
GRAFICKÁ PREZENTACE ARCHITEKTURY – část: ARCHITEKTONICKÁ KRESBA 

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ZS 2017/2018 A POŽADAVKY ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU 

Týden Obsah cvičení Technika/ 
Pomůcky 

Počet 
výkresů 

1 Úvod do výuky architektonické kresby 
- Výuka kresby na katedře architektury, povinné předměty v 1. ročníku 

studia: grafická prezentace architektury, architektonické kreslení, dále 
volitelné: architektonické kreslení v 3. semestru a plenér ve 4. semestru. 

- Principy architektonické kresby na ukázkách prací studentů/architektů, 
jednoduchá lineární kresba (případně kolorovaná) zachycující podstatu - 
stavbu architektonických objektů a prostoru (tvar, měřítko, koncept, 
materiál aj.) 

- Ukázka pomůcek (papíry, pauzáky, tužky, pastelky, fixy a pera pro design. 
aj.) 

Viděná perspektiva jednoduchých těles a jejich soustav 
- Podstata kresby viděné perspektivy – vizování, vč. základního pojednání 

ploch, vržených a vlastních stínů šrafováním 
- Kresba zadaného zátiší 

Tužka, čtvrtka A3 1 

2 Kresba zjednodušené stafáže – stromy, kresba v plenéru (okolí FSv) 
- Kresba zjednodušených forem zeleně – stromů, keřů a jejich seskupení 

Pozn.: Téma bude zařazeno v úvodních týdnech semestru dle možností počasí. 

Tužka, čtvrtka A3 1 

3 Viděná perspektiva jednoduchých těles a jejich složitějších soustav 
- Kresba zadaného zátiší 

Tužka, čtvrtka A3 1 

4 Viděná perspektiva a kompozice sestav jednoduchých těles 
- Kresba zadaných zátiší, rychlé zachycení perspektiv ve variantách a jejich 

kompozice na formátu, možnost kolorování – hloubka, akcent, použití 
teplé/studené barvy 

Tužka, pastelka, 
čtvrtka A3 

1 

5 Kresba zjednodušené stafáže – lidské postavy 
- Kresba lidské postavy podle modelu, zachycení základní siluety 

v proporcích 

Tužka, čtvrtka A3 1 

6 1. Kompozice pravoúhlých těles v axonometrii 
2. Kompozice oblých těles v axonometrii 
- Kompozice v axonometrii dle volby studenta (jednotlivé prvky mohou být 
stanoveny vyučujícím) vč. kolorování, pohled bude doplněn skicou půdorysu nebo 
pohledu shora 

Tužka, pastelka, 
čtvrtka A3 

2 

7 Jedno-úběžná perspektiva 
- Kresba veřejného prostoru pomocí měřítkové krychle – ve variantách, 

doplnění stafáže – stromy, postavy 

Tužka, pastelka, 
pauzák, katalog 
stafáže 

2 

8 Dvou-úběžná perspektiva 
- Kresba architektonického objektu do perspektivní sítě – ve variantách, 

doplnění stafáže – stromy, postavy 

Tužka, pastelka, 
pauzák, katalog 
stafáže 

2 

9 Grafická prezentace zadaného architektonického objektu 
- 1. architektonický půdorys a řez, 2. architektonická situace a pohled, vč. 

základní konstrukce a pojednání stínů 

Tužka, pastelka, 
fixy, pauzák, k.s. 

4 x 2 

10 Grafická prezentace zadaného architektonického objektu 
- Architektonický perspektivní pohled 
- Pokračování na předchozích zadání 

Tužka, pastelka, 
fixy, pauzák, k.s. 

3 

11 Grafická prezentace zadaného architektonického objektu 
- Architektonický perspektivní pohled 
- Pokračování na předchozích zadání 

Tužka, pastelka, 
fixy, pauzák, k.s. 

 

12 Sestavení portfolia, tvorba titulní strany, sestavení výsledného plakátu dle zadání 
- Pokračování na předchozích zadání 

Tužka, pastelka, 
fixy, aj. 

 

13 Rezerva na dopracování (9 - 12) Tužka, pastelka, 
fixy, aj. 

 

 

Tento harmonogram doplňuje sylabus předmětu umístěný v digitální podobě na webových stránkách katedry: k129.cz ! 

 

 



Domácí úlohy: 

1) Vytvoření katalogu stafážních prvků pro potřeby tvorby perspektiv architektonického objetu (lidské postavy a zeleň 
v různých velikostech), zdroje např. tiskoviny, fotografie, internet: google.cz, pinterest.com, archgarie.fsv.cvut.cz … 
Bude zadáno v 1. výukovém týdnu. 

 

2) Kresba písma 1x A4 dle zadání, 1x A4 volný text, na cvičení proveden stručný výklad s odkazem na sylabus a skripta 
Architektonické kreslení. 
Bude zadáno v 2 – 4 týdnu. 

 

 

Předpokládány termín odevzdání (společně za část výtvarnou i počítačovou) je v prvních dvou dnech zkouškového období 
v dopoledních hodinách (bude upřesněno vyučujícími předmětu). 

 

Odevzdání – výtvarná část: 

 

1) Portfolio v kroužkové vazbě sestavené z výkresů zpracovaných v průběhu semestru v požadovaném počtu. 
2) Plakát dle vzoru sestavený z vybraných výkresů doplněný o textové (ručně psané) popisy. 


