
ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAV VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH 
PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ V MĚŘÍTKU 1 : 100 A 1 : 50 
1.Kreslení svislých konstrukcí: 
Půdorys- 
       -      Pro zobrazení a kótování  svislých stěn, pilířů a sloupů, které protíná zobrazovací rovina nebo jsou               
               v pohledu platí zásady zobrazování probrané ve cvičení č. 1.                    
       -      Stěna, která nedosahuje ke stropu: její obrys se zobrazí tlustou plnou čarou. Kóta udávající výšku této                                        
               příčky od povrchu podlahy   se připíše v mm do kulaté závorky                                                                  

               (Obrázek 1).       
 

- Stěna, která neprobíhá až k podlaze: její obrys se kreslí  tlustou čerchovanou čarou. 
 

Svislý řez- 
       -      Pro zobrazení a kótování  svislých stěn, které protíná zobrazovací rovina nebo jsou  v pohledu         

       platí zásady zobrazování probrané ve cvičení č. 1.  
- Sloupy (pilíře) se zobrazují pouze v pohledu (řezová rovina je neprotíná). 

 
2. Kreslení povrchových úprav:             
Povrchové úpravy jako omítky, malby, nátěry apod. se v půdorysech a svislých řezech nezobrazují, uvádějí se 
v popisové části. 
V půdorysech (Obrázek 2 a-d).  a svislých řezech (Obrázek 2e) se zobrazují obklady jednou velmi tlustou 
čerchovanou čarou  nezávisle na počtu vrstev. 

                           Obrázek 2. 
Kótování: 

- Půdorysný rozměr obkladu se kótuje délkovými kótami (Obrázek 2a) a 2d)). 
- U obkladu, který nedosahuje ke stropní konstrukci a začíná u podlahy se výška obkladu uvede kótou 

psanou do okrouhlých závorek, která se připíše k jeho zobrazení (Obrázek 2b) nebo pod kótovací čáru 
(Obrázek  2d). 

- U obkladu, který nezačíná u podlahy, určují kóty v závorkách výšku obkladu (na prvním místě) a 
vzdálenost mezi úrovní hotové podlahy a dolní hranou obkladu (Obrázek 2c)). 

- Druh obkladu se označí odkazem. 
V pohledu na obloženou svislou konstrukci (vnitřní i vnější) se obrys obkladu, popř. rozhraní mezi různými 
druhy obkladu kreslí tlustou plnou čarou a plochy obkladu se označí odkazem. 
 
3. kreslení komínových a ventilačních průduchů : 
Komínové průduchy, větrací průduchy  se kreslí v půdorysu obrysem schematickými značkami (komínové 
průduchy se nerozlišují dle druhu spalin) podle Obrázku 3 a)průduch, b)sopouch, c) zaústění větracích průduchů, 
d) vybírací, vymetací a čistící otvory. 

          



Komínové, větrací průduchy  a jejich polohové umístění ve stěně či vzhledem k jiným svislým konstrukcím se 
v půdorysu kótují podle Obrázku 4a) - 4c). Kótování otvorů zaústěných do průduchu (sopouchy, zaústění 
větracích průduchů, vybírací, vymetací a čistící otvory) na Obrázku 4 d). 
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Obrázek 4.           a)                                        b)                              d)  
 
4. Kreslení stropů: 
Nosné stropní konstrukce se zobrazují v konstrukčních výkresech – výkresu tvaru (monolitická konstrukce) a 
výkresu skladby (montované konstrukce). Ve stavebních výkresech se konstrukce stropu  v půdorysu 
zobrazovaného podlaží zobrazují podle zásad zobrazování konstrukcí nad řezovou rovinou a podle potřeby i 
sklopenými průřezy vkreslenými do půdorysu. V půdorysu podlaží se konstrukce stropu  kreslí zpravidla jen na 
části půdorysu  viz. Obrázek 5 : 

- osy nosníků, trámů, průvlaků apod. – tenkou čerchovanou čarou (Obrázek 5 a), 
- zdola neviditelné (zakryté) obrysy (styky) plošných vodorovných stropních prvků (panely apod.) – 

tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami (Obrázek 5 b), 
- zdola viditelné obrysy konstrukcí stropu s nerovným podhledem (žebra, trámy, průvlaky apod.) - tlustou 

čerchovanou čarou (Obrázek 5 c), 
- sklopené průřezy se kreslí tenkou čarou, hmoty se nevyznačují. 

 
 

 
       
Obrázek 5. 
 
 
Řezová rovina svislého řezu stropem se nesmí vést tak, aby trám, nosník, průvlak apod. byl zobrazen 
v  podélném řezu. 
 
5. Kreslení podlah: 
V půdorysu podlaží se u konstrukcí podlah kreslí: 

- změna úrovně podlahy (Obrázek 6 a), dilatační spáry v podlaze i konstrukci stropu viditelné v pohledu                              



shora (Obrázek 6 b)  -  tlustou plnou čarou 
- dilatační spáry v podlaze zakryté jinou konstrukcí ( Obrázek 6 c) – tlustou čárkovanou čarou 
-      průnik rovin sklonité podlahy  ( Obrázek 6 d)  – tlustou plnou čarou, s vyznačením sklonu šipkou 
-      rozhraní různých druhů nášlapné vrstvy podlahy v jedné místnosti – tlustou plnou čarou. 

 
 
 
                                           
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
     Obrázek 6. 
 
 
                                                                     d)              
 
 
6. Kreslení výplní otvorů 
6.1 Kreslení oken: 
V půdorysu se obrys ostění okenního otvoru zobrazuje v řezu a kreslí se velmi tlustou plnou čarou či dle zásad  
ze  cvičení č.1. Obrys parapetu okenního otvoru se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou plnou čarou. 
Konstrukce  výplně otvoru zobrazená v půdorysu se kreslí schematicky podle Obrázku 7 tlustou plnou čarou 
(konstrukce okna, např. jednoduchá, zdvojená, dvojitá se graficky nerozlišuje (příklad kreslení okna v rovném 
ostění viz. Obrázek7 a) a b), v zalomeném ostění viz. Obrázek 7 c). 

  a)                                                            b)                                      c)                                                                                     
 Obrázek 7. 
 
Ve svislém řezu se obrys překladu a parapetu okenního otvoru zobrazuje v řezu a kreslí  se velmi tlustou plnou 
čarou či dle zásad  ze  cvičení č.2. Obrys ostění okenního otvoru se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou plnou 
čarou. Konstrukce výplně otvoru zobrazená ve svislém řezu se kreslí shodně jako v půdorysu. 
 



Okna se v půdorysu kótují koordinačními rozměry na kótovací čáře, šířka okna se uvádí nad kótovací čárou, 
výška okna pod kótovací čárou. Výška parapetu od úrovně povrchu podlahy se uvede v okrouhlých závorkách za 
výšku okna ( Obrázek 7). 
V půdorysu se druh konstrukce okna, úprava parapetu (vnitřní i vnější) popř. i konstrukce překladu označí 
odkazem. 
 
Tvar průřezu nadokenního překladu lze do půdorysu okenního otvoru vkreslit jako sklopený průřez orientovaný 
ve směru pohledu na výkres. Průřez se kreslí tenkou plnou čarou, materiály se zpravidla neoznačují. Průřez se 
doplní délkovými, popř. i výškovými kótami. Uložení nadokenního překladu se v půdorysu zobrazí jako skrytá 
hrana nad rovinou řezu (tlustá dvoučerchovaná čára). 
 
V pohledech se způsob otvírání okenních křídel označuje podle Tabulky 1. Křídla otvíratelná ven z místnosti se 
označí tenkými plnými čarami, křídla otvíratelná dovnitř místnosti se označí tenkými čárkovanými čarami 
 
                              

 
                                                   
 
    TABULKA 1 – Způsob otevírání oken v pohledech 
 
 
6.2Kreslení dveří a vrat 
V půdorysu se otvor dveří či vrat zobrazuje v řezu a kreslí se velmi tlustou plnou čarou či dle zásad  ze  cvičení 
č.2. Konstrukce výplně otvoru zobrazená v půdorysu a způsob otvírání jejich křídel se kreslí podle Tabulky 2 
tlustou plnou čarou. Zárubeň se kreslí podle typu tlustou plnou čarou ( Obrázek 8):  

a) zárubeň ocelová lisovaná a dřevěná fošnová (obvykle pro vnitřní dveře) 
b) ocelová úhelníková (pro pomocné místnosti, průmyslové provozy apod.) 
c) dřevěná rámová  (zpravidla pro vchodové či kývavé dveře) d) dtto v zalomeném ostění 

Uvedené rozměry zárubní jsou orientační a ve výkresech se nekótují. 
 
 
 

 
 
Obrázek 8. 
 
Obrys prahu a dorazu dveří u podlahy se zobrazuje v pohledu a kreslí tlustou plnou čarou ( Obrázek 9 ). 
 



Ve svislém řezu se obrys nadpraží zobrazuje v řezu a kreslí se velmi tlustou plnou čarou či dle zásad  ze cvičení 
č. 1. Obrys ostění  otvoru se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou plnou čarou. . Konstrukce výplně otvoru 
zobrazená ve svislém řezu se kreslí shodně jako v půdorysu (vč. zárubně). Práh a křídla dveří se v řezu nekreslí. 
 

 
 
Rozměry dveří se kótují:  

- jmenovitými rozměry (nejčastěji „světlé“  rozměry zárubně), které se píší k ose dveří, 
- koordinačními (skladebnými ) rozměry dveřního otvoru ve zdi, píší se ke kótovací čáře. 

Šířky se uvádějí nad osou nebo kótovací čárou, výšky pod ní. 
Poloha dveří se kótuje s ohledem na technologii osazování zárubně ( zda se zárubeň osazuje před vyzděním 
příčky Obr. 9 a) nebo až po vyzdění zdi či příčky Obr. 9 b) a c) ). 
 
Označování dveří se provádí na ose dveří, odkaz ve specifikaci ( výpisu) řeší druh a úpravu dveří. Při označování 
je třeba rozlišit dveře pravé a levé. 
Příklady zakreslování oken a dveří  na Obrázku 10 a 11 
 

 
TABULKA 2- Kreslení způsobu 
otevírání křídel dveří a vrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



7. Kreslení stavebních úprav ( prostupy, výklenky a drážky) 
Tyto stavební úpravy, se zobrazují v půdorysech jednotlivých podlaží , svislých řezech a pohledech. Způsob 
zobrazení uveden v Tabulce 3. 
 

 
 
TABULKA 3 – Způsob zobrazení prostupů, výklenků  a drážek 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 


