
Katedra architektury 

Obor 
Architektura a stavitelství 

Poslání  
Katedra architektury zabezpečuje výuku architektonických předmětů teoretického  
a aplikovaného charakteru. Cílem výuky je výchova absolventů – architektů s rozšířeným 
inženýrským vzděláním.  
 
Vedení katedry (vedoucí, zástupce vedoucího, tajemník) 
vedoucí katedry: doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. (do 2/2015) prof. Ing. arch. Petr Urlich, 
CSc. (3/2015 - 9/2015), prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec (od 10/2015),  

zástupce vedoucího: doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.,  
od 10/2015 doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ing. 
arch. Jaroslav Daďa   

tajemnice: Ing. arch. Ing. Jana Hořická 

Výuka (Bc, Mgr, Ph.D.) 
Katedra garantuje výuku v bakalářském i magisterském studijním programu Architektura 
 a stavitelství, oboru Architektura a stavitelství. Dále garantuje výuku studia doktorského 
studijního programu Architektura a stavitelství se studijními obory Architektura a stavitelství 
a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví.  
Od října 2015 byla zahájena výuka dle nově upraveného studijního plánu v bakalářském  
a magisterském studiu  Architektura a stavitelství. V bakalářském stupni byl zaveden nový 
předmět Grafická prezentace architektury a Úvod do architektonického navrhování,  
v magisterském studiu byla poprvé uskutečněna výuka ve 12ti hodinových atlierech. 

Významné teoretické výsledky 
Na katedře architektury je cíleně podporován výzkum průmyslového dědictví, rekonstrukcí  
a ochrany památek, urbanismu a krajiny, udržitelné výstavby, venkovského prostoru  
a membránových konstrukcí. Na podzim roku 2015 uspořádala katedra konferenci Venkov  
a územní plánování (VÚP 15), na které byly prezentovány výstupy doktorského studia 
zejména pro oblast venkovského prostoru. 

Významné aplikované výsledky 
Dne 22. 1. 2015 byly zveřejněny výsledky žebříčků škol architektury dle Hospodářských 
novin, studijní program Architektura a stavitelství se umístila na první pozici. Katedra 
uspořádala celkem 30 výstav studentských prací, z nichž 17 bylo mimo budovu fakulty, 8 
přednášek odborníků z praxe a 4 workshopy. Z hlediska výstav je unikátní spolupráce katedry 
architektury s Národní galerií při přípravě výstavy Architekt Lubor Marek, kdy studenti 
bakalářského programu Architektura a stavitelství vytvořili v rámci předmětu Atelier 
architektonické kompozice modely staveb dle plánů architekta Marka. 



Významné architektonické realizace 
Do databáze RUV bylo za rok 2015 vloženo 149 záznamů o autorských 
výkonech pracovníků katedry. Mezi nejvýznamnější realizace patří 
Národní centrum divadla a tance Valtice - Divadlo prof. Akad. Arch. 
Mikuláše Hulce a Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP, 
Ústí nad Labem doc. Ing. arch. Michala Šourka. 

Významné publikace 
Členové katedry vložili do databáze VVVS za rok 2015 celkem 106 
záznamů. Z nejvýznamnějších: 
Witzany, J. - Brožovský, J. - Čejka, T. - Kroftová, K. - Kubát, J. - et al.: 
The application of carbon composites in the rehabilitation of historic 
baroque vaults. Polymers. 2015, vol. 7, no. 12, p. 2670-2689. ISSN 
2073-4360. 
Sedláková, R.: 150 let SIA: katalog výstavy k 150. výročí založení 
"Spolku architektů a inženýrů v královstvím Českém". Praha: Český 
svaz stavebních inženýrů, 2015. 88 s. 
Popelová, L. - Föhl, A. - Skřebská, R. - Bollerey, F. - Viaene, P. - et al.: 
Industriál a umění. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v 
Praze, Fakulta stavební, 2015. 108 s. ISBN 978-80-01-05811-4 
Kopřiva, M. - Netušil, M. - Achten, H. - Hirnšal, Z.: Membránová 
architektura. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 
ČVUT v Praze, 2015. 202 s. ISBN 978-80-01-05693-6. 

Výzkum pro státní správu 
Úzká spolupráce s městskými a obecními úřady při přípravě zadání 
atelierové tvorby. 

Významné projekty 
Inovace studijního programu Architektura a stavitelství, OPPA - OPPA 
- operační program Praha-Adaptibilita - Strukturální fondy EU, 
CZ.2.17/3.1.00/36043 
Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví, DF - 
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 
(NAKI), DF12P01OVV040 
8 projektů SGS, 1 projekt SVK. 

Sponzoři a hlavní partneři 
Městské části Praha 5, Praha 6 a Praha 10, Mníšek pod Brdy a další 
obecní úřady ve Středních Čechách. Národní galerie, Národní 
zemědělské muzeum v Praze, Národní technické muzeum. 

Aktuality 
http://k129.cz 

Napravo ukázky pozvánek na akce pořádané katedrou architektury 
v roce 2015. 


