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Obsah lekce IV. 
 1. Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy 

– Tolerování rozměrů, základní pojmy, uložení 

– Toleranční soustavy 

– Zapisování tolerancí a mezních úchylek na výkres 

– Tolerování úhlů 

– Tolerování polohy děr a roztečí 

– Tolerování tvaru a polohy 

2. Předepisování jakosti povrchu 

3. Kreslení strojních součástí 

– Popisové pole výkresu 

– Čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěcí kroužky 

– Klíny a pera  

– Závity, šrouby a matice 

– Hřídel, drážkové hřídele a náboje 

– Řemenice pro klínové řemeny 

– Ložiska 

– Ozubená kola, řetězová kola, řetězy a rohatky 

4. Výrobní výkresy 

5. Základy deskriptivní geometrie 



Proč tolerování rozměrů : 
• Žádným způsobem obrábění nelze obrobit součást zcela 

přesně na jmenovitý rozměr, předepsaný na výkrese 
kótou. Skutečný rozměr na hotové součásti se vždy 
odchyluje od jmenovité hodnoty, a to nahoru nebo dolů. 
Ke splnění daného účelu a funkce postačí, aby součásti 
byly vyráběny s rozměry v určitých mezích, které mají 
vyhovující přesnost. 
 

• Tolerování – je předepsání rozměru v určitých mezích.  
                -  Klade zvýšené nároky na výrobu a proto je účelné tolerovat 
                   pouze rozměry funkční. 
                -  Znalost je podkladem pro tvorbu výkresové dokumentace a 
                   současně pro volbu vhodné technologie 

-pp - 
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Tolerování rozměrů  
Základní  pojmy – názvy, definice základních veličin a pojmů jsou stanoveny v ČSN EN 

202086-1 (ČSN 01 4201) nazvané – Soustava tolerancí a uložení ISO  
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Tolerance (T) – je rozdíl mezi horním a dolním rozměrem nebo rozdíl 

mezi horní a dolní úchylkou. Vždy kladné číslo. 
Vyjadřuje velikost dovolené nepřesnosti výroby součásti 
 

T = HMR – DMR = hmr – dmr = es – ei = ES – EI   
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Základní úchylka  
• Úchylka bližší k nulové čáře 
Přidružená úchylka 
• Druhá, vzdálenější od nulové čáry 
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Toleranční pole je plocha obdélníku, jehož vodorovné strany příslušejí horní 

a dolní mezní úchylce a výška udává velikost tolerance. 

Poloha tolerančního pole vzhledem k nulové čáře je dána základní úchylkou 

(mezní úchylka blíže k nulové čáře. Druhá úchylka je úchylka přidružená  
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Soustava tolerancí a uložení ISO stanovuje : 
• 20 tolerančních stupňů, označených IT01,IT0,IT1,IT2….. IT18, pro jednotlivé rozsahy 

jmenovitých rozměrů 
• 28 poloh tolerančních polí k nulové čáře, označených písmeny latinské abecedy : 

• Pro DÍRY – velkými písmeny 
• Pro HŘÍDELE – malými písmeny 

• Písmena I,L,O,Q,W a i,l,o,q,w – se nepoužívají aby nedošlo k záměně 
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Hřídel 
 
hmr, dmr, T = ? 
es= +0,10 mm 
ei= -0,05 mm 
hmr=jr + es = 50 + 0,10 = 50,10 mm 
dmr= jr + ei = 50 + (-0,05) = 49,95 mm 
T = hmr – dmr = 50,10 – 49,95 = es-ei= +0,10-(-0,05) 
= 0,15 mm = 150m 
V tabulkách najdeme, že T=0,15mm odpovídá IT11  
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Uložení  

– vzájemný vztah dvou součástí charakteru díry a hřídele 
Rozeznáváme tyto druhy uložení : 

Uložení s vůlí –  
Vždy zaručena vůle, která  
umožňuje vzájemný pohyb 
součástí 

Uložení přechodné –  
vyskytuje se buď vůle nebo 
přesah 

Uložení s přesahem –  
přesah zaručuje 
vzájemnou nepohyblivost 
součástí  
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Toleranční soustavy  
- Všech druhů uložení lze dosáhnout způsoby : 
1. Kombinací vhodných tolerančních polí děr a hřídelů – méně časté v 

důvodných případech (uložení per, val. ložisek apod.) 
2. Soustava jednotné díry H : 

Pro všechna uložení téhož jmenovitého rozměru a stupně přesnosti  si díry 
ponechávají stále stejné mezní rozměry a podle požadovaného uložení se 
mění mezní rozměry hřídele 
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3.    Soustava jednotného hřídele h : 
       Pro  všechna uložení téhož jmenovitého rozměru a stupně přesnosti se ponechávají  
       stále  stejné rozměry hřídel a podle uložení se mění mezní rozměry díry  
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Geometrické tolerance 
- Definují odchylky od skutečných tvarů a poloh. Předepisují se v 
případě požadavku na funkci součásti 
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Zapisování geometrických tolerancí 

Požadované tolerance se udávají v pravoúhlých rámečcích rozdělených na dvě nebo více polí, 
které obsahují : 
• Značku tolerance 
• Hodnotu tolerance v mm 
• Písmeno označující vztažnost tolerance k základnímu prvku 
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Toleranční rámeček se spojuje s tolerovaným prvkem odkazovou čárou ukončenou šipkou : 
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Drsnost povrchu 
- je nerovnost (výstupky a prohlubně) vzniklá obráběním samotné 

součásti, nebo jiného nástroje – např. kovadla, lisovacího 
přípravku, slévárenské formy apod. 

Rozlišujeme drsnost povrchu : 
• podélnou  a  
• příčnou,  

– označujeme ji R s indexem (v pravém dolním rohu) určujícím 
metodu měření 
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Drsnost povrchu 

V ČR se přednostně používá průměrná (střední) 
aritmetická úchylka od střední čáry profilu m, označovaná 
Ra. 

ČSN EN ISO 4287 předepisuje celkem 7 způsobů určení 
drsnosti povrchu (Rp,Rv, Rz,Rc,Rt,RSm,Ra ). 

 20 

DETAIL  Z DETAIL  Z 
M 1000 : 1       
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Ra – je střední aritmetická hodnota úchylek profilu v rozsahu základní délky l. 

Střední  aritmetická úchylka Ra 

Hodnota výšky 
profilu-značí se 

písmenem z 
nebo y 

Měřená délka l 

Počet měření 
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Drsnost povrchu 
Jsou definovány dvě řady aritmetických úchylek Ra : 
• Základní 
• Praktická  
 Ve výrobě se používá, a na výkresech se předepisuje drsnost 

praktická číselnou hodnotou střední aritmetické drsnosti Ra v 
mikronech 

 Normalizovaná číselná řada hodnot drsností Ra-obsahuje 14 stupňů drsnosti a každý následující 
stupeň je přibližně dvojnásobkem stupně předcházejícího. 
 

30 Lícování, zobrazování součástí 



Předepisování drsnosti povrchu na 
výkrese 

A. Základní tvar značky 
B. Rozšířená značka s požadavkem 

odebírání materiálu 
C. Rozšířená značka se zákazem odebírání 

materiálu 

B C 

A 
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Předepisování drsnosti povrchu na 
výkrese 

a) úplná grafická značka povolující libovolný výrobní 
proces 

b) úplná grafická značka požadující odebírání materiálu  
s platností pro celý povrch (kolem dokola) 
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Předepisování drsnosti povrchu-
doplnění základní značky 
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Poloha grafických značek 

Grafická značka se zapisuje podle 
stejných zásad jako kóty – aby 
písmo bylo čitelné od spodního a 
pravého okraje výkresu 
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Poloha grafických značek 

Využití odkazových čar 
Zápis značky k pomocné kótovací čáře 

Umístění značky na rámečku 
geometrické tolerance 

Umístění značek k pomocným 
kótovacím čarám 
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Zjednodušené označování požadavků 
na strukturu povrchu 

Převládá-li na většině povrchu součásti stejná struktura, 
předepíše se tato nad popisové pole výkresu a vedle v 
závorce se uvede základní značka bez dalšího označení: 
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Zjednodušené označování požadavků 
na strukturu povrchu 

Je-li více odlišných požadavků na strukturu povrchu, zapíší 
se v závorce za značku převládající struktury povrchu: 
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Zjednodušené označování požadavků 
na strukturu povrchu 

Je-li na výkrese málo místa, značku označíme písmenem 
malé abecedy a nad popisovým polem uvedeme vysvětlení 
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Předepsání úpravy povrchu 
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Označení místa kontroly tvrdosti 
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Kreslení strojních součástí a spojů 

Šroubové spoje  
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Kreslení šroubů a matic 
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Sestava  

Popisové pole 

Kusovník  
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Kolíky  
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Spojovací 
čepy 
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Závlačky  
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Pojistné kroužky 
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Klíny a pera 
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Zápichy  
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Středící důlky 
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Drážkové 
hřídele a 
náboje 
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Drážkované náboje 

Ložiska  

Kluzná ložiska 

Podle smyslu namáhání rozdělujeme ložiska : 
• Radiální 
• Axiální  
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Valivá ložiska 
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Kreslení pružin 
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Ozubená 
kola 
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Svarové spoje 
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Pájené a lepené spoje 
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