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14. VÝKRES SVISLÉHO ŘEZU STAVEBNÍHO OBJEKTU  

– zásady vyhotovení, praktický příklad 
 
A. ZÁSADY VYHOTOVENÍ 

Svislý řez je myšlená svislá rovina, která prochází objektem v takovém místě, aby byly 

zobrazeny všechny konstrukce. Zakreslují se v něm všechny konstrukce na výšku celé 

budovy. Svislý řez je možné podle potřeby zalamovat.  

 

Na výkresu se zobrazují konstrukce v řezu a pohledu. Hrany konstrukcí před řezem se 

nekreslí. 

 

Všeobecné zásady: 

 Legenda materiálů se neuvádí 

 Je vhodné výkres doplnit o skladby podlah a střešního pláště 

 Prahy dveří a omítky se nekreslí 

 Výška oken se kótuje vně objektu 

 Podlahy se kreslí bez vrstev a šraf 

 

 

Kótování ve svislých řezech 

Ve svislých řezech se používají převážně svislé délkové kóty vně i uvnitř obrysu. 

V ojedinělých případech je možné použít délkovou kótu vodorovnou především vně obrysu. 

Vodorovnými kótami se opatřují konstrukce, které nelze vhodně okótovat v půdorysu. 

 

Svislé kóty umístěné vně obrysu určují zejména: 

 Podzemní hloubku, nadzemní výšku, výšku zastřešení 

 Podchodné výšky předsazených konstrukcí 

 Rozměry vnějšího členění 

 Polohu a rozměry oken 

 

Svislé kóty umístěné uvnitř obrysu určují zejména: 

 Konstrukční výšky podlaží 

 Světlé a podchodné výšky v místnostech 

 Tloušťky stropů a podlah 

 Výšky parapetů a nadpraží 

  



B. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD 
 
POSTUP VYHOTOVENÍ SVISLÉHO ŘEZU 

 Vykreslení svislých a vodorovných konstrukcí 

 Vykreslení okenních otvorů a jejich výplní 

 Zakreslení dveřních otvorů a jejich výplní 

 Okótování 

 Označení výrobků a detailů 

 Grafické vyznačení hmot 

 Vytažení příslušných velmi tlustých čar 
 

ŘEŠENÍ PŘÍKLADU 
 

 
  



 



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

 


