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HLAVNHLAVN ÍÍ POPOŽŽADAVKY NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACIADAVKY NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI

•• Výkres musVýkres musíí obsahovat vobsahovat vššechny nutnechny nutnéé úúdaje v souladu s jeho urdaje v souladu s jeho urččeneníímm

•• Výkres musVýkres musíí odpovodpovíídat pdat přřííslusluššným normným normáámm

•• Výkres musVýkres musíí být zhotoven na odpovbýt zhotoven na odpovíídajdajííccíím formm formáátutu

•• Výkres lze realizovat i na vVýkres lze realizovat i na vííce listech tce listech tééhohožž formformáátu tu 
(obvykle jde o velk(obvykle jde o velkéé formformááty), ty), ččííslo výkresu zslo výkresu zůůststáávváá stejnstejnéé

•• KaKažždý výkres (i jednotlivý list) musdý výkres (i jednotlivý list) musíí mmíít popisovt popisovéé polepole

•• Nad popisovým polem se uvNad popisovým polem se uváádděějjíí technicktechnickéé popožžadavky, kteradavky, kteréé nenneníí
úúččelnelnéé uvuváádděět v zobrazent v zobrazeníí

•• PouPoužžíívváá se normalizovanse normalizovanéé oznaoznaččovováánníí.  Nen.  Neníí--li stanoveno normou, pak li stanoveno normou, pak 
se význam pouse význam použžititéého oznaho označčeneníí musmusíí vysvvysvěětlittlit

•• ZjednoduZjednoduššenenéé a schematicka schematickéé zobrazenzobrazeníí se smse smíí poupoužžíít jen v souladu t jen v souladu 
s ps přřííslusluššnou normounou normou

•• ÚÚdaje o rozmdaje o rozměěrech, tolerancrech, tolerancíích, kvalitch, kvalitěě povrchu apod. se vztahujpovrchu apod. se vztahujíí ke ke 
konekoneččnnéému stavumu stavu

•• MusMusíí být dodrbýt dodržženo peno přředepsanedepsanéé rozmrozmííststěěnníí obrazobrazůů (dle z(dle záásad promsad promííttáánníí))

•• Popisy se Popisy se ččtou smtou směěrem od dolnrem od dolníího a pravho a pravéého okraje výkresuho okraje výkresu

•• Popisy se provPopisy se prováádděějjíí ppíísmem technickým kolmýmsmem technickým kolmým



NORMALIZACE TECHNICKÝCH VÝKRESNORMALIZACE TECHNICKÝCH VÝKRES ŮŮ

•• MMěřěříítka zobrazentka zobrazeníí

•• PopisovPopisovéé pole (a seznam polopole (a seznam položžek)ek)

•• FormFormááty výkresty výkresůů (a (a úúprava výkresových listprava výkresových listůů))

•• SklSklááddáánníí výkresvýkresůů

•• Druhy Druhy ččar na výkresuar na výkresu

•• PopisovPopisováánníí výkresvýkresůů

•• PPřředepisovedepisováánníí konstrukkonstrukččnníího materiho materiáálulu

•• ZpZpůůsoby zobrazovsoby zobrazováánníí

•• UdUdáávváánníí rozmrozměěrrůů

•• PPřředepisovedepisováánníí ppřřesnosti rozmesnosti rozměěrrůů, tvaru a polohy, tvaru a polohy

•• PPřředepisovedepisováánníí jakosti a jakosti a úúprav povrchuprav povrchu

•• ZnZnáázorzorňňovováánníí elektromechanických prvkelektromechanických prvkůů a spoja spojůů



MMĚŘĚŘÍÍTKA ZOBRAZENTKA ZOBRAZEN ÍÍ

•• ZvZvěěttššeneníí:: 2 :12 :1 5 : 15 : 1 10 : 110 : 1 20 : 120 : 1 50 : 150 : 1

•• ZmenZmenššeneníí:: 1 : 21 : 2 1 : 51 : 5 1 : 101 : 10 1 : 201 : 20 1 : 501 : 50 atd.atd.

•• MMěřěříítko se voltko se volíí podle slopodle složžitosti souitosti souččáásti a hustoty kresby tak, aby obrazy sti a hustoty kresby tak, aby obrazy 
byly dobbyly dobřře e ččitelnitelnéé, srozumiteln, srozumitelnéé a nebyly pa nebyly přřeplneplněěny ny ččarami a karami a kóótamitami

•• Na výkresu mNa výkresu můžůže být poue být použžito nito něěkolika rkolika růůzných mzných měřěříítektek

POPISOVPOPISOVÉÉ POLEPOLE

•• MusMusíí je mje míít kat kažždý technický výkres nebo navazujdý technický výkres nebo navazujííccíí textový dokumenttextový dokument

•• Zpravidla se umZpravidla se umííssťťuje do pravuje do pravéého dolnho dolníího rohu kreslicho rohu kreslicíí plochyplochy

PPŘŘÍÍKLAD KLAD 
ŘŘEEŠŠENENÍÍ::



FORMFORMÁÁTY VÝKRESTY VÝKRESŮŮ ŘŘADY ISOADY ISO--AA

•• ŘŘada A vychada A vycháázzíí z archu zz archu záákladnkladníího ho 
formformáátu A0, který mtu A0, který máá obsah 1 mobsah 1 m22

•• MenMenšíší formformáát vznikt vznikáá z vz věěttšíšího ho 
formformáátu ptu půůlenleníím delm delšíší strany, pstrany, přřiiččememžž
pompoměěr  stran musr  stran musíí zzůůstat ststat stáále stejný le stejný 
(geometrick(geometrickáá podobnost)podobnost)

•• Z toho plyne pomZ toho plyne poměěr stran vr stran vžždy 1:   2dy 1:   2
•• FormFormááty A0, A1, A2, A3 majty A0, A1, A2, A3 majíí

ppřřednostnednostníí orientaci naleorientaci naležžato, ato, 
zatzatíímco formmco formáát t A4 nastojatoA4 nastojato

•• FormFormáát výkresu se volt výkresu se volíí co nejmenco nejmenšíší, , 
aby vystaaby vystaččil pro il pro úúplnplnéé a pa přřehlednehlednéé
nakreslennakresleníí výrobkuvýrobku

•• Obrazy nesmObrazy nesmíí být pbýt přříílilišš malmaléé
a sta stíísnsněěnnéé, na výkres se mus, na výkres se musíí vejvejíít t 
vevešškerkeréé informace o rozminformace o rozměěrech (krech (kóóty) ty) 
a va vššechny dalechny dalšíší potpotřřebnebnéé úúdajedaje

•• Lem výkresu vymezený rLem výkresu vymezený ráámemeččkem kem 
musmusíí zzůůstat prstat práázdnýzdný
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VELIKOSTI  FORMVELIKOSTI  FORM ÁÁTTŮŮ ŘŘADY AADY A

10 mm10 mm20 mm20 mmLEM (v mm)LEM (v mm)

210 x 297210 x 297297 x 420297 x 420420 x 594420 x 594594 x 841594 x 841841 x 1189841 x 1189ROZMROZMĚĚRR
(v mm)(v mm)

A4A4A3A3A2A2A1A1A0A0FORMFORMÁÁTT

SKLSKL ÁÁDDÁÁNNÍÍ KOPIKOPIÍÍ A VÝTISKA VÝTISKŮŮ VÝKRESVÝKRESŮŮ

•• Obvykle podle tuhObvykle podle tuhéé ššablony nebo ablony nebo 
podle ppodle přředtiedtiššttěěných znaných značčekek

•• Na velikost A4 (210 x 297 mm) Na velikost A4 (210 x 297 mm) 
nastojatonastojato

•• LLíícem (pokreslenou plochou) cem (pokreslenou plochou) 
a popisovým polem navrcha popisovým polem navrch

•• ZpZpůůsob sklsob sklááddáánníí: varh: varháánkovitnkovitěě, , 
nejdnejdřřííve delve delšíší strana odprava doleva, strana odprava doleva, 
pak kratpak kratšíší strana zdola nahorustrana zdola nahoru

 

FORMFORMÁÁT A1T A1

POPISOVPOPISOVÉÉ
POLEPOLE



NepravidelnNepravidelnáá od ruky od ruky 
tenktenkáá

PPřřerueruššeneníí obrazu, ukonobrazu, ukonččeneníí ččáástesteččnněě
nakreslennakreslenéého obrazu nebo mho obrazu nebo míístnstníího ho řřezuezu

SouvislSouvisláá se zlomy se zlomy 
tenktenkáá

OznaOznaččeneníí ppůůvodnvodníího resp. koneho resp. koneččnnéého tvaruho tvaruČČerchovanerchovanáá se se 
dvdvěěma tema teččkami tenkkami tenkáá

Poloha Poloha řřezných rovin, oznaezných rovin, označčeneníí povrchovpovrchověě
upravených plochupravených plochČČerchovanerchovanáá tlusttlustáá

Osy soumOsy souměěrnosti, rozternosti, rozteččnnéé ppřříímky a krumky a kružžniceniceČČerchovanerchovanáá tenktenkáá

NeviditelnNeviditelnéé hrany a obrysyhrany a obrysyČČáárkovanrkovanáá tenktenkáá

LepenLepenéé spojespojeSouvislSouvisláá velmi tlustvelmi tlustáá

ViditelnViditelnéé obrysy a hrany, ukonobrysy a hrany, ukonččeneníí zzáávitvitůů, , 
rráámemečček kreslicek kreslicíí plochyplochySouvislSouvisláá tlusttlustáá

KKóótovactovacíí a pomocna pomocnéé ččááry, odkazovry, odkazovéé ččááry, ry, 
ššrafy, neurrafy, neurččititéé hranyhranySouvislSouvisláá tenktenkáá

NEJNEJČČASTASTĚĚJI POUJI POUŽŽÍÍVANVANÉÉ TYPY TYPY ČČAR PRO TECHNICKAR PRO TECHNICK ÉÉ VÝKRESYVÝKRESY



PPÍÍSMO PRO TECHNICKSMO PRO TECHNICKÉÉ VÝKRESYVÝKRESY

•• PouPoužžíívváá se se ppíísmosmo
kolmkolméé typu Btypu B

•• PPíísmo je slosmo je složženo eno 
z z úúseseččekek
a oblouka obloukůů

•• NormalizovanNormalizovanáá
vývýšška pka píísma: sma: 
1.81.8
2.52.5
3.53.5
55
77 mmmm
1010
1414
2020

•• TlouTlouššťťka pka píísma sma 
= 1/10 vý= 1/10 výšškyky


