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KONSTRUKჀNÍ VÝKRES 1:50 
PᛠDORYS (vyᘐrafovaný, okótovaný a popsaný)  
TABULKU MÍSTNOSTÍ  
LEGENDU materiálᛰ  
POZNÁMKY vᘐe, co je tᖐeba doplnit nad rámec popisᛰ 

obsa០ených v pᛰdorysu 

PᛠDORYS 
obsahuje 

ROZPISKU název a místo stavby 
zpracovatel projektu 
datum, mᆰᖐítko 

 

vlastní ᖀEZ (vyᘐrafovaný, okótovaný a popsaný)  
LEGENDU materiálᛰ  
POZNÁMKY vᘐe, co je tᖐeba doplnit nad rámec popisᛰ 

obsa០ených v pᛰdorysu 
ROZPISKU název a místo stavby 

zpracovatel projektu 
datum, mᆰᖐítko 

(pᖐíp. DETAILY vztahující se k ᖐezu)  

ᖀEZ obsahuje 
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STAVEBNÍ PᛠDORYS Bᆠ័NÉHO PODLA័Í 1:50 
= VODOROVNÝ ᖀEZ VE VÝᘀCE CCA 1m NAD PODLAHOU  
   v pᖐípadᆰ potᖐeby (napᖐ. parapet okna vyᘐᘐí ne០ 1m) výᘐka ᖐezu upravena tak, aby byl výkres pᖐehledný 
 

 obrysy konstrukcí v ᖐezu plná tlustá (cca 0,7mm) 
 
 hrany viditelné (pod rovinou ᖐezu) plná tenká (cca 0,3mm) 
 
 hrany neviditelné (skryté) pod rovinou ᖐezu აárkovaná tenká 
 
 hrany nad rovinou ᖐezu dvojაerchovaná tenká 
 
 kótovací, odkazové, pomocné plná tenká (cca 0,2 a០ 

0,3mm)  
 osy modulᛰ აerchovaná tenká 
 
 

ჀÁRY 

dalᘐí აáry 

osy nosníkᛰ (ocelových) აerchovaná tlustá (s 
vyznaაením koncᛰ 
krátkými tenkými აárkami)  

 

PLOCHY 
(ᘐrafury, výplnᆰ) 

ᘐrafují se pouze konstrukce v ᖐezu ᘐrafury (výplnᆰ) dle materiálᛰ, vysvᆰtleno v legendᆰ  
• pᖐevládající materiál není tᖐeba ᘐrafovat  
• u výkresᛰ rekonstrukcí se neᘐrafuje stávající 

(ponechané) zdivo 
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CO SE KRESLÍ A CO NIKOLI: 
 

obklady (dle dᖐívᆰjᘐích zvyklostí tenkou აarou podél tlustého obrysu obkládané stᆰny) 
zaᖐizovací pᖐedmᆰty ZTI (umyvadlo, WC, vana, bidet, sprchový kout, výlevka, dᖐez) 
kuchyᒀskou linku (umístᆰní dᖐezu, sporáku, myაky nádobí, chladniაky) 
dalᘐí technické vybavení (kotel, kamna, bojler, vtoková vpusᙐ) 
vestavᆰný interiér (vestavᆰné skᖐínᆰ apod.) 
prᛰvlaky (montované) 
nadedveᖐní pᖐeklady 

PᛠDORYS 
OBSAHUJE 

pᖐíp. nadokenní pᖐeklady (nejsou-li souაástí samostatného výkresu stropu) 
 
 

sklopené ᖐezy (normou umo០nᆰny, ale znepᖐehledᒀují obsah výkresu) 
stropní nosníky – jsou obsahem samostatného výkresu skladby აi tvaru stropu 
sparoᖐezy dla០eb a podhledᛰ – jsou-li dᛰle០ité, budou obsahem speciálního pᛰdorysu 

PᛠDORYS 
NEOBSAHUJE 

mobiliáᖐ (zaᖐizovací pᖐedmᆰty s výjimkou ZTI a vestavᆰných) – stoly, ០idle, postele apod. 
 
NEZAPOMENOUT:  

- oznaაení ᖐezᛰ 
- výᘐkové kóty (v rámeაku: u vstupu do objektu, u schodiᘐtᆰ) 
- popisy (აíselné oznaაení) místností  
- oznaაení výplní otvorᛰ (okna, dveᖐe) a výrobkᛰ („bubliny“ – není tᖐeba აíslovat)  
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Pᛰdorys z „Ⴠítanky výkresᛰ ve stavebnictví“ 
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ᖀez z „Ⴠítanky výkresᛰ ve stavebnictví“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR!!! 
             Toto je nezateplené podkroví!! 
 
 
 
Tepelný most u pᖐekladu 
 
      Krov s vaznými trámy nad dᖐevᆰným trámovým stropem 
 
 
 
 
Tepelný most u pᖐekladu 
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V ᖀEZU NEZAPOMENOUT:  
- oznaაení detailᛰ 
- výᘐkové kóty (kaაeny v [m])  
- svislé kóty (v [mm]) 
- popisy skladeb (podlahy, podhledy) v ០ebᖐíაku (pᖐíp. odkazy na výkresy) 
- pᖐeklady (okna, dveᖐe) v ᖐezaných nosných zdech  
- konstrukce v ᖐezech musí (ve zjednoduᘐení odpovídajícím mᆰᖐítku 1:50 odpovídat zpracovaným detailᛰm! 
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 
(Stᆰny i strop omítané ᘐtukovou omítkou – není-li v tabulce uvedeno jinak) 

Ⴠíslo Název m2 Podlaha Poznámka 
2.1. Pᖐedsíᒀ 6,4 keramická dla០ba sádrokartonový podhled 
2.2. Kuchyᒀ 14,3 keramická dla០ba keramický obklad za kuchyᒀskou linkou 
2.3. Obývací pokoj 22,8 koberec  
2.4. WC 1,2 keramická dla០ba keramický obklad v=1,8m 
     
     
     

ROZPISKA 
 
 
 
 

Vypracoval   Josef Novák 
Místo            Brandýs nad Labem  

 

Formát          x A4 
Datum          05/2005 

Stavba    

                 RODINNÝ DOMEK Stupeᒀ         cviაení PS-IV 

Obsah          PᛠDORYS 2.NP (1.PATRO)  Mᆰᖐítko   1:50 Ⴠíslo         2 
 


