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Projekt reaguje na měnící situaci v oblasti navrhování 
a projektování staveb, kde dochází k zásadnímu vývoji 
v oblasti digitalizace, požadavků na projektování 
metodou BIM, změnám v legislativě a zvyšování důrazu 
na udržitelný rozvoj staveb.

Cíl projektu:
- kompletně upravit obsah a rozsah všech předmětů, cvičeních 
a požadavků na bakalářské práce a realizační projekt
- koordinace s výukou jiných Ústavů
- zajistit kontakt s praxí exkursemi na stavby a přednáškami 
odborníků z praxe
- zahrnout požadavky na udržitelný rozvoj stavění 
v celoživotním cyklu stavby
- poskytnout studentům současný rozsah znalostí o oboru 
- klást důraz na tvůrčí myšlení a integrovaný způsobu 
navrhování
- umístit všechny studijní materiál na stránky Ústavu
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Bakalářské studium
Pozemní stavitelství I, II - povinný
- garant Ing.arch. Jan Hlavín, Ph.D.
Pozemní stavitelství III - povinný
- garant Ing. Miloš Rehberger
Pozemní stavitelství IV - povinný
- garant Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Stavební materiály - povinný
- garant Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.
Geodézie, geodetická praxe - povinný
- garant Ing. tomáš Křemen, Ph.D.
Pozemní stavitelství V - volitelný
- garant Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Magisterské studium
Pozemní stavitelství VI - povinný
- garant Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.
Pozemní stavitelství VII - volitelný
- garant Ing. Aleš Marek
Pozemní stavitelství VIII - volitelný
- garant Ing. Marek Novotný, Ph.D.
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Pozemní stavitelství – 1.a 2.semestr – 2/2 –
z,zk - povinný
V rámci 1.semestru se studenti dozví uceleně a v souvislostech o 
základních konstrukčních částech staveb. Dozví se od variant zdiva, 
možnostech zastropení po návrh schodiště. 
Ve 2.semestru je znalost doplněna o konstrukce zastřešení, spodní 
stavby, základy a umístěním na pozemku vč. možnosti řešení parteru. 
Zásadně byly reflektovány požadavky vyučujících ZANů a ateliérů.
Do předmětu byly zapracovány nezbytné informace z geologie. 
- Součástí aktualizace ve výuce předmětu Pozemního stavitelství je 
úprava grafické stránky přednášek, cvičení 
a větší zapojení současných výukových prostředků, například zapojení 
krátkých ilustračních videí a tutoriálů.
Cílem nové grafické úpravy prezentací k přednáškám je větší 
srozumitelnost a přehlednost. 
Zapojení krátkých ilustračních videí a tutoriálů, názorně přibližuje 
přednášenou tematiku, názorně reálně přibližuje aplikaci v praxi a 
částečně tak nahrazuje např. exkurze.
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Pozemní stavitelství – 1.a 2.semestr – 2/2 – z,zk -
povinný

V čem spočívá úprava a aktualizace konceptu výuky předmětu:

- Důraz na hledání souvislostí detailu a celku, úzké vazby mezi stavební 
konstrukcí a architektonickým řešením, historické souvislosti, aktuální 
trendy. 
Cílem není jen klasifikovat a popsat jednotlivé konstrukce a technologie. 
Snahou je ukázat uvažování při volbě konstrukčního systému, zapojení 
jednotlivých konstrukcí a prvků, s důrazem na klíčový architektonicko
stavební detail. 

Pozemní stavitelství je prezentováno z hlediska potřebných 
znalostí architekta.

- Důraz na architektonické možnosti při použití konkrétní stavební 
konstrukce. Možnosti použití s výhodami, nevýhodami v daných 
podmínkách a řešeních.
Cílem je ukázat studentům možnosti, aby si uvědomovali, že znalost 
stavebních konstrukcí napomáhá při rozhodování ve volbě konstrukčního 
systému, řešení detailů, mající zásadní vliv na architekturu stavby.
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Pozemní stavitelství – 1.a 2.semestr – 2/2 – z,zk -
povinný

- CVIČENÍ
Tématem cvičení 1. a 2. semestru je jednoduchý rodinný dům, na kterém si 
studenti vyzkouší, na přednáškách probírané, konstrukce. Dostanou tak 
všechny konstrukce do souvislostí  a uvidí jejich vzájemnou návaznost. 
Cílem je ukázat určitou míru detailu zobrazení pro dané měřítko resp. daný 
stupeň dokumentace. Přidána byla velmi důležitá koordinační situace a 
textové zprávy.
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Stavební materiály – 1.semestr – 2/0 - klz - povinný

V čem spočívá úprava a aktualizace konceptu výuky předmětu:

- Důraz na hledání souvislostí, porovnávání jednotlivých materiálů. 
Není cílem popsat samostatně vlastnosti jednotlivých materiálů. Snahou je hledat 
souvislosti mezi jednotlivými materiály, uvažovat o vhodnosti použití daného 
materiálu pro konkrétní účel.
- Důraz na architektonické možnosti při použití konkrétního stavebního 
materiálu. 
Snahou je povzbudit studenty architektury v tom, aby si uvědomovali, že znalost 
stavebních materiálů napomáhá rozvíjet architektonické řešení jejich projektů.
- Celým předmětem se vine téma ekologie, udržitelnosti a životního 
cyklu budovy, materiálů. 
Stavební materiály jsou jedním z prvních předmětů, kde mohou studenti 
architektury slyšet o tématu ekologie ve vazbě na architekturu a stavebnictví.
- Součástí aktualizace ve výuce předmětu Materiály je kompletní úprava 
grafické stránky přednášek a větší zapojení současných výukových 
prostředků, například zapojení krátkých ilustračních videí.
Cílem nové grafické úpravy prezentací k přednáškám je větší srozumitelnost a 
přehlednost. Zapojení krátkých ilustračních videí mění rytmus přednášek, názorně 
přibližuje přednášenou tematiku a pomáhá udržet pozornost studentů.
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Původní forma přednášky

Nové provedení



Pozemní stavitelství III – 3.semestr – 2/0 - klz -
povinný

V čem spočívá úprava a aktualizace konceptu výuky předmětu:

- Modernizace výukových materiálů a modernizace jejich struktury byla 
mířena snahou přiblížit studentům problematiku kompletizačních
konstrukcí pozemních staveb (obvodové pláště a vnitřní kompletizační
konstrukce – příčky / podhledy / podlahy) aktuálním trendům a 
aktuálnímu stavu vývoje stavební techniky. 
- Důraz současně kladen na metodu integrovaného návrhu těchto 
konstrukcí - tedy s přesahem do příbuzných oborů, které se spolupodílí 
na úspěšném, bezpečném, bezporuchovém a energeticky výhodném 
fungování nejen vlastní stavební konstrukce, ale i její integrace jako 
položky agregované v rámci celého domu, kvality vnitřního prostředí, 
minimalizace dopadů do prostředí vnějšího  a přidané hodnoty 
ekologických funkcí.
- V rámci problematiky integrovaného návrhu byly akcentovány 
podrobnosti umožňující pochopení základních elementů návrhu 
stavební konstrukce v rámci jejích nejdůležitějších atributů nutných 
k zadávání negrafických informací v procesu navrhování a projektování 
staveb metodou BIM.
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Původní forma přednášky

Nové provedení
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Vztah celku a detailu



Podklady přehledně na stránkách ústavu:
https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-
struktura/ustavy/126-ustav-stavitelstvi-
i/predmety

FA ČVUT v Praze 16.9.2021



Podklady na stránkách ústavu:
https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/organizacni-
struktura/ustavy/126-ustav-stavitelstvi-
i/predmety
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Původní návrh čerpání
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Skutečné čerpání 

" z důvodů covidu jsme přistoupili v rámci zajištění výuky k zakoupení tabletů„



Děkuji Vám za pozornost


