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17. ZOBRAZOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ - zásady
vykreslování v půdorysu, svislém řezu a pohledu
Základové konstrukce se zobrazují v půdorysu, svislém řezu, případně je využito zobrazení pomocí
sklopených průřezů (jako součást půdorysů jednoduchých základových konstrukcí) nebo pohledů.
V tomto materiálu je věnována pozornost především tématice plošných základů.

A. PŮDORYS
Základy se zobrazují v pohledu shora, kdy je nutné si je představit bez nadzákladových konstrukcí
(zdiva), bez zeminy a zásypů obklopujících základ.
Zásady zobrazování jednotlivých částí základových konstrukcí:
 vnější obrys základů v úrovni základové spáry - velmi tlustá plná čára (viditelné hrany), resp.
velmi tlustá čárkovaná čára (zakryté hrany jinou konstrukcí)
 změna výškové úrovně základové spáry - velmi tlustá čárkovaná čára
 hrany základů (horní) viditelné shora - tlustá plná čára
 obrysy svislých nosných konstrukcí navazujících nad základy - tlustá čerchovaná čára
 zakryté hrany prostupu základy - tlustá čárkovaná čára
 vyznačení prostupu - úhlopříčky tenkou čárkovanou čarou




podkladní vrstvy - tlustá plná čára (nezakryté), resp.
tlustá čárkovaná čára (zakryté jinou konstrukcí)
konstrukce šachet a kanálů - obrysem tlustou plnou
čarou s vyznačením hmoty v řezu (šrafurou)

V půdorysu základových konstrukcí se uvádějí rovněž délkové a výškové kóty:
 délkové kóty - lze rozlišovat vnější, vnitřní, hlavní a vedlejší kóty; uvádějí se rozměry
konstrukcí základů (v základové spáře) a jejich umístění, rozměry prostupů, včetně jejich
polohy, parametry kanálů, podkladních vrstev aj.
 výškové kóty - lze využívat kóty v jednoduchém obdélníku (výškové kóty v základové spáře,
vztažené k úrovni 0,000) nebo ve sdruženém obdélníku (v horní části je uvedena výšková
kóta horní úrovně základu a ve spodní části výšková kóta v základové spáře)

Půdorysy jsou v některých případech (např. u jednoduchých základových konstrukcí, které nevyžadují
svislé řezy) doplňovány sklopenými průřezy. Tyto jsou zakreslovány tenkou plnou čarou do obrazu
půdorysu, vždy jen ve zvoleném úseku (sklápění se provádí ve směru čtení výkresu). Tato vyobrazení
jsou dále doplňována šrafurou (zemina se nezobrazuje) a délkovými a výškovými kótami. Kresbu
půdorysu je vhodné kvůli přehlednosti v místě sklopeného průřezu přerušit.

V případě vykreslování půdorysu základů, kde se tyto konstrukce opakují (např. základové patky),
není nutné kreslit a kótovat každý prvek. Zde postačuje nakreslit a okótovat jednu vzorovou
konstrukci (patku) a označit ji. Poté se stejné odkazové značky uvedou u průsečíků os (osové sítě
základových patek), se zvýrazněním křížení velmi tlustou plnou čarou.

B. SVISLÝ ŘEZ
Lze jej vykreslovat do výkresu půdorysu (mimo obraz půdorysu) nebo na samostatný výkres. Vždy je
nutné v půdorysu vyznačit jeho polohu a směr orientace, včetně písmenného označení.
U základových pásů je veden svislý řez napříč touto konstrukcí, u základových patek se vede řezová
rovina zpravidla mimo tyto základové konstrukce - patky se zobrazují jako konstrukce zakryté
zeminou tlustou čárkovanou čarou.
Pro zakreslování základových konstrukcí platí obecné zásady pro tvorbu svislého řezu - tloušťky čar,
šrafury, délkové a výškové kóty aj.

C. POHLED
Jedná se o jakýsi podélný řez, vedený rovnoběžně se základovou konstrukcí, který se vyhotovuje spíše
výjimečně a slouží k objasnění uspořádání částí základové konstrukce, které nelze identifikovat ve
svislém řezu – např. změny úrovní základové spáry, specifikace prostupů aj.
Zásady zobrazování pohledů:
 vnější obrys základové konstrukce – tlustá plná čára
 zakryté obrysy základové konstrukce – tlustá čárkovaná čára
 obrysy konstrukcí nad základy – tlustá čerchovaná čára se 2 tečkami
 prostupy – obrys tlustou plnou čarou s úhlopříčkami tenkou plnou čarou

