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STAVITELSTVÍ I 
1. ročník – zimní semestr školního roku 2014/2015 

Cvičení 
 

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) Cvi čení 

� Účast na cvičeních je povinná, povoleny jsou max. 2 absence v rámci celého semestru. 
� Cvičení zahrnuje výklad látky nezbytné pro získání znalosti zobrazování a navrhování 

staveb v pozemním stavitelství. 
� Součástí cvičení jsou kolektivní a individuální zadání, která je student povinen osobně 

konzultovat se svým vedoucím cvičení a na závěr semestru odevzdat dokončené a 
v náležité kvalitě. Ke konzultacím jsou výhradně určena cvičení.  

� Cvičení je hodnoceno maximálním počtem 30 bodů, které jsou dány výsledkem 2 
kontrolních testů v průběhu semestru. Cvičení je uzavřeno získáním zápočtu, který je 
předpokladem pro účast na zkoušce, která je hodnocena maximálním počtem 70 bodů. 

 
V případě, že student nepředloží hotový výkres (zadání) nejpozději v den konečné 
konzultace, která je pro tento výkres stanovena, bude penalizován jedním záporným 
bodem v rámci hodnocení cvičení! V období následujícím po dni konečné konzultace již 
výkres nebude konzultován, student je povinen si správnost vypracování daného zadání 
zajistit samostatně mimo FA. 
 



BLOK A: TECHNICKÉ KRESLENÍ 
 
 
Výkres č.A.1:   KRESLENÍ VÝKRES Ů I 
Podtitul:    Kreslení od ruky 
Formát výkresu:   A3 
Datum zadání:   1.týden 
Datum konečné konzultace: 2.týden  
 
Výkres č.A.2:   KRESLENÍ VÝKRES Ů II 
Podtitul:    Druhy čar, skládání výkresů a měřítka 
Formát výkresu:   A2 
Datum zadání:   1.týden 
Datum konečné konzultace: 2.týden  
 
Výkres č.A.3:   KRESLENÍ VÝKRES Ů III 
Podtitul:    Technické písmo 
Formát výkresu:   A4 
Datum zadání:   2.týden 
Datum konečné konzultace: 3.týden  
 
Výkres č.A.4:   KRESLENÍ VÝKRES Ů IV 
Podtitul:    Označování stavebních hmot, značky zařizovacích předmětů 
Formát výkresu:   A4 
Datum zadání:   2.týden 
Datum konečné konzultace: 3.týden  
 
Výkres č.A.5:   KRESLENÍ VÝKRES Ů V 
Podtitul:  Kótování, úprava výkresu nad razítkem, výplně otvorů, 

povrchové úpravy, průduchy, komíny 
Formát výkresu:   A4 
Datum zadání:   3.týden 
Datum konečné konzultace: 4.týden  
 
Výkres č.A.6:   KRESLENÍ VÝKRES Ů VI 
Podtitul:  Vzorový stavební výkres 
Formát výkresu:   - 
Datum zadání:   4.týden 
Datum konečné konzultace: 5.týden  
 
 
 



BLOK B: VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
od 4. týdne semestru 
 
 
Popis řešeného objektu 
 
Jedná se o podsklepený dvoupodlažní rodinný dům s půdou. V rámci tvorby výkresové 
dokumentace bude řešeno pouze 1.NP, přičemž se předpokládá, že 2.NP je totožné s 1.NP.  
Projekt rodinného domu bude zpracován v rozsahu následujících výkresů: 
 
 
 
Seznam výkresů 
 

B.1 Technická zpráva 
B.2 Dispoziční studie 1.NP rodinného domu  1:100 
B.3 Půdorys 1.NP 

a) stěnový systém    1:50 
b) skeletový systém    1:50 

B.4 Řezy (příčný, podélný, částečné řezy) 
a) stěnový systém    1:50 
b) skeletový systém    1:50 

B.5 Pohled (pouze stěnový systém)   1:50 
B.6 Schéma nosné konstrukce 1.NP 

a) stěnový systém    1:100 
b) skeletový systém    1:100 

B.7 Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1.NP 
a) stěnový systém    1:50 
b) skeletový systém    1:50 

B.8 Detail uložení stropní konstrukce 
a) stěnový systém    1:10 
b) skeletový systém    1:10 

 
 


