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Podrobnější výklad k některým okruhům
Rozsah znalostí vychází z obsahu přednášené a probírané látky v jednotlivých předmětech studia
Poznámky a doplnění k některým otázkám
1. Požadavky na stavby, konstrukce a stavební výrobky
Podle stavebního zákona 183/2006Sb pro stavbu jako celek mohou být navrženy a použity jen takové
materiály, výrobky, zařízení, konstrukce a objekty, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro
navržený účel zaručují,
že stavba při správném provedení a běžné údržbě, a to po dobu svojí předpokládané existence,
splní následující základní požadavky stavebního zákona:
1. Mechanická odolnost a stabilita
2. Požární bezpečnost
3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
4. Bezpečnost při užívaní a udržování stavby včetně bezbariérového užívání
5. Ochrana proti hluku
6. Úspora energie a úspora tepla
Mechanická odolnost a stabilita (STATIKA)
- zatížení působící na stavbu
- konstrukční systém
- nosné konstrukce
- síly působící na nosné konstrukce
- dimenzování únosnosti nosných konstrukcí
- stabilita prvků a celé konstrukce
- deformace nosné konstrukce
Požární bezpečnost (PBŘ)
- návrh opatření PB
- požadavky a hodnocení odolnosti
- požární úseky
- odstupy a požárně nebezpečné prostory
Hygiena, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí
- principy HŽP zahrnuté v návrhu stavby – obytné a pobytové místnosti
- velikost a výška prostor (vyhl. 268/2009 Sb)
- sociální zařízení
- úpravy povrchů
Bezpečnost při užívaní a udržování stavby včetně bezbarierového užívání
- bezpečnostní prvky a předpisy
- průchody, výšky zábradlí
- bezbariérové úpravy
Ochrana proti hluku
- zvukové izolace
- požadavky
Úspora energie a úspora tepla
- návrh obálky objektu
- základní požadavky a předpisy
- hodnocení objektu (PENB)

2. - Stavební materiály a výrobky
Materiály a výrobky pro stavby, jejich přehled a technické vlastnosti, určení a použití
v rozsahu předmětu: Stavební materiály a předmětů týkajících se návrhu konstrukcí (např. Zděné
konstrukce, Betonové konstrukce apod.)
3. Konstrukční systémy budov a hal
Základní konstrukční schémata pro stavební objekty pozemního stavitelství
přenos zatížení, zajištění prostorové tuhosti stavby
v rozsahu předmětů: Stavitelství 1 a Stavitelství 6
4. Nosné konstrukce
Řešení nosných konstrukcí pozemních staveb v rozsahu předmětů: Stavitelství 1 a 2, Stavitelství 5 a 6
- základy
- svislé nosné konstrukce (stěny a sloupy)
- vodorovné nosné konstrukce (stropy)
- střešní konstrukce
- schodiště
- vystupující a ustupující konstrukce
5. Nenosné, doplňkové a kompletační konstrukce
Veškeré nenosné konstrukce stavby a jejich řešení v rozsahu předmětu: Stavitelství 4, 5 a 6
- obvodové pláště
- střešní pláště
- dělící konstrukce (příčky)
- izolace proti vlhkosti, vodě, radonu, speciální izolace
- izolace tepelné, zvukové
- výplně otvorů
- povrchové úpravy a podlahy
- zámečnické a truhlářské konstrukce
- jiné nenosné konstrukce

