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13. VÝKRES PŮDORYSU PODLAŽÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU
– zásady vyhotovení, praktický příklad
A. ZÁSADY VYHOTOVENÍ
Půdorys je myšlený vodorovný řez objektem. Zakreslují se v něm všechny konstrukce na
výšku jednoho podlaží, tzn. pod i nad rovinou řezu. Vodorovný řez se vede tak, aby bylo
zobrazeno celkové řešení objektu, velikost, tvar a umístění otvorů, konstrukce schodiště,
apod.

Všeobecné zásady:


Je nutné respektovat rozvržení plochy výkresu a orientaci kresby na výkrese



Půdorys se vykresluje zpravidla v měřítku 1:50 nebo 1:100



Myšlená plocha vodorovného řezu se umisťuje asi 1 m nad úroveň podlahy



Legenda a popisy musí být v dostatečném rozsahu

Kótování v půdorysech
Kóty umístěné vně obrysu určují:
 Celkové rozměry objektu
 Rozměry členitého tvaru obrysu
 Osový systém objektu
 Poloha a rozměry otvorů v obvodových konstrukcích
Kóty umístěné uvnitř obrysu určují:
 Poloha, členění a rozměry nosných a nenosných konstrukcí
 Rozměry místností
 Poloha a rozměry otvorů ve vnitřních konstrukcích
Ostatní podrobnosti (např. obklady, komínové průduchy, apod.)

Legenda místností
Legenda slouží k doplnění půdorysu. Jedná se zpravidla o tabulku, která musí
umístěna na každém výkresu půdorysu. Rozsah a uspořádání legendy se volí podle účelu,
kterému má sloužit.
V tabulce se uvede např.:
 Číslo místnosti
 Účel místnosti






Plocha v m2
Povrch podlahy
Povrch stěn a stropů – pokud to vyžaduje složitost objektu
Poznámka

Výpisy a seznamy
Vypisují se např. výrobky, prefabrikáty, některé práce, apod. Forma a obsah se volí
podle účelu, kterému mají sloužit. Obvykle se uspořádají do podoby tabulky, mohou být součástí
půdorysu nebo to mohou být samostatné dokumenty.

B. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD
POSTUP VYHOTOVENÍ PŮDORYSU
 Vykreslení svislých konstrukcí
 Vykreslení okenních otvorů a jejich výplní
 Zakreslení dveřních otvorů a jejich výplní
 Zakreslení zabudovaných zařizovacích předmětů a obkladů stěn
 Zakreslení komínů, průduchů, prostupů a drážek
 Vykreslení sklopených řezů
 Zakreslení předsazených konstrukcí pod i nad rovinou řezu
 Okótování, označení místností
 Vyznačení vedení svislého řezu
 Označení výrobků a detailů
 Zakreslení a zapsání tabulky místností, legendy materiálů, výpisu překladů, apod.
 Grafické vyznačení hmot
 Vytažení příslušných velmi tlustých čar

ŘEŠENÍ PŘÍKLADU

POUŽITÉ OBRÁZKY:
Není-li uvedeno jinak, obrázky jsou z vlastního archivu autora.

