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5. ZOBRAZOVÁNÍ SCHODIŠŤ - zásady vykreslování
ve svislém řezu
Pro zobrazování svislého řezu je nutné vést řezovou rovinu tak, aby byly objasněny především
výškové poměry schodiště, např. podchodná a průchodná výška, rozměry stupňů, jejich tvar aj.
U jednoramenných schodišť přímých je tato řezová rovina zpravidla vedena v ose ramene,
u dvouramenných schodišť nástupním ramenem (běžně v ose) tak, aby výstupní rameno bylo
znázorněno v pohledu. U víceramenných schodišť s přímými rameny se vede řezová rovina
nástupním ramenem tak, aby ostatní ramena (výstupní, mezilehlá) byla zobrazena v pohledu.
Pokud je mezi rameny vřetenová zeď, znázorňuje se i zakryté schodišťové rameno (tlustá čárkovaná
čára). U smíšenočarého schodiště se řezová rovina vede vždy podél schodišťové stěny.
Křivočaré (točité) schodiště se kreslí vždy v pohledu - řezová rovina se umisťuje před konstrukcí
schodiště.

Zásady zobrazování konstrukcí ve svislém řezu :
 obrysy konstrukcí zobrazených v řezu - velmi tlustá plná čára
 rozhraní mezi konstrukcemi nebo mezi materiály v ploše řezu - tlustá plná čára
 vnější obrysy a hrany konstrukcí zobrazených v pohledu - tlustá plná čára
 zakryté vnější obrysy a hrany konstrukcí - tlustá čárkovaná čára
 zábradlí se kreslí schematicky (obrysem) - tlustá plná čára

Svislý řez je dále doplněn kótami, počtem a rozměry stupňů a jejich číslováním:
 délkové kóty - výškové rozměry konstrukcí schodiště, např. světlé výšky podlaží, tloušťky
stropních a podlahových konstrukcí, konstrukční výšky podlaží, polohy mezipodest aj.
 výškové kóty (relativní) - úrovně podlah všech podest a mezipodest, popř. dalších
souvisejících nosných konstrukcí (stropních aj.)
 počet a rozměry stupňů - součin počtu stupňů (bez jalových), šířky a výšky stupňů v rameni,
uváděný u každého ramene v poloze rovnoběžné s pomyslnou výstupní čarou (ve sklonu
schodišťového ramene) - např. 8 x 170 x 290, při odlišnosti rozměrů výstupního stupně
8 x 170 x 290 + 170 x 270
 číslování stupňů - stupně jednoho schodiště se číslují průběžně od nejnižšího podlaží (kromě
jalových); jedná se o číselné údaje uváděné u hrany každého prvního a posledního stupně
v rameni (nejlépe nad příslušným stupněm)
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