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ZOBRAZOVÁNÍ OKEN
A. NÁZVOSLOVÍ
A. 1 Okenní otvor

Ostění – postranní plocha otvoru
Parapet – spodní plocha okenního otvoru
Nadpraží – horní plocha otvoru
Nadpraží otvorů:
 rovné

 1 x zalomené

 2 x zalomené

Ostění otvorů:
 rovné

 1 x zalomené

 2 x zalomené

Parapet otvorů:
 lícovaný

 odsazený

A/2 Výplně okenního otvoru
 jednoduché
 zdvojené
 dvojité

Obr. 1 Okno zdvojené
(dvojitě zasklené)

Obr. 2 Okno dvojité

B. KRESLENÍ OKEN
B/1 Kreslení oken v půdorysu
 Obrys ostění se v půdorysu zobrazuje v řezu a kreslí se velmi tlustou čarou.
 Obrys parapetu okenního otvoru se zobrazuje v pohledu shora a kreslí se tlustou
čarou.
 Obrys nadpraží a jeho zalomení se kreslí tlustou čerchovanou čarou (pokud je nekryje
žádná jiná hrana).
 Uložení překladů se kreslí tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami.
 Výplně okenních otvorů se kreslí podle následujícího obrázku tlustou souvislou čarou.

Odvození půdorysu okna s rovným ostěním i nadpražím

a) s lícovaným parapetem

b) s odsazeným parapetem
Půdorys se může doplnit sklopeným průřezem překladu, který se sklápí ve směru pohledu na
výkres. Sklopený průřez překladu se obvykle zakresluje pro objasnění jeho konstrukce.
Zakresluje se tlustou souvislou čarou.

B/2 Kreslení oken ve svislém řezu
 Obrys nadpraží a parapetu se zobrazuje v řezu a kreslí se velmi tlustou souvislou
čarou.
 Obrys ostění okenního otvoru se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou souvislou
čarou.
 Výplně okenních otvorů se kreslí stejně jako v půdorysu.

Odvození svislého řezu okna s rovným ostěním i nadpražím

a) s lícovaným parapetem

b) s odsazeným parapetem

B/3 Kreslení oken v pohledu
V pohledu na okno z exteriéru se zobrazuje otevírání okenních křídel symbolem ve tvaru V.
Otevřená část symbolu V je orientována k závěsům křídla, tzn. na stranu osy otáčení křídla.
Symbol V se v případě otevírání křídla dovnitř kreslí čárkovanou tenkou čarou, v případě
otevírání křídla ven souvislou tenkou čarou.

C. KÓTOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ OKEN
Kótuje se koordinační (skladebný) rozměr otvoru. Nad kótovací čáru se píše šířka okna, pod
kótovací čáru se píše výška okna a do oblých závorek se udává výška parapetu od podlahy.
Sklopený průřez se opatří výškovou kótou.
Pro označení oken se používá odkazová čára s bublinou, ve které se uvádějí arabská čísla,
velká písmena latinské abecedy nebo kombinace obojího. Stejné výrobky se označují stejnou
značkou.

Kótování a označování oken
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