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POŽADAVKY NA VÝKRESY 

pozemních staveb

1. SROUMITELNOST VÝKRESU

2. JEDNOZNAČNOST VÝKRESU

3. ORIENTACE NA VÝKRESE

4. SPRÁVNOST A PŘESNOST VÝKRESU

5. ÚPLNOST VÝKRESU
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SROZUMITELNOST VÝKRESU

STAVEBNÍ VÝKRES 

= 

Prostředek technického dorozumívání mezi 
jednotlivými účastníky výstavby.

Technická zpráva doplňuje informace na 

výkrese

NÁROKY 

na formální kvalitu výkresu, 

na manipulaci s výkresem, 

na kvalitu grafického zpracování

NÁROKY 

na obsahovou stránku 

výkresu podle účelu, 

ke kterému má sloužit
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SROZUMITELNOST VÝKRESU

Normy pro výkresy ve stavebnictví určují 

podmínky pro splnění formálních nároků a 

jednoznačnost kreslení

 Volba vhodného formátu, 

 možnost lehké orientace v rozvržení kresby na výkrese,

 jednotné měřítko výkresu, 

 hlavní části konstrukce zvýrazněné,

 grafická kvalita podrobností - detailů
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VÝKRESY POZEMNÍCH STAVEB

Základní norma pro zakreslování:

ČSN 01 3420

VÝKRESY POZEMNÍCH STAVEB, KRESLENÍ VÝKRESŮ 

STAVEBNÍ ČÁSTI

• Stanoví základní požadavky pro úpravu a kreslení 
výkresů stavební části objektů pozemních staveb a pro 
úpravy terénu související s výstavbou těchto objektů

• norma neplatí pro kreslení výkresů stavebních konstrukcí 
(betonových konstrukcí, výkresy výztuže, výkresy sestav 
dílců stěnových, stropních apod.), ty se kreslí podle 
samostatných ČSN 

• norma neplatí pro kreslení situačních výkresů stavebních 
objektů 
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JEDNOZNAČNOST VÝKRESU

• Stavební výkres určuje tvar, velikost a konstrukci a 

také materiál 

• Může určovat i způsob zpracování a opracování 

konstrukce nebo její části

• Jednotný výklad informací na výkrese

• Grafické vyjádření se kombinují a doplňují číselnými 

a textovými údaji

• Ruční kreslení a projektování pomocí počítačových 

programů
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ORIENTACE NA VÝKRESE

• Výkres musí umožnit lehkou orientaci účastníka 

výstavby při správném čtení výkresu

Předpoklady:

• Stejné umístění charakteristických zobrazovaných 

skupin

• Stejné měřítko výkresů, které na sebe navazují a 

navzájem se doplňují

• Umístění základních orientačních a evidenčních 

údajů, umístění legend, vysvětlivek a výpisů
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KOMPOZICE VÝKRESU
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SPRÁVNOST A PŘESNOST VÝKRESU

• Správnost a věcná přesnost je předpokladem 

kvalitního výkresu, potažmo projekčního procesu

• Jednotlivé konstrukce musí na sebe navazovat tak, 

aby byla jasná jejich vzájemná souvislost

• Technika kreslení - musí na sebe navazovat čáry a 

značky, které spolu tvoří jeden dílčí celek

• Poměrné velikosti kresby lze někdy deformovat proti 

realitě, pokud se tím zabezpečí názornost nebo 

zdůrazní některé okolnosti (např. sklon kanalizačního 

potrubí)

• Pokud je rozpor mezi grafickým a číselným vyjádřením 

– platí vždy údaj kóty
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NORMY PRO ZAKRESLOVÁNÍ 

STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - výběr

• ČSN EN ISO 8560 (01 3420): Výkresy PS.  Zobrazování 
modulových rozměrů, přímek a sítí

• ČSN EN ISO 9431 (01 3403): Výkresy ve stavebnictví Plochy pro 
kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu 

• ČSN ISO 5455 (01 9112): Technické výkresy – Měřítka

• ČSN 01 3110 (ISO 5457) Technická dokumentace Rozměry a 
úprava výkresových listů

• ČSN 01 3111:  Technické výkresy-Skládání výkresů

• ČSN ISO 128–20 (01 3114): Technické výkresy – Pravidla 
zobrazování-Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

• ČSN ISO 128–23 (01 3114): Technické výkresy – Pravidla 
zobrazování-Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví

• ČSN ISO 128–30 (01 3114): Technické výkresy – Pravidla 
zobrazování-Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů
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NORMY PRO ZAKRESLOVÁNÍ 

STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - výběr

• ČSN ISO 129–1 (01 3130): Technické výkresy  Kótování a 
tolerování. Část 1: všeobecná ustanovení

• ČSN EN ISO 4157–1 (01 3420):  Výkresy PS 

Systémy označování-Část 1: Budovy a jejich části

• ČSN EN ISO 4157–2 (01 3420): Výkresy PS  Systémy označování-
Část 2: Názvy a čísla místností

• ČSN EN ISO 4157–3 (01 3420): Výkresy PS  Systémy označování-
Část 3: Evidenční čísla prostorů

• ČSN EN ISO 4157–3 (01 3420): Výkresy PS – Systémy 
označování-Část 3: Evidenční čísla prostorů

• ČSN ISO 128–22 (01 3114): Technické výkresy – Pravidla 
zobrazování- Část 22: Základní pravidla kreslení a použití 
odkazových čar

• ČSN EN ISO 7519 (01 3421): Technické výkresy – Výkresy PS.
Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a 
výkresech stavebních dílců
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MĚŘÍTKA výkresů

• 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 

pro situační výkresy a situační schémata

• 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 

pro celkové dispoziční výkresy a schémata

stavebních objektů

• 1:200, 1:100, 1:50 

pro výkresy stavebních objektů, zejména pro půdorysy, 

řezy a pohledy

• 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1

pro zobrazování podrobností
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FORMÁTY výkresů

Základní formáty 

A4 - 210297 mm

A3 - 297420 mm

A2 - 420594 mm

A1 - 594841 mm

A0 - 8411189 mm
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SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ

Klasické skládání výkresů, každý výkres samostatně
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SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ

Skládání výkresů pro vázání do složky – rychlovazače
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SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ
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Skládání výkresů pro vázání do složky – rychlovazače
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ZAKRESLOVÁNÍ – použití čar

Čáry

Vzájemný poměr čar tenkých, tlustých a 
velmi tlustých je 1:2:4 

V půdorysech, ve vodorovných a svislých řezech
se kreslí:

 obrysy a hrany konstrukcí viditelných pod (za) řezovou 

rovinou – tlustou plnou čarou

 obrysy konstrukcí zakrytých – tlustou čárkovanou 

čarou
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ZAKRESLOVÁNÍ – použití čar

V půdorysech, ve vodorovných a svislých řezech

se kreslí:

 obrysy konstrukcí, které protíná řezová rovina 

- velmi tlustou plnou čarou, pokud se materiál konstrukce, 

která je zobrazená v řezu graficky neoznačuje 

- tlustou plnou čarou, pokud se plocha graficky značí 

(ČSN 01 3406 – Označování stavebních hmot v řezech),

vnější obrysy konstrukcí (ve styku se vzduchem) se mohou 

zvýraznit velmi tlustou plnou čarou
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ZAKRESLOVÁNÍ – použití čar

V půdorysech, ve vodorovných a svislých řezech

se kreslí:

 obrysy a hrany konstrukcí nad řezovou rovinou 

- viditelné obrysy a hrany tlustou čerchovanou čarou!!!

- zakryté obrysy tlustou čerchovanou čarou 

se dvěma tečkami!!!

 rozhraní různých materiálů vícevrstvých konstrukcí, které 

protíná řezová rovina, popř. jsou viditelné pod (za) řezovou 

rovinou tlustou plnou čarou
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ZAKRESLOVÁNÍ – použití čar

V půdorysech, ve vodorovných a svislých řezech

se kreslí:

 konstrukce výplní otvorů, schody apod.  

tlustou plnou čarou 

 ve sklopených průřezech vkreslených do základního obrazu, 

se obrysy konstrukcí zobrazených v řezu i rozhraní různých 

materiálů kreslí tenkou plnou čarou

 vztažné přímky modulové sítě se kreslí tenkou 

čerchovanou čarou ukončenou kroužkem s písmenným 

(zdola nahoru) a číselným (zleva doprava) označením
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ZAKRESLOVÁNÍ – použití čar

V půdorysech, ve vodorovných a svislých řezech

se kreslí:

 v pohledech stavebních objektů se viditelné obrysy

konstrukcí (popř. rozhraní různých materiálů) kreslí

tlustou plnou čarou

POZNÁMKA: Pro zobrazování konstrukcí (mimo obrysy

konstrukcí, které protíná řezová rovina) je možný i

alternativní způsob kreslení tenkou čarou

 veškeré kótování se provádí tenkou plnou čarou s

kótovací úsečkou tlustou čarou
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ČTENÍ VÝKRESŮ

ORIENTACE 

POPISU A 

KÓTOVÁNÍ

Novotný, 2007
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ŠRAFY

ČSN 01 3406 
Označování stavebních hmot v řezech

Šrafa svírá úhel 45º od vodorovného okraje výkresu

Výběr ze značení hmot
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ŠRAFY

ČSN 01 3406: Označování stavebních hmot v řezech

 Hustotu šrafy ovlivňuje velikost šrafovaného obrazce

 HUSTŠÍ ŠRAFA U MALÉHO OBRAZCE

 V sousedním obrazci se šrafa otáčí o 90º

 ZMĚNA SMĚRU ŠRAFY VHODNĚ ZVÝRAZNÍ ODLIŠNOST 
KONSTRUKCÍ

 Šrafa se vždy kreslí tenkou čarou

Výběr ze 

značení 

hmot



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR  Techdrev - CZ.1.07/2.2.00/28.0019
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ OBKLADŮ

Novotný, 2007
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DRÁŽKY, PROSTUPY A NIKA

Novotný, 2007
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KRESLENÍ – PŮDORYS

• Pro zakreslování platí norma ČSN 01 3420

• Vycházíme z typického podlaží a z dispozičních studií 

• Poloha nosných konstrukcí je závislá na KOORDINAČNÍCH 
ROZMĚRECH uvažované stropní konstrukce 

• Vodorovný řez musí zobrazil celkové řešení objektu, jsou v 
něm zakresleny všechny konstrukce na výšku jednoho 
podlaží 

• Myšlený vodorovný řez se vede asi v 1/3 výšky 
zobrazovaného podlaží a musí procházet vždy okenními a 
dveřními otvory

• Půdorysný řez je možno podle potřeby zalomit, snižovat i 
zvyšovat.
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MODULOVÁ KOORDINACE

JE SOUHRN PRAVIDEL PRO URČOVÁNÍ SKLADEBNÝCH 
ROZMĚRŮ A PRVKŮ

• Zajištění souladu mezi rozměry objektů a rozměry prvků 

pomocí dohodnutých rozměrových jednotek, tzv. MODULŮ.

• Projektant navrhuje objekt v takových rozměrech, aby 

vyráběné prvky od různých dodavatelů byly osazovány bez 

jakýchkoli rozměrových úprav.

• Každý stavební systém má přesně definován svůj modul
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MODULOVÁ KOORDINACE

Modul - dohodnutá délková jednotka používaná 
pro koordinaci rozměrů ve výstavbě 

Moduly se dělí na základní a odvozené 

(zvětšené a zmenšené)

• Základní modul M pro stavebnictví je 100 mm, je to 

modul zvolený za základ pro určování jiných, od něho 

odvozených modulů

• Odvozené moduly zvětšené (multimoduly jsou násobkem 

základního modulu):

3 M = 300 mm 15 M = 1500 mm
6 M = 600 mm 30 M = 3000 mm

12 M = 1200 mm 60 M = 6000 mm
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MODULOVÁ KOORDINACE

• Odvozené moduly zmenšené (submoduly jsou zlomkem 
základního modulu):

1/100 M = 1 mm       1/10 M = 10 mm

1/50 M   = 2 mm         1/5 M = 20 mm

1/20 M   = 5 mm         1/2 M = 50 mm

• Z modulů výrobci stavebních materiálů sestavují tzv. 
ROZMĚROVÉ ŘADY, ve kterých produkují své výrobky.

• Řady mohou být jednoduché nebo složené (vznikají 
složením dvou nebo více řad jednoduchých)
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MODULOVÁ KOORDINACE

ČSN 73 0005 MODULOVÁ KOORDINACE ROZMĚRŮ 
VE VÝSTAVBĚ

• Základní rozměr – rozměr základního prostoru, k němuž se 

vztahují požadavky na geometrickou přesnost

• Koordinační rozměr – dříve skladebný rozměr, vzdálenost 

mezi koordinačními rovinami, rozměr koordinačního prostoru

• Výrobní rozměr – je předepsaný teoretický rozměr prvku při 

nulových odchylkách. Je dán výrobní dokumentací. 

(Koordinační rozměr mínus příslušná část spáry při uložení)

• Při vlastní výrobě získá každý prvek své skutečné rozměry

(lze získat fyzickým změřením prvku)
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MODULOVÁ KOORDINACE

do výkresů v měřítku 1:50 a 

větším se prvky zakreslují v 

KOORDINAČNÍCH 
(dříve SKLADEBNÝCH) 

ROZMĚRECH
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UKÁZKA KRESLENÍ - PŮDORYS

Mikuláš, 2011

kótování šikmých 

stěn v půdoryse
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UKÁZKA KRESLENÍ - PŮDORYS

VÝŘEZ ze 

STAVEBNÍHO 

PŮDORYSU  

MĚŘÍTKO 1:50

Novotný, 2007
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PŮDORYSU - DŘEVOSTAVBA

Zahradníček, 2007
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SVISLÝ ŘEZ OBJEKTEM

• myšlená svislá rovina, která prochází objektem v takovém 

místě, aby byly zřetelně zobrazeny všechny konstrukce a 

důležité části 

• řez se zpravidla vede schodištěm, a to nástupním 

ramenem s pohledem na rameno výstupní. 

• svislý řez je možno podle potřeby zalamovat tak, aby 

zachytil všechny důležité konstrukce. 

• zalomením řezu nesmí vzniknout nelogický a nesouvislý 

obraz. 
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Ukázka SVISLÉHO ŘEZU půdou

Kos, 1997

Výřez
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STROPNÍ KONSTRUKCE
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Výkres tvaru stropu

Novotný, 2007
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VÝKRESY ZASTŘEŠENÍ

Ukázka 

zakreslení 

půdorysu krovové 

konstrukce

Novotný, 2007
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VÝKRESY ZASTŘEŠENÍ

Ukázka 

zakreslení řezu 

krovovou 

konstrukcí

Novotný, 2007
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VÝKRESY KROVU - půdorys

Kos, 1997
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VÝKRESY KROVU a detaily

Krov vaznicové soustavy – průřez plnou vazbou 

Kos, 1997

Statické schéma
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VÝKRESY KROVU a detaily

Detaily 

tesařských 

spojů

Kos, 1997
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VÝKRESY KROVU a detaily

Detaily tesařských spojů

Kos, 1997

Tažený sloupekTlačený sloupek
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KROV ÚSPORNÝCH SOUSTAV
Kos, 1997
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SCHODIŠTĚ – půdorys a řez

Deskové schodiště

ČSN 73 4130 

Schodiště a 

šikmé rampy

Mikuláš, 2011
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KRESLENÍ RAMPY A KÓTOVÁNÍ

v měřítku 1:50
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PLOŠNÉ ZÁKLADY OBJEKTŮ

Půdorys – zobrazení v pohledu shora, zemina a 
zásyp se nekreslí

PŮDORYS:
• vnější obrys základu v úrovni základové spáry: velmi 

tlustá čára

• ostatní hrany v pohledu: tlustá plná čára

• vnější obrys základu v úrovni základové spáry, 
zakrytý jinou konstrukcí: velmi tlustá čárkovaná čára

• obrysy stavebních konstrukcí pokračujících nad 
základy: tlustá čerchovaná čára s jednou tečkou
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PLOŠNÉ ZÁKLADY OBJEKTŮ

SVISLÝ ŘEZ:
• vnější obrysy konstrukcí zobrazovaných v řezu: 

tlustá plná čára 

• viditelné obrysy za řezovou rovinou a rozhraní mezi 
jednotlivými materiály (ve styku se zeminou): tlustá 
plná čára 

• zakryté obrysy základu (i horninou) – tlustá 
čárkovaná čára;

• označení materiálu v řezu, obsypy a zásypy se 
kreslí podle ČSN 013406.

• u základových patek se rovina řezu zpravidla vede 
mimo patky. 
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Ukázka kreslení plošných základů

Doseděl, 2004
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Ukázka kreslení plošných základů

Půdorys základové konstrukce, 

výškově odstupňovaný základový pas

Novotný, 2007
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Ukázka kreslení plošných základů

Svislý řez stupňovitým základem

Novotný, 2007
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VÝKRES SITUACE

Novotný, 2007
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VÝKRES SITUACE

Legenda situace musí obsahovat:

• inženýrské sítě stávající a nové

• jméno majitele, adresa, parcelní číslo

• obestavěný prostor

• plocha zastavěná

• plocha zpevněná, plocha zatravněná

• výška hřebene, římsy;

• popis použitých značek na výkrese;

• označení severu

• absolutní a relativní výška kresleného objektu.
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NÁZVOSLOVÍ OKEN

http://www.soje.cz/skola/studijni-materialy
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ OKEN

• okna společně s dveřmi a vraty tvoří skupinu TZV.VÝPLNÍ 
STAVEBNÍCH OTVORŮ

• myšlená vodorovná rovina řezu musí vždy tento otvor protínat

• okna jsou neoddělitelnou součástí fasády

• pohled na okno z exteriéru

• okenní křídla se doplňují grafickou značkou podle způsobu 
otevírání okna, značka má většinou tvar písmena V, která je 
umístěna v okenním křídle. Kreslí se tenkou čarou

• špička vyznačené značky ukazuje stranu, kde jsou na okně 
umístěny závěsy křídla

• plná čára vyznačuje tu část okenního křídla, která se 
otevírá ven
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ OKEN

• čárkovaná čára ukazuje křídlo, které se při otevření 
pohybuje dovnitř

• pokud jsou v křídle vyznačeny trojúhelníky dva, otevírá se 
okenní křídlo dvěma způsoby

• do půdorysu musíte jasně zakreslit:

OSTĚNÍ (rovné, jedenkrát zalomené, dvakrát zalomené).

NADPRAŽÍ (provádí se ve stejném tvaru jako ostění).

TYP OKNA S RÁMEM OKENNÍHO KŘÍDLA
(okno  jednoduché, okno zdvojené, okno dvojité).

PARAPET (lícovaný, odsazený, odsazený s přečnívající 
parapetní deskou).
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ČÁRY PRO KRESLENÍ OKEN

PŮDORYS

• Velmi tlustá plná čára: ohraničuje obrys stěny ve styku 

se vzduchem, vyznačuje ostění.

• Tlustá plná čára: zakresluje hrany konstrukce viditelné v 

pohledu pod myšlenou rovinou řezu (parapet), použije se 

pro vyznačení typu okna

• Tlustá čerchovaná čára s jednou tečkou: zobrazuje 

hrany konstrukcí viditelných nad myšlenou rovinou řezu 

(nadpraží, nekryje-li se s hranou parapetu, která je 

zakreslena plně).
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ČÁRY PRO KRESLENÍ OKEN

PŮDORYS

• Tlustá čárkovaná čára: zobrazuje konstrukce pod rovinou 

řezu, které jsou zakryté (odsazené parapetní zdivo ve 

styku se vzduchem, které je překryté parapetní deskou).

• Tenká plná čára: kótování a odkazy. 

• Okna se kótují vždy vně objektu na první sdruženou 

kótovací čáru

• Součástí okna jsou odkazy na parapetní desku a venkovní 

oplechování



strana 60

POZOR – ZAPAMATOVAT SI !!!!!

 Nad kótovací čáru se píše šířka okna, 

 pod kótovací čáru se uvádí výška okna

 v závorce se uvádí výška parapetu 
(poprsníku) od podlahy.

http://www.soje.cz/skola/studijni-materialy



strana 61

KRESLENÍ OKEN V POHLEDU

Novotný, 2007
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Axonometrické zobrazení okna

Doseděl, 2004
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POHLED na okna a balkonové dveře

Novotný, 

2007

Okno jednoduché a zdvojené se při kreslení nerozlišuje
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POHLED NA DVEŘE A OKNA

Novotný, 2007
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Kreslení a kótování dvojitých oken

Křídla okna otvíravá dovnitř

2x zalomené ostění

Vnitřní křídla otvíravá dovnitř

Vnější křídla otvíravá vně
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Kreslení a kótování dveří

ZAKRESLOVÁNÍ DVEŘÍ V PŮDORYSU

• dveře jednoznačně popsat typ dveří se způsobem 
otevírání dveřního křídla

• u klasických dveřních křídel vyznačit dveře levé nebo 
pravé, o druhu rozhoduje strana, na které se nacházejí 
závěsy a to při pohledu na zavřené dveřní křídlo ze strany 
závěsů

• typ zárubně: nejčastěji ocelová lisovaná zárubeň a 
zárubeň obložková, ojediněle dřevěná rámová a kovovou 
zárubní z tyčí průřezu „L“. Vchodové a balkónové dveře v 
obvodové stěně jsou osazeny do rámu.

• určit velikost a polohu dveří pomocí kótování
u podlahy: osazení prahu, přechodové prahové 
lišty nebo bez prahu.
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Čáry pro zakreslení dveří

• Velmi tlustá plná čára:

- ohraničuje obrys stěny ve styku se vzduchem, 

- vyznačuje ostění, v případě zalomeného ostění 

prochází za zárubní.

• Tlustá plná čára: 

- zakresluje hrany konstrukce viditelné v pohledu pod

myšlenou rovinou řezu - práh, přechodová lišta

- použije se pro vyznačení typu dveří včetně oblouku,

který ukazuje manipulační prostor pro dveřní křídlo

- zakreslí se s ní zárubně

- u posuvných dveří se stavebním pouzdrem se zobrazí

stavební pouzdro.
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Čáry pro zakreslení dveří

• Tlustá čerchovaná čára s jednou tečkou:

- zobrazuje hrany konstrukcí viditelných nad myšlenou

rovinou řezu (horní část zárubě a dveřního otvoru 

u nosné zdi, nekryje-li se s hranou prahu, která je 

zakreslena plně).

- u kývavých dveří druhou z možných poloh dveřního 

křídla včetně oblouku (první poloha se zakreslí plně) 

• Tenká plná čára: kótování a odkazy
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KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ

KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ SE SKLÁDÁ ZE DVOU ČÁSTÍ:

- jmenovitého rozměru dveří uváděného na osu a  

polohového kótování dveří 

- velikosti dveřního otvoru na délkových kótách

Vždy na osu dveřního otvoru se udává velikost 

dveřního křídla (jmenovitý rozměr dveří). 

Nad osu se píše šířka, pod osu výška dveří.

Pro ocelovou zárubeň je výška standardně 

1970 mm.

Na následujících obrázcích je uveden druh kótování dveří 
podle typu zárubní
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AXONOMETRICKÉ ZOBRAZENÍ 

DVEŘNÍHO OTVORU

Doseděl, 2004
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ

Novotný, 2007



strana 72

KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ

Novotný, 2007
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ

Novotný, 2007
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ

Novotný, 2007
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ

Novotný, 2007
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ

Novotný, 2007
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KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ

Novotný, 2007
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VÝPIS STV - DVEŘE
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KRESLENÍ POHLEDŮ

Novotný, 2007

Značení úprav 
povrchů 

ve výkresech 
pohledů, 

bývá doplněn 
výpisem úprav 
povrchů 
v legendě 
výkresu



strana 80

KRELENÍ VÝKRESŮ PODROBNOSTÍ

Výřez z vítězného detailu soutěže Memoriál Antonína FAJKOŠE – Machálek P., VUT Brno
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KRESLENÍ VÝKRESŮ PODROBNOSTÍ

Výřez z vítězného detailu soutěže Memoriál Antonína FAJKOŠE – Machálek P., VUT Brno
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VNITŘNÍ KANALITACE - výkresy

Novotný, 2007
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VNITŘNÍ KANALITACE - výkresy

Novotný, 2007
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ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Novotný, 2007 
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ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Novotný, 

2007
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VÝŘEZ Z KUCHYŇSKÉ SEKCE

Doseděl, 2004
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