
NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH CVIČENÍ 
 

1. úvod, zadání architektonického díla k analýze, zadání tématu druhého elaborátu, 
doporučená literatura, seznámení s náplní jednotlivých cvičení, s účelem cvičení a 
s výstupy, vysvětlení používání informačních zdrojů, seznam pomůcek pro potřeby 
cvičení  
praktické cvičení (dispozice vlastního bydlení + provozní schéma) 
 

2. kreslení půdorysů – včetně vyznačení modulů, měřítko + poměrové měřítko, severka, 
legenda: popis místností s plošnou výměrou, okótovat moduly, či vnější kóty celkové 
hmoty, výškové kóty, včetně ustavitelnosti nábytku 

 
3. hotové a zkopírované půdorysy podrobit rozboru – funkční zónování, vyznačení 

společenské a klidové zóny, dodatečná tvorba provozního schématu 
 
4. řez – vybrat jeden stěžejní řez, výškové kóty, dbát na vyznačení tlusté a tenké čáry 

dle norem technického kreslení, stejně jako nutnost vyznačit i základy stavby! 
 
5. pohledy – všechny čtyři pohledy označené dle orientace vůči světovým stranám, 

výškové kóty, bez označení otevírání oken!, důsledně kreslit rámy oken včetně 
otvíravých křídel a dveří 

 
6. hotový a zkopírovaný 1 pohled – doplnit stíny, stafáž 
 
7. kompoziční rozbor fasády 
 
8. zadání hmotového modelu, ukázka již hotových modelů, tvorba modelu v cvičení 
 
9. analýza objektu 
 
10. 3D zobrazení – axonometrie nebo perspektiva včetně stafáže 
 
11. architektonická situace – do katastrální mapy, vyznačení kat. čísla pozemku, včetně 

sousedních pozemků, severka, základní kóty hmoty objektu vč. zakótování polohy 
objektu na pozemku, objekt kreslen v pohledu shora na střechu (tvar střechy), 
vyznačení hranic různých povrchů na pozemku, stromů, vstup, vjezd na pozemek, do 
objektu, vyznačit soukromou, poloveřejnou, polosoukromou, veřejnou zónu, legenda 

 
12. dohotovení celkové analýzy objektu formou textu a nákresů, či vyznačení ve 

výkresech (záměr, hmota, struktura, přístup, osa, symetrie, měřítko a proporce, 
rovnováha, kvalita světla, rytmus a opakování, výhled, část vůči celku, geometrie, 
hierarchie, pozemek, vztah objekt/volný prostor, kontextová analýza) 

 
13. architektonický detail 
 
14. poster 

 
taktéž tvorba titulní strany a návrh popisů jednotlivých výkresů stejně jako organizace 
elaborátů by měla být zařazena do praktických cvičení  
 
presentace (presentace v průběhu jednotlivých  cvičení vždy po 2-3 studentech v začátku 
každého cvičení) 
 


