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TECHNICKÉ  ZOBRAZOVÁNÍ 
Lekce I. – II.(str.11-84) 
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Obsah I. - II. lekce 
 
1. Geometrické konstrukce: 

• Sestrojení os a středů 
• Rozdělení úsečky na několik stejných dílů 
• Sestrojení pravidelných mnohoúhelníků 

2. Normalizace v technickém kreslení : 
• Druhy technických norem 
• Druhy technických výkresů formáty, písmo, čáry 
• Měřítka zobrazení 

3. Technické zobrazování : 
• Sdružené průmětny 
• Druhy pravoúhlého promítání na několik průměten 

4. Pravidla pro zobrazování na výkresech : 
• Pohledy, značení druhy 
• Řezy a průřezy, značení, druhy 
• Tvarové podrobnosti 
• Průniky 

5.    Popisové pole  

 
 



Co je technické kreslení – společný název pro všechny druhy kreslení ve 

strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a dalších oborech 

K čemu slouží TK – k dorozumívání mezi techniky a výrobci 

Normalizace TK – předpokladem pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji, 

výrobě obchodu 

Základní potřeby pro zvládnutí TK : 
• Kreslící pomůcky 
• Zásady kreslení zobrazovaných předmětů (geometrické konstrukce) 
• Technická normalizace vyjadřovacích prostředků 
• Technické zobrazování 
• Způsoby zobrazování těles 
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Kreslící pomůcky : 
a) Klasické zobrazování 
b) Zobrazování za pomocí počítačové podpory 

Základní pomůcky pro klasické zobrazování : 
• Pravítka  
• Trojúhelníky 
• Kružítka 
• Šablony 
• Křivítka 
• Úhloměry 
• Tužky 
• Rýsovací a pauzovací papíry, atd. 

Zásady kreslení : 
1. Napojení čárkované čáry se kreslí bez mezery (a) 
2. Napojení lomené čárkované čáry se kreslí bez mezery (b) 
3. Osy souměrnosti se přetahují přes obrys o3 až 10 mm  (c ) 
4. Je-li na ose více děr, kreslí se osa nepřerušovaná (d) 
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Geometrické konstrukce 
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Dělení úsečky 
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Normalizace v technickém kreslení 
Je tvůrčí činnost, kterou se pro opakující se technické úkoly zajišťuje, stanoví a uplatňuje 
nejvýhodnější technické řešení, zejména z hlediska hospodárnosti, jakosti a bezpečnosti. 

DRUHY NOREM 
1. Státní normy (ČSN) - ČSN XX XXXX 
- platí po celém území státu. Tvorbu a vydávání řídí Úřad pro technickou normalizaci a metrologii 
mohou být rozpracovány jako : 

- v jednotlivých oborech na oborové normy (ON)  
- v podnicích na podnikové normy (PN).  

Všechny tyto doplňky však nesmějí být v rozporu s platnými normami ČSN 
2.    Celoevropské normy (EN) – ČSN EN 33 2000-4-1 
- platí především na území států EU. Vydavatelem je Evropská komise pro normalizaci CEN. 
3.    Mezinárodní normy (ISO) – ČSN ISO 129 
- mají celosvětovou platnost. Vydavatelem je Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO 
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Druhy technických výkresů podle způsobu zhotovení : 
1 NÁČRT (SKICA) 
je výkres kreslený volně rukou bez použití rýsovacích pomůcek, bez zřetele na měřítko, nemusí 
být zcela okótován, lze jej kreslit na libovolný kus papíru. Bývá často prvním ztvárněním nového 
výrobku. 
2 ORIGINÁL 
je výkres vytvořený s použitím rýsovacích pomůcek pro přesné kreslení na rýsovací papír, nebo 
pomocí CAD systémů vykreslený pomocí tiskárny či plotteru. Musí být vytvořen podle všech 
platných technických norem. Zobrazuje součást nebo skupinu součástí v určitém měřítku a 
obsahuje všechny údaje potřebné k úplnému určení součásti pro výrobu. Originál je určen k 
rozmnožování (kopírování) a je vždy bezpečně archivován. 
3 KOPIE 
Je rozmnožený originál pomocí reprografických metod. Slouží jako podklad pro výrobu, montáž a 
kontrolu vyráběného výrobku a technických zařízení. 

Druhy technických výkresů podle účelu : 
1 Výrobní :  
• pro výrobu součástí : 

•  Návrhové výkresy 
•  Výkresy součástí 
•  Výkresy sestav a podsestav 

• pro montáž, atd. 
2  Pomocné – pro navrhování, odbyt, obchod, propagaci, atd.  



TK - základy- Ing. Král 9 

FORMÁTY VÝKRESŮ 
- určeny normou ČSN ISO 5457 - pro všechny druhy technických výkresů používaných v průmyslu 
a ve stavebnictví pro klasické kreslení, kopírování a vykreslování na plotterech. 
Norma definuje tři řady formátů výkresových listů: 
• Formát ISO-A 
• Prodloužené formáty  
• Zvlášť prodloužené formáty 

ISO-A 
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NÁLEŽITOSTI VÝKRESOVÉHO LISTU 
_ Popisové pole 
_ Oříznutý formát 
_ Kreslící plocha 
_ Souřadnicová síť 
_ Značky pro oříznutí 
_ Středící značky 
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SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ 
Skládají se pouze kopie výkresů, originály a matrice pro výrobu kopií se archivují v nesloženém 
stavu z důvodu. 
Výkresy se skládají na formát A4 s popisovým polem na vrchní straně složeného výkresu. 
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POPISOVÉ POLE VÝKRESU 
Každý technický výkres nebo shodný dokument musí být opatřen popisovým polem podle 
mezinárodní normy ČSN ISO 7200 (01 3113). Toto popisové pole platí pro všechny obory.  
Informuje o výrobním podniku, druhu a typu výroby, měřítku výkresu, kdo výkres kreslil, 
kontroloval a schválil atd. Je dovolena dodatečná úprava podrobnějšími pokyny nebo specifickými 
informacemi. Popisové pole se umísťuje v pravém dolním rohu výkresu. 
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MĚŘÍTKA ZOBRAZENÍ 
Pro úpravu velikosti zobrazovaného objektu na výkrese používáme měřítka, které udává poměr 
délkového rozměru objektu na originálním výkrese k délkovému rozměru stejného objektu ve 
skutečnosti. 
DRUHY MĚŘÍTEK 
Skutečná velikost – tj. měřítko 1:1, je přednostní, obrazy v tomto měřítku dávají nezkreslenou 
představu o velikosti objektu 
Měřítko pro zvětšení – 2:1, 5:1 apod., v tomto měřítku se většinou zobrazují malé objekty a 
tvarové podrobnosti 
Měřítko pro zmenšení – 1:2, 1:5 apod., v tomto měřítku se většinou zobrazují velké objekty 

DRUHY ČAR A JEJICH POUŽITÍ 
Podle celistvosti : 

Souvislá 
Čárkovaná 
Čerchovaná 

Podle síly : 
Tenká 
Tlustá 
Velmi tlustá 
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Technické písmo   
PROVEDENÍ PÍSMA 
Pro popis technické dokumentace můžeme použít písmo ve třech provedeních: 
_ Písmo typu A – šikmé (75°) a kolmé 
_ Písmo typu B – šikmé a kolmé kolmé 
_ Písmo typu CAD - 
Velikost písma je odvozena od výšky písmen velké abecedy h [mm]. 
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TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ 
Existují v podstatě dva typy zobrazení objektů - metoda 2D (pouze dva rozměry-kreslící papír) 
nebo 3D ( tři rozměry, názornější, axonometrické zobrazování) 

Jednotlivé typy zobrazení vznikají 
promítáním objektu pomocí 
pomyslných sledovacích paprsků 
nazývaných 
promítací přímky. 
Objekty jsou pomocí promítacích 
přímek promítány na rovinu, 
kterou nazýváme promítací 
rovina (průmětna). 
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Promítání rozdělujeme podle směru promítacích přímek a středu promítání do tří základních 
skupin. 
Mezi základní metody promítání patří: 
_ Rovnoběžné (pravoúhlé) promítání 
_ Kosoúhlé promítání 
_ Středové promítání 

 PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ 
-nejrozšířenějším promítáním používaným ve strojírenství. Objekt je promítán na zpravidla tři 
až šest navzájem kolmých průměten. Zobrazovaný předmět protínáme rovnoběžnými 
promítacími přímkami, jejichž směr svírá s průmětnou pravý úhel (90°). Obrazy získané 
pravoúhlým promítáním jsou dvourozměrné, systematicky umístěné ve vzájemném vztahu. 
Předmět se může zobrazit až v šesti hlavních směrech uvedených v pořadí priority 
na obrázku. Za hlavní pohled se volí takový obraz, který obsahuje nejvíce informací. Ostatní 
pohledy jsou s hlavním pohledem sdružené. 
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METODY PRAVOÚHLÉHO PROMÍTÁNÍ 
Existují dvě metody pravoúhlého promítání, které se liší umístěním objektu vůči pozorovateli 
a průmětnám. Jejich název je odvozen z umístění v soustavě navzájem kolmých rovin. 
Soustava rovin je rozdělena na čtyři kvadranty. 
Pro promítání se využívá prvního a třetího kvadrantu. 

Ve výkresové dokumentaci se používá značení promítání příslušnou značkou umístěnou 
v rohovém razítku nebo v jeho blízkosti  : ISO – A (III.Q); ISO – E (I.Q) 
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Promítání v 3.kvadrantu – ISO A 

Pohledy jsou na rozdíl od ISO-E, na 
opačných stranách. 
Důvod : 
• ISO – E ; objekt je umístěn mezi 

pozorovatelem a průmětnou 
• ISO – A ; objekt je umístěn pro 

pozorovatele za průmětnou 
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AXONOMETRICKÉ PROMÍTÁNÍ – 3 D 
Obrazy vytvořené v axonometrickém promítání poskytují velmi názornou představu o skutečném 
tvaru zobrazovaného objektu. Existuje několik metod axonometrického zobrazení objektů 
používaných v technické praxi: 
•  Technická izometrie (pravoúhlá), také izometrická axonometrie 
•  Technická dimetrie (pravoúhlá), také dimetrická axonometrie 
•  Kosoúhlá dimetrie 

Poloha os 
Měřítko : 
x:z:y= 1:1:1 

Poloha os 

Měřítko : 
x:z:y=0,5:1:1 

Poloha os 

Měřítko : 
x:y:z=0,5:1:1 
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ZOBRAZOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH TĚLES 
Mezi základní geometrická tělesa patří hranol, jehlan, válec, kužel, koule, anuloid. Každé 
technické těleso se skládá z těchto základních geometrických těles. 
Při zobrazování geometrických těles vystačíme zpravidla s dvěma průměty, pokud použijeme 
kótování, tato tělesa úplně určíme jedním průmětem. 

ZOBRAZOVÁNÍ SLOŽENÝCH TĚLES 
Složená tělesa jsou sestavena z jednotlivých základních geometrických těles. 



TK - základy- Ing. Král 23 

ZOBRAZOVÁNÍ PRŮNIKŮ 
Průnikem nazýváme společnou část dvou nebo více geometrických těles. Na výkresech kreslíme 
místo průniku těles jen průnik jejich povrchů. Průnikové čáry mohou být rovinné nebo 
prostorové a promítají se jako úsečky, oblouky kružnic nebo jiné křivky. 
Při zobrazování průniků rozlišujeme: 
 Přesné průniky. 
 Nedůležité průniky. 
 Neurčité průniky 
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PRAVIDLA ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH 
UMÍSŤOVÁNÍ OBRAZŮ 
• PRAVIDLA PRO VOLBU A UMÍSŤOVÁNÍ OBRAZŮ 
Za hlavní obraz (pohled nebo řez) má být zvolen ten obraz, který podává nejvíce informací a 
nejvíce vystihuje tvar daného předmětu. 
Pro umístění obrazů platí pravidla pravoúhlého promítání a předmět má být zobrazen ve funkční 
poloze nebo v poloze vhodné pro výrobu. 
• POČET A VOLBA OBRAZŮ SOUČÁSTI 
Počet obrazů volíme co nejmenší, avšak takový, aby těleso bylo úplně zobrazeno. 
• POHLEDY 
Pohledy, jejichž umístění neodpovídá příslušné metodě pravoúhlého promítání, se musí označit. 
Označují se ve výchozím obraze šipkou s písmenem a nad odvozeným obrazem shodným 
písmenem, popřípadě doplněným značkou pootočení nebo rozvinutí a měřítkem. 
Mezi hlavní druhy pohledů patří: 

• Částečný pohled 
• Místní pohled 
• Rozvinutý pohled 
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Způsoby částečných pohledů –zobrazujeme část součásti 

Místní pohled- zobrazujeme pouze 
určitý konstrukční prvek  

Rozvinutý pohled – zobrazují 
se převážně tenké součásti 
tvářením 
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KRESLENÍ ŘEZŮ A PRŮŘEZŮ 
• ŘEZY A PRŮŘEZY 
Správné použití řezů a průřezů na výkresech zvyšuje 
názornost obrazu, usnadňuje kótování vnitřních dutin 
součástí a často ušetří kreslení dalších průmětů. Řez a 
průřez se proto kreslí zejména u součástí obsahujících 
vnitřní dutiny a díry. 
Řezy a průřezy jsou obrazy předmětu rozříznutého 
myšlenou rovinou. Materiál součásti v řezu se vyznačuje 
šrafováním. 

ROZDÍL MEZI ŘEZEM A PRŮŘEZEM 
 Řez – V řezu se zobrazují ty části tělesa, které leží v rovině řezu a za ní 
Průřez – V průřezu se zobrazují pouze ty části předmětu ležící přímo v rovině průřezu 
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ROZLIŠENÍ PLOCHY ŘEZU PODLE DRUHU MATERIÁLU 



TK - základy- Ing. Král 28 

ROZDĚLENÍ ŘEZŮ 
•  Příčný řez (vodorovný) 
•  Podélný řez (svislý) 
•  Šikmý  řez 
•  Poloviční řez 
•  Rozvinutý řez 
•  Řez více rovinami : 

• Lomený 
• Stupňovitý  

ROZDĚLENÍ PRŮŘEZŮ 
•  ve směru promítání 
•  sdružený vynesený 
•  pootočený vynesený 
•  pootočený vykreslený v obraze 
•  sled průřezů 
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ZJEDNODUŠENÍ V ZOBRAZOVÁNÍ 
- ne vždy je nutné pro dostatečné zobrazení objektu na výkresech kreslit jako kompletní (úplný) 
tvar. Existují možnosti, jejichž účelem je výrazně zrychlit zobrazování objektů bez ztráty potřebné 
názornosti. 
ZAKRYTÉ HRANY A OBRYSY 
- se kreslí tenkou, čárkovanou čarou, a to jen tehdy, je-li to nutné k objasnění tvaru nebo k 
snížení počtu obrazů. 
TVAROVÉ PODROBNOSTI 
-lze vynášet z obrazu a prokreslit je v jiném místě výkresu. Podrobnosti se označují kružnicí, 
elipsou nebo obdélníkem kresleným souvislou tenkou čarou, k nim se připíše označení 
písmenem velké abecedy. 
Zpravidla se kreslí ve zvětšeném měřítku a mohou obsahovat i prvky, které nejsou v základním 
obrazu. Nemusí být zobrazeny shodně se základním obrazem. 
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PŘERUŠENÍ OBRAZU 
- se používá pro úsporu místa na výkrese při zobrazování dlouhého předmětu s neměnným 
nebo spojitě proměnným příčným průřezem. Kreslí se tenkou čarou od ruky nebo tenkou 
souvislou čarou se zlomy nebo přerušením šrafovacích čar. 

OBRYSY VÝCHOZÍHO A KONEČNÉHO TVARU 
- se kreslí tenkou čerchovanou čarou se dvěma čárkami. 

MALÝ SKLON NEBO KUŽELOVITOST 
- lze při kreslení zvětšit. Na těch obrazech, kde se sklon nebo kuželovitost zřetelně 
neprojevuje, se kreslí pouze jedna čára odpovídající menšímu rozměru předmětu se sklonem 
nebo menší základně kužele. 


