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16. VÝKRES POHLEDU - zásady vyhotovení, praktický příklad
Účelem je zobrazit pohled na průčelí budovy zpravidla s omezením na nadzemní část obvodového
pláště (v některých případech i část podzemní - např. u vjezdu do garáže, umístěného v suterénu).
Úroveň zpodrobnění znázorněných stavebních prvků je závislá na zvoleném měřítku zobrazení
- v běžné praxi se tvary těchto konstrukcí zjednodušují (např. rámy oken aj.).
Zásady zobrazování jednotlivých částí:
 viditelné hrany (obrysy) konstrukcí - tlustá plná čára; zakryté hrany se nekreslí
 okna, dveře, výklady - obrysem tlustou plnou čarou se schematickým znázorněním způsobu
otevírání (tenká plná čára, resp. čárkovaná); pro přehlednost lze členění výplní otvorů
zobrazovat tenkou plnou čárou
 povrchové úpravy - lze využít grafického odlišení (šrafa, rastr), kdy převládající plocha se
ponechává bílá; je doporučeno preferovat jednoduché druhy šrafur
 úroveň upraveného terénu - velmi tlustá plná čára; vždy uvažován terén těsně u budovy
Výkres pohledu je dále doplňován specifikacemi povrchových úprav (vč. legendy) a výškovými
kótami:
 specifikace povrchových úprav – označování abecedně s hierarchií od největší plochy
fasády k menším částem a doplňkovým úpravám, obdobně se popisují i povrchové úpravy
u zabudovaných výrobků (u oken, dveří, oplechování aj.); součástí specifikace je rovněž
legenda (tabulka) povrchových úprav
 výškové kóty – okótování charakteristických úrovní (např. terén, hlavní hrany na fasádě,
střecha, ev. úrovně podlaží)
U členitých objektů lze rovněž uvádět i plošné kóty stěn, kdy převládající (základní) plocha má úroveň
0,000 a vystupující plochy kóty mínus a ustupující plus.
Název jednotlivých pohledů je určován podle orientace vůči světové straně, k níž je vlastní průčelí
orientované.
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