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Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a 
stavebních oborů v Moravskoslezském kraji 

 
 



Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava 

VŠB-TU Ostrava navazuje na činnost 

montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v 

Příbrami  

 

1849 zřízena dvě montánní učiliště v Příbrami a 

Leobenu  

 

1865 získalo montánní učiliště v Příbrami 

označení Báňská akademie  

 

1945 bylo přestěhováno do Ostravy  



Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava 



VŠB – TU Ostrava 

• Fakulta stavební 

• Hornicko-geologická fakulta 

• Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

• Fakulta strojní  

• Fakulta elektrotechniky a informatiky 

• Ekonomická fakulta 

• Fakulta bezpečnostního inženýrství 



VŠB – TU Ostrava, areál univerzity 



VŠB – TU Ostrava, ústřední knihovna 



VŠB – TU Ostrava, koleje 



VŠB – TU Ostrava, sportoviště 



Fakulta stavební 



Fakulta stavební 



Vedení Fakulty stavební 

• Děkanka fakulty 

       doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. 

 

• Proděkan pro vědeckou činnost 

    doc. dr. Ing. Hynek Lahuta 

• Proděkanka pro vnější vztahy 

•    doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. 

• Proděkan pro studium 

    doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. 

• Proděkan pro rozvoj 

    Ing. Ivan Kološ, Ph.D. 

• Tajemnice fakulty 

    Ing. Livie Havrlantová 

• Předseda Akademického senátu 

    Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. 

 



Statut Fakulty stavební VŠB–TU Ostrava  

Definuje: 

– poslání FAST 

– studijní činnost FAST 

– pedagogickou, vědeckou, hospodářskou a podnikatelskou činnost 
FAST 

Samospráva FAST:  

– Akademický senát FAST 

– Vědecká rada FAST 

– Poradní orgány FAST 

Organizační uspořádání fakulty: 

– katedry 

– laboratoře 

– děkanát fakulty  

– pracovní vztahy na fakultě 

– organizační a řídící normy 

– organizační schéma FAST 

– znak fakulty, logo fakulty a její standarta 

Studijní a zkušební řády vysokoškolského studia 

Studijní programy a studijní obory vysokoškolského studia,  
tj. studia bakalářského, magisterského, doktorského 

 



Fakulta stavební 



Fakulta stavební, posluchárna 



Laboratoř výpočetní techniky 



Laboratoř výpočetní techniky 



Laboratoř stavebních hmot 



Katedra konstrukcí 



Katedra městského inženýrství 



Katedra stavebních hmot a 

hornického stavitelství 



Katedra geotechniky a podzemního 

stavitelství 



Katedra pozemního stavitelství 



Katedra architektury 



Katedra dopravního stavitelství 



Katedra stavební mechaniky 



Katedra prostředí staveb a TZB 



Studijní programy a studijní obory 



Studijní programy a studijní obory 

• Architektura a stavitelství 
 Architektura a stavitelství  

 

• Stavební inženýrství 

  Městské stavitelství a inženýrství  
• Stavební hmoty a diagnostika staveb  

• Geotechnika  

• Dopravní stavby 

• Dopravní inženýrství 

• Správa majetku a provoz budov 

• Prostředí staveb 

• Příprava a realizace staveb 

• Konstrukce staveb 



Bakalářské studium (4 roky) 

  Stavební inženýrství (2 roky) 

• 1. a 2. roč. společné studium 

• 3. a 4. roč. oborové studium 

   Studijní obory (2 roky) 

– Městské stavitelství a inženýrství 

– Stav. hmoty a diagnostika staveb 

– Geotechnika 

– Dopravní stavby 

– Dopravní inženýrství 

– Správa majetku a provoz budov 

– Prostředí staveb 

– Příprava a realizace staveb 

– Konstrukce staveb 

Architektura a stavitelství (2 roky) 

1. až 4. roč. společné studium 

 

• Studijní obor (2 roky) 

– Architektura a stavitelství 

Studijní programy 



Magisterské studium 

  Stavební inženýrství (1,5 roku) 

 

   Studijní obory (2 roky) 

– Městské stavitelství a inženýrství 

– Stav. hmoty a diagnostika staveb 

– Geotechnika 

– Dopravní stavby 

– Prostředí staveb 

– Provádění staveb 

– Konstrukce staveb 

Architektura a stavitelství (2 roky) 

 

Studijní obor (2 roky) 

– Architektura a stavitelství 

Studijní programy 



Doktorské studium 

              Stavební inženýrství 

Studijní obory 

 -   Hornické a podzemní stavitelství 

 -   Městské inženýrství a stavitelství 

 -   Geotechnika 

 -   Teorie konstrukcí 

Studijní program 



Přijímací řízení 

• Přihláška ke studiu 

• termín podání přihlášek je  31. března 

• elektronická přihláška nebo formulář 

• Přijetí na program  

• Stavební inženýrství - na základě 

studijního průměru ze SŠ 

• Architektura a stavitelství - na základě 

testu z matematiky, logiky, 

společenskovědních znalostí, talentových 

zkoušek a pohovoru s ukázkou prací 



Přijímací řízení 

• Rozhodnutí o přijetí ke studiu 

• písemně do 30 dnů od ukončení 
termínu pro podávání přihlášek 

• přijatí uchazeči u zápisu předloží 

 – ověřené kopie maturitního vysvědčení 

   – další doklady dle pokynů fakulty 
 

• Pokud uchazeč maturitní zkoušku 
nevykonal, nemůže se přijímacího 
řízení ke studiu na FAST zúčastnit 



Přijímací řízení 

• Nejvyšší počet přijímaných studentů 

 
• Prezenční studium celkem 550 

• Bc. studijní program Stavební inženýrství       450 

• Bc. studijní program Architektura a stavitelství    120 

 

• Kombinované studium celkem 250 

• Bc. studijní program Stavební inženýrství       250 



Celkové počty studentů 

Studium Počet studentů         

k 30. 9. 2010 

Bakalářské - prezenční forma studia 1397 

Navazující magisterské - prezenční forma studia 326 

Bakalářské - kombinovaná forma studia 423 

Navazující magisterské - kombinovaná forma studia 107 

Celkem 2253 



Smlouvy o zahraniční spolupráci 

Velká Británie The University of Portsmouth 

Dánsko 
Vitus Bering Denmark, Department of International 

relations, Horsens 

Itálie Politecnico di Torino, Torino 

Německo Technische Universität Dresden, Dresden 

Polsko Politechnika Bialysticka, Bialystok 

Portugalsko 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo 

Branco 

Rakousko TU Graz, Fakultät für Bauwesen 

Slovensko 

STU v Bratislavě 

TU v Košiciach 

Žilinská univerzita v Žilině 

Slovinsko Univerza v Mariboru 



Smlouvy o zahraniční spolupráci 

Španělsko 

Universidad de Oviedo 

Universidade da Coruña  

Univesidad Politéchnica de Madrid 

Univesidad Politéchnica de Valencia 

Švýcarsko Fachhochschule beider Basel, Nordwestschweiz 

Turecko 

Anadolu Üniversitesi 

Dumlupmar Üniversitesi 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 

Muğla Üniversitesi 

Atatürk Üniversitesi 

Çukurova Üniversitesi 

Sakarya Üniversitesi  



www.fast.vsb.cz 


