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Přednášky 
 

I) Úvod – poznámky k učebním cílům předmětu, jeho náplni a studiu: 

 Zimní a letní semestr na sebe výukově navazují, ale každý je hodnocen zvlášť. 

 

Náplň: Poznání stavebního objektu jako součásti obecného prostoru. Vzájemné souvislosti 

mezi funkcí, konstrukcí, estetickým působením, technickým vybavením a základovým 

podložím. Hierarchie systémů a systémy struktur. Převod obecných zkušeností na 

soustavu částí objektů a hlavních konstrukcí. Analýza uskutečněných konstrukcí. 

 

II) Přednášky 

 Účast na přednáškách je dobrovolná. 

 Níže uvedená témata přednášek představují látku, jejíž znalost bude vyžadována u 

zkoušky, bez zřetele k tomu, jaký rozsah bude přednesen ve vymezeném čase. 

Předpokládá se tudíž i samostatné studium odborné literatury. 

 Zkouška obsáhne vědomosti z příslušného semestru (přednášky + cvičení) a bude se 

konat vždy po skončení jeho výukové části. U zkoušky uzavírající letní semestr se 

předpokládají také vědomosti ze zimního semestru. K dispozici jsou 1 řádný a 2 

opravné termíny.  

 Semestrálních zkoušek se může zúčastnit pouze ten, kdo získá příslušný zápočet 

nejpozději v pracovní den před jejím konáním. Podmínky pro jeho získání budou 

sděleny studentům v prvním cvičení. 

 Po úspěšném absolvování zkoušky je možné uskutečnit zlepšení celkového hodnocení 

na opravném termínu, avšak výsledky předchozích zkoušek se tímto ruší! V případě, 

že chce student usilovat o zlepšení známky v opravném termínu, musí uvědomit 

garanta předmětu na jeho mailovou adresu nejpozději jeden pracovní den před 

konáním opravné zkoušky. 



Seznam přednášek 
 

Týden Téma přednášky 

1. Úvod do stavitelství. Základní pojmy. 

Struktura budovy. Hierarchie konstrukcí a systémů. Příprava staveb 

Přednášející: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

2. Konstrukční systémy I – Třídění, typologie a stabilita objektů. Stěnové systémy 

Přednášející: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

3. Konstrukční systémy II – Skeletové železobetonové 

Přednášející: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

4. Překlady a pozední věnce 

Přednášející: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

5. Normalizace a modulová koordinace. 

Přednášející: Ing. B.Eng. Luboš Sibilla 

6. Stropní konstrukce I – Přehled a technické požadavky 

Přednášející: Ing. Jiří Svoboda 

7. Stropní konstrukce II – Monolitické, montované a prefamonolitické 

Přednášející: Ing. Jiří Svoboda 

8. Vertikální komunikace budov I – Úvod, přehled, konstrukční a technické 

požadavky 

Přednášející: Ing. B.Eng. Luboš Sibilla 

9. Vertikální komunikace budov II – Schodiště a rampy 

Přednášející: Ing. B.Eng. Luboš Sibilla 

10. Vertikální komunikace budov III – Výtahy; Komíny 

Přednášející: Ing. Jiří Svoboda 

11. Převislé a ustupující konstrukce I 

Přednášející: Ing. Stanislav Mikeš 

12. Převislé a ustupující konstrukce II 

Přednášející: Ing. Stanislav Mikeš 

13. Zemní práce, hydroizolace proti vodě 

Přednášející: Ing. Jiří Svoboda 

 


