 316 42 000 0 215 457

Doktorská sŘ čl. 6 28 133 250 0 0 0 528 550 28 661 800

stipendia Dzs 960 000 0 45 000 0 0 1 005 000

stipendia sGs 13 415 274 0 0 0 0 13 415 274

Ubytovací sŘ čl. 7 12 008 740 0 0 0 0 12 008 740

sociální sŘ čl. 5 72 562 0 0 0 0 72 562

Celkem 62 247 738 3 655 056 926 066 4 197 757 979 550 72 006 167



28

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

6. věda a výzkum

Hlavní výsledky v oblasti výzkumu 
a vývoje v roce 2019

Vědecká, výzkumná a vývojová či umělecká tvůrčí 
činnost (dále VVč) patří na čVUt mezi nejdůle-
žitější prvky poslání školy. čVUt má zájem patřit 
mezi největší výzkumné instituce v české republice 
a programově usiluje o to být univerzitou výzkum-
ného typu s mezinárodním uznáním. Výzkum 
a vývoj je provázán s výukou, zejména v doktorském 
a magister ském studiu.

organizační i tematická struktura VVč na Fakultě 
stavební je dána především zaměřením kateder 
a samostatných pracovišť. Grantové projekty řešené 
za spoluúčasti více pracovišť tvoří důležitý integrující 
prvek. Významné jsou i vnější spolupráce s dalšími 
univerzitami, ústavy aV čr, rezortními ústavy, podniky 
a zahraničními institucemi.

na Fakultě stavební jsou dlouhodobě dominantními 
tyto směry výzkumu:

 � integrovaný návrh progresivních stavebních 
konstrukcí
 � Funkční způsobilost, spolehlivost, trvanlivost 
a optimalizace stavebních materiálů a konstrukcí
 � Management udržitelného rozvoje životního cyklu 
staveb, stavebních podniků a území a aspekty 
životního prostředí ve stavebnictví
 � numerické simulace multifyzikálních procesů 
a jejich aplikace v inženýrství
 � Experimentální výzkum stavebních materiálů 
a technologií
 � integrované vodní hospodářství a ochrana před 
povodněmi v rámci trvale udržitelného rozvoje
 � revitalizace vodního systému krajiny a měst 
zatíženého významnými antropogenními 
změnami
 � komplexní inovace technologií v geodézii 
a kartografii
 � Geoinformační technologie – optimalizace 
metod sběru, využití a prezentace geodat 
v zeměměřičském, krajinném a městském 
inženýrství
 � 3D skenování (Gak)

čVUt představuje zároveň rozsáhlou výzkumnou 
organizaci, v jejímž rámci existuje řada pracovišť 
majících specifický a unikátní charakter. V rámci 
Centra experimentální geotechniky na Fakultě 
stavební je v provozu podzemní laboratoř Josef 

v lokalitě čelina – Mokrsko na příbramsku, která slouží 
zejména k praktické výuce studentů a k realizaci 
výzkumných projektů. svým zaměřením je laboratoř 
jedinečná nejen v rámci české republiky, ale i Evropy. 
akademičtí pracovníci a studenti Fakulty stavební 
čVUt se také významně podílejí na výzkumné 
a vývojové činnosti Univerzitního centra energeticky 
efektivních budov v novém výzkumném zařízení čVUt 
v Buštěhradě.

Hlavním tuzemským vědeckým partnerem čVUt jsou 
ústavy akademie věd čr. Fakulta stavební spolupra-
cuje s řadou ústavů z oblasti přírodních a technických 
věd. tato spolupráce je orientována jednak na dok-
torské studijní programy, je však též základem 
společného řešení různých vědeckých projektů finan-
covaných grantovým způsobem. spektrum spoluprací 
je však podstatně širší, stále více se rozvíjí spolupráce 
s podniky v rámci projektů aplikovaného výzkumu.

těžiště financování vědecko-výzkumné činnosti 
zůstává především v tuzemských grantech a projek-
tech, nicméně v poslední době můžeme sledovat 
zájem našich vědců o zapojování do různých typů 
projektů zahraničních poskytovatelů.

Výzkumné týmy Fakulty stavební byly v roce 2019 řeší 
řadu výzkumných projektů Ga čr (43 projektů), ta čr 
(56 projektů) a dalších národních projektů jiných 
poskytovatelů (50). 

V rámci mezinárodní spolupráce se jedná především 
o vědecké projekty H2020, Cost, iEa, rFCs, CEF-tele-
comunication a další (celkem 18 projektů).

na fakultě je zřízen iniciační fond, který každoročně 
pomáhá mladým vědcům s navazováním kontaktů 
a přípravou mezinárodních projektů. studenti 
doktorského studia jsou aktivně zapojeni do řešení 
výzkumných projektů čVUt – sGs, v roce 2019 se 
jednalo o 108 projektů.

Využití účelové podpory na specifický výzkum je reali-
zováno na čVUt formou studentské grantové soutěže 
(sGs). na Fakultě stavební se do této soutěže zapojily 
všechny katedry. Hlavním cílem je podpořit přede-
vším studenty doktorského studia.

rozvoj vědeckovýzkumné činnosti lze dokumento-
vat na bohatosti výstupů, jejichž přehled je obsažen 
v databázi V3s. Výše uvedené skutečnosti pozi-
tivně ovlivnily vzdělávací činnost. Řešitelé grantů 
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a výzkumných záměrů zapojili významně studenty 
magisterských a doktorských studijních programů 
do řešení. Účast studentů na řešení projektů se odráží 
na jejich zodpovědnějším přístupu ke studiu. Dob-
rým signálem byla skutečnost, že velký počet zadání 
diplomových a disertačních prací má přímou návaz-
nost na problematiku řešených projektů.

V rámci posledního hodnocení výzkumných 
organizací (Hodnoceni 2018) v rámci Modulu 1 
(hodnocení vybraných výsledků) získaly v čr 
prestižní hodnocení a pouze dva výsledky v oboru 

Engineering and technology, z toho jeden výsledek 
pochází z fakulty stavební, v rámci Modulu 2 
(oborová bibliometrická analýza) měla fakulta za 
rok 2018 celkem 14 prestižních publikací v 1. decilu, 
z toho 3 v oblasti Civil Enginnering, 3 v Mechanical 
Engineering, 3 v oblastech Environmental Engineering 
a 5 v dalších oborech, v prvním kvartilu pak fakulta 
měla celkem 34 publikací.
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7. Zahraniční vztahy

7.1.  Zahraniční smlouvy FSv čvuT

země instituce Město k Garant spolupráce od Do

BĚLorUsko
nationaL aCaDEMy oF sCiEnCE 
oF BELarUs

Minsk F ŠtEMBErk

spoLUpráCE 
V oBLasti VýzkUMU 
a VzDĚLáVání, 
VytVáŘEní 
spoLEčnýCH 
VýzkUMnýCH 
proJEktů

6. 11. 2018 6. 11. 2023

čína
HUnan UniVErsity in 
CHanGsHa

CHanGsHa F HLaVáčEk
VýMĚna stUDEntů, 
pŘípraVa spoLEčnýCH 
proJEktů

4. 1. 2017 4. 1. 2022

GrUziE
LEpL. G tsULUkiDzE MininG 
institUtE

tBiLisi F paVELka
VýMĚna praCoVníků, 
tVorBa proJEktů

10. 7. 2018 10. 7. 2023

CHiLE
UniVErsiDaD DE CHiLE, FaCULtaD 
DE arQUitECtUra y UrBanisMo

santiaGo F HULEC
VýMĚna stUDEntů 
(V ráMCi "sMiLE")

18. 9. 2017 nEUrčito

CHorVatsko
UniVErsity oF zaGrEB, FaCULty 
oF CiViL EnGinEErinG

záHŘEB F pároVá
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

19. 2. 2004 nEUrčito

itáLiE
UniVErsitá poLitECniCa DELLE 
MarCHE

anCona F paVELka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

11. 5. 2005 nEUrčito

itáLiE
UniVErsitá DEGLi stUDi Di 
triEstE

triEstE F kŘístEk
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

17. 2. 2004 nEUrčito

Japonsko
FaCULty, GraDUatE sCHooL anD 
sCHooL oF EnGinEErinG

HokkaiDo F kaBELE p.
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

21. 12. 2015 nEUrčito

MaĎarsko
DEpartMEnt oF GEopHysiCs, 
EÖtVÖs LoránD UniVErsity

BUDapEst 155 VEVErka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

10. 3. 2005 nEUrčito

MakEDoniE
ss. CyriL anD MEtHoDiUs 
UniVErsity

skopJE F paVELka
spoLUpráCE VE VĚDĚ 
a VzDĚLáVání

19. 5. 2015 nEUrčito

nĚMECko
tECHnisCHE UniVErsitat 
DrEsDEn, FakULtat Forst-, GEo- 
UnD HyDroWissEnsCHaFtEn

DrEsDEn 154 HánEk
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

20. 10. 1997 nEUrčito

nĚMECko
rWtH aaCHEn UniVErsity, 
FaCULty oF CiViL EnGinEErinG

aaCHEn F kUráŽ
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

3. 7. 2016 3.7.2021

nĚMECko MHs BaUnorMtEiLE
MEnDEn-
LEnDrinGsEn

133 kŘístEk
VýMĚna poznatků 
a praCoVníků

5. 7. 2002 nEUrčito

poLsko
JarosLaW DaBroWski MiLitary 
UniVErsity oF tECHnoLoGy

WarsaW 122 VokUrka
ŠkoLEní, 
proFEsionáLní rozVoJ, 
VýMĚny

26. 3. 2019 26.3.2022

poLsko
WroCLaW UniVErsity, sECtion 
oF CartoGrapHy, institUtE oF 
GEoGrapHy

WroCLaW 153 paVELka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

13. 4. 2002 nEUrčito

rakoUsko
UniVErsitat FUr BoDEnkULtUr 
(BokU)

WiEn 143 kUráŽ VĚDECká spoLUpráCE 23. 9. 1997 nEUrčito

rUsko
iMManUEL kant BaLtiC FEDEraL 
UniVErsity

kaLininGraD F paVELka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

19. 12. 2013 nEUrčito

rUsko
siBErian statE aCaDEMy oF 
GEoDEsy

noVosiBirsk F paVELka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, pŘípraVa 
spoLEčnýCH proJEktů

16. 4. 2014 nEUrčito

rUsko siBstrin noVosiBirsk F paVELka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, spoLEčnÉ 
proJEkty

16. 3. 2017 nEUrčito

sLoVEnsko
staVEBná FakULta stU 
BratisLaVa

BratisLaVa F Bittnar
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

20. 2. 2001 nEUrčito
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země instituce Město k Garant spolupráce od Do

sLoVEnsko
pŘíroDoVĚDECká FakULta 
UniVErsity koMEnskÉHo 
V BratisLaVĚ

BratisLaVa F paVELka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

17. 4. 2003 nEUrčito

sLoVEnsko staVEBná FakULta tU koŠiCiaCH koŠiCE F paVELka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

25. 9. 2001 nEUrčito

sLoVEnsko
staVEBná FakULta, ŽiLinská 
UniVErzita

ŽiLina 154 HánEk
oDBorná spoLUpráCE 
poByty praCoVníků 
a DoktoranDů

22. 11. 2005 nEUrčito

srBsko
FakULta staVEBníHo 
inŽEnýrstVí a arCHitEktUry

niŠ F paVELka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, 
praCoVníků

4. 10. 2013 nEUrčito

r. srBská DaDGE intErnationaL LtD noVi saD F paVELka
EXpErtízy, konzULtaCE, 
spoL. VzDĚL. proGraMy

20. 3. 2018 20.3.2021

r. srBská
UniVErsity oF BanJa LUka, 
FaCULty oF arCHitECtUrE anD 
CiViL EnGinEErinG

BanJa LUka F paVELka
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

15. 12. 2011 nEUrčito

UkraJina
kyiV nationaL UniVErsity 
oF tHE ConstrUCtion anD 
arCHitECtUrE

kyJEV F paVELka
tVorBa spoL. 
VzDĚLáVaCíCH 
proJEktů

24. 10. 2016 nEUrčito

UkraJina
zHytoMyr statE tECHnoLoGiCaL 
UniVErsity

zHytoMyr F HáJEk
VýMĚna stUDEntů, 
pŘípraVa spoLEčnýCH 
proJEktů

29. 12. 2015 29.12.2020

Usa, 
MinnEsota

UniVErsity oF MinnEsota, 
Dpt. oF BiosystEMs anD 
aGriCULtUraL EnGinEErinG

st. paUL F CísLEroVá
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

3. 7. 1996 nEUrčito

Usa, 
Mississippi

Mississippi statE UniVErsity  F čiHákoVá
VýMĚna poznatků, 
stUDEntů, praCoVníků

29. 8. 1992 nEUrčito

Usa, nortH 
CaroLina

nortH CaroLina statE 
UniVErsity

raLEiGH F saLákoVá
VýMĚna stUDEntů 
na 1-2 sEMEstry, 
rECiproční

15. 6. 2015 30.6.2020

7.2.   komentář k vybraným zahraničním aktivitám Fakulty stavební za rok 2019  
(kap. 333, Ta 101–192)

ta 101
příspěvky z tohoto typu akce pokrývaly většinou 
výjezdy na konference, kde při aktivní účasti je 
nejen prezentována škola a dosažené výsledky 
jednotlivých pracovišť či pracovníků, ale navazují 
se i důležité kontakty. Dalšími aktivitami hrazenými 
z těchto prostředků byla například setkání s ohledem 
na projednání přípravy spolupráce na jednotlivých 
projektech, semináře, veletrhy, výstavy, workshopy, 
odborné exkurze se studenty, setkání stavebních 
fakult, sympózia apod.

převažovaly cesty po Evropě (opět nejvíce převládaly 
návštěvy našich sousedních zemí jako je slovensko, 
německo, navštěvované byly i země jako polsko, 
Belgie nebo Gruzie), velkou položku činily i výjezdy 
na státní závěrečné zkoušky, které byly až do konce 
roku 2018 částečně refundované z projektových 
peněz rektorátu, od roku 2019 však plně spadají pod 
financování jednotlivých fakult.

ta 105
V rámci uvedeného typu akce byly uskutečněny 
jen 2 zahraniční cesty, a to na konferenci Future of 
Building 2019 spojené s návštěvou stavebního vele-
trhu B2B ve Vídni a účast na Daylight academic fóru 
v paříži.

ta 111
proběhlo 6 výjezdů do rakouska již tradičně v rámci 
projektu aktion: návštěva, převoz vzorků, jednání 
a společenský experiment, odvoz mobilního dešťo-
vého simulátoru nebo účast na kurzu.

ta 122
2 cesty: GeoConference sGEM 2019 v Bulharsku a pří-
prava projektu DFG-Gačr v německu.

ta 123
typ akce kryl náklady 18 cest jako například Řešení 
bezpečnosti na slovensku, účast na konferenci 
Mechanika 2019 s následnou diskuzí na univerzitě 
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v Litvě, účasti na konferenci nuclear 2019 v rumun-
sku, cesty do korejské republiky na zasedání komise 
iCiC a jednání na yonsei University v soulu, jed-
nání k projektu raDCon na slovensku a ve Francii, 
workshopy k projektu raDCon v polsku, experi-
ment v jaderném ústavu v sosny v Bělorusku, nebo 
návštěvu japonské tokyo University.

ta 124
Uvedená akce pokrývala náklady spojené se 7 ces-
tami v rámci projektu MoBiLity: schůzky a pracovní 
pobyty, vyhodnocení terénních experimentů, terénní 
průzkum a sběr dat.

ta 125
pouze 1 cesta – příprava společných publikací na Uni-
versity of Vienna.

ta 161
Uskutečnily se různé cesty, jejichž náplní byla přede-
vším účast na konferencích jako například 

sGEM 2019 v Bulharsku a rakousku, CaEsEs + spiE 
Digital optical technologies 2019 + rooMs 2019 
v německu, EQUaDiFF 2019 v nizozemsku, EGu 2019 
v rakousku, iCnaaM 2019 v Řecku, tHErMopHysiCs 
and rEFra 2019 + ConstrUMat + tepelná ochrana 
budov 2019 + konference kartografia a geoinforma-
tika 2019 na slovensku, iCaMsE 2019 v Usa apod.
Dále cesty za účelem měření parametrů v bazénových 
provozech v rakousku, návštěva univerzity ntB Buchs 
ve Švýcarsku, workshop nonlinear pDEs v portugal-
sku, Modern2020 training school ve Švédsku, iss 
2019-imaging sumer school 2019 ve Francii či zase-
dání evropské komise ECCs tC 11 v itálii.

ta 165
8 cest především na konference: EssC 2019 v albánii, 
novatech 2019 ve Francii, EGU 2019 v Lucembursku, 
Fao/EUs a EFC/Fao v rakousku, GEoLinks v Řecku.

7.3.  Mobilita studentů a akademických pracovníků

Hlavní náplní zahraničního oddělení je zúčtování zahraničních cest, přičemž v roce 2019 jsme zpracovali celkem 
758 zahraničních výjezdů, které zahrnovaly přípravu záloh, vyúčtování a zajišťování plateb předem.

nejvíce navštívené byly v roce 2019 země v tomto pořadí: slovensko 138, německo 93, rakousko 63, Řecko 34, 
itálie 32, nizozemsko 31, polsko 29, Francie 22, Belgie 21 a spojené státy americké 17. Cílem výjezdů byly jako 
každoročně konference, kongresy, sympózia, cesty v rámci plnění jednotlivých úkolů a grantů. samostatnou 
kapitolu tvořily jako každoročně výjezdy v rámci obhajob, habilitací apod., většinou na slovensko, financované 
z peněz děkanátu, taktéž v rámci Fsv spadá pod administrativu zahraničního oddělení.

nadále jsme zajišťovali ubytování zahraničních hostů, připravovali příkazní smlouvy. 

V roce 2019 vyjelo v rámci schválených zaměstnaneckých mobilit 7 našich kolegů na školení programu 
Erasmus+, v rámci výukových mobilit jsme zaznamenali 3 výjezdy. Výjezdy částečně administrujeme, spolufi-
nancujeme a pomáháme s organizací.

V rámci podpory mobilit Erasmus+ jsme přijali též hosty z našich partnerských institucí (staff mobility).

7.4.   Mezinárodní programy na výměnu studentů a učitelů

V rámci Fakulty stavební jsme v roce 2019 navázali spolupráci s JarosLaW DaBroWski MiLitary UniVErsity oF 
tECHnoLoGy v polsku, jejíž hlavní náplní jsou školení, přeškolování, profesionální rozvoj, realizace společných 
výzkumných projektů, vytváření společných vědeckých týmů, rozvoj a implementace společných vzdělávacích 
programů, pořádání konferencí a seminářů, přednášky, výměnné studijní pobyty a sdílení poznatků z oblasti 
technologie. 
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7.5.  přijetí hostů

Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí  
(včetně erasmových mobilit) 
Fsv čVUt 2019

Země
Studentů

Akademických 
pracovníků

Vyslaných Přijatých Vyslaných Přijatých

albánie 2

argentina 5

austrálie 4 7 1

Belgie 2 5 21

Bělorusko 2

Brazílie 2

Bulharsko 1 5 11

čína 3 1 7 6

Dánsko 9 3 4

Estonsko 1

Finsko 5 12

Francie 3 60 22

Gruzie 3

Hongkong 4

Chile 1

Chorvatsko 3 10 1

indie 1 6 4

irák 2

irsko 2 2 1

island 3

itálie 2 16 32 2

Japonsko 5 12 2

Jihoafrická republika 5 5

kanada 2 12 4

kolumbie 2 2

korejská republika 3 10 4

kostarika 6

kypr 1 2

Litva 2 1 4

Lotyšsko 1 1

Lucembursko 14 2

Maďarsko 2 10

Mexiko 6 2

Země
Studentů

Akademických 
pracovníků

Vyslaných Přijatých Vyslaných Přijatých

německo 17 14 93 19

nepál 1 1

nizozemsko 3 4 31 1

norsko 3

nový zéland 1

omán 1

panama 1 1

peru 2 1

polsko 2 4 29 4

portugalsko 2 11 14

rakousko 17 27 63 8

rumunsko 1 8 1

rusko 1 4 3

Řecko 5 4 34

singapur 2 10 5

slovensko 13 10 138 40

slovinsko 2 5 1

spojené státy amer. 6 13 20

srbsko 1

sýrie 1

Španělsko 6 50 15 2

Švédsko 4 5 2

Švýcarsko 1 1 10 1

tchaj-wan 4 7 2

turecko 2 2

Ukrajina 3 2

Velká Británie 8 8 14 1

Vietnam 1

tchaj-wan 6 13

turecko 4 2 1

Ukrajina 2

Velká Británie 27 7 17 1

Vietnam 2 1

Celkem 156 350 678 91
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8.  Investiční výstavba a rozvoj 
materiálně technické základny

investiční akce z rozpočtu MŠMt a jiných operačních programů opVVV:

 � rekonstrukce náhradního zdroje, přičemž stavební práce byly v ceně 26 771 tis. kč . z této částky byla spolu-
účast fakulty 13 600 tis. kč
 � rekonstrukce vodohospodářské haly v hodnotě 22 475 tis. kč, z fakultních prostředků hrazeno 72 tis. kč
 � obnova a motorizace kopule, budova B v ceně 1 107 tis. kč
 � stavební úpravy v laboratoři zti, pracoviště pro Vr, rekonstrukce laboratoře Ds151, mobilní akustická stěna 
v celkové hodnotě 1 650 tis. kč.

investiční akce z rozpočtu fakulty:

 � rekonstrukce 2 toalet v atelieru budovy D, náklady 1 064 tis. kč
 � Větrání a klimatizace v 10 místnostech v celkové hodnotě 1 366 tis. kč, z toho klimatizace v serverovně a112  
činila 354 tis. kč 
 � nové led osvětlení v ceně 684 tis. kč
 � Drobné stavební práce investičního charakteru, rozšíření přístupového systému k 4, nové požární dveře, 
elektroinstalace.

projekty na připravované akce: 
z rozpočtu fakulty:

 � projekt na rekonstrukci náhradního zdroje , náklad 1 059 tis. kč
 � Dodatek projektu na rekonstrukci poslucháren B280 a B286, náklad 120 tis. kč.
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9.  akce pořádané pro studenty, 
zaměstnance a širokou veřejnost

 25.–26. 1. 2019 DoD  Dny otevřených dveří 
Fakulta stavební pravidelně pořádá dny otevřených 
dveří pro zájemce o studium. návštěvníkům tak 
dává příležitost blíže se seznámit nejen s prostředím 
fakulty, ale zejména s nabídkou studijních programů, 
které lze na fakultě studovat, setkat se s pedagogy 
i studenty fakulty, navštívit zajímavá vědecká pracovi-
ště a laboratoře fakulty.

 26. 1. 2019  Hala roku JUnior
akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol, 
při které mají možnost uplatnit své nápady, doved-
nosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci. akce se 
koná v rámci dne otevřených dveří fakulty. soutěží 
se ve dvou kategoriích, účastní se na 40 soutěžních 
týmů. odborným garantem soutěže je katedra kon-
strukcí pozemních staveb.

 22.–24. 1. 2019  Gaudeamus praHa
Fakulta se účastní v rámci stánku čVUt – veletrh 
je určen všem zájemcům o pomaturitní studium, 
zejména studentům 3. a 4. ročníků sŠ.

 21. 2. 2019  silent Disco Fsv čVUt
Unikátní párty – každý účastník obdrží sluchátka 
a z nich si poté vybírá jednoho ze dvou DJ‘s v průběhu 
večera. pravidelně pořádá studentský klub ŠtUk Fsv 
čVUt. Jedinečná akce a hudební zážitek v atriu fakulty, 
pravidelně pořádá studentský klub ŠtUk Fsv čVUt.

 25.–28. 2. 2019  Burza skript a materiálů
pravidelná akce pro studenty, kde mohou nakoupit 
i prodat svá skripta a materiály za jejich stanovenou 
cenu. pořádá studentský klub ŠtUk Fsv čVUt.

 1. 3. 2019  ples fakulty
ples se konal v národním domě na Vinohradech.

 27. 3. 2019  G++
kultovní geodetická akce, kterou pořádají pravidelně 
studenti magisterského studia studijního programu 
Geodézia a kartografie. akce má více jak 20letou 
tradici a letos se poprvé pořádala v prostorách fakulty 
v ateliéru D.

 28. 3. 2019  kreslení aktů vol. 1
akci pořádal studentský klub ŠtUk Fsv čVUt pro ty, 
které baví kreslení, ať už jej mají v rámci výuky na stu-
dijní programu a+s nebo studují i jiné obory. 

 4. 3. – 15. 4. 2019  stáže pro studenty 
středních škol
Fakulta pořádá pro studenty středních škol stáže, 
které probíhají formou přímé účasti studentů 
ve výuce. každý stážista má svého průvodce – stu-
denta fakulty. Jedná se o jedinečnou příležitost 
poznat prostředí fakulty, seznámit se se způsobem 
výuky a oborovým zaměřením, které stážisty zajímá.

 25. 4. 2019  Hala roku akaDEMik
Mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol se 
stavebním zaměřením. Účast týmů ze 6 univerzit z čr, 
sr a polska.

 9. 5. 2019  kreslení aktů vol. 2
akci pořádal studentský klub ŠtUk Fsv čVUt pro ty, 
které baví kreslení, ať už jej mají v rámci výuky na stu-
dijní programu a+s nebo studují i jiné obory.

 15. 5. 2019  kLapka stŘiH
setkání studentů fakulty v ateliéru D na závěr letního 
semestru. akce, kterou pořádá studentský klub ŠtUk 
Fsv, nabídla například slampoetry. Během večera pro-
běhlo také slavnostní vyhlášení soutěže Video tvýma 
očima.

 8. 6. 2019  Muzejní noc
Fakulta se účastnila v rámci expozice čVUt v praze 
v prostorách národního technického muzea.

 13. 6. 2019  Dobrodružství s technikou
Fakulta se zúčastnila zážitkové výstavy pro širokou 
veřejnost v českých Budějovicích. V rámci prezentace 
společnosti HoCHtiEF Cz a. s., strategického partnera 
fakulty, fakulta představila model olympijské slalo-
mové dráhy rio. 

 26.–30. 8. 2019  Letní škola architektury 
a stavitelství
na počest 150. výročí publikace periodického zákona 
prohlásila osn rok 2019 za Mezinárodní rok peri-
odické tabulky prvků. při této příležitosti pořádala 
katedra architektury Fakulty stavební čVUt v praze 
letní školu architektury a stavitelství, jejímž výchozím 
tématem se tak stal prVEk – architektonický, urbanis-
tický, konstrukční, ochranný a chemický.
Letní škola je otevřena všem: studentům středních 
a vysokých škol, pedagogům, úředníkům, odborníkům 
i laikům, ale především nadšencům a fandům archi-
tektury a stavitelství.
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 4. 9. 2019  Festival vědy
Fakulta se účastnila v rámci stánku čVUt na Vítězném 
náměstí, p-6 Dejvice – cílem je přiblížit vědu zejména 
studentům a žákům základních a středních škol, ale 
i zvídavým dospělým a to pomocí pokusů, modelů 
aj. V předchozích letech se akce konala pod názvem 
Vědecký jarmark.

 9.–12. 9. 2019  MaLta
seznamovací kurz MaLta (Malé aklimatizační Letní 
tmelení akademiků). setkání proběhlo v soběšíně.

 11.–13. 9. 2019  Letní škola tzB aneb co 
v osnovách nebylo…
17. ročník byl určen především posluchačům 
magister ských studijních programů se zájmem
o komplexní řešení budov a jejich technických zaří-
zení vyučované na technických univerzitách čr a sr 
a doktorandy se zájmem o tuto problematiku. pořádá 
katedra technických zařízení budov Fsv ve spolupráci 
se společností pro techniku prostředí.

 24.–26. 9. 2019  Gaudeamus Bratislava
Veletrh pomaturitního vzdělávání – je určen všem 
zájemcům o pomaturitní studium, zejména studen-
tům 3. a 4. ročníků sŠ. Fakulta se účastnila v rámci 
stánku čVUt. V předchozích letech se tento veletrh 
konal pod názvem akadémia Bratislava.

 27. 9. 2019  noc vědců
Celoevropská akce na téma Šetrně k planetě pořá-
daná iniciativou Evropské komise „researchers in 
Europe“. pro zájemce byl otevřen dejvický kampus 
a zajištěn doprovodný program. Fakulta otevřela své 
prostory a v atriu fakulty prezentovala na desítku 
zajímavých témat.

 30. 9.–3. 10. 2019  Burza skript a materiálů
pravidelná akce pro studenty, kde mohou nakoupit 
i prodat svá skripta a materiály za jejich stanovenou 
cenu. pořádá studentský klub ŠtUk Fsv čVUt.

 10. 10. 2019  slavnostní večer inspireli awards
slavnostní završení největší mezinárodní soutěže 
studentů architektury, která propojila studenty ze 
136 zemí. čVUt v praze, Fakulta stavební patří mezi 
univerzity pořádající tuto soutěž. 

 29. 10. 2019  Bednění
Legendární party v ateliéru D u nás na Fakultě 
stavební, kde již tradičně vítáme začátek nového 
semestru a nové spolužáky. pravidelně pořádá stu-
dentský klub ŠtUk Fsv čVUt.

 22.–25. 10. 2019  Gaudeamus Brno
Veletrh pomaturitního vzdělávání – fakulta se účast-
nila v rámci stánku čVUt.

 4. 11.– 6. 12. 2019  stáže pro studenty sŠ 
náplň totožná jako byla v jarním termínu.

 15.–16. 11. 2019  Dny otevřených dveří 
zaměření a program odpovídá akci v lednovém ter-
mínu.

 28. 11. 2019  slavnostní znovuotevření 
Vodohospodářského experimentálního centra 
otevření halové laboratoře opět studentům a vědě 
po náročné kompletní rekonstrukci, která probíhala 
téměř deset měsíců a přišla na 23 milionů korun.

 2.–20. 12. 2019  Vánoční sbírka
Charitativní sbírka pro potřebné, kterou společně 
vybíraly studentské kluby ŠtUk Fsv čVUt a iastE.

 4. 12. 2019  zapiš se někomu do života
nábor do českého národního registru dárců dřeně, 
který proběhl také na Fsv čVUt. touto akcí překročila 
hranice potenciálních dárců kostní dřeně zapsaných 
během náborových akcí 3000! zakladatelkou akce je 
ing. arch. alžběta Vachelová, absolventka Fsv čVUt.

 12. 12. 2019  Vánoční koncert Fakulty stavební 
čVUt v praze 
slavnostní akce pro studenty a zaměstnance fakulty 
a další zvané hosty.

 16.–19. 12. 2019  Vánoce v atriu
předvánoční týden, který si studenti a akademici 
zpříjemnili vánočním občerstvením a výrobou malých 
dárečků za poslechu koled. také si zazpívali s fakult-
ním pěveckým sborem. pravidelně pořádá studentský 
klub ŠtUk Fsv čVUt.

Facebook a instagram
informovali jsme o dění na Fakultě stavební a v kam-
pusu čVUt, online poradce pro zájemce o studium.

Exkurze pořádané studentským klubem ŠtUk

15. 2. 2019 rekonstrukce mostu v Lysé nad Labem
25. 3. 2019 yit aalto Cibulka, Meopta
10. 4. 2019  čErMák a HraCHoVEC “Cizinecký 

vstup” – kanalizace pod prahou, 
Výstavba kolektorů

15. 4. 2019 Gemma Chodov
25. 4. 2019 technické zázemí národního divadla
29. 4. 2019 oC Letná
7. 5. 2019 Centrum Bořislavka
14. 5. 2019 Metro a
6. 11. 2019 parkview na pankráci

Fotografická soutěž tvýma očima 2019 a 2020
V lednu proběhlo předání cen vítězů ročníku 2019 
a v červnu byl vyhlášen jedenáctý ročník pro rok 
2020. soutěž je určena pro studenty středních škol, 
pro studenty fakulty, pro zaměstnance a absolventy. 
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Cílem soutěže je upoutat zájem o hmotné prostředí, 
ve kterém žijeme, o architekturu, budovy a stavby, 
jejich kvality technické a konstrukční i o jejich aspekty 
kulturní a sociální. Vítězné snímky vybírala odborná 
porota, ale i široká veřejnost.

technické čtvrtky
akce se konala pravidelně na fakultě a studentům 
nabízela možnost seznámit se zajímavými technic-
kými a technologickými aspekty řady zajímavých 
projektů. Celkem proběhlo 18 přednášek, které vedli 
akademici z fakulty i odborníci z firem – partneři 
Fakulty stavební čVUt. V programu dále pokraču-
jeme.

Divadelní představení 
Fakulta pravidelně hostí projekt Listování - divadelní 
scénické představení. V roce 2019 studenti 
a zaměstnanci fakulty shlédli zpracování dvou knih, 
představení svatá Barbora a Hry bez hranic.

Galerie Fsv 
Galerie uvádí výstavy z oboru výtvarného umění, 
fotografie, architektury i designu. Vedle vyzrálých 
tvůrců zde mají prostor i mladí umělci včetně 
studentů fakulty. Galerie je tak pro zaměstnance, 
návštěvníky i studenty místem k setkávání, oddychu 
i kontemplaci s možností kulturního zážitku. přehled 
výstav:

21. 1.–12. 2. 2019 tvýma 0čima 2018
14. 2.–13. 3. 2019 Jiří trojan – JinÉ sVĚty
4. 3.–10. 4. 2019 telč 18‘
11. 4.–3. 6. 2019 HMotnost – umělecká díla 
dejvického kampusu ve fotografii Miloše sedláčka
4. 6.–3. 9. 2019 arnošt navrátil – FotoGraFika 
20000 mil pod mořem
4. 9.–2. 10. 2019 Jiří Heller – kVaDráLy
3. 10.–5. 11. 2019 Jan Šafránek – GraFika 
5. 11.–2. 12. 2019 ListopaD 89 V DokUMEntární 
FotoGraFii 
4. 12. 2019–29. 1. 2020 Miloš sedláček – okraJiny 
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k101 katedra matematiky

obor a poslání

členové katedry pracují v několika matematických oborech 
zahrnujících matematickou a numerickou analýzu, funkcionální 
analýzu, parciální a obyčejné diferenciální rovnice, dynamické 
systémy, topologii a numerickou matematiku.
katedra zabezpečuje výuku matematiky ve všech stupních všech 
studijních programů a oborů Fakulty stavební, a také výuku 
konstruktivní geometrie v bakalářském stupni studia. zároveň 
provádí základní výzkum v několika matematických oborech 
ve spolupráci s kolegy z českých i zahraničních univerzit.

Vedení katedry

Vedoucí: doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
zástupci vedoucího: doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., RNDr. Pavel Krejčí, CSc., RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
tajemnice: RNDr. Iva Malechová, CSc.
sekretářka: Milena Martinovská

Výuka

Výuka povinné, povinně volitelné a volitelné matematiky ve všech stupních všech studijních programů a oborů 
Fakulty stavební.
Výuka povinné a povinně volitelné konstruktivní geometrie v bakalářském stupni studia studijních programů 
stavební inženýrství a architektura a stavitelství s využitím grafických počítačových programů.
repetitoria.

Výzkum

 � popis dynamiky teplotně závislých procesů v hysterezních prostředích. Dynamické modely pro deformova-
telné porézní prostředí částečně vyplněné navzájem nemísitelnými tekutinami (např. vzduch, voda a olej). 
popis vzájemných interakcí jednotlivých složek soustavou parciálních diferenciálních rovnic s hysterezními 
operátory. Modely pro silně deformovatelné porézní prostředí vyplněné stlačitelnou tekutinou s významnou 
hysterezní závislostí mezi tlakem a objemem. 
 � sdružené hydrotermální procesy ve stavebních konstrukcích a geomateriálech a související soustavy sdru-
žených nelineárních systémů parciálních diferenciálních rovnic parabolického typu. Efektivní numerické 
metody, diskrétní časově asynchronní algoritmy (tzv. „subcycling methods“) a techniky doménové dekom-
pozice pro možnosti paralelních výpočtů s důrazem na teoreticky podložené efektivní metody pro sdružené 
transportní procesy.
 � Vlastnosti reálných funkcí. 
 � strukturální vlastnosti málorozměrných kontinuí a dynamických systémů na málorozměrných kontinuích.
 � navierovy-stokesovy parciální diferenciální rovnice.

Významné publikace

[1] J. Bobok, s. roth, the infimum of Lipschitz constants in the 

conjugacy class of an interval map, proc. amer. Math. soc. 

147(1)(2019), 255–269.

[2] z. skalák, one component optimal regularity for the navier-

stokes equations with almost zero differentiability degree 

applied Matematical Letters 97(2019), 41–47.

[3] B. Detmann, p. krejčí, a multicomponent flow model in 

deformable porous media. Mathematical Methods in the 

applied sciences 42 (6) (2019), 1894–1906, issn 1099-1476.

[4] G. a. Monteiro, p. krejčí, inverse parameter-dependent 

preisach operator in thermo-piezoelectricity modeling, 

Discrete and Continuous Dynamical systems-series B 24 (7) 

(2019), 3051–3066. 

. 

katedry a vědecká pracoviště
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Významné projekty

 � opVVV, Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd Cz.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778, zapojeno 
15 pracovníků katedry
 � opVVV, Výzkumné centrum informatiky , Cz.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765, řeš. rnDr. Dr. J. nosková
 � prostory funkcí a aproximace, Gačr 18-00580s, řeš. doc. rnDr. a. nekvinda, Csc.

Další aktivity

 � Vyčichlova fakultní soutěž v aplikované matematice (http://mat.fsv.cvut.cz/vycichlo/)
 �  rektorysova celoškolská soutěž v aplikované matematice (http://mat.fsv.cvut.cz/rektorys/soutez/)
 � spoluorganizace studentské mezinárodní konference o aplikované matematice a informatice isCaMi 2018, 
Malenovice, 10. – 13. 5. (http://irafm.osu.cz/iscami/text/home-page37ce.php)
 � přípravné a vyrovnávací kurzy (http://mat.fsv.cvut.cz/kurzy)
 � organizing partner of the 8th Visegrád Conference on Dynamical systems. Budapest, rényi institute, 
June 24–28, 2019; the conference focused on the mathematical theory of dynamical systems with emphasis 
on topological dynamics, symbolic dynamics, low-dimensional dynamics and ergodic theory; (http://vcds8.
elte.hu)
 � isCaMi 2019 (the international student conference on applied mathematics and informatics). prague, 
Faculty of Civil Engineering of CtU, 16 – 19 May, 2019; the conference goal is to bring together phD and 
master’s degree students as well as phD holders up toone year ater their defense to present and share their 
results based on essential applications of mathematicsand informatics in natural, technical, and medical 
sciences as well as humanities, topromote existing collaboration and also to encourage new collaboration 
ofyoung researchers; (https://iscami.fsv.cvut.cz/home) 
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k102 katedra fyziky

obor a poslání 

obory: fyzika, aplikovaná optika, metrologie, nanomateriály, stavební fyzika. posláním katedry je seznámit stu-
denty s nejdůležitějšími fyzikálními metodami a principy, naučit je pracovat s moderní měřicí technikou.

Vedení katedry

Vedoucí: prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
zástupce vedoucího: doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.

Výuka

Výuka řady předmětů na bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, které pokrývají 
oblasti od základní fyziky (Bc.) přes aplikované předměty (Mgr.) až po specializované předměty na doktorském 
studiu.

Významné teoretické výsledky

 � Vytvořen model nukleace (počátek fázového přechodu) portlanditu v tuhnoucí cementové pastě.
 � Modelování tvaru vznikající pevné fáze na polymerních nanovláknech.
 � Modelování distribuční funkce pórů tenké vrstvy tvořené polymerními nanovlákny.
 � Určení degradace betonu vlivem působení gama-záření.
 � optimalizace parametrů elektromagnetického pole při nedestruktivním měření stavebních materiálů.
 � popis a modelování deformace membránových elastických optických prvků.
 � Vytvoření metodiky návrhu optických soustav s pevným optickým středem.

Významné aplikované výsledky

 � Metody vyhodnocování fáze v optice
 � aplikace adaptivní optiky v optické metrologii
 � Měření zobrazovací kvality optických soustav
 � Vliv mikroorganismů na stavební materiály

Významné technické/technologické realizace

 � aplikace sHM ve stavebnictví
 � senzor vlnoplochy pro měření kvality optických soustav
 � Měřicí zařízení pro přesné měření asférických optických ploch
 � twyman-Greenův interferometr pro měření optických ploch

příklady významných publikací

[1] a. Mikš and F. Šmejkal, „Dependence of the imaging 

properties of the liquid lens with variable focal length on 

membrane thickness,“ appl.opt. 57, 6439-6445 (2018). 

[2] a.Mikš and J.novák, „analysis of the optical center position 

of an optical system of a camera lens,“ appl. opt. 57, 

4409–4414 (2018).

[3] a.Mikš and J.novák, „third-order aberration coefficients of 

a thick lens with a given value of its focal length,“ appl. opt. 

57, 4263–4266 (2018). 

[4] pauš, p. – kratochvíl, J. – Beneš, M.: Mechanisms 

controlling the cyclic saturation stress and the critical 

cross-slip annihilation distance in copper single crystals. 

in: philosophical Magazine Letters. 2014, vol. 94, no. 2, 

p. 45–52. issn 0950-0839.

[5] kalamajska, a. – kroemer, s. – kružík, M.: sequential weak 

continuity of null Lagrangians at the boundary. in: Calculus 

of Variations and partial Differential Equations. 2014, vol. 49, 

no. 1, p. 1263–1278. issn 0944-2669.
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[6] Domonkos, M. – ižák, t. – Štolcová, L. – proška, J. – kromka, a.: 

Fabrication of periodically ordered diamond nanostructures by 

microsphere lithography. in: physica status solidi (b). 2014, vol. 

251, no. 12, p. 2587–2592. issn 0370-1972.

[7] Vodák, F. – trtík, k. – sopko, V. – kapičková, o. – Demo, p.: Effect 

of Gamma-irradiation on strength of Concrete for nuclear-safety 

structures. in: Cement and Concrete research. 2005, vol. 35, no. 7, 

p. 1447–1451. issn 0008-8846.

příklady řešených projektů

 � Ga13-31765s – Mikš, a.: aktivní membránové optické 
prvky na bázi kapalin. Fakulta stavební, katedra fyziky, 
2013–2015
 � tH04020189 – semerák, p.: tepelné nanoizolace pro 
automotive, letectví a kosmonautiku. starmans electro-
nics, s. r. o., fakulta stavební, katedra fyziky, 2019–2022
 � sGs19/141/oHk1/3t/11 – semerák, p.: Výzkum a vývoj 
mikro- a nanomateriálů nové generace. Fakulta sta-
vební, katedra fyziky, 2019–2021
 � Gp14-04431p – tichá, p.: ochranné vrstvy na bázi poly-
merních nanovláken. Fakulta stavební, katedra fyziky, 
2014–2016

spolupráce s aVčr

Mezi Fsv čVUt a Fyzikálním ústavem aV čr platí smlouva 
o zřízení společné laboratoře pro polymerní nanovlákna. 
společná laboratoř (Joint Laboratory) využívá syner-
gie zařízení, která jsou k dispozici na pracovištích obou 
institucí. konkrétně se jedná o možnost produkce různých 
typů polymerních nanovláken na zařízeni nanospiDEr 
(Fsv čVUt) a možnost jejich modifikace pomocí různých 
typů plasmatických technologií (např. hydrofobizace, hyd-
rofilace, bakteriocidita) dostupných v FzÚ aV čr. zároveň je 
možno využít široké spektrum experimentálního zařízení 
ve FzÚ aVčr pro měření strukturních, resp. fyzikálně-che-
mických vlastností těchto materiálů s velkým aplikačním 
potenciálem ve stavitelství a architektuře (ochranné 
vrstvy povrchů materiálů na bázi polymerních nanovláken, 
modifikace vlastností cementových past a betonů cílenou 
aplikací uhlíkových nanovláken Cnt, atd.). Uvedené typy 
vědeckých aktivit jsou zabezpečovány zejména katedrou 
fyziky, a také katedrami konstrukcí pozemních staveb, resp. 
katedrou mechaniky.
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k104 katedra jazyků

obor a poslání

Výuka jazyků: angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, čínštiny a češtiny pro cizince. 
katedra zajišťuje výuku jazyků ve všech programech a oborech studia.

Vedení katedry

Vedoucí: PhDr. Svatava Boboková Bartíková
zástupce vedoucího: Mgr. Hana Horká

Výzkum

katedra jazyků zpracovává jazykové materiály pro výuku, zabývá se problematikou vědeckého odborného stylu, 
metodikou výuky cizích jazyků na technických vysokých školách. k tomuto účelu vyhledává vhodné metodické 
prostředky a využívá moderní didaktickou techniku.

Výuka

katedra zajišťovala výuku 
cizích jazyků ve všech studij-
ních programech a oborech. 
V rámci povinné výuky jazyka 
si studenti bakalářského 
studia volili mezi angličtinou, 
němčinou, ruštinou, francouz-
štinou a češtinou pro cizince. 
Ve výuce byl kladen důraz 
na odbornou terminologii 
a práci s odbornou literaturou. 

Vedle povinné výuky poskytovala katedra také komplexní jazykovou přípravu pro všechny úrovně pokročilosti 
(od a1 – do C2 dle sErrJ) ve volitelné výuce angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, 
čínštiny a češtiny. katedra vypisovala mimo jiné kurzy zaměřené na přípravu adeptů pro studium v zahraničí: 
Unicert, příprava na CFC a toEFL, Business English, kurzy prezentace, konverzace pro středně pokročilé a pokro-
čilé, přednášky a cvičení z gramatiky. Všechny předměty byly přístupné ve shodě s horizontálním principem 
prostupnosti i studentům ostatních fakult čVUt v praze. 

V roce 2019 byl pro studenty vyjíždějící na stáže v rámci programu Erasmus+ opět otevřen kurz jazykové 
a odborné přípravy v angličtině. znovu měli studenti možnost naučit se základům čínštiny, které jim mohou 
pomoci při orientaci během stáže v některé z asijských zemí. nabídka volitelných předmětů byla rozšířena 
o výuku italštiny. pro zahraniční studenty nabízela katedra různě náročné kurzy češtiny, které byly navštěvovány 
i studenty jiných fakult čVUt. 

organizovali jsme zkoušky z českého jazyka (úroveň B2) pro zahraniční zájemce o studium v češtině na Fakultě 
stavební a ostatních fakultách čVUt v praze. také v roce 2019 jsme pořádali kurzy cizího jazyka pro zaměst-
nance. na katedře působí rodilí mluvčí.



45

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

Významné projekty

katedra jazyků je držitelem mezinárodní akreditace 
na výuku šestisemestrálního jazykového programu Eng-
lish for Civil Engineers s právem udělovat mezinárodní 
zkoušku z odborné angličtiny Unicert na úrovni C1 
podle společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky (sErrJ). V roce 2019 zkoušku úspěšně absolvovali 
4 studenti. tento program je určen pro jazykově vyspělé 
studenty magisterského, ale hlavně doktorského stu-
dia. zakončením programu je mezinárodně uznávaná 
zkouška z odborného jazyka Unicert iii.

od roku 2018 je katedra rovněž oprávněna vyučovat 
a udělovat mezinárodní certifikát Unicert – English for 
Civil Engineers na úrovni B2, který umožní i studentům 
nižší jazykové úrovně seznámit se se základy akademic-
kého a profesního jazyka, a to již i v rámci bakalářského 
studia. Do tohoto projektu je v rámci střední Evropy 
zapojeno více než 50 evropských univerzit nefilologic-
kého směru. 

naše katedra byla i v roce 2019 jediným držitelem akre-
ditace English for Civil Engineers mezi všemi jazykovými 
pracovišti na technických fakultách v české republice.
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k105 katedra společenských věd

obor a poslání

katedra zajišťuje výuku společenských věd pro studijní programy jak bakalářského a navazujícího magister-
ského studia, tak i pro doktorské studium. koncepce výuky je založena na akceptaci myšlenky o nezbytnosti 
humanizace studia techniky a potřebě interdisciplinární spolupráce společenskovědních a technických oborů. 
Díky vstřícnému a otevřenému přístupu vedení Fakulty stavební ke konceptu učící se společnosti je možné 
zaměřit výuku společenských věd v jednotlivých studijních oborech i na různých stupních studia tak, aby vedla 
k překonání profesní uzavřenosti, k eticky zodpovědnému, kulturnímu a manažersky úspěšnému jednání absol-
ventů fakulty v praxi. 

V dnešní globalizované, informační společnosti lze koncept učící se společnosti naplňovat v celé šíři jedině 
za předpokladu, že každý vysokoškolsky vzdělaný jedinec bude mít základní sumu znalostí o fungování společ-
nosti v celém spektru, a to jak v běhu času, tak i z pohledu různých regionů světa. Vysokoškolské vzdělání musí 
poskytovat nejenom hluboké vědomosti v určitém oboru, ale mělo by rovněž umožnit, aby vzdělaní lidé byli 
schopni získané poznatky přeměňovat v odborné dovednosti. U společenskovědního vzdělávání na technické 
univerzitě nejde jen o jakési „doplnění“ technického vzdělání o vhled do humanitních předmětů, ale o to, aby 
technik rozuměl určitému zadání, uměl pokládat ty správné otázky a zvládal metodologii procesu poznávání.

Vedení katedry

Vedoucí: doc. Dr. Ing. Václav Liška, L.LM., MBA
zástupce vedoucího: Mgr. Jan Gazda, Ph.D.

Výuka

Bakalářské studium: společenské vědy a vývoj architektury (ve spolupráci s katedrou architektury), sociale 
sciences, právo (všeobecné), rétorika, Digitální fotografie, sociologie a psychologie, spoluúčast (40% podíl) 
na výuce předmětu katedry konstrukcí pozemních staveb3 – izs a ochrana obyvatelstva Q.
Volitelné předměty: praktikum digitální fotografie, praktická hospodářská politika, aplikovaná teorie ceny, právo, 
rétorika, kulturní dějiny českých zemí, institucionální ekonomie, Etika a filosofie 
navazující magisterské studium: Estetika a sociologie, právní předpisy při realizaci staveb, psychologie
Doktorské studium: Doktorandská propedeutika.

Výstavy

ŘíManoVá, D: poezie okamžiku – oleje. samostatná umělecká výstava, 16. 1. – 16. 2. 2019
ŘíManoVá, D: ohlédnutí – oleje. samostatná umělecká výstava, 1. 8. – 31. 8. 2019
Děti kreslí památky aneb Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku, pořádáno 5. 12. 2018 – 14. 1. 2019
kubismus, pořádáno 15. 4. – 20. 6. 2019
a. Mucha – tvůrce nejen našich bankovek, pořádáno 12. 7. – 10. 8. 2019
ochranné prvky našich bankovek – 100 let československé měny, pořádáno 11. 8. – 15. 10. 2019
naše měna v typografii Marty konířové, pořádáno 15. 10. – 12. 11. 2019
československá měna, pořádáno 10. 10. – 20. 10. 2019

Vybrané publikace

[1] GazDa, J., V. LiŠka a B. MarEk, eds. Kritické 

myšlení – Dovednost (nejen) pro 21. století. praha: 

nakladatelství p3k, s. r. o., 2019. isBn 978-80-87343-88-3.

[2] HrBkoVá, J. Výuka ekonomie na technických univerzitách. 

in: Vysokoškolská edukácia pre „digitálnu“ spoločnosť 

a v „informačnej“ spoločnosti. košice, 2019-05-27. košice: 

technická univerzita v košiciach, 2019. s. 142–151. 

isBn 978-80-553-3353-3.

[3] MatEs, p., M. VaLoUŠEk a E. FiaLoVá, eds. Ochrana 

osobnosti, soukromí a osobních údajů. praha: Leges, 2019. 

isBn 978-80-7502-346-9.

[4] VaníčEk, V. Utváření politické a kulturní identity 

ve slovanských zemích. kosmas, Gallus a nestor. Český 

časopis historický. 2019, 117 695–722. issn 0862-6111.

[5] VaníčEk, V. Dyskusja o podstawach chrześcijaństwa 

i kultury piśmienniczej w polsce. Studia Źródłoznawcze. 

2019, 217–220. issn 0081-7147.
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[6] VaníčEk, V. Wuj Wojtek u kuzyna Bolka? Wokół prozopografii 

sławnikowiców, piastów i przemyślidów w X wieku. Historia 

Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne : časopis 

historický. 2019,(3), 11–43. issn 2084-1213.

[7] MarEk, B. Antická každodennost – Od abecedy k deklamaci: 

jak to chodilo v římské škole. [nepublikovaná přednáška] 

Centrum dalšího vzdělávání FF Uk a ÚŘLs FF Uk. 

2019–01–04.

projekt irDs

projekt informace pro rozvoj demokratické společností s registračním číslem Cz.02.3.68/0.0/0.0/16_032/00
08181 je řešen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (op VVV), což je víceletý tematický 
program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 
2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (EsiF). projekt byl 
přidělen čVUt v praze v rámci Výzvy op VVV č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol ii, aktivita č. 7: 
kompetence pro demokratickou kulturu prioritní osa po3 rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primár-
nímu a sekundárnímu vzdělávání. Vyhlašovatelem Výzvy je Řo op VVV MŠMt. 

primárním cílem projektu je rozvoj kritického myšlení, schopnosti získávat relevantní informace a analyzovat 
je s využitím mezioborových vazeb, aktivní zapojení mladých lidí do procesů spolurozhodování a spoluúčasti 
na rozvoji občanské společnosti. 
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k122 katedra technologie staveb

obor a poslání

katedra se zaměřuje na problematiku technologie stavebních procesů, mechanizace, teorie předvýrobní 
a výrobní přípravy staveb, časového plánování, navrhování zařízení staveniště, operativního řízení prací na stav-
bách a využití výpočetní techniky v těchto oblastech, požadavky na stavební výrobu s ohledem na životní 
prostředí, kvalitu a bezpečnost práce.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
zástupce vedoucího: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
tajemník: Ing. Tomáš Váchal, Arquitecto Técnico

Významné teoretické výsledky

 � Šulc, r.; snop, r.; Formáček, p.; Mondschein, p.; polonská, a.; Šídlová, M.; neruda, J. použití pojiva na bázi fluid-
ních popílků pro zlepšování vlastností zemin popílků [Verified technology] 2019.
 � Šulc, r.; Formáček, p.; tichý, p. Vodotěsný beton s přísadou ideocrete DM [Verified technology] 2019.

Významné konference

aDVanCED rEsEarCH WorksHop under the auspices of the nato sps programme and Ministry of Defence of 
Czech republic held in in prague, Czech republic on october 16–18th.

Detaily: organizing Committee CVUt was presented with alexander kravcov, and with pavel svoboda and Václav pospíchal in 

international scientific Committee. thank to our military colleagues and partners from both academic and civilian institutions it was 

great meeting covered by nato work group for safety and prevention. special thanks to the Dean of the Faculty of Civil Engineering 

prof. ing Jiří Máca, Csc., for support in correspondence with governmental structures that coordinate and supervising of protection 

and security activities.

Výzkum

 � tačr Epsilon – tH02020163 – Vývoj a průmyslová optimalizace výrobních postupů stavebních hmot 
s využitím vysokého obsahu popílku
 � sGs17/165/oHk1/3t/11 Modelování průmyslového robotického zdícího systému 
Více na http://www.robostav.cz/robostav-foto-video-galerie-malirsky-robot-zpracovani-obrazu
 � sGs19/142/oHk1/3t/11 Využití deponovaných vedlejších energetických produktů z uhelných elektráren 
ve stavebnictví

Významné technické/technologické realizace

 � Šulc, r.; snop, r.; Škvára, F.; Formáček, p.; polonská, a.; Šídlová, M.; Mondschein, p.; Lidmila, M. pojivo na bázi 
fluidního popílku pro zlepšování mechanických vlastností zeminy [Functional sample] 2019.
 � Šulc, r.; Formáček, p.; snop, r.; Šoukal, F.; novotný, r.; polonská, a.; Šídlová, M. Upravený magnetický separát 
pro žáruvzdorné materiály [Functional sample] 2019.
 � pešková, Š.; Valentin, J.; Šulc, r.; sovják, r.; Litoš, J. prefabrikovaný dílec tvaru desky z betonového kompozitu 
s minimalizovaným obsahem cementu [Functional sample] 2019.

Významné publikace

[1] polonská, a.; sokolová, k.; Šulc, r.; Šídlová, M.; 

Škvára, F.  HypErLink „https://v3s.cvut.cz/results/

detail/340508“properties of Czech deposited high 

temperature fly ash WastE ForUM. 2019,(3), 268–275. 

issn 1804-0195.



49

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

[2] Šmilauer, V.; Šulc, r.; reiterman, p.; Hlaváček, p.; Šídlová, M.; Škvára, F.; 

peterová, a.; snop, r. ternary binder made from coal combustion products: 

mechanical properties and microstructure evolution in: proceedings of the 

international Conference on sustainable Materials, systems and structures 

(sMss2019) new Generation of Construction Materials. Bagneux: rilem 

publications s.a.r.l., 2019. p. 415–422. 1. isBn 978-2-35158-217-6.

[3] Šulc, r.; Himmel, M.; němeček, J. CHLoriDE rEsistanCE oF nano-partiCLE 

rEpairED ConCrEtE acta polytechnica. 2019, 22 107–112. issn 2336-5382.

[4] Formáček, p.; Šulc, r.; krása, M. Durability of concrete with binder based on 

sulfocalcic fly ash acta polytechnica. 2019, 22 113–122. issn 2336-5382.

[5] Šmilauer, V.; sovják, r.; pešková, Š.; Šulc, r.; Škvára, F.; Šídlová, M.; snop, 

r.; růžička, p. Utilisation of Coal Combustion products as a ternary Binder 

in shotcrete in: EuroCoalash 2019 proceedings. Dundee: University of 

Dundee, 2019. p. 115–122. isBn 978-0-9573263-2-3.

[6] Kravcov, A.; Malinnikova, O.; Ivanov, P.; Cherepetskaya, E.; Gapeev, A. Laser•-

ultrasonic spectroscopy of the pechora basin coal microstructure Mining 

informational and analytical Bulletin. 2019, 6 56–65. issn 0236-1493.

[7] kovářík, M.; Štemberk, p.; svoboda, p. technologie pro betonové konstrukce 

v době stavebnictví 4.0 BEton-technologie, konstrukce, sanace. 2019, 

2019(04), 176–185. issn 1213-3116.

[8] kovářík, M.; svoboda, p.; achten, H. Limits and potential of 3D printing 

technologies for Construction of Concrete shells in: 25th Concrete Days 

2018. Curich: trans tech publications, 2019. p. 249–256. solid state 

phenomena. vol. 292. issn 1662-9779. isBn 978-3-0357-1459-3.

[9] kravcov, a.; shibaev, i. Measurement of local mechanical characteristics of 

marble by broadband ultrasonic structuroscopy international Journal of 

Civil Engineering and technology (iJCiEt). 2019, 10 35–42. issn 0976-6308.

[10] kravcov, a. Evaluation of the physical and Mechanical properties and 

structure of Geological Materials by nDt praha: CtU publishing House, 

2019. isBn 978-80-01-06562-4.

Významné projekty

Výkon konzultační činnosti přizvaného konzultanta na posouzení 
problematiky koLEktory- tECHniCkÉ CHoDBy- JinÉ typy sDrUŽE-
nýCH tras (pro Magistrát města plzeň prostřednictvím ing. Jiřího 
Lodra).

odborná spolupráce se zahraničními pracovišti

pokračování v dlouhodobé spolupráci s iro (institut für rohrlei-
tungsbau; www.iro-online.de) a s University of applied sciences 
oldenburg/Jade Hochschule).
pokračování v dlouhodobé spolupráci s Gstt (German society for 
trenchless technology; www.gstt.de ).
pokračování v dlouhodobé spolupráci s istt prostřednictvím Czstt 
(international society for trenchless technology; www.istt.com).

sponzoři a hlavní partneři

čEz Ep, s. r. o., VŠCHt, ECo-F a. s., CEMEX Malešice s. r. o., Ferma-
cell GmbH, LiMistaV s. r. o., Claylab s. r. o., a.M.a.C s. r. o., prEFa 
praHa a. s., redrock Construction s. r. o., skanska Cz a. s., High 
tech park a. s., High tech park a. s., Dekprojekt s. r. o., sallerova 
výstavba s. r. o., strojírenský vědeckotechnický park s. r. o., pragcon-
struct s. r. o., novasoft, kUka roboter GmbH, pEri, spol. s. r. o.
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k123  katedra materiálového 
inženýrství a chemie

obor a poslání

V oblasti výuky klade katedra materiálového inženýrství a chemie důraz na získávání jak teoretických, tak i prak-
tických znalostí. Cvičení jsou převážně laboratorního charakteru a výuka je doplněna o řadu zajímavých exkurzí, 
zaměřených na výrobu stavebních materiálů a jejich testování. Výzkumná činnost je orientována na studium 
stavebních materiálů v rovině experimentální a teoretické. posláním katedry je zejména výchova absolventů pro 
stavební praxi s důrazem na samostatnou a kreativní práci a výzkum a vývoj pokročilých stavebních materiálů.

Vedení katedry

Vedoucí: prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
zástupkyně vedoucího pro pedagogiku: doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.
zástupce vedoucího pro vědu a výzkum: doc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D.

Výuka

 � teoretická a experimentální výuka stavebních materiálů a stavební chemie
 � specializovaná výuka předmětů doktorského oboru Fyzikální a materiálové inženýrství
 � Vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací s důrazem na samostatnost při práci v laboratoři 
a interpretaci výsledků

Významné teoretické a aplikované výsledky

 � analýza vlivu globálního oteplování na energetickou náročnost budov
 � Využití odpadního cihelného prachu v geopolymerech
 � tepelně izolační kompozity s plnivy na bázi odpadních plastů

Významné publikace

91 statí ve sbornících, 40 článků v časopisech, 1 konferenční sborník

[1] kočí, J.; kočí, V.; Maděra, J.; and černý, r.: Effect of applied 

weather data sets in simulation of building energy 

demands: Comparison of design years with recent weather 

data, renewable and sustainable Energy reviews. 2019, 

100 22–32. issn 1364-0321.

[2] Jerman, M; scheinherrová, L.; Medveď, i.; krejsová, J.; 

Doleželová, M.; Bezdička, p.; černý, r.: Effect of cyclic wetting 

and drying on microstructure, composition and length 

changes of lime-based plasters. Cement and Concrete 

Composites. 2019. 104. issn 0958-9465.

[3] rovnaník, p.; kusák, i.; Bayer, p.; schmid, p.; Fiala, L.: 

Comparison of electrical and self-sensing properties of 

portland cement and alkali-activated slag mortars. Cement 

and Concrete research. 2019, 118 84–91. issn 0008-8846.

[4] scheinherrová, L.; Vejmelková, E.; keppert, M.; Bezdička, p.; 

Doleželová, M.; krejsová, J.; černý, r. et al.: Effect of Cu-zn 

coated steel fibers on high temperature resistance of 

reactive powder concrete. Cement and Concrete research. 

2019, 117 45–57. issn 0008-8846.

[5] kobetičová, k.; černý, r.: terrestrial eutrophication of 

building materials and buildings: an emerging topic 

in environmental studies. the science of the total 

Environment. 2019, 2019(689), 1316–1328. issn 0048-9697.

[6] Jerman, M.; palomar, i.; kočí, V.; černý, r.: thermal and 

hygric properties of biomaterials suitable for interior 

thermal insulation systems in historical and traditional 

buildings. Building and Environment. 2019, 154 81–88. 

issn 0360-1323.

[7] kočí, V.; Maděra, J.; trník, a.; černý, r.: Heat transport and 

storage processes in differential scanning calorimeter: 

Computational analysis and model validation. international 

Journal of Heat and Mass transfer. 2019, 136 355–364. 

issn 1879-2189.

[8] záleská, M.; pavlík, z.; čítek, D.; Jankovský, o.; pavlíková, 

M.: Eco-friendly concrete with scrap-tyre-rubber-based 

aggregate - properties and thermal stability. Construction 

and Building Materials. 2019, 225 709–722. issn 0950-0618.
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[9] Fořt, J.; novotný, r.; Vejmelková, E.; trník, a.; rovnaníková, 

p.; keppert, M.; pommer, V.; černý, r.: Characterization of 

geopolymers prepared using powdered brick. Journal of 

Materials research and technology. 2019, 8(6), 6253–6261. 

issn 2238-7854.

[10] Medveď, i.; černý, r.: Modeling of radionuclide transport in 

porous media: a review of recent studies. Journal of nuclear 

Materials. 2019, 526 issn 0022-3115.

Významné projekty

 � alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity na bázi keramických prekurzorů. Grant Ga čr 19-01982s 
(2019–2021)
 � aplikace popílku ze spalování kalu z čistíren odpadních vod při výrobě ekologicky efektivních stavebních 
materiálů. Grant MŠMt – MoBiLity 8JpL19027 (2019–2020)
 � Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictví. Grant Ga čr 19-11516s (2019–2021)
 � inovace technologie výroby lehčeného cihelného střepu pro tenkostěnné cihelné bloky. Grant Mpo čr 
FV40007 (2019–2022)
 � kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy. Grant Ga čr 
19-00262s (2019–2021)
 � Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálů. Grant Ga čr 19-01558s (2019–2021)
 � Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů. Grant Ga čr 19-08605s (2019–2021)
 � Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účely. Grant Ga čr 19-02067s 
(2019–2021)
 � Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností. Grant Ga čr 19-14789s (2019–2021)
 � Využití recyklovaných pneumatik pro výrobu akustických izolačních prvků. Grant Mpo čr FV40554 
(2019–2022)
 � Malty moderních mozaik pod drobnohledem – metody pro materiálovou charakterizaci a studium degra-
dace. Grant Ga čr 18-13525s (2018–2020)
 � Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy. Grant Ga čr 18-07332s 
(2018–2020).
 � Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností. Grant Ga čr 18-03997s (2018–2020)
 � Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů. Grant Ga čr 17-11635s (2017–2019)
 � Modelování a experimentální ověření vlivu zmrazovacích cyklů na degradaci porézních stavebních materi-
álů. Grant Ga čr 17-01365s (2017–2019)
 � tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastů. Grant Ga čr 17-04215s (2017–2019)
 � Výzkum a vývoj vysoce hodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasy. Grant Ga čr 17-02815s 
(2017–2019)
 � Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví. Grant Mpo čr FV10036 (2016–2020)
 � Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví. Grant Mk čr DG16p02H046 (2016–2020).

Hlavní partneři

 � HELUz cihlářský průmysl v. o. s.
 � Fakulta stavební VUt v Brně 
 � Ekaz praha, a. s.
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k124  katedra konstrukcí 
pozemních staveb

obor a poslání

integrované navrhování, stavební fyzika, požární bezpečnost, degradační procesy, sanace poruch, rekonstrukce, 
modernizace, hodnocení životního cyklu. komplexní problematika navrhování konstrukcí budov se zaměře-
ním na vysokou kvalitu z hlediska kritérií udržitelnosti. Uplatnění progresivních technologií, nových materiálů 
a energeticky a materiálově efektivních řešení. Výchova kvalifikovaných odborníků (bakalářů, magistrů a dok-
torů) v oblasti komplexního navrhování budov, jejich modernizací a rekonstrukcí. Výzkumná a vývojová činnost 
v oblasti navrhování konstrukcí a budov se zaměřením na problémy konstrukčních systémů a jejich interakcí, 
stavební fyziky, požární bezpečnosti, materiálové efektivity, rekonstrukcí a modernizací. 

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
zástupce vedoucího: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Výuka

katedra se podílí na výuce fakulty v rozsahu téměř 10 %.

Bakalářské a magisterské studium: Výuka v následujících oblastech – integrované navrhování konstrukcí 
budov, rekonstrukce a modernizace staveb, stavební fyzika a energetická náročnost budov, zdravotní nezá-
vadnost budov, požární ochrana a hodnocení životního cyklu. V magisterském studiu se katedra podstatnou 
měrou podílí na výuce oboru Budovy a prostředí a mezifakultního oboru inteligentní budovy. Významný podíl 
výuky je i na oboru integrální bezpečnost staveb zaměřeném především na požární bezpečnost staveb. V rámci 
projektů, bakalářských a diplomových prací zpracovávají vybraní studenti aktuální vědeckovýzkumná témata 
a aktuální témata stavební praxe.
V roce 2019 bylo na katedře vedeno 47 bakalářských prací a 60 diplomových prací.

Doktorské studium: V roce 2019 bylo na katedře celkem 34 studentů doktorského studia (10 v prezenční a 24 
v kombinované formě studia). V roce 2019 byly obhájeny 3 doktorské práce.

Významné teoretické výsledky

 � interakce nekovových výztuží ve vysokohodnotných cementových kompozitech
 � Biodegradace stavebních materiálů chemoorganotrofními mikroorganismy
 � stabilizace a zesilování zděných konstrukcí Frp výztužemi a pevnostní injektáží
 � Využití nanosuspenzí a nanoroztoků pro zpevnění povrchů historických konstrukcí
 � Vliv radonu na vlastnosti polymerních vodotěsných izolací
 � Hydrofobizace izolačních materiálů na bázi přírodních vláken

Významné aplikované výsledky a technické/technologické realizace v roce 2019

 � Demontovatelný styk prefabrikovaného průvlaku a prefabrikovaného sloupu. původci Witzany, J.; zigler, r.; pokorný, M., patent 

Cz 307773

 � Demontovatelný spoj prefabrikovaných betonových dílců. původci: Witzany, J.; čejka, t.; zigler, r., patent Cz 307766

 � Betonová lavička z HpC pro železniční zastávky, Betonový odpadkový koš, prototyp drobné stavby pro železniční stanice, 

(3 prototypy). původci: Laiblová, L.; Fiala, C.; Hájek, p.; Vaněk, a.; Hájek, k.; Řepka, J.; Vlach, t.; Bílek, V.

 � prvek pro celkovou rekonstrukci poškozených částí historických železobetonových pevnostních objektů. původci: pazderka, J.; 

pavlů, t.; Ženíšek, M., Užitný vzor Cz 32920

 � Demontovatelný lehký vnitřní příčkový stavební dílec. původci: Witzany, J.; čejka, t.; zigler, r., Užitný vzor Cz 33541

 � Vyztužený betonový rohový profil. původci: Vlach, t.; Žalský, J.; Laiblová, L.; Řepka, J.; Jirkalová, z.; Hájek, p., Užitný vzor Cz 33210.
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Vybrané publikace v roce 2019 

[1] JiránEk, M. a V. kačMaŘíkoVá. radon diffusion coefficients 

and radon resistances of waterproofing materials 

available on the building market. Journal of Environmental 

radioactivity. 2019, 

[2] kopECký, p. et al. Experimental investigations of Wooden 

Beam Ends in Masonry with interior insulation: Measured 

Data in real-scale Experimental Walls Exposed to semi-

Continental Climatic Conditions. Journal of Building physics. 

2019

[3] tyWoniak, J. et al. the application of Building physics in the 

Design of roof Windows. EnErGiEs. 2019, 12(12) 

[4] paVLů, t., V. kočí a p. HáJEk. Environmental assessment 

of two Use Cycles of recycled aggregate Concrete. 

sUstainaBiLity. 2019

[5] Witzany, J. et al. Complex static and Dynamic protection of 

Historic Buildings from the Effects of technical seismicity. 

the Civil Engineering Journal. 2019, 3(10), 435–444

[6] pazDErka, J. a p. rEitErMan. Czech WW2 Concrete 

Fortifications: Corrosion processes and remediation Method 

Based on Crystallizing Coating. acta polytechnica. 2019, 

59(4), 359–371

.

Vybrané projekty řešené v roce 2019

 � naki DG16p02M055 Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpev-
ňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově 
chráněných objektů ohrožených antropogenními a přírodními riziky, Mk čr
 � tH02020309, konstrukce dokončovacího cyklu pro víceúčelový demontovatelný prefabrikovaný materiálově 
a energeticky úsporný stavební systém, Mk čr
 � tH02020512, subtilní betonový mobiliář pro železniční stavby, tačr
 � DG18p02oVV063 Vývoj progresivního sanačního postupu pro restaurování a konzervaci vojenských pev-
nostních objektů z 30. let 20. století, Mk čr
 � DG16p02B011, Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené sku-
piny památek průmyslového dědictví na území české republiky, Mk čr

spolupráce

Fraunhofer Wki Braunschweig, Universidade do Minho, kit karlsruhe, EtH zürich, sÚJB, Hzs čr, Centrum pasiv-
ního domu, česká rada pro šetrné budovy, Wta Cz, ŽpsV a. s., sLaVona s. r. o., rD rýmařov, nekap s. r. o., azs 98.

Další vybrané aktivity

 � Ve dnech 2.–4. 7. 2019 katedra uspořádala jíž pátou mezinárodní konferenci CEsB19 – Central Europe for 
sustainable Building s 250 účastníky z více než 40 zemí světa a yrsB19 – iisBE Forum for young researchers 
in sustainable Building
 � Účast v projektu mezinárodní energetické agentury iEa EBC annex 72 – assessing life cycle related environ-
mental impacts caused by buildings. 
 � Významná účast pracovníků a doktorandů katedry na výzkumných aktivitách Univerzitního centra energe-
ticky efektivních budov UCEEB
 � zapojení studentů katedry do činnosti UCEEB –hygrotermální, technologické a požární zkoušky slaměných 
staveb. organizace workshopu zaměřeného na environmentálně efektivní materiály pro stavebnictví.
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k125  katedra technických 
zařízení budov

obor a poslání

posláním katedry je rozvoj oboru technických zařízení budov (tzB), který je na Fakultě stavební tradičně pěsto-
ván a spoluvytváří základ pro vzdělávání budoucích absolventů v oblasti stavebnictví, stavitelství a architektury. 
Důraz je kladen na komplexní pojetí a interakci systémů, zajišťujících požadovaný stav vnitřního prostředí (vytá-
pění a ochlazování budov, vzduchotechnika, umělé osvětlení, teorie vnitřního prostředí), hygienické potřeby 
člověka (vodovod, kanalizace, odpadové hospodářství), energetické zdroje a sítě (klasické i obnovitelné zdroje 
tepla, elektřiny, plynovod, elektroinstalace, energetická náročnost budov) a technologie budovy (doprava, 
kuchyně, bazény, požární zabezpečení, měření a regulace, nově též infrastruktura pro elektromobilitu). aktivity 
katedry jsou zaměřeny především na tyto oblasti: výuka tzB ve všech stupních studia, výzkumná a vývojová 
činnost v oblasti technických zařízení budov, mezinárodní spolupráce ve výzkumných i vzdělávacích projektech, 
expertní, konzultační činnost a smluvní výzkum pro praxi, spolupráce na tvorbě norem a předpisů, spolupráce 
se státní správou a odbornými organizacemi, celoživotní vzdělávání.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
zástupci vedoucího: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

Výuka

katedra vyučuje v bakalářském programu stavební inženýrství (Civil Engineering) na oborech konstrukce 
pozemních staveb (Building structures); inženýrství životního prostředí; Management a ekonomika ve sta-
vebnictví; příprava, realizace a provoz staveb; požární bezpečnost staveb; integrální bezpečnost staveb; dále 
v bakalářském studijním programu architektura a stavitelství a v navazujících magisterských studijních progra-
mech architektura a stavitelství, v mezifakultním studijním programu inteligentní budovy a programu Budovy 
a prostředí (Buildings and Environment), kde je těžiště výuky tzB a katedra je garantem zaměření technická 
zařízení.
V doktorském studiu jsou studenti katedry zařazeni v programu pozemní stavby a konstrukce. Výuka pro-
bíhá formou přednášek, cvičení, projektů, konzultací, exkurzí, letní školy a laboratorních měření v laboratořích 
katedry a UCEEBu. studenti mohou využívat Výukovou a demonstrační laboratoř tzB, Laboratoř inteligentních 
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budov a sW centrum vybavené špičkovým specializovaným softwarem pro BiM a CaD navrhování a dynamické 
modelování chování budov (rEVit, trnsys, Esp-r, DesignBuilder a další). na katedře se zpracovávají bakalářské, 
diplomové a doktorské disertační práce a výuka na všech stupních je zajištěna v českém a anglickém jazyce. 
V roce 2019 obhájilo na katedře své práce 28 bakalářů, 55 inženýrů a 4 studenti doktorského studia.

Významné publikace

[1] kaBELE, k., z. VEVErkoVá a M. UrBan. Metodika hodnocení 

kvality vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou 

spotřebou energie. [Uplatněná certifikovaná metodika] 2019

[2] GarLík, B. optimising Energy systems in smart Urban 

areas. in: GarLík, B., ed. Zero and Net Zero Energy. London: 

intechopen Limited, 2019. isBn 978-1-78984-498-6

[3] LysCzas, M. a k. kaBELE. adaptivní větrání: numerický model, 

jeho experimentální ověření a možnost použití v praxi. 

in: 23. konference Klimatizace a větrání. 23. konference 

klimatizace a větrání 2019, praha, 2019-10-16/ 2019-10-17. 

praha: společnost pro techniku prostředí, 2019. 

isBn 978-80-02-02870-3

[4] roŠkotoVá, k. a D. aDaMoVský. analysis of thermal 

Comfort Experienced in research Laboratories. in: Indoor 

Climate of Buildings 2019 Energy Management for Better 

Indoor Environment. 30th annual and 10th international 

conference indoor Climate of Buildings 2019, nový 

smokovec, slovensko, 2019-12-08/2019-12-11. Bratislava: 

slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019. 

s. 73–80. isBn 978-80-89878-55-0

[5] kaBrHEL, M. integrované technické systémy budov. 

in: BaŠta, J., ed. Konference Vytápění Třeboň 2019. 

25. konference Vytápění třeboň 2019, třeboň, 2019-05-28/ 

2019-05-30. praha: společnost pro techniku prostředí, 2019. 

s. 233–236. isBn 978-80-02-02847-5

[6] Horák, o. a k. kaBELE. Energy Certificate and real 

Building Energy performance – Czech Case study. 

in: Book of Abstracts. Building simulation 2019, Řím, 

2019-09-01/2019-09-04. College station – texas: iBpsa 

world, 2019. s. 754

[7] české vysoké učení technické v praze. Pohyblivá naklápěcí 

hasicí tryska. původci: p. pECHoVá et al. česká republika. 

patent Cz 307682. 2019-01-03. Dostupné z: https://isdv.upv.

cz/doc/FullFiles/patents/FullDocuments/307/307682.pdf

Významné projekty

 � MorE-ConnECt Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building enve-
lope elements for Modular rEtrofitting and smart ConnECtions. Evropský projekt H2020 zaměřený na vývoj 
prefabrikovaných dílců pro rekonstrukci budov. http://www.more-connect.eu/
 � sMart rEGions – Buildings and settlements information Modelling, technology and infrastructure for 
sustainable Development tačr tE02000077
 � QUantUM – Evropský projekt H2020, jehož cílem je vývoj služeb a nástrojů pro zvyšování kvality budov při 
uvádění do provozu tak, aby reálný provoz odpovídal navrhovanému stavu. V projektu jsou vyvíjeny techno-
logie pro monitoring a testování systémů tzB a hodnocení spokojenosti uživatelů budov
 � rEsopt – dílčí projekt národního centra kompetence tačr ve spolupráci s čVUt UCEEB řeší princip řízení pro 
zajištění kvalitních podmínek vnitřního prostředí budovy s místní výrobou a akumulací elektrické energie
 � smluvní výzkum pro Škoda auto a. s. – Vyhodnocení mikroklimatických podmínek objektu 510 – rozsáhlá 
studie s dotazníkovým průzkumem a měřením mikroklimatu
 � Mpo trio – FV40183 rozšíření systému řízení produktu inteligentní dům – vývoj nových služeb pro inteli-
gentní dům.

sponzoři a hlavní partneři

BriLon, Daikin, niErsBErGEr instaLaCE s. r. o., atrEa s. r. o., Janka, JrD, rEHaU, MDLExpo, aquatherm praha, 
koraDo a. s., VEskoM, , pEtLaCH tzB, FEniX, sCHiEDEL, LinDaB, iMi, kotrbatý, skanska, ŠkoDa aUto a. s., Řízení 
letového provozu čr, společnost pro techniku prostředí, čkait, rEHVa, iEa tzBinfo, topenářství instalace a další. 

aktuality

katedra tzB garantuje a zajišťuje ve spolupráci s odborníky z celého čVUt cyklus průběžné vzdělávání energe-
tických specialistů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu čr. 
V průběhu roku zajišťovala odborné přednášky pro cyklus seminářů pořádaný společností pro techniku 
prostředí pro firmy Honeywell, reflex Cz, stiebel Eltron a Wilo Cs, které navštívilo více než 940 účastníků 
v 11 městech celé čr. pro sFŽp bylo uspořádáno školení „na míru“.
V průběhu roku proběhly ve spolupráci s firmami skanska, iMi, kotrbatý a atrEa exkurze pro studenty. V září se 
uskutečnila 17. Letní škola tzB a vybraní studenti a pedagog se zúčastnili Mezinárodní letní školy v rakouském 
pinkafeldu. V roce 2019 pokračovala mezinárodní spolupráce s national University of singapore, DtU Lyngby 
(Dánsko), ntnU trondheim ( norsko) a dalšími partnerskými pracovišti.
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k126  katedra ekonomiky 
a řízení ve stavebnictví

obor a poslání

Bakalářské studium – Management a ekonomika ve stavebnictví (E)
Magisterské studium – projektový management a inženýring (p), stavební management (n) 
Doktorské studium – stavební management a inženýring (CME)
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem – stavební management a inženýring

stavební management v sobě spojuje technický základ a všudypřítomnou ekonomickou stránku, propojuje 
oblasti stavebnictví, navrhování staveb, ekonomiku, management, náklady životního cyklu (LCC), výstavbové 
projekty, informační modelování (BiM) a další. V souladu s dlouhodobými trendy ve stavebnictví se orientu-
jeme na řešení problémů v oblasti provádění staveb, dodavatelských systémů, nákladů životního cyklu staveb 
a energetického managementu budov. naším cílem je vychovat odborníky vybavené širokým teoretickým 
a praktickým základem v oblasti stavebnictví a managementu, kteří budou řídit stavební činnosti v souladu 
s principy udržitelné výstavby.
katedra je nejvýznamnějším a objektivním veřejným pracovištěm v oblasti stanovení nákladů (kalkulace, rozpo-
čty, náklady životního cyklu, projektový management) velkých stavebních projektů veřejného sektoru z oblasti 
inženýrského a pozemního stavitelství. zajišťuje celoživotní vzdělávání v semestrálních kurzech pro pracovníky 
velkých stavebních společností. pracovníci katedry se významně podílejí na činnosti znaleckého ústavu Fakulty 
stavební.
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví je členem dvou prestižních společností – associated schools of 
Construction (asC) a ECEM (Europian Civil Engineering and Management) a tak má možnost aplikovat nejnovější 
zkušenosti zahraničních univerzit do výuky a tvůrčí činnosti.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Výuka

V případě oborů garantovaných katedrou se jedná o interdisciplinární manažersko-technické obory, kde 
dochází k propojení znalostí z oblasti stavebnictví, navrhování staveb, přípravy realizace staveb, ekonomiky 
staveb, managementu staveb, časového plánování, nákladů životního cyklu (LCC), výstavbových projektů, inves-
tování, oceňování nemovitostí, statistiky, analýzy datových souborů, informačního modelování (BiM) a dalších 
disciplín. U studentů je rozvíjena schopnost tyto znalosti prakticky aplikovat s podporou software. V průběhu 
studia získávají základy manažerského přístupu k řešení technickoekonomických otázek a osvojují si myšlení 
ve variantách, které komplexně analyzují a hodnotí. přitom respektují zásadu dosažení ekonomické udržitel-
nosti a minimalizace dopadů do životního prostředí. pro tvůrčí práci studentů je katedra vybavena laboratoří 
BiM, laboratoří technickoekonomických rozhodování a dvěma učebnami se specializovaným software (rozpočty, 
kalkulace, projektové řízení, BiM apod.). Důraz je přitom kladen na inženýrské činnosti realizace stavebního díla, 
efektivnost stavění a moderní manažerské přístupy. 
katedra rovněž zabezpečuje na všech studijních programech výuku předmětů zaměřených na stavební mana- 
gement a ekonomiku.w

Významné aplikované výsledky

katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou orgánů státní správy a veřejnými institucemi. Jedním z nich je nej-
vyšší kontrolní úřad (Metodika hodnocení nabídek dle LCC). Dále ŘsD čr (Hodnocení nákladů životního cyklu 
(LCC pro mosty), sFrB (hodnocení investičních záměrů) a další.
Významným aplikovaným výsledkem je patent Device for measuring shear properties of asphalt mixtures 
ing. Josefa Žáka, ph.D.,  registrovaný v Usa. Dále se podařilo doc. Miroslavu sedláčkovi získat evropský patent 
č. Ep3513057 – precession fluid turbine. 
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Významné publikace

[1] tomek, a.; Vondruška, M.; tomek, r. Metodika pro přípravu 

staveb silniční infrastruktury dodavatelským systémem 

Design-Build [applied Certified Methodology] 2019

[2] Macek, D.; schneiderová Heralová, r.; Hromada, E.; 

střelcová, i.; Brožová, L.; Vitásek, s.; pojar, J.; Bouška, r. Cost 

optimization for renovation and Maintenance of Cultural 

Heritage objects in: Central Europe towards sustainable 

Building (CEsB19). Bristol: iop publishing Ltd, 2019. iop 

Conference series:Earth and Environmental science. 

vol. 290. issn 1755-1307.

[3] Hromada, E.: real estate prices in the Czech republic: 

Behavioral approach in: Engineering for rural Development, 

proceedings of 18th international scientific Conference. 

Jelgava: Latvia University of agriculture, 2019. p. 1795–1800. 

issn 1691-5976. 

[4] klee, L.; Žák, J.; nováková, k. Metodika BiM protokolu pro 

smluvní standard FiDiC [applied Certified Methodology] 

2019. 

[5] Vitásek, s.; Žák, J. Cost estimation in BiM for transportation 

constructions in Czech republic in: Central Europe towards 

sustainable Building (CEsB19). Bristol: iop publishing Ltd, 

2019. iop Conference series:Earth and Environmental 

science. vol. 290. issn 1755-1307.)

Významné projekty

 � projekt Horizon 2020(Evropská komise): setting up national qualification and training scheme for craftsmen 
in the Czech republic and developing the further offer of training courses in slovakia, austria and Bulgaria 
(Grant agreement no 785036 – CraftEdu) https://www.craftedu.eu/ (2018–2021)
 � tačr – Beta: Energetická náročnost budov a dostupnost bydlení s ohledem na ekonomické aspekty a zavá-
dění nzEB (tk02010029) (2019–2021)
 � projekt Mk čr naki ii: Udržitelná správa stavebních objektů kulturního dědictví (2018–2022)
 � Dílčí úkol Centra kompetence CaMEB (tačr): Metodika a software pro hodnocení celoživotních nákladů sta-
veb (tn01000056/11) (2019–2020)
 � projekt Horizon 2020 (Evropská komise): innovative training schemes for retrofitting to nzEBlevels — Fit-to-
-nzEB http://www.fit-to-nzeb.com/ (2017–2019)

aktuality

obor projektový management a inženýring získal jako jediný v čr na dobu 5 let mezinárodní akreditaci riCs. 
riCs (royal institution of Chartered surveyors) sdružuje odborníky pohybující se v oblasti nemovitostí, develop-
mentu, stavebnictví, oceňování majetku a správy budov.
na spolupráci s praxí navazuje katedra každoročně spolupořádáním soutěží pro studenty (např. rozpočtu-
jeme s Callidou), kde naši studenti obhajují své výlučné postavení v rámci čr. Ve spolupráci se společností Úrs 
praha proběhla certifikace v programu kros plus, ve spolupráci se společností iBr certifikace v program aspE. 
Úspěšní studenti obdrželi certifikát, který si mohou přidat k životopisu a tím si zvýší možnost uplatnění na pra-
covním trhu. katedra dlouhodobě zajišťuje profesní vzdělávání v rámci kurzů CŽV určených pro velké podniky 
(swietelsky, Eurovia, Geosan atd.).
Vydáváme mezinárodní vědecký časopis „Business & it“ indexovaný v mnoha mezinárodních databázích 
http://bit.fsv.cvut.cz/.
pořádáme konferenci „Construction Maeconomics Conference“ http://www.conference-cm.com/.

exkurze patent Turbine Sedláček
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k127  katedra urbanismu 
a územního plánování

obor a poslání

činnost katedry urbanismu a územního plánování je zaměřena především na pedagogickou činnost – na pří-
pravu absolventů Fakulty stavební ve studijních programech: architektura a stavitelství, stavební inženýrství. 
a to pro práci v architektonické a urbanistické tvorbě, v územně plánovací činnosti, na doplnění a prohloubení 
znalostí pracovníků veřejné správy. pozornost je v současné době věnována také rozvíjení vědecké a výzkumné 
činnosti katedry zejména v oblasti výzkumu kulturní historické krajiny a krajinného rázu. na katedře má sídlo 
asociace pro urbanismus a územní plánování čr.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
zástupce vedoucího: Ing. Václav Jetel, Ph.D.

Výuka

Magisterské studium programu architektura a stavitelství (as), oboru architektura a stavitelství (a), zaměření 
č. 2 „architektura a urbanismus“.
Magisterské studium programu stavební inženýrství (si), oboru inženýrství životního prostředí (z), zaměření 
č. 1 „Urbanismus a územní plánování“.
Doktorské studium v programu „architektura a stavitelství“ a „inženýrství životního prostředí“, výuka v programu.
Erasmus+

příklady publikací

[1] Hendrych, J. – kupka, J. – stojan, D. – klingorová, i. – 

kubátová, Š. – altukhova, a. (2019). Struktury urbanizované 

zeleně. praha: čVUt. isBn 978-80-01-06517-4. 

[2] Šilhánková, V. (2019). typologie sídel zejména s ohledem 

na vliv klimatu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 25(3), 

s. 58–77. issn 1805-3246. 

[3] kupka, J. (2019). Římov – south Bohemian Jerusalem. Acta 

Geoturistica 10(1), pp. 51-60. issn 1338-2292.

[4] Šilhánková, V. (2019). Sídla hrdinů řeckých bájí. Vývoj 

předměstských a městských sídel egejské oblasti v době 

bronzové. praha: čVUt. isBn 978-80-01-06652-2. 

[5] Vacek, o. – Hendrych, J. (2019). pomůže agrolesnictví české 

krajině zadržet vodu? Nika 40, s. 14–19. issn 0862-514X. 

[6] kugl, J. (ed.) (2019). Člověk, stavba a územní plánování 12.

praha: čVUt. issn 2336-7687. isBn 978-80-01-06634-8. 

[7] Řezáč, V. – Blatová, t. – Durdík, p. – koubek, p. (eds.) (2019). 

Veřejná prostranství. praha: Ministerstvo pro místní 

rozvoj čr. isBn 978-80-87318-74-4.

[8] Brynda, F. (2019). koncepční dokumenty pro infrastrukturní 

stavby městské kolejové dopravy v praze. in: sborník 

ŽELVA 2019. praha: čVUt. s. 34–47. isBn 978-80-01-06622-5.

konference

 � 13. ročník tradiční katedrové konference člověk, stavba a územní plánování 13 (sVk 06/19/F1)
 � Mezinárodní workshop zeleň v kampusu Dejvice, konaný v prostorách ntk a čVUt, ve dnech 3.–7. 6. 2019. 
Urbanisticko-krajinářský workshop severní čechy a sasko. Historický urbanismus a urbanizované struktury 
zeleně konaný ve dnech 7.–11. 9. 2019

Výzkum a vzdělávání pro státní správu

 � katedra nabízí pět vzdělávacích kurzů akreditovaných MV čr dle zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 � přípravný kurz pro zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování (zozÚp)
 � kurz CŽV Metody ochrany charakteru a identity kulturní krajiny (kukr)
 � kurz CŽV základy urbanismu 
 � kurz CŽV Územně analytické podklady 
 � kurz CŽV Územní plánování pro samosprávu
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Významné projekty

 � program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 
2016 až 2022 (naki ii) Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České 
republiky (DG16p02M034)
 � Dvouletý projekt Vývoj a potenciál veřejných prostranství (sGs18/111/oHk1/2t/11)
 � tříletý projekt Strukturální vegetační prvky veřejného prostoru (sGs18/167/oHk1/3t/11)
 � Vnitřní soutěž Vytvoření výukových materiálů pro vybrané české a anglické předměty (ip 2019 1051934a007)

aktuality

na rok 2020 katedra připravuje 14. ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (sVk 05/20/F1) 
a AOOKR 2020 Krajinný ráz a jeho změny. předpokládá se, že proběhne všech pět akreditovaných kurzů CŽV. 
Bude pokračovat grant naki ii Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny 
České republiky (DG16p02M034) a bude zahájena práce na nově získaném grantu naki ii Praktické přístupy 
k územní ochraně historické kulturní krajiny (DG20p02oVV019). Bude pokračovat grant sGs Strukturální vege-
tační prvky veřejného prostoru (sGs18/167/oHk1/3t/11) a zahájen nový grant sGs nové výzvy urbanismu 
(sGs20/102/oHk1/2t/11) a projekt ip 2020 Inovace předmětů v prostředí urbanistické a krajinářské tvorby. 
U končících grantů se předpokládá vydání nových kolektivních monografií. Budou opět pořádány tradiční zahra-
niční exkurze a workshop Krajinářská dílna s exkurzemi údolím paláců, zahrad a parků obrazu krajiny.
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k128  katedra inženýrské informatiky

obor a poslání katedry

aplikace informačních technologií pro oblast podpory řízení ve stavebnictví a investiční výstavbě. Metodo-
logie pro systémové řešení problémů. analýza a zpracování dat z technologických experimentů a z provozu 
ekonomických subjektů. Modelování procesů a navrhování informačních systémů ve stavebnictví. integrace 
informačního modelování staveb (BiM) do informační architektury stavebních podniků. informační podpora 
řízení projektů.

posláním katedry je vzdělávání studentů v bakalářském a magisterském studium v programu stavební inže-
nýrství. Vedení studentů doktorského studia v programu systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční 
výstavbě. Vědecká a výzkumná činnost je zaměřena na aplikovaný výzkum v oblastech systémového a optimali-
začního modelování, návrhu a provozu informačních systémů, zavádění BiM ve stavebnictví a analýzy dat.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
zástupce vedoucího: doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.

Výuka

Bakalářské a magisterské kurzy převážně pro směry studia příprava, realizace a provoz staveb, Management 
ve stavebnictví, projektový management a inženýring, stavební management. Výuka předmětů v doktorském 
studijním programu systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.
Významná je výuka v rámci programu Erasmus+. Většina zahraničních studentů studuje různé obory z oblasti 
stavebnictví.

Významná je i výuka v rámci programu Erasmus.

Významné teoretické výsledky

 � Metody zpracování dat pro strategické plánování a řízení
 � singulární spektrální analýza bistatických systémů 
 � Model šíření změn v systému s možností využití pro popis dynamiky trhu nemovitostí 

Významné aplikované výsledky

 � návrh procesů v oblastech navrhování realizace a provozu staveb za účelem návrhu možností jejich optima-
lizace za pomoci integrace procesů informačního modelování staveb
 � 3D modely sportovišť pro olympiádu v tokiu
 � Model systémové dynamiky pro predikci spotřeby energie ve městech

Významné publikace

[1] Vytlačil, D.: system Model for prediction of Energy 

Consumption in Cities. Central Europe towards sustainable 

Building (CEsB19). Bristol: iop publishing Ltd, 2019. iop 

Conference series:Earth and Environmental science. 

vol. 290. issn 1755-1307.

[2] sůra, M.: Using public opinion to Estimate improvements in 

Economic and social Dimensions of sustainability. Central 

Europe towards sustainable Building (CEsB19). Bristol: 

iop publishing Ltd, 2019. iop Conference series:Earth and 

Environmental science. vol. 290. issn 1755-1307.

[3] kulmon, p.; Štukovská, p.: Bistatic track association 

Based on singular spectrum analysis. 2019 22nd 

international Conference on information Fusion (FUsion). 

international society of information Fusion, 2019. p. 1–7. 

isBn 978-0-9964527-6-2.

[4] kresteš, p.: risk analysis associated with valuation of 

industrial properties for banking purposes. Business & it. 

2019,(1/2019), 12-18. issn 2570-7434.
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[5] rádl, J.; kaiser, J.: realization processes of road-building 

projects in the Czech republic: necessary information to 

Execute processes. iop Conf. series: Materials science and 

Engineering. Bristol: iop publishing Ltd., 2019. Materials 

science and Engineering. vol. 603. issn 1757-899X.

[6] prušková, k.; Dědič, M.; kaiser, J.: possibilities of Using 

Modern technologies and Creation of the Current project 

Documentation Leading to the optimal Management 

of the Building for sustainable Development. Central 

Europe towards sustainable Building (CEsB19). Bristol: 

iop publishing Ltd, 2019. iop Conference series:Earth and 

Environmental science. vol. 290. issn 1755-1307.

[7] rádl, J.; kaiser, J.: Benefits of implementation of Common 

Data Environment (CDE) into Construction projects. iop 

Conference series: Materials science and Engineering. 

Bristol: iop publishing Ltd., 2019. vol. 471. issn 1757-899X.

[8] prušková, k.; kaiser, J.: implementation of BiM technology 

into the design process using the scheme of BiM Execution 

plan. iop Conference series: Materials science and 

Engineering. Bristol: iop publishing Ltd., 2019. Materials 

science and Engineering. vol. 471. issn 1757-899X.

.

Výzkumné projekty

 � stochastické metody určování polohy a predikce pohybu objektů v prostoru, sGs19/101/oHk1/2t/11
 � Metody získávání, zpracování a využití BiM dat pro podporu procesů ve stavebnictví, sGs19/146/
oHk1/3t/11
 � Modelování procesů ve stavebnictví, sGs20/103/oHk1/2t/11
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k129  katedra architektury

obor a poslání

katedra architektury zabezpečuje již více než 25 let vyučování architektonických předmětů teoretického 
a aplikovaného charakteru na Fsv čVUt v praze. Cílem výuky je výchova absolventů – architektů s rozšířeným 
inženýrským vzděláním. 

Vedení katedry

Vedoucí katedry:  prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
zástupce vedoucího:  Ing. arch. Jaroslav Daďa, PhD. 

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, PhD.

Výuka

katedra garantuje výuku v bakalářském i magisterském studijním programu Architektura a stavitelství. Dále garan-
tuje výuku studia doktorského studijního programu Architektura a stavitelství se studijními obory Architektura 
a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví. 
V roce 2019 byly poprvé přijati studenti do nově akreditovaných doktorských studijních programů architektura 
a stavitelství a průmyslové dědictví (oba byly akreditovány do roku 2029) a podány akreditace nových doktorských 
studijních programů stavební obnova památek a architecture and sustainable Development. akreditace byly zpra-
covány v rámci realizace projektů inovace stávajícího doktorského studijního programu architektura a stavitelství 
a vytvoření nových architektonických programů cz.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002393). 
Cenu profesora Voděry za nejlepší diplomovou práci v kategorii architektura a stavitelství získal v roce 2019 Vojtěch 
Dědek za projekt kostela v Mladé Boleslavi.
Ve spolupráci s inspireli a MzV čr proběhlo v ateliéru D vyhodnocení mezinárodní architektonické studentské 
soutěže na návrh české ambasády v Etiopii. projekty finalistů soutěže a také vybrané bakalářské a diplomní práce 
program a+s byly vystaveny v pražské invalidovně. 
Ve spolupráci se společností čEpro, a. s. uspořádala katedra soutěž na téma Externí oživení čerpacích stanic 
EurooiL. Ve spolupráci se společností JrD Development s. r. o. proběhla soutěž na podobu altánu v zahradě rezi-
dence Michengelova v praze 10. 
V rámci cyklu mimovýukových přednášek „Co je architektura?“ v ateliéru D v roce 2019 přednášeli Ferdinand Leffler, 
prof. Miloš kopřiva, architektonický atelier sporaDiCaL, prof. zdeněk Fránek a kLar (kocián a Liška architekti).



63

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

Významné teoretické výsledky

na katedře architektury je cíleně podporován výzkum průmyslového dědictví, obnovy a ochrany památek, urba-
nismu a krajiny, udržitelné výstavby, venkovského prostoru a membránových konstrukcí. V roce 2019 proběhla 
konference průmyslové dědictví – současné výzvy a limity. Uspořádána byla take série výstav vztahujících se k době 
lucemburské, jejíž součástí byly modely středověkých staveb, které vznikly ve spolupráci zaměstnanců katedry 
architektury, odborníků na archeologii a památkovou péči a studentů programu architektura a staviteltsví.

Významné aplikované výsledky

katedra již tradičně uspořádala řadu výstav studentských prací jak na půdě Fakulty stavební čVUt v praze, tak 
mimo ni – včetně každoroční přehlídky prací studenti programu a+s a jejich hosté, Letní školu architektury 
a stavitelství 2019 ateliér D: prvek, zimní scolu telcz na základě memoranda o vzájemné spolupráci 6 institucí, 
které v telči působí. Dále proběhl workshop architektura 60. a 70. let: vize, projekty realizace a workshopy 
vázané na projekt naki ii: Řemeslná obnova historických staveb - vodorovné konstrukce, tradiční stavební kon-
strukce a řemesla na přelomu 19. a 20. století, podlahové konstrukce.

Významné architektonické realizace

Do databáze rUV bylo za rok 2019 vloženo 327 záznamů o autorských výkonech pracovníků katedry, z nichž 
vysokého významu dosáhla realizace Viladomu ztracená v praze 6 od doc. Jaroslava Dadi a projekt přístavba 
a rekonstrukce sklářské školy, kamenický Šenov od prof. Michala Hlaváčka. katedra architektury pod vedením 
prof. zdeňka Jirana a prof. Mikuláše Hulce zpracovala projekt obnovy zámku Bezděkov, kulturní památky (studii 
a projekt pro stavební povolení, pokračovala na projektu provedení stavby) pro klienta pBs Group, a. s.

Významné publikace

členové katedry vložili do databáze V3s za rok 2019 celkem 104 záznamů, z nichž 51 záznamů bude odesláno 
k hodnocení riV a 40 výsledků půjde do riV jako tzv. nebibliometrizovatelné, druh o.

z nejvýznamnějších:

[1] Houšková, k.; Šlapeta, V.; sedláková, r.; popelová, 

L.; Lapšanský, M.; schránilová, a.; savická, p.; kracík, 

M. et al.Hotel intercontinental v praze. Historie – 

urbanismus – architektura praha 1: národní památkový 

ústav, 2019. isBn 978-80-7480-129-7.

[2] Laiblová, L.; Fiala, C.; Hájek, p.; Vaněk, a.; Hájek, k.; Řepka, J.; 

Vlach, t.; Bílek, V. et al.Betonová lavička z HpC pro železniční 

zastávky prototyp prvku drobné stavby pro železniční 

stanice [prototype] 2019.

[3] pešková, z.; svatoš, J.; kašpar, J.; Mezera, J.; Ševčík, V.; 

kárník, J.; Chvojka, i.; antošová, E. et al.Grafická prezentace 

architektury praha: CtU. Czech technical University 

publishing House, 2019. isBn 978-80-01-06637-9.

[4] kroftová, k.; Škoda, D.Mechanism of efficiency of selected 

nanosystems intended for consolidation of porous 

materialsthe Civil Engineering Journal. 2019, 4(12), 599–605. 

issn 1805-2576.

Výzkum pro státní správu

Úzká spolupráce s městskými a obecními úřady při přípravě zadání ateliérové tvorby. členové katedry se významně 
podílejí na činnosti znaleckého ústavu, a to především v oblastech památkové péče, architektury a stavitelství.

Významné projekty

Řešeno bylo 25 projektů: 2 projekty smluvního výzkumu, 2 projekty naki ii, 2 projekty op VVV, 1 projekt tL-Éta, 
1 projekt sVk, 17 projektů sGs.

sponzoři a hlavní partneři

MzV čr, Městské části praha 5, praha 6, praha 7 a praha 10, Mníšek pod Brdy, obec Březno, město telč, národní 
galerie, národní zemědělské muzeum v praze, národní technické muzeum, Škoda auto čr, město roudnice nad 
Labem, čEpro, a. s. JrD Development s. r. o., inspireli.

aktuality: http://k129.cz



64

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

k132  katedra mechaniky

obor a poslání

Mechanika konstrukcí a materiálů:
 � výuka v bakalářském studiu, magisterském studiu a doktorském studiu; 
 � vědecká činnost se zaměřením na stavební mechaniku, numerické a materiálové modelování, laboratorní 
výzkum kvazikřehkých materiálů, mechaniku zemin, biomechaniku, experimentální ověřování konstrukcí; 
 � vývoj softwaru pro pokročilé inženýrské výpočty konstrukcí;
 � účast v Centru excelence základního výzkumu a Centru kompetence aplikovaného výzkumu.

Vedení katedry

Vedoucí: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
zástupci vedoucího: prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D., prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.

Výuka

Bakalářské programy: stavební inženýrství, stavitelství, architektura a stavitelství, Civil Engineering.
Magisterské programy: stavební inženýrství, architektura a stavitelství, Civil Engineering.
Doktorské studium: pod vedením pracovníků katedry v současné době studuje 38 doktorandů. V roce 2019 
bylo obhájeno devět doktorských prácí.
Garant magisterského studijního oboru structural analysis of Monuments and Historical Constructions (saHC). 
na programu kooperují čtyři evropské univerzity. od založení oboru v r. 2007 jej úspěšně dokončilo přibližně 
400 studentů ze 65 zemí, z afriky, ameriky, asie, austrálie a Evropy.

Významné teoretické výsledky

 � rozvoj homogenizačních algoritmů pro periodické a neperiodické heterogenní materiály.
 � rozvoj výpočetních modelů pro statické a dynamické chování vrstveného skla.
 � analýza nestacionárního vedení tepla v hlubinných úložištích jaderných odpadů.
 � návrh vyztužení tenkostěnných kompozitních nosníkůpro dynamické účinky pomocí semidefinitivního pro-
gramování.
 � Důkaz existence energetického řešení pro modely plasticity a poškození v oboru konečných deformací.

Významné dosažené výsledky a ocenění pracovníků katedry

 � optimalizované vyztužení nosníku z vysoko hodnotových uhlíkových vláken se umístilo mezi třemi finalisty 
soutěže JEC innovation award 2019 v oblasti 3D tisku; ve spolupráci s firmou Compotech s r.o.
 � 1. místo v soutěži Mpo „přeměna odpadů ve zdroje“ získal student doktorského studia ing. zdeněk prošek 
s projektem „stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin“. 

Významné aplikované výsledky a technologické realizace

7 užitných vzorů, 3 prototypy, 1 ověřená technologie, 10 funkčních vzorků, 4 výzkumné zprávy, rozvoj programů 
t3D, ooFEM, siFEL, EduBeam, 7 specializovaných programů splňujících podmínky riV.
V roce 2019 se členům katedry narodili dva potomci.

Významná spolupráce s praxí

 � transport radionuklidů z hlubinného úložiště/testování koncepčních a výpočetních modelů. zadavatel: 
ÚJV Řež, a. s. 
Řešitel za čVUt: petr kabele; odborný tým na čVUt: Michael somr, Václav nežerka, Jan zeman.
 � zkušební úsek cementobetonového krytu na části D1 přerov-Lipník nad Bečvou. spolupráce s ŘsD a skan-
ska. použití pomaluvazného pojiva s vysokopecní struskou pro zvýšení životnosti krytu, monitorování 
chování desky pomocí strunových tenzometrů od počátku betonáže. 
Řešitel: Vít Šmilauer

https://tinyurl.com/laubadg
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 � ověření vlastností betonů, způsobu výstavby a vyztužení na polderu krounka, kutřín. spolupráce s povodí 
Labe, s.p. a stachema Cz s. r. o. speciální betony s nízkým hydratačním teplem a velkou odolností k trhlin-
kování. termo-mechanický 3D model s předpovědí šířky trhlin během výstavby jednotlivých lamel poldru 
(2,5×2,5×15 m).

Významné publikace

2 knihy, 84 statí ve sbornících, 9 vyzvaných přednášek, 72 článků v časopisech, 2 sborníky konferencí, 6 ostat-
ních publikací.

pro ilustraci uvádíme:
[1] Havlásek, p. – Jirásek, M. – Bittnar, z.: Modeling of precast 

columns with innovative multi-spiral reinforcement, 

in: ConCrEtE innovations in Materials, Design and 

structures - proceedings of the fib symposium 2019. 

Lausanne: Fédération internationale du Béton, 2019. 

p. 2301–2307. issn 2617-4820. isBn 978-2-940643-00-4. 

2019

[2] Jirásek, M. - allix, o.: analysis of self-similar rate-depend 

interfacial crack propagation in mode ii, international 

Journal of Fracture. 2019, 220(1), 45–83. issn 0376-9429. 

2019

[3] Jirásek, M. – Desmorat, r.: Localization analysis of nonlocal 

models with damage-dependent nonlocal interaction, 

international Journal of solids and structures. 2019, 

174–175 1–17. issn 0020-7683. 2019

[4] kuklík, p. – susanti, E. – Válek, M. – novák, D. – pukl, r.: 

Bearing Capacity of Masonry Walls in Churches by Means 

of a probabilistic assessment, in: structural analysis of 

Historical Constructions. Dordrecht: springer netherlands, 

2019. p. 1036-1044. riLEM. vol. 18. isBn 978-3-319-99441-3. 

2019

[5] Melching, D. – scala, r. – zeman, J.: Damage model for 

plastic materials at finite strains. zaMM zeitschrift für 

angewandte Mathematik und Mechanik 99 (9), e201800032, 

2019

[6] nemecek, J. – Manak, J. – nemecek, J. – krejci, t.: Effect 

of vacuum and Focused ion Beam generated heat on 

fracture properties of hydrated cement paste, CEMEnt & 

ConCrEtE CoMpositEs 100 (2019) 139{149. doi:{10.1016/j.

cemconcomp.2019.03.027}.

[7] procházka, p.: tunnel lining damage due to explosions using 

DGBEM, saarbrücken: Lambert academic publishing, 2019. 

isBn 978-613-9-82002-3. 2019

[8] prochazka, p.: Damage to structures due to explosion by 

discontinuous boundary elements acta Geodynamica et 

Geomaterialia. 2019, 16(3), 301–314. issn 1214-9705. 2019

[9] Šejnoha, M. – Janda, t. – Vorel, J. – kucíková, L. – padevět, 

p., – Hrbek, V.: Bayesian inference as a tool for improving 

estimates of effective elastic parameters of wood, 

Computers and structures. 2019, 218 94–107. issn 0045-

7949. 2019

[10] Štěpánek, J. – Máca, J.: Dynamic response of structures 

with tuned mass dampers in modal coordinates, in: 

Vibroengineering procedia. neringa: JVE international, 2019. 

p. 13–17. issn 2345-0533. 2019

[11] Šulc, s. – Šmilauer, V. – patzák, B. – Cábová, k. – Wald, F.: 

Linked simulation for fire-exposed elements using CFD 

and thermomechanical models, advances in Engineering 

software. 2019, 131 12–22. issn 0965-9978.n 201 

[12] tyburec, J. – zeman, J. – novák, M. – Lepš, t. – plachý, and 

r. poul: Designing modular 3D printed reinforcement 

of wound composite hollow beams with semidefinite 

programming, Materials & Design, 183, 108131, 2019

[13] Vorel, J. – kabele, p.: inverse analysis of traction-separation 

relationship based on sequentially linear approach, 

Computers and structures. 2019, 212 125–136. issn 0045-

7949. 2019

Významné projekty

na katedře mechaniky se v roce řešilo 39 výzkumných úkolů, 2 na evropské úrovni, 8 projektů ministerstev,
13 projektů Gačr, 10 projektů tačr, 1 operační projekt, 5 projektů sGs. 

pro ilustraci uvádíme:
 � 721105 – patzák, B., Multi-scale Material selection platform with seamless integration of Materials Models 
and Multidisciplinary Design Framework. 
 � tE02000077 – Bittnar, z., inteligentní regiony- informační modelování budov a sídel, technologie a infra- 
struktura pro udržitelný rozvoj.
 � V4Japan MsMt 8F15004 – němeček, J., Multi scale model of the laser die less drawing process of tubes from 
hardly deformable magnesium alloys.
 � V4Japan MsMt GX19-26143X–zeman, J,. neperiodické materiály vykazující strukturované deformace: Modu-
lární návrh a výroba.
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k133  katedra betonových 
a zděných konstrukcí

obor a poslání 

 � obory, kterými se katedra zabývá, jsou navrhování betonových a zděných konstrukcí pozemních a inženýr-
ských staveb, nelineární analýza betonových konstrukcí, technologie betonu, reologické vlastnosti betonu, 
nové materiály na bázi cementů a alternativních pojiv, vysokohodnotné betony, vláknobetony, betony s vyu-
žitím recyklovaných materiálů, alternativní způsoby vyztužování.
 � posláním katedry je vzdělávání a výuka v bakalářských, magisterských a doktorských programech, vědecká 
a výzkumná činnost v oblasti teorie betonu i aplikací nových materiálů a nových technologických postupů 
a rozvoj oboru na základě spolupráce s výrobními podniky a stavebními firmami.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
zástupci vedoucí: doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

Výuka

katedra zajišťuje výuku ve studijních programech stavební inženýrství, stavitelství, architektura a stavitelství, 
Civil Engineering v oboru navrhování betonových a zděných konstrukcí, navrhování betonových mostů, před-
pjatý beton, technologie betonu, betony speciálních vlastností, navrhování na účinky požáru. Vyučující katedry 
vedou bakalářské a diplomové práce. katedra vychovává a vědecky vede více než 40 doktorandů. katedra při-
pravila a realizuje několik kurzů Univerzity třetího věku.

Významné aplikované výsledky

 �  Fládr, J.; Bílý, p.; kohoutková, a.: Method of homogenization of high-performance or ultra-high-performance 
concrete. patent EU 3351518.
 � křístek, V.; Vodička, J.; Hanzlová, H.; Musil, L.: způsob stanovení pevnosti vláknobetonů v osovém tahu ze 
zkoušky ohybem při čtyřbodovém uspořádání zatížení. patent Cz 308141.
 � ryjáček, p.; Bílý, p.; Matějka, J.; Buchlák, J.; Fabel, J.: Modulární betonový ponorný prvek a sestava z modulár-
ních betonových ponorných prvků. Užitný vzor Cz 32767.
 � Fládr, J.: sendvičový panel z UHpC s tlumící vrstvou. ověřená technologie..

Významné publikace

[1] Chylík, r.; Fládr, J.; Bílý, p.; trtík, t.; Vráblík, L.: an analysis of 

the applicability of existing shrinkage prediction models to 

concretes containing steel fibres or crumb rubber. Journal 

of Building Engineering. 2019, 24(07), issn 2352-7102.

[2] Broukalová, i.; Šeps, k.; Fládr, J.; Vodička, J.: Fibre reinforced 

Concrete with recycled Concrete aggregate – inverse 

Design approach, in: Fibre Concrete 2019. Bristol: iop 

publishing Ltd, 2019. iop Conference series: Materials 

science and Engineering. vol. 596. issn 1757-899X.

[3] khmurovska, y.; Štemberk, p.; Fekete, t.; Eurajoki, t.: 

numerical analysis of VVEr-440/213 Concrete Biological 

shield under normal operation. nuclear Engineering and 

Design. 2019, 350 58–66. issn 0029-5493.

[4] Štefan, r.; sura, J.; procházka, J.; kohoutková, a.; Wald, F.: 

numerical investigation of slender reinforced concrete 

and steel-concrete composite columns at normal and 

high temperatures using sectional analysis and moment-

curvature approach. Engineering structures. 2019, 

190 285–305. issn 0141-0296.

[5] Chylík, r.; Fládr, J.; Bílý, p.; trtík, t.; Vráblík, L.: an analysis of 

the applicability of existing shrinkage prediction models to 

concretes containing steel fibres or crumb rubber. Journal 

of Building Engineering. 2019, 24(07), issn 2352-7102.

[6] Vinkler, M.; Vítek, J.: Drying and shrinkage of Massive 

Concrete Wall segments – 3 years Experiment and 

analytical observations. Materials and structures. 2019, 

52(2), issn 1359-5997.

[7] Šeps, k.; Broukalová, i.; Chylík, r.: Cement substitutions in 

UHpC and their influence on principal Mechanical-physical 

properties. in: 4th international Conference on smart 

Material research. London: iop publishing, 2019. vol. 522. 

issn 1757-899X.
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Významné projekty

pracovníci katedry se zúčastnili řešení více než 10 vědeckých projektů podpořených grantovými agenturami 
i ministerstvy, některé vybrané jsou níže.

 � tE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CEsti)
 � tH02010888 – posílení konkurenceschopnosti zvyšováním užitných vlastností prefabrikovaných konstrukč-
ních prvků z ultravysokohodnotného betonu (UHpC)
 � tH02010375 – Vývoj prefabrikovaných dílců určených pro výstavbu montovaných letištních drah
 � tH03010172 – Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví 
 � Ga17-19463s – analýza závislostí mezi mikrostrukturou a makroskopickými vlastnostmi ultravysokohod-
notných betonů
 � Ga17-23067s – Charakterizace chování betonu vystaveného výbuchu a následnému požáru
 � Ga18-15697s – samohojení cementových kompozitů v důsledku bakteriální kalcifikace
 � FV20472 – aplikace vysokohodnotných cementových kompozitů na rekonstrukce betonových staveb
 � 8F17002 – Efekt chemické sloučeniny betonu a jeho chování v dlouhodobém radioaktivním prostředí

aktuality

katedra organizovala desátý ročník mezinárodní konference Fibre Concrete 2019, kterého se zúčastnilo 
50 přednášejících z 15 zemí světa. Byl uspořádán Workshop CEsti 2019.
V soutěži čBs o Vynikající bakalářskou, resp. diplomovou práci se umístily dvě bakalářské a tři diplomové práce 
zpracované pod vedením katedry.
Jako každoročně prezentovali doktorandi katedry své výsledky na phD Workshopu 2019.
studenti bakalářského studia soutěžili se svými projekty v soutěži Efektivní betonová konstrukce. 
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k134  katedra ocelových 
a dřevěných konstrukcí

obor a poslání 

katedra se orientuje na výzkum v oboru ocelových, ocelobetonových, dřevěných, skleněných, hliníkových 
a nerezových stavebních nosných konstrukcí, zejména průmyslových, inženýrských a občanských staveb, 
technologických konstrukcí, lávek a silničních a železničních mostů. členové katedry připravují pro navrhování 
konstrukcí, prvků, konstrukčních přípojů, lešení, tenkostěnných konstrukcí a při vystavení požáru evropské návr-
hové normy nové generace.
naším posláním jsou: Výuka a výchova bakalářů, inženýrů a doktorandů. Výuka probíhá v českém a anglickém 
jazyce. teoretický a aplikovaný výzkum na světové úrovni. podpora průmyslu, techniky a vědy.

Vedení katedry

Vedoucí katedry:  prof. Ing. František Wald, CSc.
zástupce vedoucího: Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.

Výuka

na bakalářské úrovni jsou přednášeny základy navrhování ocelových, dřevěných a skleněných konstrukcí 
za běžné a za požární situace. na magisterské úrovni se vyučují pokročilé otázky stavebnictví. na katedře stu-
duje 39 studentů doktorského studia.

Významné aplikované výsledky

 � CáBoVá k. a kol. zkušební přípravek pro ověření únosnosti šikmého tlačeného styčníkového plechu v přípoji 
ztužidla, Funkční vzorek, 2019.
 � ryJáčEk p. a kol. Modulární betonový ponorný prvek a sestava z modulárních betonových ponorných prvků, 
Užitný vzor, Cz 32767, 2019. 
 � kUkLík p., VELEBiL L. konstrukce skladeb stěny pro vícepodlažní budovy na bázi dřeva, Funkční vzorek, 2019. 
 � kUkLík p., kUkLíkoVá a., GrEGoroVá a. kompozitní stropní panel na bázi dřeva, Funkční vzorek, 2019.

Významné publikace

[1] Fíla, J.; Eliášová, M.; sokol, z. Experimental investigation of 

mortar mechanical properties for glass brick masonry. Glass 

structures & Engineering. 2019, 4(1), 127–141. 

[2] Gödrich, L.; Wald, F.; kabeláč, J.; kuříková, M. Design finite 

element model of a bolted t-stub connection component. 

Journal of Constructional steel research. 2019, (157), 

198–206.

[3] Hána, t.; Janda, t.; schmidt, J.; zemanová, a.; Šejnoha, M.; 

Eliášová, M.; Vokáč, M. Experimental and numerical study 

of Viscoelastic properties of polymeric interlayers Used for 

Laminated Glass: Determination of Material parameters. 

Materials. 2019, 12(14).

[4] Macháček, J.; píchal, r. prestressed stainless steel stayed 

Columns with two Crossarms. Journal advances in 

technology innovation. 2019, 4(1), 1–10.

[5] Macho, M.; ryjáček, p.; Matos, J. Fatigue Life analysis of 

steel riveted rail Bridges affected by Corrosion. structural 

Engineering international. 2019, 29(4), 551–562.

[6] Macho, M.; ryjáček, p.; Matos, J. static and Fatigue test on 

real steel Bridge Components Deteriorated by Corrosion., 

international Journal of steel structures. 2019, 2019(1), 

110–130. 

[7] stančík, V.; ryjáček, p.; Vokáč, M. thermal and load rate-

dependent interaction between embedded rail system 

and bridge. Journal of rail and rapid transit. 2019, 233(3), 

326–336. 

Významné projekty

 �WaLD, F. steel cladding systems for stabilization of steel buildings in fire, rFCs-02-2016-751583, 2017–2020. 
 �WaLD, F. temperature assessment of a vertical steel member subjected to localised fire, rFCs-02-16-754072, 
2017–2019.
 �WaLD, F. Valorisation of knowledge for European pre-qualified steel joints, rFCs-02-16-754048, 2017–2019. 
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 � CáBoVá, k. pokročilé postupy při návrhu a výrobě styčníků ocelových a ocelobetonových konstrukcí, 
tJ01000045, 2018–2019.
 � ELiáŠoVá, M. Mechanické vlastnosti polymerních lepených spojů pro aplikace ve stavebnictví s ohledem na, 
Ga18-10907s, 2018–2020.
 � JanDEra, M. Metody globální analýzy konstrukcí z korozivzdorných ocelí a dalších ocelí s nelineárním pra-
covním diagramem, 19-16434s, 2019–2020.
 � kUŔíkoVá, M. pokročilý návrh spojů s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích, tJ01000315, 2018–2019.
 � MaCHáčEk, J. nelineární stabilita a pevnost štíhlých konstrukcí s nelineárními materiálovými vlastnostmi.
Ga17-24769s, 2017–2019.
 � ryJáčEk p. Mostní závěry z vysokopevnostního betonu UHpC s nízkou emisí hluku, ponorné molo z vláknobe-
tonu s protipovodňovou pneumatickou ochranou UH0377, 2018–2020. 
 � ryJáčEk, p. Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního 
dědictví, DG18p02oVV033, 2018–2022.
 � sokoL, z. skrytý kotevní bod pro vrstvené skleněné konstrukce, tH03010175, 2018–2020.
 �WaLD, F. research and development of validated models of fire and evacuation and their practical applica-
tion in fire safety of buildings, Vi1Vs/212, 2016–2019.

sponzoři a hlavní partneři

ruukki Cz s. r. o.; Vít a skala s. r. o.; Excon a. s.; Metrostav a. s., divize 3, iDEa statiCa s. r. o., kingspan a. s., 
Dlubal software s. r. o.

aktuality

V roce 2019 uspořádali pracovníci katedry konferenci the international colloquium on stability and ductility of 
steel structures za účasti 160 předních světových odborníků v oblasti stability ocelových konstrukcí a seminář 
navrhování ocelových konstrukcí vystavených zemětřesení.

příprava návrhového modelu styčníku dřevěných 
prvků ocelovou deskou a svorníky
Z diplomové práce Ing. vopatové 

napjatost ve dřevě Zkušební sestava Zkušební vzporky

příprava návrhového modelu styčníku ocelových dutých průřezů z vysokopevnostní oceli S700. Z doktorské práce Ing. kožicha

experiment vědecký model návrhový model
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k135  katedra geotechniky

obor a poslání

katedra geotechniky je jednou z kmenových kateder specializace konstrukce a dopravní stavby, zajišťuje výuku 
i na specializacích konstrukce pozemních staveb, Vodní hospodářství a vodní stavby, inženýrství životního 
prostředí, Management a ekonomika ve stavebnictví, příprava, realizace a provoz staveb, požární bezpečnost 
staveb studijního programu stavební inženýrství, na programu architektura a stavitelství a na oboru Building 
structures programu Civil Engineering. Vzdělávání studentů v oblasti geotechniky probíhá v bakalářských, 
magisterských i doktorských programech a zahrnuje geologii, hydrogelologii a inženýrskou geologii, mecha-
niku zemin a hornin, zakládání staveb a podzemní stavby, a to od poznávání prostředí staveb přes určování jeho 
parametrů po návrhy geotechnických konstrukcí s ohledem na jejich spolupůsobení s hostitelským prostředím 
včetně vlivů procesu výstavby a ověřování vlivů stavební činnosti i vlivů přírodních na spolehlivost a bezpečnost 
staveb s užitím geotechnického monitoringu. 

Vědecká a výzkumná činnost je zaměřena zejména na aplikovaný výzkum v inženýrské geologii, zakládání sta-
veb, zemních a podzemních konstrukcích a geotechnickém monitoringu.

spolupráce s projektovými organizacemi, stavebními firmami, orgány státní správy a výzkumnými ústavy je 
zejména prostřednictvím smluvního výzkumu, grantů, činnostech expertních a poradenských. katedra pořádá 
semináře k aktuálním problémům v oboru, např. tunelářská odpoledne s českou tunelářskou společností 
ita-aitEs. pracovníci katedry se prostřednictvím české geotechnické společnosti čssi podílejí na přípravách 
konference zakládání staveb Brno.

spolupráce se zahraničními univerzitami i dalšími institucemi v oblasti vzdělávání a činnosti vědeckovýzkumné. 
pracovníci katedry jsou aktivními členy issMGE,ita–aitEs. členství v platformě ELGip zajišťuje přímý kontakt 
s nejvýznamnějšími pracovišti geotechniky v Evropě (např. s Cambridge Univ., Barcelona Univ.; nGi – norský 
geotechnický institut, sGi – Švédský geotechnický institut aj.). Dále jsou zapojeni v CEn 250/sC7 – Geotechnical 
design, kde se aktivně spolupodílí na EC 7 druhé generace.

Vedení katedry

Vedoucí: doc. Dr. Ing. Jan Pruška
zástupce vedoucího: doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
tajemník: Ing. Jan Salák, CSc.

Výuka

V bakalářských, magisterských a doktorských programech fakulty v češtině i angličtině.

Významné teoretické a aplikované výsledky

 � Vaníček, i.: keynote Lecture on transportation Geotechnics.Challenges in Geotechnical Engineering. zielona 
Góra 10 – 13 /09/2019, poland.
 � pruška, J.; Vítek, J.; Jiřičný, F.; novotný, V.; Vítek, p.: aplikace vláknobetonu v tunelových ostěních, ověřená 
technologie, 2019.
 � Masopust, J.: statické zatěžovací zkoušky lamel podzemních stěn na tunelu pohůrka na dálnici D3, in: zaklá-
dání staveb Brno 2019 / 47. konference se zahraniční účastí. praha: česká geotechnická společnost českého 
svazu stavebních inženýrů, 2019. p. 165-170. isBn 978-80-87920-07-7.

Významné technické/technologické realizace

 �  Faltýnek, J.; pruška, J.: analytické vztahy pro stanovení rotační tuhosti podélného spoje segmentového 
ostění in: Underground Construction prague 2019. praha: česká tunelářská asociace ita-aitEs, 2019. 
isBn 978-80-906452-3-3
 � kovářová, k.; čápová, k.: Geologický průzkum poškozených památek, časopis stavebnictví. 2019, 
Xiii(05/2019), 38–41. issn 1802-2030.
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 � singh, r.; Herza, J.: Development of a preliminary risk assessment tool for a portfolio of tsFs with limited 
and uncollated data in: sustainable and safe Dams around the World / Un monde de barrages durab-
les et sécuritaires: proceedings of the iCoLD 2019 symposium, (iCoLD 2019), June 9-14, 2019, ottawa, 
Canada / publications du symposium CiGB 2019, juin 9-14, 2019, ottawa, Canada. Leiden: CrC press/Bal-
kema, 2019. p. 1–384. iCoLD proceedings series. vol. 2. issn 2575-9159. isBn 978-0-367-33422-2.
 � Hilar, M.; srb, M.; nosek, J.; kahyaoglu, H.: risk management during headrace tunnel reconstruction in 
turkey, in: Underground Construction prague 2019. praha: česká tunelářská asociace ita-aitEs, 2019. 
isBn 978-80-906452-3-3.
 � pruška, J.; rozsypal, a.:Minimalizace rizik při výstavbě tunelů, praha: Czech technical University in prague, 
2019. isBn 978-80-01-06655-3.
 � košťál, J.; černoch, p.: preparations for remediation of a Former surface Mine – technical reclamation area, 
acta polytechnica. 2019, 2019(23), issn 1805-2363.

Významné publikace

[1] košťál, J.; Mixa, M.: kabelový tunel karlín - geotechnický 

monitoring stavby. inžinierske stavby. 2019, 2019(405), 

issn 1335-0846

[2] Barták, J.: remarkable oldest european metro systems 

originated in the 19th century, in: Underground Construction 

prague 2019. praha: česká tunelářská asociace ita-aitEs, 

2019. isBn 978-80-906452-3-3.

[3] Vaníček, i.: Geotechnical Engineering Education (Focussed 

on Geotechnical structure design and performance), 

in: proceedings of the XVi pan-american Conference 

on soil Mechanics and Geotechnical Engineering 

(XVi pCsMGE). oxford: ios press, 2019. p. 2842–2850. 

isBn 978-1-64368-030-9.

[4] pruška, J.: Evaluation of Underground structures subjected 

to seismic Loads, acta polytechnica. 2019,(23), 38–43. 

issn 2336-5382.

[5] Butovič, a.: tunelový komplex Blanka – vliv stavby na životní 

prostředí, in: Underground Construction prague 2019. praha: 

česká tunelářská asociace ita-aitEs, 2019. p. 136–146. 

isBn 978-80-906452-3-3.

[6] Vaníček, i.; pruška, J.; Jirásko, D.: BiM model – aplikace 

v geotechnice, in: zakládání staveb Brno 2019 / 47. 

konference se zahraniční účastí. praha: česká geotechnická 

společnost českého svazu stavebních inženýrů, 2019. 

p. 91–98. isBn 978-80-87920-07-7..

[7] Herza, J.; ashley, M.; thorp, J.; small, a.: a consequence-

based tailings dam safety framework., in: sustainable and 

safe Dams around the World (iCoLD 2019), June 9–14, 

2019, ottawa, Canada / Leiden: CrC press/Balkema, 2019. 

p. 1–384. iCoLD proceedings series. vol. 2. issn 2575-9159.

[8] kovářová, k.; čápová, k.: Význam geologického průzkumu 

v rámci stanovení příčin poškození historických objektů, 

in: inženýrské problémy obnovy památek. praha 2: 

informační centrum čkait s. r. o., 2019. p. 150–159. 

isBn 978-80-88265-16-0.

[9] černá Vydrová, L.: zpevńování a injektování v rámci 

rekonstrukce negrelliho viaduktu, in: zpevňování, těsnění 

a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2019. 

ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita ostrava. 

archiv VŠB-tUo, 2019. p. 136–143. isBn 978-80-248-4264-6.

Významné projekty

Řešení pracovního balíčku Wp4 projektu „Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu“ (CEsti) 
podporovaného programem Centra kompetence technologické agentury české republiky (tačr), číslo projektu 
tE01020168.
DG16p02r049 – zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu broumovské skupiny kostelů a návrh 
opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví. spolupráce v rámci programu naki ii, 
Mk čr.

příprava laboratorního testování optovláknových senzorů do vrtů 3D model Tk101 kolektoru hlávkův most
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k136  katedra silničních staveb

obor a poslání

katedra silničních staveb zajišťuje vzdělání studentů v oboru pozemních komunikací, dopravního inženýrství 
a letišť. Výuka je zajišťována zkušenými pedagogy s odbornou praxí. katedra využívá moderní výukové prostory, 
zařízení a software. Ve všech těchto oblastech je teoretická výuka doplňována výukou v laboratoři a terénu. 
aplikovány jsou nové trendy a technologie spojené s použitím v praxi. Vědeckovýzkumná činnost katedry je 
zaměřena jak na nové konstrukce a technologie, uplatňované v daných oborech, tak i na stavební materiály 
a další rozvoj diagnostických metod. katedra se v posledních letech zaměřuje též na problematiku digitalizace 
stavebnictví. Významnou částí vědecké činnosti je dále optimalizace a navrhování konstrukcí vozovek pozem-
ních komunikací, letišť a dalších průmyslových ploch a hospodaření s vozovkami.

posláním katedry je: 
 � Vzdělávání studentů v bakalářských a magisterských programech a v doktorském programu v oblasti 
dopravního stavitelství a dopravního inženýrství.
 � Vědeckovýzkumná činnost, včetně aplikovaného výzkumu, a spolupráce s dalšími výzkumnými pracovišti 
v oblasti silničního stavitelství (dimenzování vozovek, silniční materiály, technologie pro výstavbu a opravy 
vozovek, úlohy dopravního inženýrství, diagnostika silničních staveb, BiM).
 � spolupráce s průmyslem v oblastech projektování silničních staveb, dopravního inženýrství, bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, konstrukcí vozovek a technologií pro silniční stavby.
 � Vědeckovýzkumná činnost a spolupráce s dalšími výzkumnými pracovišti.
 � spolupráce se zahraničními univerzitami a dalšími zahraničními institucemi jak v oblasti vzdělávání, tak 
v oblasti vědeckovýzkumné činnosti a spolupráce.
 � spolupráce při tvorbě a revizích norem a dalších technických předpisů.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
zástupce vedoucího: Ing. Jan Valentin, Ph.D.
Vedoucí silniční laboratoře: Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Výuka

Bakalářské programy – stavební inženýrství (studijní obory konstrukce a dopravní stavby, inženýrství životního 
prostředí, požární bezpečnost staveb), stavitelství (studijní obor realizace pozemních a inženýrských staveb) 
a Civil Engineering (studijní obor Building structures)
Magisterský program – stavební inženýrství (studijní obor konstrukce a dopravní stavby, inženýrství životního 
prostředí)
Doktorský program – stavební inženýrství (studijní obor konstrukce a dopravní stavby)

Významné technické/technologické realizace

 � Valentin, J., et al.: silniční pojivo. Fakulta stavební čVUt v praze, LaVaris s. r. o.. 29910. 25.10.2016.
 � Valentin, J., et al.: Mlecí disk pro mletí gumového prášku. Fakulta stavební čVUt v praze (katedra silničních 
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staveb) a LaVaris s. r. o.. patent č. Cz 305991. 27.04.2016.
 � Valentin, J. – karra’a, G. – Žák, J. – pešek, t.: Chladící labyrint pro vysokorychlostní mlýn. Užitný vzor Úřad prů-
myslového vlastnictví, 29131. 08.02.2016.
 � Valentin, J. – karra’a, G. – kuta, a.: Mikromletá mechano-chemicky aktivovaná pryž. Užitný vzor Úřad průmys-
lového vlastnictví, 29199. 01.03.2016.
 � Žák, J. – Harvey, J. – signore, J.: zařízení pro měření smykových vlastností asfaltových směsí. české vysoké 
učení technické v praze, Fakulta stavební, katedra silničních staveb, praha 6, Cz a the regents of the Univer-
sity of California, oakland, Ca 94607-5200, Ca, Us. 306155. 13.07.2016.
 � Valentin, J. – Landa, F. – Mondschein, p.: asfaltové směsi mastixového typu s definovanou čárou zrnitosti pro 
ložní vrstvy vozovek. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 31535. 27.02.2018.
 � Gallo, p. – Valentin, J: asfaltová směs vyztužená rostlinnými vlákny. Fakulta stavební čVUt v praze (katedra 
silničních staveb) patent č. Cz 307414. 01.08.2018.
 � Špaček, p., et al: asfaltové souvrství s vysokou odolností proti trvalým deformacím. skanska a. s., čVUt 
v praze, VUt v Brně.  Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví Cz 31883. 02.07.2018.

Významné publikace

[1] abdullah, n.H. – Valentin, J. – et al.: Determining the zero 

shear Viscosity of Binder-Filler Mastics using the Cross and 

Carreau Models [online]. asian transport studies. 2018, 5 

s. 165–176. issn 2185-5560.

[2] Vacková, p., Valentin, J., kotoušová, a.: Use of recycled 

aggregate from blast furnace slag in the design of 

asphalt mixtures. WastE ForUM. 2018, 2018(1), 60–72. 

issn 1804-0195.

[3] Benešová, L. et al.: Effect of a poly-olefin Based additive on 

Bitumen and asphalt Mix performance. advances in Civil 

Engineering Materials. 2018, 7(3), 489–508. issn 2379-1357.

[4] křivánek, V., Marková, p., Valentin, J.: noise level of road 

pavements and their acoustic characterization by CpX 

method according to technical specifications tp259. 

akustika. 2018, 30 64–73. issn 1801-9064. 

[5] Valentin, J. – čížková, z. – suda, J. – et al.: stiffness 

Characterization of Cold recycled Mixtures. transportation 

research procedia. 2016, 0(14), s. 758–767. issn 2352-1465.

[6] Valentová, t. – altman, J. – Valentin, J.: impact of asphalt 

ageing on the activity of adhesion promoters and the 

Moisture susceptibility. transportation research procedia. 

2016, 0(14), s. 768–777. issn 2352-1465.

[7] Vébr, L. – pánek, p. – novotný, B.: on fatigue resistance of 

pavement concrete slabs in: the 7th Central European 

Congress on Concrete Engineering 2011. Lausanne: 

fib – fédération internationale du béton, 2011, 

p. 413–416. isBn 978-963-313-036-0.

Výzkum pro státní správu

 � nízkoteplotní a teplé asfaltové směsi
 � technologie asfaltových vozovek snižující hlučnost
 � funkční chování materiálů vozovek
 � zefektivňování technologií recyklace vozovek 
a využitelnosti lokálně dostupných materiálů 
a vedlejších produktů

 � vozovky s dlouhou životností a nízkoúdržbové 
vozovky (cementobetonové a asfaltové)
 � problematika rozhledových poměrů na přejezdech
 � BiM a digitalizace v dopravním stavitelství

Významné projekty

 � tE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CEsti); období řešení projektu: 
2013–2019
 � tH04020043 „inovativní technologie využití anorganických průmyslových odpadů nebo vedlejších pro-
duktů“. program Epsilon tačr; období řešení projektu: 2019–2022
 � Gačr 18-13830s „podrobný výzkum fyzikálně-chemické interakce a souvisejících jevů mezi asfaltem 
a kamenivem pomocí pokročilých experimentálních metod“; období řešení projektu: 2018–2020
 � FunDBits „Functional Durability-related Bitumen specification“ projekt mezinárodního výzkumu financova-
ného CEDr (program Call2013: Energy Efficiency); období řešení projektu: 2014–2015.

sponzoři a hlavní partneři

Eurovia, Metrostav, straBaG, skanska, porr, sUDop, swietelsky stavební, Froněk spol. s r.o., čnEs, pozemní 
komunikace Bohemia, silnice Group, sat roads, sat, HoCHtiEF Cz, VHs teplice, Wirtgen Group, pragoprojekt, 
saint Gobain – adfors, HBH projekt, CoLas, tpa čr, Lavaris, Viakontrol, CiUr, EmzEt a další
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k137  katedra železničních staveb

obor a poslání 

odborná činnost katedry železničních staveb je zaměřena na diagnostiku chování konstrukcí železničního 
svršku a spodku, laboratorní ověřování účinnosti nových konstrukcí a prvků železničního svršku a spodku, pod-
poru a realizaci zkušebních úseků s progresivními konstrukcemi na železničních tratích, tramvajových tratích 
a tratích metra, konzultační činnost v oblasti projektování železničních a tramvajových tratí, měření a vyhodno-
cení hluku z železniční a tramvajové dopravy.
poslání pracoviště lze rozdělit do dvou klíčových směrů. prvním z nich je vzdělávání budoucích odborníků 
v oblasti projektování, přípravy a realizace železničních staveb a staveb městské kolejové dopravy v souladu 
s nejnovějšími trendy v oboru. Druhým směrem je výzkum, vývoj a aplikace inovativních řešení pro konstrukce 
kolejových staveb, jejich realizaci a údržbu.

Vedení katedry

Vedoucí: doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
zástupce vedoucí: doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.

Výuka

katedra zajišťuje výuku odborných předmětů z oblasti kolejových staveb pro:
Bakalářské studijní programy: stavební inženýrství, stavitelství, architektura a stavitelství a Civil Engineering,
navazující magisterské programy: stavební inženýrství v oborech konstrukce a dopravní stavby a inženýrství 
životního prostředí,
Doktorské studijní programy: konstrukce a dopravní stavby a inženýrství životního prostředí a Environmental 
Engineering.

součástí pedagogické činnosti je vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací, zaměřených na pro-
jektování, technologii výstavby a vývoj nových konstrukčních a materiálových řešení prvků kolejových staveb. 
V roce 2019 byly obhájeny 4 bakalářské a 3 diplomové práce.

Významné aplikované výsledky

 � příkopová tvarovka z recyklovaného plastu (patent Cz 307338)
 � Městská protihluková clona (patent Cz 306948, užitný vzor Cz 29 893)
 � akustický stavební prvek (průmyslový vzor Cz 36846)
 � Deska pro maximalizaci akustického útlumu (užitný vzor Cz 27589)
 � svahová stabilizační rohož (průmyslový vzor Cz 36986)
 � poloprovozní ověřování multifunkční gabionové konstrukce (poloprovoz)
 � zařízení pro kontinuální měření poklesu prvků železniční tratě (funkční vzorek)
 � Mobilní balistická bariéra ML05 (funkční vzorek)

pořádání konference ŽELVa - ŽELezniční Výzkumné aktivity

členové katedry uspořádali studentskou konferenci ŽELVa. Jejím cílem bylo propojení studentů zaměřených 
na problematiku kolejové dopravy ze tří fakult čVUt (Fsv, Fs, FD), z VUt v Brně a z Žilinské univerzity. Dalšími 
účastníky byli hosté z akademické obce čVUt a zástupci správy železnic, VoŠ a spŠ Děčín a firmy Chládek a tin-
těra pardubice. z konference byl vydán tištěný sborník (isBn: 978-80-01-06622-5).

Významné publikace

[1] Horníček, L. a rakowski, z.: Mechanically stabilized 

Granular Layers – an Effective solution for tunnel 

projects. sustainable Civil infrastructures. 2019, 169–180. 

issn 2366-3413.

[2] Lojda, V., Belkom, a. a krejčiříková, H.: investigation of the 

elastic modulus of polymer sleepers under a quasistatic 

and cyclic loading. Civil and Environmental Engineering. 

2019, 15(2), 125–133. issn 1336-5835.
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[3] Lojda, V., Lidmila, M. a pýcha, M.: the Experimental 

Estimation of the Elastic Modulus of a Fly ash Based 

trackbed Layer Under Cyclic Loading. inżynieria Mineralna. 

2019, 43(1), 119–123. issn 1640-4920.

[4] Bret, o. a Váňová, p.: pomůcka pro měření (nejen) 

hluku z tramvajové dopravy. čVUt / česká technika – 

nakladatelství čVUt 2019. isBn 978-8001-06537-2.

Významné projekty

 � tE01020168 – krejčiříková, H. Centrum pro efek-
tivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, Fakulta 
stavební, katedra železničních staveb, 2013–2019.
 � FV30153 – Lidmila, M. Vývoj pasportizačního 
a monitorovacího systému pro správu geotechnic-
kých rizik, 2018–2021. 
 � FV10506 – Lidmila, M. Výzkum a vývoj mobilní 
ochranné a balistické bariéry, Fakulta stavební, 
¨katedra železničních staveb, 2016–2019.
 � FV10505 – Lidmila, M. inteligentní kompozitní 
kotevní prvek, Fakulta stavební, katedra železnič-
ních staveb, 2016–2019.

sponzoři a hlavní partneři

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Dopravní podnik 
hl. m. prahy, a. s., Dt – Výhybkárna a strojírna, a. s., 
Dufonev r.c., a. s., Chládek a tintěra, pardubice a. s., 
infram a. s., kolejconsult & servis, spol. s r. o., komerční 
železniční výzkum spol. s r.o., Montstav Cz, s. r. o., 
naUE GmbH & Co. kG, prefa kompozity, a. s., sG-Geo-
projekt, spol. s r. o., skanska a. s., sG-Geostar, spol. 
s r. o., strabag rail a. s., strix Chomutov, a. s., správa 
železnic, s. o., tensar international, s. r. o., swietelsky 
rail Cz s. r. o.

aktuality

Laboratoř katedry železničních staveb je součástí 
akreditované laboratoře Fakulty stavební vedené 
pod akreditačním číslem 1048. katedra železničních 
staveb se specializuje na zkoušky zemin, které jsou 
potřeba při prokazování kvality díla železničních 
staveb (např. statická zatěžovací zkouška, rázová 
zatěžovací zkouška, stanovení objemové hmotnosti 
a vlhkosti zemin). Dále katedra provádí na základě 
pověření správou železnic zkoušky antivibračních 
rohoží, které se používají do konstrukce železnič-
ního spodku, měření součástí na železničním svršku 
a měření hluku v mimopracovním prostředí. V roce 
2019 bylo pracoviště nově vybaveno unikátní akustic-
kou kamerou se 112 mikrofony pro měření a přesnou 
lokalizaci hluku z dopravy. 
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k141  katedra hydrauliky a hydrologie

obor a poslání katedry

katedra zajišťuje výuku hydrauliky, hydrologie a předmětů orientovaných na problematiku vodních toků a vod-
ního hospodářství. zároveň je vědeckým pracovištěm, které řeší projekty základního i aplikovaného výzkumu. 
Výzkum je zaměřen na proudění v otevřených korytech a v potrubí, hydrauliku objektů a pohyb splavenin, pro-
tipovodňovou ochranu a revitalizaci vodních toků, hydrologii svahu a povodí, městskou hydrologii, modelování 
srážkoodtokových vztahů a hydrologických procesů v systému půda-rostlina-atmosféra a transport rozpuště-
ných látek v přírodních pórovitých formacích.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
zástupce vedoucího: prof. Dr. Ing. Václav Matoušek

Výuka

stěžejními kurzy jsou vícestupňové předměty Hydraulika a Hydrologie, na které navazují všechny vodohospo-
dářské předměty v bakalářských, magisterských a doktorských oborech programu stavební inženýrství, včetně 
výuky zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. V magisterském a doktorském studiu poskytuje kate-
dra výuku především v oborech Vodní hospodářství a inženýrství životního prostředí. 

Významné publikace

[1] Dušek, J.; Vogel, t. Modeling travel time Distributions of 

preferential subsurface runoff, Deep percolation and 

transpiration at a Montane Forest Hillslope site. Water. 

2019, 11(11), issn 2073-4441. Doi 10.3390/w11112396.

[2] Dušek, J.; Dohnal, M.; Vogel, t.; Marx, a.; Barth, J.a.C. 

Modelling multiseasonal preferential transport of dissolved 

organic carbon in a shallow forest soil: Equilibrium versus 

kinetic sorption. Hydrological Processes. 2019, 33(22), 

2898–2917. issn 0885-6087. Doi 10.1002/hyp.13536.

[3] Matoušek, V.; zrostlík, Š.; Fraccarollo, L.; prati, a.; Larcher, M. 

internal structure of intense collisional bedload transport. 

Earth Surface Processes and Landforms. 2019, 44 2285-

2296. issn 0197-9337. Doi 10.1002/esp.4641.

[4] kErtEsz, a. a J. kŘEčEk. Landscape degradation in the 

world and in Hungary. Hungarian Geographical Bulletin. 

2019, 68(3), 201–221. issn 0015-5403. Doi 10.15201/

hungeobull.68.3.1.

[5] Vogel, t.; Dohnal, M.; Votrubová, J.; Dušek, J. soil 

water freezing model with non-iterative energy 

balance accounting. Journal of Hydrology. 2019, 578 

issn 0022-1694. Doi 10.1016/j.jhydrol.2019.124071.

[6] zumr, D.; Jeřábek, J.; klípa, V.; Dohnal, M.; sněhota, M. 

Estimates of tillage and rainfall effects on unsaturated 

hydraulic conductivity in a small central European 

agricultural catchment. Water. 2019, 11(4), issn 2073-4441. 

Doi 10.3390/w11040740. 

[7] pastorek, J.; Fencl, M.; rieckermann, J.; Bareš, V. Commercial 

microwave links for urban drainage modelling: the effect of 

link characteristics and their position on runoff simulations. 

Journal of Environmental Management. 2019, 251 

issn 0301-4797. Doi 10.1016/j.jenvman.2019.109522.

[8] Fencl, M.; Valtr, p.; kvičera, M.; Bareš, V. Quantifying Wet 

antenna attenuation in 38-GHz Commercial Microwave 

Links of Cellular Backhaul. IEEE Geoscience and Remote 

Sensing Letters. 2019, 16(4), 514–518. issn 1545-598X. 

Doi 10.1109/LGrs.2018.2876696.

[9] křeček, J.; palán, L.; pažourková, E.; stuchlík, E. Water-quality 

genesis in a mountain catchment affected by acidification 

and forestry practices. Freshwater Science. 2019, 38(2), 

257–269. issn 2161-9549. Doi 10.1086/698533.

[10] skala, V.; Dohnal, M.; Votrubová, J.; Jelínková, V. the Use 

of simple Hydrological Models to assess outflow of two 

Green roofs systems. Soil and Water Research. 2019, 14(2), 

94-103. issn 1801-5395. Doi 10.17221/138/2018-sWr.

[11] křeček, J.; nováková, J.; palán, L.; pažourková, E. soil 

conservation in a forested mountain catchment. EQA-

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 

QUALITY. 2019, 33(1), 27-36. issn 2039-9898. 

Doi 10.6092/issn.2281-4485/8496.

[12] kŘEčEk, J. a M. HaiGH. Land use policy in headwater 

catchments. Land Use Policy. 2019, 80 410-414. 

issn 0264-8377. Doi 10.1016/j.landusepol.2018.03.043.

[13] kŘEčEk, J., L. paLán a E. stUCHLík. impacts of land 

use policy on the recovery of mountain catchments 

from acidification. Land Use Policy. 2019, 80 439-448. 

issn 0264-8377. Doi 10.1016/j.landusepol.2017.10.018.
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Významné projekty

Gačr: 
 � Ga17-16389s Quantification of hydrological variables from microwave propagation in cellular networks.
 � GC17-00630J preferenční transport ve strukturovaných půdách na různých úrovních prostorového měřítka.
 � Ga19-18411s Modelování intenzivního chodu směsi dnových a nesených splavenin.

opppr:
 � Cz.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000829 tel4rain: Měření srážek s vysokým rozlišením pomocí telekomunikač-
ních mikrovlnných spojů

Mpo – tip:
 � FV40210 Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlast-
ností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení
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k142  katedra hydrotechniky

obor a poslání katedry

katedra se zabývá vodohospodářskou problematikou zejména ve vztahu k vodním stavbám na tocích a k hos-
podaření s povrchovou vodou v tocích a v nádržích. tradičně věnuje katedra stejnou pozornost výchově 
vodohospodářů i vědeckovýzkumné činnosti. společně s vodohospodářskou praxí řeší katedra množství pro-
jektů z oblasti provozu vodních staveb.

Vzdělávací činnost katedry je zaměřena na výchovu odborníků pro navrhování, projektování a výstavbu jezů, 
objektů vodních cest, přehrad, vodních elektráren a dalších hydrotechnických objektů, a to se zaměřením 
na stavební část i technologii. V návaznosti na výstavbu vodních staveb se katedra věnuje oblasti hospodaření 
s vodou se zaměřením na řízení odtoku z nádrží a provoz vodohospodářských soustav. 

Vedení katedry

vedoucí katedry: doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
zástupce vedoucího: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur 

Výuka

 � odborných vodohospodářských předmětů v bakalářském, magisterském i postgraduálním studiu v českém 
i anglickém jazyce, studium je obohaceno i přednášejícími z praxe;
 � dvě exkurze (jarní a podzimní) pro studenty Fsv, pořádané katedrou v roce 2019 na významné vodohospo-
dářské stavby v české republice i v německu (VD Lučina, VD Hracholusky, VD klabava, MVE Beroun, jez a MVE 
Miřejovice, jez a plavební komora střekov, kanál a plavební komora Hořín, MVE Burgtreswitz a VD trausnitz 
a další);
 �moderní výuka počítačových technologií – matematické modelování CFD – projektování v BiM.

Významné aplikované výsledky

Fyzikální hydraulický výzkum bezpečnostního přelivu VD Hostivař.

Významné publikace

[1] Fošumpaur, p.; kašpar, t.; králík, M.; zukal, M.: study of 

boundary conditions for design of new types of fibre 

concrete energy dissipators in hydraulic structures, in: 

Fibre Concrete 2019. Bristol: iop publishing Ltd, 2019. iop 

Conference series: Materials science and Engineering. 

vol. 596. issn 1757-899X.

[2] Fošumpaur, p.; kašpar, t.; zukal, M.: technical Cultural 

Heritage on the Elbe-Vltava Waterway in: Central Europe 

towards sustainable Building (CEsB19). Bristol: iop 

publishing Ltd, 2019. iop Conference series:Earth and 

Environmental science. vol. 290. issn 1755-1315



79

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

[3] Broža, V.: Bez vodárenských nádrží bychom dostatek vody 

nezajistili, in: stavební kniha 2019; Hospodaření vodou. 

praha 2: informační centrum čkait s. r. o., 2019. p. 34–48. 

isBn 978-80-88265-15-3.

[4] Fošumpaur, p.: komplexní vodohospodářské řešení 

nových nádrží v povodí rakovnického potoka a Blšanky, 

in: stavební kniha 2019; Hospodaření vodou. praha 

2: informační centrum čkait s. r. o., 2019. p. 49–58. 

isBn 978-80-88265-15-3.

[5] Fošumpaur, p.; kašpar, t.; králík, M.; zukal, M.; Holý, p.; 

Řehák, p.: příprava suché retenční nádrže Mělčany, 

Vodohospodársky spravodajca. 2019, 62 25–29. 

issn 0322-886X.

[6] králík, M.; Hlom, J.: Hydrotechnický výzkum kapacity 

sektorového uzávěru Vodohospodářské technicko-

ekonomické informace. 2019, 2019/4(4), 31–35. 

issn 0322-8916.

[7] Fošumpaur, p.; Horský, M.; kašpar, t.; králík, M.; kučerová, 

J.; nedvědová, k.; nešvarová Chvojková, p.; zukal, M.: 

Dokumentace a evidence technického kulturního dědictví 

na Labsko-vltavské vodní cestě [software] 2019.

[8] Bílková, E.; nowak, p.; satrapa, L. posouzení vlivů 

provedených stavebních a projektových změn na vodním 

díle – vodní stavbě ružbašská Miľava [technical report] 

2019.

Výzkum pro státní správu

 � zvýšení odolnosti přehrad a nádrží jako klíčových prvků vodohospodářské infrastruktury, zadavatel: Minister-
stvo vnitra čr, období řešení: 2019-2022
 � projekt „Dokumentace a prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“ je 
řešen v rámci programu národní a kulturní identity, zadavatel: Ministerstvo kultury čr, řešení projektu: 
2018–2022 (https://www.lvvc.cz/)
 � Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách kli-
matické změny, zadavatel: ta čr, období řešení: 2019–2022
 � inovativní návrh kompaktního soustrojí kaplanovy mikro-turbíny, zadavatel: ta čr, období řešení: 
2019–2021 
 � Fyzikální hydraulický výzkum bezpečnostního přelivu VD Hostivař, zadavatel: Hlavní město praha, období 
řešení: 2018-2019
 � zhodnocení vlivu navržených manipulací na novořeckých splavech za běžných průtoků na možnost využití 
oprávnění vyplývajících z dříve vydaných rozhodnutí, která souvisejí s toky Lužnice, nová řeka a nežárka. 
zadavatel: povodí Vltavy, s.p., období řešení: 2019
 � Modelová analýza povodňových situací pro návrh stanovení rozsahu záplavových území Úhlavy, povodí 
Vltavy, s.p., řešení: 2019
 � ověření tvarového řešení bazénů expozice arktidy zoo praha, zadavatel: G.L.architekti s. r. o., řešení: 2019
 � posouzení proudění nové retenční nádrže čoV – letiště praha, zadavatel: i.p.r.a, řešení: 2019
 � rozpracování návrhu instalace DiVE turbíny na pravém břehu, terezín ii., řešení: 2019

Významné řešené projekty, studentské granty

 � Vliv řízení objektů na vodních cestách na průtokový režim a plavbu
 � Výzkum hydraulicky komplikovaného proudění vody na hydrotechnických stavbách
 � znalostní systémy pro sdílení výukových a vědecko¬výzkumných znalostí

sponzoři a hlavní partneři

MaVEL a. s.

aktuality z běžného života katedry

 � partnerství – Mavel, a. s. – zkušebna peltonovy turbíny
 � pracovníci katedry jsou členy v řadě mezinárodních i tuzemských odborných organizacích (iCoLD - Meziná-
rodní přehradní komise, iaHr – Mezinárodní asociace ro hydrotechnický výzkum, ksz čr – komora soudních 
znalců čr, čkait – česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, čVtVHs – česká 
vědeckotehnická vodohospodářská společnost, čpVs – české plavební a vodocestné sdružení, aj.)
 � pořádání putovní výstavy v rámci programu národní a kulturní identity Ministerstva kultury čr s názvem 
„přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi
 � aktuální informace: http://hydrotechnika.fsv.cvut.cz/
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k143  katedra hydromeliorací 
a krajinného inženýrství

obor a poslání

náplní pracoviště je tradiční krajinné inženýrství. z teoretických disciplín je to hydraulika podzemní vody, 
pedologie, hydropedologie, využití Gis, metody Dpz a matematické modely pro popis procesů v povodí. 
V praktických oborech se zabýváme úpravami malých vodních toků a jejich revitalizací, navrhováním, údrž-
bou a provozem malých a účelových vodních nádrží včetně nádrží suchých a poldrů, protierozní ochranou 
a transportem splavenin, hrazením bystřin, závlahami a odvodněním, odpadovým hospodářstvím a technickou 
dendrologií.Ve vědě se zabýváme základním i aplikovaným výzkumem, především prouděním vody půdním 
prostředím a pohybem podzemní vody, povrchovým odtokem, erozí a transportu splavenin, aplikací Gis a Dpz. 
aktuálně katedra spravuje dvě experimentální povodí pro studium vodní bilance vč. aktuálního tématu sucha.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál
zástupce vedoucího: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

Výuka (Bc., Mgr., ph.D.)

klíčová je výuka na oborech inženýrství životního prostředí a Vodní hospodářství a vodní stavby, významnými 
předměty se katedra podílí i na oborech architektura a stavitelství a Budovy a prostředí. pracoviště se význam-
ným způsobem internacionalizuje, působí zde odborníci z Usa, číny, Brazílie, Španělska, Francie. V roce 2019 na 
katedře úspěšně ukončilo studium 11 studentů Bc. studia, 7 studentů Mgr. studia a 1 doktorand v oboru V.

Významné výsledky

 � Byl dokončen projekt nazV Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích české 
republiky na hospodaření s vodou v krajině, jehož výstupem je webová aplikace umožňující pro kterékoliv místo 
v čr určit návrhové parametry krátkodobé intenzivní srážky – k dispozici na adrese: https://rain1.fsv.cvut.cz/
webapp/d-rain-point/.
 � katedra jako nositel projektu tačr tJ01000270 vyvinula ve spolupráci s formou atlas s. r. o. model atlas HyDro-
LoGiE, který doplnil katedrou již dříve vyvinutý model atlas ErozE o hydrologické rozhraní, umožňující efektivní 
dimenzování technických protipovodňových a protierozních opatření v zemědělské krajině (http://www.atlasltd.
cz/eroze.html). Byl zahájen projekt tačr Beta ii titsMzp809 Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních 
vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období. 
 � proběhla stáž dvou studentů z Brazílie, zaměřená na monitorování procesů transportu znečištění vodou v půd-
ním prostředí a využití Gis pro monitoring a vyhodnocení transportu erozních splavenin v povodí. V roce 2019 
byli na pracoviště přijati do doktorského studia dva zahraniční studenti v rámci mezinárodního projektu H2020.

Významné technické/technologické realizace

na pracovišti je v rámci několika výzkumných projektů využíván mobilní dešťový simulátor. zařízení je zcela 
autonomní a umožňuje simulaci přívalové srážky přímo v terénu na ploše 10 × 2 m. Do rekonstruované VH labo-



81

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

ratoře byl instalován nový dešťový simulátor s možností nastavení extrémních sklonů a chlazení pro výzkum 
chování zmrzlé půdy. Byly vybaveny dvě multimediální učebny s telekonferenčním provozem a laboratoře 
novým analytickými přístroji: iontový chromatograf pro stanovení koncentrací pesticidů a laserový spektroskop 
pro určování izotopového složení vod.

Významné publikace

publikace v časopisech s iF
[1] Bauer, M.; Dostál, t.; krása, J.; Jáchymová, B.; David, V.; Devátý, 

J.; strouhal, L.; rosendorf, p. risk to residents, infrastructure, 

and water bodies from flash floods and sediment transport. 

Environmental Monitoring and assessment. 2019, 2(191), 

issn 1573-2959.

[2] Devátý, J.; Dostál, t.; Hösl, r; krása, J.; strauss, p. Effects of 

historical land use and land pattern changes on soil erosion 

– Case studies from Lower austria and Central Bohemia. 

Land Use policy. 2019, 82 674-685. issn 0264-8377. 

[3] krása, J.; Dostál, t.; Jáchymová, B.; Bauer, M.; Devátý, J. soil 

erosion as a source of sediment and phosphorus in rivers 

and reservoirs – Watershed analyses using WatEM/sEDEM. 

Environmental research. 2019, 171 470-483. issn 1096-

0953. 

[4] ray, C.; D¨alessio, M.; sobotková, M.; Mohanram, a.; Jenkins, 

M.; sněhota, M. Comparing transport of Cryptosporidium-

sized Carboxylated Microspheres in two Undisturbed 

soil Cores under Unsaturated Conditions Journal of 

Environmental Engineering. 2019, 145(4), issn 0733-

9372. 

[5] skala, V.; Dohnal, M.; Votrubová, J.; Vogel, t.; Dušek, J.; Šácha, 

J.; Jelínková, V. Hydrological and thermal regime of a thin 

green roof system evaluated by physically-based model. 

Urban Forestry & Urban Greening. 2020, 48 issn 1618-

8667. 

[6] Šácha, J.; sněhota, M.; trtik, p.; Hovind, J. impact of infiltration 

rate on residual air Distribution and Hydraulic Conductivity 

Vadose zone Journal. 2019, 18(1), issn 1539-1663. 

[7] zumr, D.; Jeřábek, J.; klípa, V.; Dohnal, M.; sněhota, M. 

Estimates of tillage and rainfall effects on unsaturated 

hydraulic conductivity in a small central European 

agricultural catchment. Water. 2019, 11(4), issn 2073-

4441. 

[8] zumr, D.; Mützenberg, D.V.; neumann, M.; Jeřábek, J.; 

Laburda, t.; kavka, p.; Johannsen, L.L.; zambon, n., klik a. 

strauss p. Dostál t. Experimental setup for splash Erosion 

Monitoring—study of silty Loam splash Characteristics 

sUstainaBiLity. 2020, 12(1), issn 2071-1050. 

Výzkum pro státní správu

katedra se podílí na projektu identifikace plošných zdrojů znečištění v povodí Vltavy pro podnik povodí 
Vltavy s. p.

Významné projekty

 � Byl dokončen projekt nazV „Monitorování erozního poškození zemědělských půd pomocí Dpz – projekt 
řešený ve spolupráci s VÚMop v.v.i. sleduje možnosti využití satelitních nebo UaV metod pro monitorování 
erozního poškozování zemědělských půd.
 � Byl dokončen mezinárodní projekt spolupráce 9ti evropských zemí CaMaro-D zabývající se povodím Dunaje 
a jeho ochranou před povodněmi i znečištěním. Byl vytvořen podklad pro plánování, který byl předán Evrop-
ské komisi. stejně tak bylo na konci podepsáno memorandum o další spolupráci partnerských zemí. http://
www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d
 � probíhá řešení projektu striMa ii (interreg – ziel 3), řešící povodňovou ohroženost v česko-německém pří-
hraničí
 � Jako člen konsorcia se katedra zapojuje do řešení projektu sHUi v rámci programu Horizon2020, zamě-
řeného na spolupráci EU a číny na nalezení alternativ pro udržitelné zemědělství v podmínkách změny 
klimatu; probíhá mezinárodní česko-rakouský projekt Gačr-FWF kErs, zaměřený na studium vlivu kinetické 
energie dešťě na rozrušování půdních agregátů. Byl zahájen výzkumný projekt programu nazV zaměřený 
na způsoby protierozních ochrany zemědělské půdy bez využití glyfosátů.

sponzoři a hlavní partneři

VÚMop v.v.i., VÚV tGM v.v.i., projektové společnosti VrV a. s. a sWECo Hydroprojekt a. s., zahraniční – BaW 
rakousko, BokU Wien, tU Bergakademie Freiberg a tU Dresden, University of Hawaii, University trier, 
Forschungszentrum Julich, University of tennessee, arkansas University, University of nebraska, swiss Federal 
institure WsL a řada dalších zahraničních pracovišť. 
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k144  katedra zdravotního 
a ekologického inženýrství

obor a poslání

integrované řešení vodního hospodářství urbanizovaných celků se zvláštním zřetelem na vodní zdroje, úpravu 
vody, zásobování vodou, městskou hydrologii, odvádění a čištění odpadních vod, čistotu vod, vliv na životní 
prostředí, balneotechniku, inženýrské sítě a městské inženýrství.

Výchova bakalářů, inženýrů a doktorů v oblasti hospodaření s vodou ve městech s důrazem na pochopení sou-
vislostí a koncepční řešení. teoretický a aplikovaný výzkum v téže oblasti, normotvorba.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.

Výuka

Výuka předmětů v Bc., Mgr., a ph.D. stupni studijního programu stavební inženýrství, zejména obory Vodní 
hospodářství a vodní stavby a inženýrství životního prostředí, např. předměty Chemie, Vodní hospodářství měst 
a obcí, Městské inženýrství, Balneotechnika, Vodárenské soustavy, Městské odvodnění. Výuka v angličtině ve 
studijním programu Civil Engineering, např. Chemistry, Water and Environmental Engineering, předmětů pro 
programy mobility. Hostitelská katedra zahraničních studentů v rámci programu ErasMUs+: spolupráce s Uni-
versitou Federica ii, neapol, itálie, stU Bratislava, LEEsU paříž ad.

Významné teoretické výsledky

 � analýza kalových map dosazovacích nádrží čistíren odpadních vod.
 � Experimentální hodnocení tlakových ztrát výtlačných systémů čerpadel.
 � Využití simplifikovaného popisu hydrologických procesů v urbanizovaných povodích pro kalibraci srážko-odto-
kových modelů.
 � Metody identifikace bodových a plošných zdrojů znečištění vod, kvantifikace efektů na povrchové vody.

Významné aplikované výsledky

 � studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných povodích pro MŽp čr a Vládu čr.
 � Metodika hodnocení výtlačných systémů čerpadel.
 � Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky a hodnocení 
úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie, vody a látek.

Významné technické/technologické realizace

 � rekonstrukce systému čištění bazénových vod pavilonu hrochů v zoo praha.



83

Výroční zpráVa o činnosti za rok 2019  Fakulta stavební čVUt v praze

 � Monitorovací systém recirkulačního systému technologie vody plaveckého a zábavního bazénu v areálu 
bazénu v sušici.

Významné publikace

[1] procházka, J.; pollert, J.; Švanda, o. swinging self-cleaning 

screen Bars the tube Hobas Cso Chamber, their physical 

properties and Design, nEW trEnDs in UrBan DrainaGE 

MoDELLinG, UDM 2018. Cham: springer international 

publishing, 2019. p. 136–140. issn 1865-3529.

[2] Švanda, o.; pollert, J.; Johanidesová, i. Development of 

screening Methods for secondary settling tanks Monitoring 

and optimization, in: Green Energy and technology – 

new trends in Urban Drainage Modelling. Basel: springer 

nature switzerland aG, 2019. p. 242–245. issn 1865-3529. 

isBn 978-3-319-99866-4.

[3] runcziková, J.; kabelková, i.; nábělková, J.; stránský, D., 

Vliv solení silničních komunikací na chování těžkých 

kovů ve vsakovacích zařízeních, in: sborník přednášek 

a posterových sdělení. Brno: CzWa service, 2019. p. 429–

432. issn 2694-7013.

[4] Hečková, p.; sněhota, M.; Hanzlíková, J.; Bareš, V.; stránský, 

D.; koestel, J., Early structural Changes of Engineered soils 

in Bioretention Cell, ľeau dans la ville. Lyon: GraiE, Lyon, 

France, 2019.

. 

spolupráce s veřejnou správou

 � stránský, D., kabelková, i. publikace Vliv člověka na koloběh vody pro Jihomoravský kraj.
 � kříž, k., kabelková i., stránský D. poradní orgán MŽp pro implementaci hospodaření s dešťovými vodami 
v urbanizovaných územích.
 � stránský, D. Monitoring srážek a průtoků odpadních vod pro město čelákovice.

Významné projekty

 � pollert, J., Šťastný, B. koncepty Fakulty stavební čVUt pro prahu 2017–2020, op praha pól růstu.
 � kabelková i. Environmentálně šetrné resilientní bytové domy, tačr (spolupráce).
 � stránský, D. (tačr) – transport vody, nerozpuštěných látek a tepla v člověkem vytvořených půdách (spolu-
práce).
 � pollert, J. (tačr) inteligentní regiony i informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro 
udržitelný rozvoj (spolupráce).
 � stránský, D. (Gačr) predikce srážkového odtoku v urbanizovaných povodích na základě deštěm generova-
ného útlumu mikrovlnných spojů telekomunikační sítě (spolupráce).

konference a semináře

 � 7. ročník studentské konference stoka, telč, 19.–20. 6. 2019
 � odborná garance V. konference počítáme s vodou, praha, 27. 11. 2019

Hlavní partneři

 VÚt Brno, VŠB-tÚ ostrava, stÚ Bratislava, Lublin University of technology, VÚV tGM, DHi a. s., asociace pro 
vodu čr (CzWa), Veolia Cz, pražská vodohospodářská společnost a. s., pražské vodovody a kanalizace a. s., 
Magistrát hlavního města prahy, sMp Cz a. s., Enki o.p.s., královehradecká provozní a. s., Vodovody a kanalizace 
Hradec králové a. s., HoBas Cz s. r. o., HoBas rohre GmbH, prEFa koMpozity a. s., JV proJEkt VH. s. r. o., sWECo 
Hydroprojekt a. s., Whitewater parks intl., adMas, asociace bazénů a saun čr, plavecký areál pardubice o.p.s., 
aBF a. s., sportovní areály města kladna s. r. o., VáGnEr pooL s. r. o., Herborner pumpentechnik a.s, institut 
environmentálních služeb, a.s a česká společnost vodohospodářská.
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k154  katedra speciální geodézie

obor a poslání

katedra speciální geodézie je výukovým a výzkumným pracovištěm v oblasti geodézie a zeměměřictví. Cílem 
katedry je zejména poskytovat kvalitní vzdělání studentům studijních oborů Geodézie a kartografie, Geoinfor-
matika a v neposlední řadě i stavebního inženýrství. Dále je cílem věnovat se vědeckému výzkumu v oblasti 
geodézie, inženýrské geodézie, 3D skenování a dalším metodám hromadného sběru prostorových dat, kont-
rolního měření a měření posunů a přetvoření, teorii chyb a vyrovnávacímu počtu a optimalizace geodetických 
měření.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.

Výuka

Bakalářské studijní programy: Geodézie 1, Geodézie 2, Geodézie 3, Geodézie 4, inženýrská geodézie, Výuka 
v terénu GD 1, 2, Výuka v terénu GD 3, 4.
Magisterské studijní programy: Ekonomika v zeměměřictví a katastru, inženýrská geodézie 2, inženýrská geo-
dézie 3, inženýrská geodézie 4, Laserové skenování, kontrolní měření, Metrologie v geodézii, Microstation 3D, 
stavebně průmyslová geodézie, Výuka v terénu iG, základy autoCaDu pro iG, základy automatizace v iG.
Doktorské studijní programy: Grafický systém Microstation, teoretické základy inženýrské geodézie, teorie 
měřících systémů, analýza dat v inženýrské geodézii, Geodetické úlohy a jejich přesnost, teorie vlivu atmosféry 
na geodata.
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Významné publikace

[1] Štroner, M.; křemen, t.; Braun, J.; Urban, r.; Blišťan, p.; 

kovanič, L. Comparison of 2.5D Volume Calculation Methods 

and software solutions Using point Clouds scanned Before 

and after Mining. acta Montanistica slovaca. 2019, 2019(4), 

issn 1335-1788.

[2] Balek, J.; klimeš, J.; Urban, r.; Štroner, M.; Blahút, J.; Hartvich, 

F. shallow Movements in Clay rich rocks Detected During 

subnormal precipitation period. acta Geodynamica et 

Geomaterialia. 2019, 4(4), 409–417. issn 1214-9705. 

[3] Urban, r.; Štroner, M.; Blistan, p.; kovanič, L.; patera, M.; 

Jacko, s.; Duriska, i.; kelemen, M. et al. the suitability of 

Uas for Mass Movement Monitoring Caused by torrential 

rainfall-a study on the talus Cones in the alpine terrain in 

High tatras, slovakia. isprs international Journal of Geo-

information. 2019, 8(8), issn 2220-9964.

[4] Moudrý, V.; Gdulová, k.; Fogl, M.; klápště, p.; Urban, r.; 

komárek, J.; Moudrá, L.; Štroner, M. et al. Comparison of leaf-

off and leaf-on combined UaV imagery and airborne LiDar 

for assessment of a post-mining site terrain and vegetation 

structure: prospects for monitoring hazards and restoration 

success. applied Geography. 2019, 2019(104), 32–41. 

issn 0143-6228.

[5] Moudrý, V.; Urban, r.; Štroner, M.; komárek, J.; Brouček, 

J.; prošek, J. Comparison of a commercial and home-

assembled fixed-wing UaV for terrain mapping of 

a post-mining site under leaf-off conditions. international 

Journal of remote sensing. 2019, 40(2), 555–572. 

issn 0143-1161.

[6] Štroner, M.; Michal, o. Určení variačních komponent 

přesnosti měření z vyrovnání in: Geodézia, kartografia 

a Geoinformatika 2019. košice: Berg Faculty tU košice, 2019. 

isBn 978-80-553-3340-3.
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k155  katedra geomatiky

obor a poslání

katedra zajišťuje výuku předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studia v oblastech geodézie 
(praktická geodézie, fyzikální geodézie, kosmická geodézie), mapování, pozemkových úprav, kartografie, geo-
grafických informačních systémů, programování a geomatiky (fotogrammetrie, Dpz, využití rpas – remotely 
piloted aircraft sytem – dronů, geofyzika). naše výzkumné projekty jsou zaměřeny na přesné aplikace glo-
bálních družicových polohových systémů, vývoj geografických informačních systémů, historickou kartografii 
a tematickou kartografii, digitální fotogrammetrii, 3D laserové skenování a 3D tisk (zejména pro potřeby památ-
kové péče), Dpz, geofyzikální metody (Gpr a magnetometrie), teorii geodetických přístrojů a na vývoj softwaru 
(proprietárního i svobodného GnU licencovaného).

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
zástupce vedoucího: doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Výuka

praktická geodézie, fyzikální geodézie, kosmická geodézie, mapování, pozemkové úpravy, kartografie, geogra-
fické informační systémy, programování, fotogrammetrie, laserové skenování a 3D tisk, Dpz.

Významné aplikované výsledky a realizace

akademický atlas českých dějin
atlas zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky 
uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým 
a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. 

Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod 
Monografie se zabývá exaktními metodami průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních 
metod. popsány jsou fotogrammetrie, pozemní penetrující radar Gpr, magnetometr a laserové skenování. 
na příkladech jsou ukázány nové progresivní metody výzkumu v kulturním dědictví.

Gnss Center software
software pro zpracování měření globálních navigačních systémů. 

Významné publikace (Wos za posledních 5 let)

[1] CaJtHaMLkEMpEnEErs, p. et al. pyjeo: a python package for 

the analysis of Geospatial Data. isprs internationalJournal 

of Geo-information. 2019, 8(10), issn 2220-9964. 

Doi 10.3390/ijgi8100461

[2] kLokočník, J., J. kostELECký a a. BEzDĚk. the putative 

saginaw impact structure, Michigan, Lake Huron,in the light 

of gravity aspects derived from recent EiGEn 6C4 gravity 

field model. Journal of Great Lakesresearch. 2019, 45(1), 

12-20. issn 0380-1330. Doi 10.1016/j.jglr.2018.11.013

[3] kLokoCnik, J. et al. Gravito-topographic signal of the Lake 

Vostok area, antarctica, with the most recentdata. polar 

science. 2018, 17 59–74. issn 1873-9652. Doi 10.1016/j.

polar.2018.05.002

[4] kLokoCnik, J., J. kostELECky a a. BEzDĚk. on the detection 

of the Wilkes Land impact crater. Earth,planets and space. 

2018, 70 issn 1880-5981. Doi 10.1186/s40623-018-0904-7

[4] HoUsaroVá, E., J. ŠEDina a k. paVELka. study of Erbil 

al-Qala citadel time changes by comparison ofhistorical 

and contemporary image data. European Journal of 

remote sensing. 2019, 52(1), 202-208.issn 2279-7254. Doi 

10.1080/22797254.2018.1531683

[5] paVELka, k. et al. rpas for documentation of 

nazca aqueducts. European Journal of remote 

sensing. 2019,52(1), 174–181. issn 2279-7254. Doi 

10.1080/22797254.2018.1537684

[6] paVELka, k. et al. Examples of different techniques 

for glaciers motion monitoring using insar and rpas.

European Journal of remote sensing. 2019, 52(1), 219–232. 

issn 2279-7254. Doi 10.1080/22797254.2018.1559001
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[7] raEVa, p., J. ŠEDina a a. DLEsk. MonitorinG oF Crop FiELDs UsinG 

MULtispECtraL anD tHErMaLiMaGEry FroM UaV. European Journal 

of remote sensing. 2019, 52(sup1), 182–191. issn 2279-7254. 

Doi 10.1080/22797254.2018.1562848

[8] toBiáŠ, p., J. CaJtHaML a J. krEJčí. rapid reconstruction of historical urban 

landscape: the surroundings ofCzech chateaux and castles. Journal of Cultural 

Heritage. 2018, 30(2), 1-9. issn 1296-2074. Doi 10.1016/j.culher.2017.09.020

[9] LanDa, M. et al. spatio-ecological complexity measures in Grass 

Gis. Computers & Geosciences. 2017,104 166–176. issn 0098-3004. 

Doi 10.1016/j.cageo.2016.05.006

[10] pErDikoU, s. et al. the capacity of European Higher Educational institutions 

to address threats imposed bynatural hazards. natural Hazards. 2016, 81(3), 

1447–1466. issn 0921-030X. Doi 10.1007/s11069-015-2139-2

Významné projekty, akce

Gačr –18-13296s (2018–2020) (Monastické osídlení jako socioeko-
nomický fenomén raně islámské severní Mezopotámie), spoluřešitel 
prof. Dr. ing. karel pavelka

projekt Ministerstva kultury naki DG18p02oVV037 (2018–2022), 
„Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby 
přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské 
aktivity v okolí řeky“, řešitel doc. ing. Jiří Cajthaml, phD.

projekt Ministerstva kultury naki DG16p02H010 (2016–2020), „český 
historický atlas“, řešitel doc. ing. Jiří Cajthaml, phD.

proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, 
naki DG16p02H023 (2016–2020), spoluředitel ing. Jindřich Hodač, phD.

MŠMt op VVV (prof. Dr. ing. karel pavelka)
 � EsF Cz.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002679 (zavedeni akreditova-
neho adaptovaneho
 � studijniho doktorskeho programu Geodezie a kartografie)
 � ErDF Cz.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002390 (zajištění výzkumné 
infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného pro-
gramu Geodézie a kartografie)  
Cz.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002527 (obnova a optimalizace 
umístění infrastruktury pro astronomii a stanice pro příjem dat 
dálkového průzkumu země)

noVÉ proJEkty
 � Geo-harmonizer: EU-wide automated mapping system for harmo-
nization of open Data based on Foss4G and Machine Learning, 
2019-2021 (ing. Martin Landa, phD.)
 � naki DG20p02oVV021 (topografie povrchu kamene a jeho aplikace 
v oblasti restaurování kamenných prvků) 2020-2022 (spoluřešitel 
ing. Jindřich Hodač, ph.D.)
 � naki DG20p02oVV003 (ViskaLia – Virtuální skansen lidové archi-
tektury) 2020-2022 (další řešitel ing. petr soukup, ph.D.)

redakce časopisu Geoinformatics FCE CtU, prof. čepek http://ojs.cvut.
cz/ojs/index.php/gi)

redakce časopisu CEJ (Civil Engineering Journal, dříve stavební obzor), 
prof. pavelka

http://www.civilengineeringjournal.cz/

Foto z dronu
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k210  Experimentální centrum

obor a poslání

Hlavním zaměřením katedry je experimentální činnost, a to jak výzkumná, tak servisní a smluvní. především se 
jedná o experimentální vyšetřování vlastností stavebních materiálů, chování stavebních prvků a konstrukcí. pra-
coviště je akreditováno českým institutem pro akreditaci a provádí akreditované zkoušky v oblasti statických 
a dynamických zkoušek stavebních konstrukcí, zejména mostů.
Experimentální centrum je pracoviště zaměřené také na odbornou výuku studentů bakalářských, magisterských 
i doktorských studijních programů. poskytuje špičkově vybavené laboratoře pro závěrečné práce studentů 
v širokém záběru vyšetřování stavebních konstrukcí a materiálů od teorie po experiment. pracoviště se věnuje 
i vlastní výzkumné činnosti zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. konkrétně je zaměřeno na výzkumu, vývoj 
a inovace v následujících oblastech:

 � technologie betonu a cementových kompozitů
 � chování stavebních materiálů vystavených extrémnímu zatížení, jakými jsou velmi vysoké teploty, šoková
 � zatížení způsobená výbuchem a nárazem projektilu
 � experimentální vyšetřování chování materiálů, dílců a stavebních konstrukcí při statickém a dynamickém 
zatěžování
 � stanovování mechanických a dalších fyzikálních parametrů včetně zkoušek životnosti a trvanlivosti
 � vývoj materiálů pro speciální aplikace, jakými jsou vysokoteplotní zatížení, balisticky odolné materiály 
a prvky pro stínění ionizujícího záření a pronikání radionuklidů

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
zástupce vedoucího: doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Výuka 

Bc. – Diagnostika staveb; Vyšetřování vlastností stavebních konstrukcí; projekty a Bakalářské práce
Mgr. – Diagnostika poruch stavebních materiálů; Diplomové práce a Diplomové semináře
ph.D. – Materiálové inženýrství

Významné aplikované výsledky 

 � 305246 – Univerzální zkušební zařízení pro stanovení mechanických parametrů, odezvy a poškození pokro-
čilých kompozitních materiálů za vysokých rychlostí deformace (p+UV)
 � 305331 – zařízení pro stanovení odezvy desek z vysokohodnotných betonů při zatížení rázem (p)
 � 305319 – zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů (p)
 � 304730 – prefabrikát pro realizaci výstavby silničních komunikací s betonovým povrchem a způsob této 
výstavby (p+UV)
 � 304731 – prefabrikovaný systém krajnicové konstrukce se svodidly (p+UV)
 � 305168 – Vysokohodnotný cementový kompozit (p+UV)

Významné technické/technologické realizace

 � Řízení a měření předpínacích sil v táhlech zavěšeného železničního mostu oskar v Břeclavi
 � statická a dynamická zatěžovací zkouška a dlouhodobý monitoring železničního mostu pod Vyšehradem 
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 � Dynamická zatěžovací zkouška radarové věže 
na letišti praha ruzyně
 � statická zatěžovací zkouška střechy stadionu slavie 
praha
 � Monitoring okolních budov při demolici staveb 
bývalé typografie a při stavbě nového Florentina 
v praze
 � Monitoring okolní zástavby při demolici hotelu praha
 � zpracování metodiky pro statický návrh a posouzení 
podzemního díla se zohledněním spolupůsobení 
primárního a sekundárního ostění a ověření meto-
diky v realizovaném úseku tunelu, Veřejná zakázka 
ŘsD

Významné publikace

[1] nežerka, V., antoš, J., Litoš, J., tesárek, p., zeman, J.: an 

integrated experimental-numerical study of the performance 

of lime-based mortars in masonry piers under eccentric 

loading. Construction and Building Materials, volume 114, 

2016, p. 913–924.

[2] Holčapek, o., reiterman, p. & konvalinka, p.: Fracture 

characteristics of refractory composites containing 

metakaolin and ceramic fibers. advances in Mechanical 

Engineering, 2015 vol. 7, no. 3, pp. 1–13.

[3] reiterman, p., Holčapek, o., Jogl, M. & konvalinka, p.: physical 

and Mechanical properties of Composites Made with 

aluminous Cement and Basalt Fibers Developed for High 

temperature application. advances in Materials science and 

Engineering,vol. 2015, no. 2015, pp. 1–10.

[4] sovják, r. – Vavřiník, t. – zatloukal, J. – Máca, p. – Mičunek, 

t. – rydrýn, M.: resistance of slim UHpFrC targets to projectile 

impact using in-service bullets. international Journal of 

impact Engineering. 2015, vol. 76, no. 76, pp. 166–177.

[5] Máca, p. – Jandeková, D. – konvalinka, p.: the influence of 

metakaolin addition on the scaling of concrete due to frost 

action. Cement Wapno Beton, 2014, vol. 19, no. 1, pp. 1–7.

[6] Máca, p. – sovják, r. – konvalinka, p.: Mix Design of UHpFrC 

and its response to projectile impact. international Journal of 

impact Engineering. 2014, vol. 63, no. 63, pp. 158–163.

[7] sovják, r.; pešková, Š.; Šmilauer, V.; Mára, M.; růžička, p.; černá 

Vydrová, L.; konvalinka, p.: Utilization of crumb rubber and 

FBC-based ternary binder in shotcrete lining 

Case studies in Construction Materials. 2019, 11 1–12. 

issn 2214-5095.

Významné projekty

 � Významná ekonomická a materiálová úspora 
při výstavbě liniových podzemních konstrukcí 
zahrnutím popílku a druhotného odpadu 
do betonového ostění staveb – tačr Epsilon 2, 
Hochtief Cz as. / čVUt v praze
 � průmyslový výzkum zařízení na léčení induratio 
penis plastica, tačr Epsilon 3, MEDipo – zt, s. r. o. / 
čVUt v praze
 � Dílčí projekt prEFaDíLEC v rámci centra nCk_CaMEB 
– Centrum pokročilých materiálů a efektivních 
budov
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k220  Centrum experimentální 
geotechniky

obor a poslání

Centrum experimentální geotechniky (CEG) se svou pedagogickou činností zaměřuje především na praktické 
seznámení studentů s laboratorními zkouškami a experimenty z oboru geotechniky, na in situ prováděné 
zkoušky a na měření související se zakládáním staveb a s podzemními stavbami.

Cílem pracoviště je:
 � Vzdělávat a vychovávat experty v oboru experimentální geotechnika.
 � realizovat výzkumnou a experimentální činnost zejména v podzemní laboratoři Josef, kterou CEG vybudo-
valo a provozuje v bývalém průzkumném díle štola Josef nedaleko Dobříše.
 � V regionálním podzemním výzkumném centru UrC Josef, které vzniklo rekonstrukcí bývalého šachetního 
objektu v areálu štoly Josef, rozvíjet spolupráci s podnikatelskými subjekty.
 � Vystupovat na významných zahraničních konferencích a publikovat v prestižních časopisech.
 � spolupracovat se zahraničními subjekty a propojovat sféru podnikatelskou a vzdělávací.

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.
zástupce vedoucího: Ing. Jiří Šťástka, Ph.D.

Výuka (Bc., Mgr., ph.D.)

předměty vyučované pedagogy CEG jsou svým specifickým zaměřením určeny především pro studenty oborů 
konstrukce a dopravní stavby, inženýrství životního prostředí a požární bezpečnost staveb. Jedná se o před-
měty orientované na experimentální geotechniku, jejichž výuka probíhá jak na Fsv v laboratořích CEG, tak 
v podzemní laboratoři Josef.
Bc. studium – projekt 2, projekt D, Bakalářská práce
Mgr. studium – Laboratoř geotechniky, Experimentální analýza konstrukcí – část geotechnika, Diplomový 
seminář, Diplomová práce, Experimentální výzkum ukládání radioaktivních odpadů, research on nuclear Waste 
Disposal
pedagogové CEG vedou studenty doktorského studia v oboru „Fyzikální a materiálové inženýrství“

Významné aplikační výsledky

 � Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin – patent číslo 304978, jehož je CEG, resp. čVUt 
spolumajitelem
 � kruhová vrstva pro těsnění kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem ve vrtech – prototyp
 � Velká komora k propustoměrům, přípravek na sycení lisovaných bobtavých materiálů – funkční vzorky
 � tepelný rotační autokláv pro sledování dlouhodobých interakcí cementových (horninových) vzorků s kapali-
nami (suspenzemi) při teplotě do 200 °C a tlaku 2 Mpa
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Významné technické/technologické realizace

 � in situ výstavba a provozování fyzikálního modelu experimentální tlakové a těsnící zátky hlubinného úloži-
ště radioaktivních odpadů v rámci evropského projektu Dopas (podzemní laboratoř Josef)
 � in situ výstavba a provozování fyzikálního modelu nazvaného “Model úložného místa za vysoké teploty” 
v podzemní laboratoři Josef 
 � konstrukce a instalace 10ti fyzikálních interakčních modelů v podzemním výzkumném pracovišti Bukov pro 
výzkum chování bentonitové těsnicí vrstvy zatížené saturací podzemní vodou v interakci s cementovými 
materiály a zatížené teplotou od 100 do 200 °C.
 � in situ výstavba a provozování fyzikálního modelu Mock – Up Josef simulujícího vertikální uložení kontejneru 
s vyhořelým jaderným palivem (podzemní laboratoř Josef)

Významné publikace

[1] Butovič, a.; svoboda, J.; průša, p.; zahradník, o.; krajíček, L.: 

návrh monitorovacího plánu, specifikace monitorovaných 

dat a použitých metod, správa úložišť radioaktivních 

odpadů, 2019. report no. 422/2019.

[2] Špaček, p., Hendrych, J., Vašíček, r., Mikeš, J., Havelcová, 

M., pientka, z., peter, J., Uhlík, o.: aplikovaný výzkum 

inovativních environmentálních technologií, in: sborník 

přednášek a posterových sdělení. Brno: CzWa service, 2019. 

p. 550–553. issn 2694-7013.

[3] Šťástka, J.; svoboda, J.; Vašíček, r.; Hausmannová, L.: 

Bentonite pellets in the Construction of a Deep Gelogical 

repository, in: Underground Construction prague 2019. 

praha: česká tunelářská asociace ita-aitEs, 2019. 

isBn 978-80-906452-3-3. 

[4] David, V.; černochová, k.; Šťástka, J.: Využití bentonitu pro 

těsnění hrází prostřednictvím stříkané technologie, Vodní 

hospodářství. 2019, 69 7–10. issn 1211-0760.

[5] Šťástka, J.; David, V.; černochová, k.: Development of 

Granulated Bentonite for pond sealing, in: 9th international 

Granulation Workshop 2019. the University of sheffield, 

2019.

[6] svoboda, J., Vašíček, r., smutek, J., Hausmannová, L., Franěk, 

J., rukavičková, L., Večerník, p.: interaction Experiment 

at the Bukov UrF: in: Underground Construction prague 

2019. praha: česká tunelářská asociace ita-aitEs, 2019. 

isBn 978-80-906452-3-3.

Významné projekty

 � inženýrská bariéra 200C. poskytovatel tačr – program tHÉta. období: 2018 – 2025
 � Účast v evropské platformě EUraD - European Join programme on radioactive Waste Management. období 
2019–2024
 � Beacon – Bentonite Mechanical Evolution. poskytovatel: Euratom research and trainning programme 
2014–2018. období: 2017–2021
 � interakční fyzikální modely in situ v pVp Bukov. zadavatel výzkumu: sÚrao. období 2017–2022
 � Modern2020 – Development and Demonstration of Monitoring strategies and technologies for Geological 
Disposal. poskytovatel: EU – program Horizont 2020. období: 2015–2019

Hlavní partneři

sÚrao, Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., česká geologická služba, technická univerzita v Liberci, Vysoká škola 
chemicko-technologická praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská čVUt v praze.
iaEa (international atomic Energy agency), iGD-tp (implementin Geological Disposal – technological platform).

Další aktivity/aktuality

součinností podzemní laboratoře Josef a regionálního výzkumného centra UrC Josef vznikl experimentální 
a výukový komplex, který je unikátní nejen v české republice, ale i v evropském měřítku. proto se stal atrak-
tivní a vyhledávanou lokalitou i pro zahraniční aktivity (spolu)pořádané CEG. konal se zde např. praktický 
výcvikový kurz projektů petrus ii, petrus iii nebo tréninkové kurzy organizované vídeňskou agenturou iaEa. 
(http://ceg.fsv.cvut.cz).
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k250  Vodohospodářské 
experimentální centrum

obor a poslání

Výzkum vodohospodářských problémů na základě fyzikálního modelování; laboratorní výuka předmětu hydrau-
lika a specializací oboru vodní stavby a vodní hospodářství, výuka (Bc., Mgr., ph.D.)

Vedení pracoviště:

Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.

Vybrané projekty realizované ve Vodohospodářském experimentálním centru k250 jednotlivými pracovišti 
oboru vodní stavby a vodní hospodářství.

V průběhu roku 2019 byla veškerá odborná činnost zcela omezena rozsáhlou stavební činností spojenou 
s modernizací halové laboratoře centra. omezení trvalo od ledna 2019 do konce listopadu 2019, kdy dodavatel-
ská firma sMp praha předala laboratoř zpět do užívání Fakultě stavební. projekt byl spolufinancován EU, projekt 
EsF pro vysoké školy. Cílem modernizace bylo vytvořit laboratoř oboru Vodní stavby a vodní hospodářství 
21. století jak pro studenty, tak i pro vědecké a výzkumné práce.

Během modernizace byly zcela vyměněny elektrické rozvody slabo/silno proudé, vyměněn a instalován nový 
mostový pojezdový jeřáb pro obsluhu celé haly, rozbité betonové panely podlahových poklopů vyměněny 
za nové ocelové, zásadní byla rekonstrukce hydraulického žlabu š = 1m (u všech vstupních/výstupních rozvodů 
vody bylo provedeno odstranění rozsáhlé koroze, vyměněny rozpadlé tlumící ocelové děrované plechy za nere-
zové, připojovací potrubí provedeno z nerezového materiálu, nové zasklení stěn, doplněno měření magneticko 
indukčními průtokoměry), byla vyspravena podlaha celé haly a opatřeny novým nátěrem, vyměněno osvětlení 
celé haly (staré 500 W lampy vyměněny za LED), obě hlavní čerpadla byla nově napojena na nové měniče, celá 
hala je elektricky ovládána ze zcela nových rozvodných skříní včetně dálkového zapínání/vypínání jednotlivých 
větví potrubní rozvodu, hlavní přepadová nádrž na střeše haly byla asanována (nové větrání, sanace obnažené 
výztuže stěn a stropu, nové nátěry ocelových prvků v přepadové nádrži, atd.

vodohospodářská hala po rekonstrukci





čEské Vysoké UčEní tECHniCké V prazE
FakULta staVEBní

Výroční zpráVa o činnosti  
za rok 2019


	Katedry a vědecká pracoviště
	K101	Katedra matematiky
	K102	Katedra fyziky
	K104	Katedra jazyků
	K105	Katedra společenských věd
	K122	Katedra technologie staveb
	K123	�Katedra materiálového inženýrství a chemie
	K124	�Katedra konstrukcí pozemních staveb
	K125	�Katedra technických zařízení budov
	K126	�Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
	K127	�Katedra urbanismu a územního plánování
	K128	�Katedra inženýrské informatiky
	K129	�Katedra architektury
	K132	�Katedra mechaniky
	K133	�Katedra betonových a zděných konstrukcí
	K134	�Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
	K135	�Katedra geotechniky
	K136	�Katedra silničních staveb
	K137	�Katedra železničních staveb
	K141	�Katedra hydrauliky a hydrologie
	K142	�Katedra hydrotechniky
	K143	�Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
	K144	�Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
	K154	�Katedra speciální geodézie
	K155	�Katedra geomatiky
	K210	�Experimentální centrum
	K220	�Centrum experimentální geotechniky
	K250	�Vodohospodářské experimentální centrum


