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4. ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - zásady pro
tvorbu svislého řezu a pohledu
B. ZOBRAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Pro zobrazování stavebních objektů či jejich částí je uplatňováno pravoúhlé promítání na několik
průměten, jehož předností je nezkreslené zobrazení všech rozměrů konstrukcí, které jsou rovnoběžné
s průmětnou - mají tak skutečnou velikost a mohou se odměřovat na výkrese.
Poznámka: tento DUM navazuje na tématiku DUM03 , kde byla věnována pozornost zobrazování
půdorysů (oddíl B/1)

B/2 ZOBRAZOVÁNÍ SVISLÝCH ŘEZŮ
a) PŘEDSTAVA ZHOTOVENÍ SVISLÉHO ŘEZU




objekt se otevře myšleným svislým řezem a část objektu před tímto řezem se odstraní
takto vznikne svislý řez, který protne vodorovné konstrukce, event. i některé svislé
konstrukce a zachytí výškové vztahy stavebních prvků a otvorů, včetně jejich průběhů ve
svislém směru a skladeb
promítnutím získaného řezu kolmo na průmětnu (rovnoběžnou s plochou myšleného řezu)
umístěnou za řezem vzniká svislý řez

b) VEDENÍ MYŠLENÉ PLOCHY ŘEZU





rovnoběžně se svislými stěnami objektu
má procházet otvory (okna, dveře)
má procházet schodištěm (nejčastěji nástupním ramenem)
tak, aby byl zobrazený charakteristický tvar zastřešení

c) DALŠÍ ZÁSADY






pokud má myšlená svislá plocha řezu procházet otvory a konstrukcemi, musí se provést její
zalomení
poloha myšlené plochy řezu se v půdorysu vždy vyznačuje (čerchovanou čarou s šipkami a
písmeny na koncích)
svislý řez vedený napříč objektem je příčný, pokud je vedený ve směru podélné osy objektu,
jedná se o svislý řez podélný
počet svislých řezů je dán členitostí objektu a uspořádáním dispozice
prvky objektu, které zůstaly před myšlenou svislou řezovou plochou se ve svislém řezu
nezakreslují

Vyznačení myšlených ploch řezu v půdorysu:
1) ŘEZ A - A ... příčný řez objektem, s vyznačením zalomení
2) ŘEZ B - B ... podélný řez objektem

d) VE SVISLÉM ŘEZU SE KRESLÍ



řezané plochy (stropy, střechy, stěny ...)
části objektu, které zůstaly v pozadí za myšlenou svislou řezovou plochou

B/3 ZOBRAZOVÁNÍ POHLEDŮ
a) PŘEDSTAVA ZHOTOVENÍ POHLEDU


promítnutím tělesa objektu (např. fasády) kolmo na průmětnu (rovnoběžnou se stěnou, která
se má zobrazit) umístěnou za zobrazovaný objekt vzniká pohled

b) DALŠÍ ZÁSADY



pohledy slouží především k objasnění vnějších obrazů budov (výkresy průčelí)
v některých případech (výkresy výkopů, základů, střechy, situace ...) je využíváno i pohledů
shora (nadhledů), kdy je průmět zobrazen v půdorysně

d) V POHLEDU SE KRESLÍ


všechny viditelné části objektu (v některých případech i skryté - např. při zobrazování
komínových průduchů)
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