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A. ZADÁNÍ 
 
Úkolem je zobrazení částí půdorysů a svislého řezu stavebním objektem. Výstupem cvičení 
bude výkres provedený tužkou na rýsovací karton formátu A3. Rozmístění kreseb je patrné z 
obrazové přílohy zadání. 
Zadaná je část svislého řezu čtyřpodlažní budovy a částečné půdorysy s dílčími kótami a 
popisy. 
Okna - v každém podlaží bude zobrazen jiný druh okna. V tabulce jsou specifikovány jejich 
rozměry, typ výplně, ostění, parapet, nadpraží a druh překladu. 
 
1. Nadzemní podlaží - obvodová stěna je zadaná z keramických tvárnic, tloušťka stěny 400 
mm. Světlá výška podlaží je 2600 mm. 
 
2. Nadzemní podlaží - obvodová stěna je zadaná z tvárnic z lehčeného betonu, tloušťka stěny 
365 mm. Světlá výška podlaží je 2650 mm. 
 
3. Nadzemní podlaží - obvodová stěna je zadaná z keramických tvárnic, tloušťka stěny je 365 
mm. Světlá výška podlaží je 2650 mm. 
 
Výkres bude opatřen zjednodušeným popisovým polem, přizpůsobenému formátu 
vyhotoveného výkres. 
  



Zadání a jeho rozmístění na formát A3 

 

 
  



Zadání tabulky oken 
(rozměry tabulky jsou uvedeny v milimetrech) 

 

  
 



Zadání půdorysů 
 

 
  

 



Zadání svislého řezu 
 

 
  

 



B. ŘEŠENÍ ZADANÉHO PŘÍKLADU 
 
Nejprve se provede rozvržení plochy výkresu dle zadání. 
 
VYHOTOVENÍ PŮDORYSŮ 

 Vykreslení obrysů zdí tlustou čarou. 

 Vykreslení výplní otvorů a uložení překladu tlustou čarou. 

 Vykreslení sklopených průřezů překladů tenkou čarou - v 1.NP a 2.NP jsou překlady z 
typových výrobků - nutné vyhledat výšku překladu, ve 3.NP je výška překladu zadaná ve 
svislém řezu. 

 Provedení kót a odkazů tenkou čarou. 

 Doplnění chybějících čísel ke kótám ze zadání, provedení výškové kóty spodní hrany překladu 
a odkazy s bublinou k okenní výplni a překladu. 

 Vyšrafování zdiva. 

 Vytažení příslušných konstrukcí velmi tlustou čarou. 
 

VYHOTOVENÍ SVISLÉHO ŘEZU 
 Vykreslení obrysů zdí, stropů a překladů tlustou čárou. 

 Vykreslení výplní otvorů tlustou čárou. 

 Provedení kót tenkou čárou. 

 Doplnění chybějících čísel ke kótám ze zadání. 

 Vyšrafování konstrukcí dle zadání. 

 Vytažení příslušných konstrukcí velmi tlustou čárou. 
 

VYHOTOVENÍ TABULKY 
 Vykreslení obrysu tabulky o rozměrech 20 x 6 cm, čtyř sloupců a sedmi řádků dle rozměrů v 

zadání tlustou čárou. 

 Provedení pomocných linek pro písmo velikosti 5 mm,  3 mm v řádku pro překlady. 

 Vyplnění tabulky normalizovaným písmem dle zadání. 
  



Řešení půdorysů 

 
  

 



Řešení svislého řezu 
 

 
  

 



POUŽITÉ OBRÁZKY: 
Obrázky jsou z vlastního archivu autora. 


