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2. ZOBRAZOVÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ - praktický
příklad vykreslování
ZADÁNÍ
Úkolem je provést:
a) celkový návrh zastropení nad daným půdorysem objektu
b) půdorys stropní konstrukce
Vyhotovení bude realizováno na 1 výkresu, který bude proveden v měřítku
1 : 50.
Součástí práce je návrh základních parametrů stropní konstrukce, která bude
tvořena ze stropních dílců (nosníků a vložek) - preference typového řešení.
Výkres by měl být ještě doplněný specifikací stropních prvků.
Při provádění je nutné respektovat zásady zobrazení podle ČSN - druhy čar,
grafické značky, okótování aj. K provedení výkresů bude použita tužka (popř.
popisovače). Výkres budou opatřen popisovým polem.

 Strop bude tvořen z keramobetonových nosníků a keramických vložek na základě technických podkladů budou navržené (určené) typové
konstrukční prvky, včetně osových vzdáleností nosníků a celkové tloušťky
stropní konstrukce
 V půdorysu musí být respektovány veškeré prostupy (komín, kanalizace,
schodiště aj.
 Součástí půdorysu by mělo být i vykreslení obrysů překladů a
navazujících doplňkových konstrukcí (věncovky, izolant aj.)
 Půdorys by měl být doplněn o specifikace typových prvků, které tvoří
součást stropu a zároveň doplněn i svislým řezem, charakterizujícím
výškové uspořádání
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