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Situace - obvykle v měřítku 1 : 200 až  1 : 500
zobrazuje 
- umístění domu na pozemku
- terénní úpravy 
- vzdálenosti od plotu a dalších staveb

V situaci jsou zakresleny přípojky vody, 
kanalizace, elektro a dalších inženýrských sítí.



Výkres situace



Stavební půdorys

Pro jeho zobrazení použijeme myšlenou 
vodorovnou rovinu (řez), kterou se objekt 
„rozřízne“ a horní část nad řezem se odmyslí.

Tato myšlená rovina je zpravidla vedena ve výšce 
1/3 podlaží (cca 1 m nad podlahou) tak, aby byla 
vedena všemi okny a dveřmi.

Hrany v této rovině se zobrazí na výkrese 
půdorysu tlustou plnou čarou.

Hrany viditelné pod rovinou řezu se kreslí tenkou 
plnou čárou.

Hrany konstrukcí nad myšlenou rovinou řezu
se do půdorysu zakreslují tenkou čerchovanou
čárou se dvěmi tečkami.



Stavební půdorys



Tabulka místností v půdorysu

Tabulka obsahuje popis jednotlivých místností, a to: 
číslo místnosti 
název místnosti 
plochu místnosti
použitou podlahu



Legenda použitých materiálů
V legendě jsou šrafy s popisem použitých materiálů 
pro konstrukce stěn. 
V půdorysech inženýrských sítí popis značení rozvodů vody 
nebo kanalizace a označení zařizovacích předmětů.



Svislý řez

Pro zobrazení svislého řezu se použije myšlená 
svislá rovina.

Tyto roviny se zpravidla provádějí dvě, kolmo na 
sebe příčně a podélně 
- příčný a podélný řez 
označované písmeny A-A,  B-B.

Tyto myšlené svislé roviny se vedou těmi 
nejsložitějšími místy budovy (schodištěm, 
otvory ve svislých konstrukcích).

Hrany v řezu se kreslí tlustou čárou a viditelné 
hrany za řezem se kreslí tenkou čárou.



Svislý řez



Skladby konstrukcí v řezu

Jsou to skladby:
Podlah
Stropů 
Střechy 



Pohledy

Pohledy se zobrazují jako boční pohledy na 
fasády objektu ze všech stran, 
vždy kolmo k fasádě (nárysy).

Zobrazují se na nich všechny hrany viditelné na 
fasádách - hrany oken, dveří, střech a komínů, 
ale také hrany výklenků či výčnělků, balkonů a 
další.

Pohledy se pojmenovávají podle směru 
pohledu s ohledem na světové strany, 
tzn. pohled severní, východní, jižní a západní.



Pohled a legenda povrchových úprav



DRUHY ČAR



Výškové kóty
kóty výškových úrovní  se uvádějí v metrech s uvedením tří desetinných míst 

v půdorysech 
vepsáním výškové kóty do obdélníku kresleného tenkou čarou v kótované ploše 
nebo na odkazové čáře

ve svislých řezech
uvedením výškové kóty nad praporkem kótovací značky (kačenky)



1. nadzemní podlaží 0,000

2. nadzemní podlaží +2,800

1. podzemní podlaží -2,800


