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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: technik ve stavebnictví 

Zařazení: stavebnictví, geodézie a kartografie 

Popis: 

Činnost stavebního technika je zaměřena na oblast 

provádění staveb. Technik zpracovává projektovou 

dokumentaci staveb, zajišťuje a koordinuje přípravu, realizaci, posouzení a 

vyhodnocení stavebních investic. V případě složitějších stavebních prací se stará o jejich 

řízení. Obor má čtyři zaměření, a to pozemní stavitelství, stavební obnova, vodohospodářské 

stavby a dopravní stavby.   

 

Úkol č. 1:  

Zapiš tři historicky zajímavé stavby v okolí. Alespoň u jedné uveď, proč ti připadá zajímavá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č 2:  

Vybavíš si nějakou zajímavou stavbu ze současnosti? Dokážeš popsat proč? 

(Stavba nemusí být z tvého okolí, z naší republiky.) 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 3:  

Prohlédni si web firmy SKR stav, s.r.o. www.skrstav.cz.  

Zjisti: 

• na které oblasti se firma zaměřuje, 

• které služby firma poskytuje, 

• které projekty realizovala ve Slavkově u Brna. 

Stavby jsou součástí našeho života a 

to, co se nyní postaví, možná spatří i 

další generace.  

Stavebnictví zahrnuje mnoho oborů, 

které se zabývají realizací a 

přípravou v oblasti provádění staveb. 
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Úkol č. 4: 

Technik ve stavebnictví může pracovat na různých pozicích. Prohlédni si následující inzeráty.  

Pokus se sestavit inzerát, který bude hledat 

projektanta rodinných domů s částečným 

dozorem nad stavbou.  

Oblasti Služby 

  

  

  

  

Realizované projekty ve Slavkově u Brna: 

Projektant dopravních staveb 

Co Vás na této pozici čeká? 

• Zpracování projektové dokumentace dle projektů pro různé 

zákazníky (komunikace, parkoviště, parkovací domy, nádraží),   

• spolupráce s technology a dalšími profesemi, jejichž 

požadavky se zpracovávají do projektu /voda, plyn, elektřina/, 

• zpracování technických podkladů pro obchodní poptávky, 

nabídky a cenové kalkulace, 

• komunikace se zákazníky, obcemi, dalšími institucemi, 

• práce v terénu, zaměřování, aj. 

Stavbyvedoucí 

Co Vás na této pozici čeká? 

• Samostatné vedení svěřených projektů; 

• příprava časového harmonogramu práce; 

• kontrola a specifikace materiálu pro objednání; 

• plánování dopravy a mechanizace; 

• ekonomické vedení stavby; 

• vedení stavebního deníku a kontrola deníků 

dodavatelů; 

• zodpovědnost za dodržování technologických postupů, 

stavebních norem, BOZP, PO a ochrany životního 

prostředí, termíny, kvalitu. 

Projektant rodinných domů s dozorem stavby 

Co Vás na této pozici čeká? 
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Úkol č. 5:  

Najdi stavební firmy v oblasti 50 km od tvého bydliště, které se věnují jednotlivým stavebním 

oborům (kromě firmy SKR stav.) 

Název firmy Místo Poskytované služby 

  Výstavba rodinných domů 

  Zateplování budov 

  Stavba bazénů a wellness 

  Opravy chodníků 

 

 

Úkol č. 6: 

Zajímá tě obor?  

Podívej se na web studijního oboru stavebnictví Střední odborné školy a středního odborného 

učiliště Vyškov -  sos-vyskov.cz 

Najdi další školy Jihomoravského kraje, které umožní toto vzdělávání.  

Stavební technik  

Pro práci v tomto oboru je vhodné střední vzdělání s maturitou. Stavební technik se uplatní zejména 

v realizaci přípravy staveb, investic, projektování staveb případně jako stavbyvedoucí. Své znalosti 

může dále rozšířit studiem na vysoké škole, především technického směru. Absolvent studijního oboru 

ovládá čtení a kreslení základních stavebních výkresů, používá odborné termíny, dokáže pracovat 

s technickými podklady, zná vlastnosti různých stavebních hmot a materiálů, které dokáže aplikovat 

v praxi, dokáže sestavit rozpočet/kalkulaci jednotlivých stavebních prací.  

Pro výběr tohoto povolání jsou klíčové výsledky z matematiky a fyziky na základní škole, které budou 

na střední škole dále prohlubovány. 

 

 

 


