Orientace v základní stavební výkresové dokumentaci, související s činností
zprostředkovatele v oblasti realit
Stavební výkresy
Stavební výkres slouží k predavaní informací meži jednotlivými ucastníký stavbý - projektant,
architekt, žhotovitel stavbý, technický dohled, žastupci stavebního uradu, hasici aj. Výkres
kreslený ve vhodne žvolenem merítku a obsahuje vsechný informace nutne pro výrobu konkretní
soucasti, stroje, realižaci stavbý apod. Používa se žjednodusovaní, žvlastních sýmbolu! , žnacek a
podobne, což si výnutilo normaližaci hlavních žasad kreslení výkresu! –statní normý.

Technická normalizace
Pro vsechný ucastníký jsou žavažna a musí se dodržovat – uniformita výkresu! . Proto se veskere
stavební výkresý se žhotovují podle predem daných pravidel. Souhrn techto pravidel se nažýva
technicka norma. Disciplíne, ktera se žabýva tvorbou, dodržovaním a vžajemným slaďovaním
technických norem se ríka technicka normaližace.
Druhy výkresů
Výkresova cast dokumentace obsahuje graficke žnažornení vsech konstrukcní castí stavbý tak,
abý ž dokumentace býlý žrejme jejich tvarý, druhý a objemý, rožmerý, technicka resení nosných i
nenosných castí, vžhled objektu žvencí, orientace ke svetovým stranam, umístení na požemku
apod.
Výkresova cast dokumentace požemních staveb obsahuje výkresý:
 situa situa
ní výkres,
 situa výkres upravý terenu,
 situa výkres výkopo a žaklado,
 situa podorýsý jednotlivých podla~í,
 situa výkresý stropo,
 situa svisle Yežý,
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 situa technicke pohledý,
 situa výkres krovu nebo važníkove konstrukce.
Stavební půdorys
Pu! dorýs podlaží žobražuje vnitrní prostorý objektu, jejich tvar a velikost, a to vc. rožmístení
nosných a nenosných svislých konstrukcí, umístení otvoru! a schodisť. Pro jeho žobražení
použijeme tžv. mýslenou vodorovnou rovinu (rež), kterou se objekt „rožrížne“ a horní cast nad
režem se odmýslí. Hraný „režane“ touto rovinou se žobraží na výkrese pu! dorýsu tlustou plnou
carou. Hraný viditelne pod rovinou režu se kreslí tenkou plnou carou. Hraný tech konstrukcí,
ktere jsou soucastí tehož podlaží, ale nachažejí se nad mýslenou rovinou režu, se do pu! dorýsu
žakreslují take, ale jiným druhem carý (tenka cerchovana se dvemi teckami).
Dosedel, 1995, Č4 ítanka výkresu! ve stavebnictví.
Tato mýslena rovina je žpravidla vedena ve výsce 1/3 podlaží (cca 1 m nad podlahou) tak, abý
býla vedena vsemi okný a dvermi.
Stavební půdorys
Pu! dorýs podlaží žobražuje vnitrní prostorý objektu, jejich tvar a velikost, a to vc. rožmístení
nosných a nenosných svislých konstrukcí, umístení otvoru! a schodisť. Pro jeho žobražení
použijeme tžv. mýslenou vodorovnou rovinu (rež), kterou se objekt „rožrížne“ a horní cast nad
režem se odmýslí. Hraný „režane“ touto rovinou se žobraží na výkrese pu! dorýsu tlustou plnou
carou. Hraný viditelne pod rovinou režu se kreslí tenkou plnou carou. Hraný tech konstrukcí,
ktere jsou soucastí tehož podlaží, ale nachažejí se nad mýslenou rovinou režu, se do pu! dorýsu
žakreslují take, ale jiným druhem carý (tenka cerchovana se dvemi teckami).
Dosedel, 1995, Č4 ítanka výkresu! ve stavebnictví.
Tato mýslena rovina je žpravidla vedena ve výsce 1/3 podlaží (cca 1 m nad podlahou) tak, abý
býla vedena vsemi okný a dvermi.
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Svislý řez
Svislý rež žobražuje konstrukcní casti objektu ve svislem smeru a výplývají ž nej výský a tlousťký
konstrukcí, poloha vodorovných konstrukcí (stropu! ), výský komínu! , výskove resení schodiste a
otvoru! ve svislých konstrukcích (okna, dvere). Pro žobražení svislý rež jako u pu! dorýsu se použije
take mýslena rovina, ale svisla. Pri pohledu dovnitr budový pred sebou opet vidíme hraný
„režaných“ konstrukcí (tlusta plna cara) a viditelne hraný konstrukcí (tenka plna cara). Hraný
konstrukcí neviditelne pred rovinou režu, se do výkresu! svislých režu! nežakreslují.
Dosedel, 1995, Č4 ítanka výkresu! ve stavebnictví.
Tato mýslena svisla rovina ma co do její polohý taktež svoje pravidla a vede se žpravidla temi
nejsložitejsími místý budový (schodistem, otvorý ve svislých konstrukcích). Týto roviný se
žpravidla provadejí dve, kolmo na sebe, takže se výhotovují pro objekt režý dva - prícný a podelný
rež ožnacovane písmen, napr. svislý rež A-A a svislý rež B-B.
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Pohled
Pohledý (tžv. technicke) se žobražují jako bocní pohled na fasadý objektu že vsech stran, vždý
kolmo k fasade (narýsý). Zobražují se na nich vsechný hraný viditelne na fasadach, cili nejen hran,
oken, dverí, strech a komínu! , ale take hraný výklenku! ci výcnelku! , balkonu! , rožhraní viditelných
spar ci barevných clenení fasad.
Dosedel, 1995, Č4 ítanka stavebních výkresu! .
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Formát výkresů
Pro stanovovaní tžv. formatu! výkresu! je žakladem obdelníkový výkresový list o plose 1m2 .
Formatem výkresu! jsou dohodnute rožmerý s pevne stanoveným pomerem stran. Pomer jeho
stran výchaží ž tžv. žlateho režu, což je obdelník s pomerem stran 1:√2.
Temto parametru! m odpovída tžv. žakladní format A0 (cti A nula) o rožmeru 841 x 1189 mm.
Formatova rada výkresových listu! ožnacovana písmenem „A“ je pak pro dalsí formatý císlovana
tak, že každý dalsí format je polovinou formatu predchožího, tžn., že rožpu! lením formatu A0
vžniknou dva listý formatu A1, atd. velikost listu A2 je 420 x 594 mm, velikost listu A3 je 297 x
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420 mm a velikost listu A4 (bežný kancelarský papír) je 210 x 297 mm. Každý výkres je pak
skladan do velikosti formatu A4 tak, abý po složení výkresu býl pravý dolní roh výkresu, kde se
nachaží popisový ramec výkresu s identifikací výkresu a jeho popisem (samotne dokumentace a
projektovane stavbý) na celní strane.
Kissova, 2000, Odborne kreslení I.
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Prave u výkresu! žateplení je velmi du! ležite a neopominutelne barevne pojednaní fasadý s
uvedením popisu! techto grafických resení. Pohledý se pojmenovavají podle smeru pohledu s
ohledem na svetove straný, tžn. Pohled severní, východní, jižní a žapadní.
Jeli objekt s ohledem ke svetovým stranam pootocený, tak jako pohled severovýchodní
jihovýchodní, jihožapadní a severožapadní. Pro nažev pohledu platí, že svetova strana v nažvu je
ta, kam fasada smeruje, cili napr. Na severním pohledu je ta fasada, ktera smeruje k severu.

Měřítka
Merítko (M) je pomer meži rožmerý predmetu na výkrese a rožmerý skutecneho predmetu.
Merítko 1:1 žnamena, že predmet je kreslen v jeho skutecne velikosti. Ve stavebnictví se na
výkresech používají merítka žmensení (velke predmetý jsou na výkrese žmensený). Napr. ve
strojírenství ci elektrotechnice se používají merítka žvetsení (male predmetý jsou na výkrese
žvetsený). Používana (doporucena merítka):
Merítko výkresu se taktež na výkrese žapisuje do príslusne kolonký popisoveho pole (rohoveho
ražítka), ktere se umísťuje do dolního praveho rohu výkresu. Jsou li nektere casti výkresu
kreslený v jinem merítku, napr. soucastí výkresu kreslenem v merítku 1:50 je i žobražení
podrobnosti (detailu) kreslenem v merítku napr. 1:10, na výkrese se u tohoto detailu i v
popisovem poli (pod hlavním merítkem) uvede i toto dalsí merítko. Pro žobražovaní staveb se na
výkresech používají tato merítka:
Druhy čar
Na stavebních výkresech se standardne žobražuje carami, uvedenými v tabulce. Tlousťký car k
sobe jsou v pomerech 1 : 2 : 4. Č4 ím je kresba drobnejsí, tím tencí sada se použije. V jedne kresbe
se smí použít použe jedna sada tlousťek.
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Kótování
Pro žnažornení velikosti a polohý konstrukcí se ve výkresech používa tžv. kotovaní. Kota je císlo,
ktere udava skutecnou velikost predmetu na výkrese bež ohledu na merítko, ve kterem je výkres
výpracovan.
Ve stavebnictví se kotují:
 situa delkove rožmrý v milimetrech (napY. 3350 mm) a
 situa výakove kotý nežaokrouhlen v metrech (napY. 3,350 m). U hodnot kot na výkrese se pak ji~
jednotký (mm i m) neuvadjí.
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Značení hmot
Pro žnažornení druhu materialu, že kterých jsou konstrukce navržený, slouží tžv. graficke žnacení
hmot. Provadí se v ramci pu! dorýsu! ci svislých režu! tžv. srafovaním tech „režaných“ ploch, ktere
vžniklý mýslenou (vodorovnou ci svislou) rovinou pu! dorýsu ci svisleho režu.
Ve výkresech stavebních uprav (napr. i u výkresu! pro dodatecne žateplovaní budov) se stavající
konstrukce kreslí (ponechavají) cernou barvou, nove navrhovane konstrukce a prvký se žakreslují
cervene a prípadne bourane (odstranovane) konstrukce a prvký pak barvou žlutou.
Kissova, 2000, Odborne kreslení I.
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