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9. ZOBRAZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VE VÝKRESU praktický příklad
A. ZADÁNÍ
Úkolem je vyhotovit půdorys, svislý řez A - A, svislý řez B - B a pohled v měřítku
1 : 50. Při vykreslování je nutné plně respektovat zásady používání druhů čar,
označování hmot a kótování .
Půdorys - bude vynesen dle zadání, včetně vyznačení vedení svislých řezů A - A
a B - B.
Svislý řez A - A - bude vynesen dle zadání.
Svislý řez B - B - bude odvozen ze zadání při respektování jeho vedení
(znázornění) v půdorysu
Pohled - bude odvozen jako zobrazení z dolní strany půdorysu.
Kresby budou umístěné na výkresu dle zadání (svislý řez A - A pod půdorysem
a pohled pod svislým řezem B - B).
K provedení výkresu bude použita tužka (pro základní vynesení) a popisovače
(pro finální kresbu - včetně respektování druhů čar).
Výkres bude opatřen zjednodušeným popisovým polem, přizpůsobenému
formátu vyhotoveného výkres.

ZADÁNÍ

B. ŘEŠENÍ ZADANÉHO PŘÍKLADU
VYHOTOVENÍ PŮDORYSU







Vynesení konstrukcí stavebního objektu tenkými čarami dle zadání při respektování měřítka.
Aplikace správného druhu čar dle významu - souvislé, čerchované aj.
Okótování kresby - vzdálenosti od objektu a vzájemné odstupy, délky vynášecích čar a
hraničících úseček, využití pomocných linek, aplikace technického písma, uvedení výškové
úrovně podlahové plochy.
Specifikace materiálu konstrukcí v řezu prostřednictvím šrafury - označování stavebních hmot
Vyznačení myšlených ploch svislých řezů a jejich popis.
Zvýraznění hran u řezaných ploch - v závěru finální úpravy popisovači.

VYHOTOVENÍ SVISLÉHO ŘEZU A - A





Vynesení konstrukcí stavebního objektu tenkými čarami dle zadání při respektování měřítka.
Okótování kresby - vzdálenosti od objektu a vzájemné odstupy, délky vynášecích čar a
hraničících úseček, využití pomocných linek, aplikace technického písma, uvedení výškových
kót charakteristických úrovní.
Specifikace materiálu konstrukcí v řezu prostřednictvím šrafury - označování stavebních hmot
Zvýraznění hran u řezaných ploch - v závěru finální úpravy popisovači.

VYHOTOVENÍ SVISLÉHO ŘEZU B - B





Odvození obrazu svislého řezu na základě vyznačeného vedení v půdorysu zadání - vynesení
konstrukcí stavebního objektu tenkými čarami při respektování měřítka.
Okótování kresby - vzdálenosti od objektu a vzájemné odstupy, délky vynášecích čar a
hraničících úseček, využití pomocných linek, aplikace technického písma, uvedení výškových
kót charakteristických úrovní.
Specifikace materiálu konstrukcí v řezu prostřednictvím šrafury - označování stavebních hmot
Zvýraznění hran u řezaných ploch - v závěru finální úpravy popisovači.

VYHOTOVENÍ POHLEDU




Odvození obrazu pohledu na stavební objekt - vynesení konstrukcí viditelných z dolní strany
půdorysu tenkými čarami při respektování měřítka.
Okótování kresby výškovými kótami charakteristických úrovní.
Zvýraznění viditelných hran - v závěru finální úpravy popisovači.

ŘEŠENÍ ZADANÉHO PŘÍKLADU
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