
PROGRAM PŘEDMĚTU POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II – Letní semestr 2015/2016 
 
Podmínky udělení zápočtu: 

- Povinná účast ve cvičení maximálně dvě lékařem neomluvené absence 
- Účast na kontrolních testech v 5. a 10. týdnu 
- Odevzdání požadovaných výkresů v požadovaných termínech 
- Rozpracovanost neodevzdaných výkresů ve 13 týnu min 50% 

 
V rámci letního semestru student zpracovává výkresovou dokumentaci rodinného domu dle 
níže uvedeného zadání.  
 
Popis řešeného objektu 
Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s půdou.  
Jako podklad pro stavební program, který bude v souladu s níže uvedenými požadavky, lze 
převzít vhodný objekt buď z odborné literatury nebo si ho vytvořit samostatně. 
 
Seznam výkresů 

Stavební výkresy 
1. Technická zpráva 
2. Dispoziční studie 1.PP a 1.NP + řez, 2x pohled  1:100  
3. Půdorys 1.PP      1:50 
4. Řezy (příčný, podélný, částečné řezy)   1:50 
5. Detail základu a napojení na terén    1:10 
 
Základové konstrukce 
6. Základy       1:50 

 
Výkres skladby stropu nad 1.PP 
7. Keramobetonový       1:50   
8. Dřevěný        1:50   
9. Žb panelový       1:50  
  
Zaměření současného stavu krovu – polní náčrt 
10. Půdorys krovu (částečný)     od ruky 
11. Příčný řez       od ruky 
12. Podélný řez (částečný)     od ruky 
13. Detail 1       od ruky 
14. Detail 2       od ruky 
 
Zaměření současného stavu krovu – výkresová dokumentace 
15. Půdorys krovu (částečný)  - dle výkresu č.10  1:50 
16. Příčný řez - dle výkresu č.11    1:50 
17. Podélný řez (částečný) - dle výkresu č.12  1:50 
 
Tradiční krov vaznicové soustavy – navrhovaný objekt 
18. Půdorys krovu      1:50 
19. Půdorys střechy      1:50 
20. Příčný řez       1:50 
21. Podélný řez      1:50 
22. Detail (určí vedoucí)     1:10 



Popis zadání 
 
Technická zpráva 

- popis řešení stavby a jednotlivých konstrukcí 
provedení: bílý papír, text tužkou, technické písmo 
 

 
Půdorys 1.PP      1:50 

 
Stavební program 1.PP 
 
schodiště, chodba (popř. hala), pracovna (ateliér, popř. dílna), sklep, kotelna (kotel, 
třísložkový komín s průduchy odtahu spalin a větracím průduchem, prádelna, garáž 
(neuzavíratelné příčné větrání), instalační šachta 600/300, osvětlovací šachty  
(železobetonová, plastová), okapní chodník, v 1.NP je také arkýř, lodžie a balkon (popř. 
přístřešek), rampa do garáže,terasa. 
 
1.PP = cca -3,000, min. S.V. = 2500 mm, objekt z jedné strany zapuštěn do svahu, 1.NP = 
0,000 (vstup po předloženém schodišti), z jedné strany U.T. mezi -0,800 a -0,900, z druhé 
strany o 400 níže oproti 1.PP (pouze před východem z 1.PP je terasa). 

 
provedení: bílý papír, kresba a popis tužkou 

 
 
Řezy (příčný, podélný, částečné řezy)  1:50 

 
Řezy musí zachytit obě schodiště (vedou přes základy, 1.NP a půdu), převislou i ustupující 
konstrukci, osvětlovací šachtu, případně je nutno doplnit částečné řezy, drenáž, průběh P.T., 
S.V, K.V., další vnitřní kóty, venkovní kóty z obou stran až po úroveň základové spáry. 
 
Základy a krov jsou doplněny dodatečně po zpracování příslušných výkresů. 

provedení: bílý papír, kresba a popis tužkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram práce v semestru 
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 z   o 
2. dispoziční studie z o          
3. půdorys 1PP 1:50  z k o        
4. řezy 1:50  z k o        
5. detail základu    z o        
6. základy   z k o       
7. keramobet.strop  z k   o      
8. trámový strop  z k   o      
9. strop spiroll  z k   o      
10. zam.krovu 

půdorys 
      z o     

11. zam.krovu řez       z o     
12. zam.krovu řez       z o     
13. detail 1       z/o      
14. detail 2       z/o      
15. krov půdorys       z o     
16. příčný řez krov       z o     
17. podélný řez krov       z o     
18. krov půdorys        z  k  o 
19. půdorys střechy        z o    
20. příčný řez krov        z  k  o 
21. podélný řez krov        z  k  o 
22. detail krov         z   o 

z-zadání 
k-nutná konzultace 
o-odevzdání 
v případě pozdního odevzdání budou odečteny 2 body 
v případě neúčasti na nutné konzultaci bude odečten 1 bod 
pokud studen odevzdá správně veškerou práci v 11 týdnu obdrží motivační bonus 3 

body k bodovému ohodnocení z testů 


