
Orientace v základní stavební výkresové dokumentaci, související s  činností
zprostředkovatele v oblasti realit

Stavební výkresy 

Stavební	  vý	kres slouž� í	  k pr�eda	va	ní	  informací	  meži jednotlivý	mi u	 c�astní	ký stavbý - projektant,

architekt,  žhotovitel  stavbý,  technický	  dohled,  ža	 stupci  stavební	ho  u	 r�adu,  hasic�i  aj.  Vý	kres

kreslený	  ve vhodne�  žvolene	m me�r�í	tku a obsahuje vs�echný informace nutne	  pro vý	robu konkre	 tní	

souc�a	 sti, stroje, realižaci stavbý apod. Použ� í	va	  se žjednodus�ova	ní	,  žvla	 s�tní	ch sýmbolu! , žnac�ek a

podobne� , což�  si výnutilo normaližaci hlavní	ch ža	 sad kreslení	 vý	kresu!  –sta	 tní	 normý. 

Technická normalizace 

Pro vs�echný uc�astní	ký jsou ža	važna	  a musí	 se dodrž�ovat – uniformita vý	kresu! . Proto se ves�kere	

stavební	 vý	kresý se žhotovují	  podle pr�edem daný	ch pravidel. Souhrn te�chto pravidel se nažý	va	

technicka	  norma.  Disciplí	ne� ,  ktera	  se  žabý	va	  tvorbou,  dodrž�ova	ní	m  a  vža	 jemný	m slaďova	ní	m

technický	ch norem se r�í	ka	  technicka	  normaližace. 

Druhy výkresů 

Vý	kresova	  c�a	 st  dokumentace obsahuje graficke	  žna	 žorne�ní	  vs�ech konstrukc�ní	  c�a	 stí	  stavbý tak,

abý ž dokumentace býlý žr�ejme	  jejich tvarý, druhý a objemý, rožme�rý, technicka	  r�es�ení	 nosný	ch i

nenosný	ch c�a	 stí	,  vžhled objektu žvenc�í	,  orientace ke sve�tový	m strana	m, umí	ste�ní	  na požemku

apod. 

Vý	kresova	  c�a	 st dokumentace požemní	ch staveb obsahuje vý	kresý: 

 situa situa

ní	 vý	kres, 

 vý	kres u	 pravý tere	nu,  situa

 vý	kres vý	kopo a ža	klado,  situa

 podorýsý jednotlivý	ch podla~í	,  situa

 vý	kresý stropo,  situa

 svisle	  Yežý,  situa
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 technicke	  pohledý,  situa

 vý	kres krovu nebo važní	kove	  konstrukce. situa

Stavební půdorys 

Pu! dorýs  podlaž� í	  žobražuje  vnitr�ní	  prostorý  objektu,  jejich  tvar  a  velikost,  a  to  vc�.  rožmí	ste�ní	

nosný	ch  a  nenosný	ch  svislý	ch  konstrukcí	,  umí	ste�ní	  otvoru!  a  schodis�ť.  Pro  jeho  žobražení	

použ� ijeme tžv. mýs�lenou vodorovnou rovinu (r�ež), kterou se objekt „rožr�í	žne“ a horní	 c�a	 st nad

r�ežem se odmýslí	.  Hraný „r�ežane	“ touto rovinou se žobraží	  na vý	krese pu! dorýsu tlustou plnou

c�arou.  Hraný viditelne	  pod rovinou r�ežu se kreslí	  tenkou plnou c�a	 rou.  Hraný te�ch konstrukcí	,

ktere	  jsou souc�a	 stí	  te	hož�  podlaž� í	,  ale nacha	 žejí	  se nad mýs�lenou rovinou r�ežu, se do pu! dorýsu

žakreslují	 take	 , ale jiný	m druhem c�a	 rý (tenka	  c�erchovana	  se dve�mi tec�kami). 

Dosede� l, 1995, Č4 í	tanka vý	kresu!  ve stavebnictví	. 

Tato mýs�lena	  rovina je žpravidla vedena ve vý	s�ce 1/3 podlaž� í	  (cca 1 m nad podlahou) tak, abý

býla vedena vs�emi okný a dver�mi.

Stavební půdorys 

Pu! dorýs  podlaž� í	  žobražuje  vnitr�ní	  prostorý  objektu,  jejich  tvar  a  velikost,  a  to  vc�.  rožmí	ste�ní	

nosný	ch  a  nenosný	ch  svislý	ch  konstrukcí	,  umí	ste�ní	  otvoru!  a  schodis�ť.  Pro  jeho  žobražení	

použ� ijeme tžv. mýs�lenou vodorovnou rovinu (r�ež), kterou se objekt „rožr�í	žne“ a horní	 c�a	 st nad

r�ežem se odmýslí	.  Hraný „r�ežane	“ touto rovinou se žobraží	  na vý	krese pu! dorýsu tlustou plnou

c�arou.  Hraný viditelne	  pod rovinou r�ežu se kreslí	  tenkou plnou c�a	 rou.  Hraný te�ch konstrukcí	,

ktere	  jsou souc�a	 stí	  te	hož�  podlaž� í	,  ale nacha	 žejí	  se nad mýs�lenou rovinou r�ežu, se do pu! dorýsu

žakreslují	 take	 , ale jiný	m druhem c�a	 rý (tenka	  c�erchovana	  se dve�mi tec�kami). 

Dosede� l, 1995, Č4 í	tanka vý	kresu!  ve stavebnictví	. 

Tato mýs�lena	  rovina je žpravidla vedena ve vý	s�ce 1/3 podlaž� í	  (cca 1 m nad podlahou) tak, abý

býla vedena vs�emi okný a dver�mi.
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Svislý řez 
Svislý	  r�ež žobražuje konstrukc�ní	 c�a	 sti objektu ve svisle	m sme�ru a výplý	vají	 ž ne� j vý	s�ký a tlous�ťký

konstrukcí	, poloha vodorovný	ch konstrukcí	  (stropu! ), vý	s�ký komí	nu! ,  vý	s�kove	  r�es�ení	  schodis�te�  a

otvoru!  ve svislý	ch konstrukcí	ch (okna, dver�e). Pro žobražení	 svislý	  r�ež jako u pu! dorýsu se použ� ije

take	  mýs�lena	  rovina,  ale  svisla	 .  Pr�i  pohledu  dovnitr�  budový  pr�ed  sebou  ope� t  vidí	me  hraný

„r�ežaný	ch“ konstrukcí	  (tlusta	  plna	  c�a	 ra) a viditelne	  hraný konstrukcí	  (tenka	  plna	  c�a	 ra).  Hraný

konstrukcí	 neviditelne	  pr�ed rovinou r�ežu, se do vý	kresu!  svislý	ch r�ežu!  nežakreslují	. 

Dosede� l, 1995, Č4 í	tanka vý	kresu!  ve stavebnictví	. 

Tato mýs�lena	  svisla	  rovina ma	  co do její	  polohý takte	ž�  svoje pravidla a vede se žpravidla te�mi

nejslož� ite� js� í	mi  mí	stý  budový  (schodis�te�m,  otvorý  ve  svislý	ch  konstrukcí	ch).  Týto  roviný  se

žpravidla prova	de� jí	 dve� , kolmo na sebe, takž�e se výhotovují	 pro objekt r�ežý dva - pr�í	c�ný	  a pode	 lný	

r�ež ožnac�ovane	  pí	smen, napr�. svislý	  r�ež A-A a svislý	  r�ež B-B.

3



 

Pohled

Pohledý (tžv. technicke	) se žobražují	  jako boc�ní	  pohled na fasa	dý objektu že vs�ech stran, vž�dý

kolmo k fasa	de�  (na	 rýsý). Zobražují	 se na nich vs�echný hraný viditelne	  na fasa	da	 ch, c�ili nejen hran,

oken, dver�í	, str�ech a komí	nu! , ale take	  hraný vý	klenku!  c�i vý	c�ne� lku! , balkonu! , rožhraní	 viditelný	ch

spa	 r c�i barevný	ch c�lene�ní	 fasa	d. 

Dosede� l, 1995, Č4 í	tanka stavební	ch vý	kresu! .
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Formát výkresů 

Pro  stanovova	ní	  tžv.  forma	 tu!  vý	kresu!  je  ža	kladem  obde	 lní	kový	  vý	kresový	  list  o  plos�e  1m2  .

Forma	 tem vý	kresu!  jsou dohodnute	  rožme�rý s pevne�  stanovený	m pome�rem stran.  Pome�r  jeho

stran výcha	 ží	 ž tžv. žlate	ho r�ežu, což�  je obde	 lní	k s pome�rem stran 1:√2. 

Te�mto parametru! m odpoví	da	  tžv. ža	kladní	  forma	 t A0 (c�ti A nula) o rožme�ru 841 x 1189 mm.

Forma	 tova	  r�ada vý	kresový	ch listu!  ožnac�ovana	  pí	smenem „A“ je pak pro dals� í	 forma	 tý c�í	slovana	

tak,  ž�e  kaž�dý	  dals� í	  forma	 t  je  polovinou forma	 tu pr�edchoží	ho,  tžn.,  ž�e  rožpu! lení	m forma	 tu A0

vžniknou dva listý forma	 tu 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 (be�ž�ný	  kancela	 r�ský	  papí	r) je 210 x 297 mm. Kaž�dý	  vý	kres je pak

skla	da	n do velikosti forma	 tu A4 tak, abý po slož�ení	 vý	kresu býl pravý	  dolní	 roh vý	kresu, kde se

nacha	ží	 popisový	  ra	mec vý	kresu s identifikací	 vý	kresu a jeho popisem (samotne	  dokumentace a

projektovane	  stavbý) na c�elní	 strane� . 

Kissova	 , 2000, Odborne	  kreslení	 I.
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Pra	ve�  u  vý	kresu!  žateplení	  je  velmi  du! lež� ite	  a  neopominutelne	  barevne	  pojedna	ní	  fasa	dý  s

uvedení	m  popisu!  te�chto  grafický	ch  r�es�ení	.  Pohledý  se  pojmenova	vají	  podle  sme�ru  pohledu  s

ohledem na sve� tove	  straný, tžn. Pohled severní	, vý	chodní	, již�ní	 a ža	padní	.

Jeli  objekt  s  ohledem  ke  sve�tový	m  strana	m  pootoc�ený	,  tak  jako  pohled  severový	chodní	

jihový	chodní	, jihoža	padní	 a severoža	padní	. Pro na	 žev pohledu platí	, ž�e sve�tova	  strana v na	 žvu je

ta, kam fasa	da sme�ruje, c�ili napr�. Na severní	m pohledu je ta fasa	da, ktera	  sme�r�uje k severu.

Měřítka 

Me�r�í	tko  (M)  je  pome�r  meži  rožme�rý  pr�edme�tu  na  vý	krese  a  rožme�rý  skutec�ne	ho  pr�edme�tu.

Me�r�í	tko  1:1  žnamena	 ,  ž�e  pr�edme�t  je  kreslen  v  jeho  skutec�ne	  velikosti.  Ve  stavebnictví	  se  na

vý	kresech  použ� í	vají	  me�r�í	tka  žmens�ení	  (velke	  pr�edme�tý  jsou  na  vý	krese  žmens�ený).  Napr�.  ve

strojí	renství	  c�i  elektrotechnice  se použ� í	vají	  me�r�í	tka  žve�ts�ení	  (male	  pr�edme�tý  jsou na vý	krese

žve�ts�ený). Použ� í	vana	  (doporuc�ena	  me�r�í	tka):

Me�r�í	tko vý	kresu se takte	ž�  na vý	krese žapisuje do pr�í	slus�ne	  kolonký popisove	ho pole (rohove	ho

raží	tka),  ktere	  se  umí	sťuje  do  dolní	ho  prave	ho  rohu  vý	kresu.  Jsou  li  ne�ktere	  c�a	 sti  vý	kresu

kreslený  v  jine	m  me�r�í	tku,  napr�.  souc�a	 stí	  vý	kresu  kreslene	m  v  me�r�í	tku  1:50  je  i  žobražení	

podrobnosti  (detailu)  kreslene	m  v  me�r�í	tku  napr�.  1:10,  na  vý	krese  se  u  tohoto  detailu  i  v

popisove	m poli (pod hlavní	m me�r�í	tkem) uvede i toto dals� í	 me�r�í	tko. Pro žobražova	ní	 staveb se na

vý	kresech použ� í	vají	 tato me�r�í	tka:

Druhy čar 

Na stavební	ch vý	kresech se standardne�  žobražuje c�arami, uvedený	mi v tabulce. Tlous�ťký c�ar k

sobe�  jsou v pome�rech 1 : 2 : 4. Č4 í	m je kresba drobne� js� í	, tí	m tenc�í	 sada se použ� ije. V jedne	  kresbe�

se smí	 použ� í	t použe jedna sada tlous�ťek.
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Kótování 

Pro žna	 žorne�ní	 velikosti a polohý konstrukcí	 se ve vý	kresech použ� í	va	  tžv. ko	 tova	ní	. Ko	 ta je c�í	slo,

ktere	  uda	va	  skutec�nou velikost pr�edme�tu na vý	krese bež ohledu na me�r�í	tko, ve ktere	m je vý	kres

výpracova	n. 

Ve stavebnictví	 se ko	 tují	:

 de	 lkove	  rožmrý v milimetrech (napY. 3350 mm) a  situa

 vý	akove	  ko	 tý nežaokrouhlen v metrech (napY. 3,350 m). U hodnot ko	 t na vý	krese se pak ji~ situa

jednotký (mm i m) neuva	djí	.
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Značení hmot 

Pro žna	 žorne�ní	 druhu materia	 lu, že který	ch jsou konstrukce navrž�ený, slouž� í	 tžv. graficke	  žnac�ení	

hmot. Prova	dí	 se v ra	mci pu! dorýsu!  c�i svislý	ch r�ežu!  tžv. s�rafova	ní	m te�ch „r�ežaný	ch“ ploch, ktere	

vžniklý mýs�lenou (vodorovnou c�i svislou) rovinou pu! dorýsu c�i svisle	ho r�ežu.

Ve vý	kresech stavební	ch u	 prav (napr�. i u vý	kresu!  pro dodatec�ne	  žateplova	ní	 budov) se sta	vají	cí	

konstrukce kreslí	 (ponecha	vají	) c�ernou barvou, nove�  navrhovane	  konstrukce a prvký se žakreslují	

c�ervene�  a pr�í	padne	  bourane	  (odstran� ovane	) konstrukce a prvký pak barvou ž� lutou. 

Kissova	 , 2000, Odborne	  kreslení	 I.
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