
Tvorba technické dokumentace 

 

Přednášky:  Ing. Pavel Klaus  

Cvičení:  Ing. Vladimír Zbožínek 



Program přednášek 
1. Normalizace a výkresová dokumentace.  

 Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví, rozdělení 
technických výkresů, formáty, úprava výkresových listů, popisové pole, 
seznamy položek textové údaje, opravy a změny na výkresech. 

 2.   Zobrazování na technických výkresech.  

   Pravoúhlé promítání, axonometrie, čáry, měřítka, písmo, volba a počet obrazů. 

3. Kreslení obrazů součásti.  

 Pohledy, řezy a průřezy, jejích označování, druhy řezů, kreslení průniků. 

4.    Kótování. 

  Základní pojmy, zapisování kót. Soustavy kót, kótování tvarových prvků 
strojních    součástí. 

5. Tolerování rozměrů. 

Základní pojmy v lícování, jednotná soustava zapisování úchylek na 
výkresech, tolerování úhlů. Základy výpočtů rozměrových obvodů. Vyvolená 
čísla a normální rozměry. Předepisování úprav povrchu a tepelného 
zpracování. Jakost povrchu, posuzování  drsností, označování drsností na 
výkresech. 

6.  Geometrické tolerance.  

Tolerování kuželů.  

7. Rozdělení spojovacích částí.  

 Šroubové spojení (rozteč, stoupání, rozdělení, šrouby, matice, podložky), 
jejich zobrazování (normální, zjednodušené, schematické) a kótování. 
Kreslení a kótování závitů. Tolerance, drsnost. 

 



Program přednášek 
8.  Strojní součásti.  

 Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny, jejich rozdělení, zobrazování a kótování. 

9. Převody. 

Základní pojmy, rozdělení, zobrazení. Kreslení řemenic a řetězových kol. 

10.   Ozubená kola.  

 Rozdělení, základní pojmy, základní rozměry, základní výpočty  pro čelní 
přímé a šikmé ozubení, pro kuželové přímé. Kreslení ozubených kol, kótování, 
vyplňování rohového razítka, zobrazování ozubeného soukolí. 

11. Ložiska.  

 Základní typy, označení dle katalogu, kreslení, pojištění a těsnění ložiskového 
prostoru. 

12.  Hřídele a osy.  

 Základní pravidla, kreslení hřídelů a os, kreslení tvarových podrobností na 
hřídelích. 

13. Nerozebíratelná spojení  

 Spojení nýtováním, svářením, pájením a lepením. Základní pojmy, rozdělení, 
kreslení, označování na výkresech. 

  

14.   Základy 3D modelovaní v prostředí systému AUTODESK INVENTOR. 

  

15.  Vytváření součástí a sestav, vkládání součástí do sestavy, vazby v sestavě. 



Rozsah a podmínky pro splnění !!! 

 Rozsah předmětu: 

 3 hodiny cvičení + 3 hodiny přednášek 

 

 Podmínky pro splnění 

 Celkově  100 b.       min. 51 b. 

 Zápočet    30 b. min. 15 b. 

 Zkouška   70 b. min. 21 b. 
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VÝZNAM TECHNICKÉHO KRESLENÍ 
 Vytváří základ technického myšlení.  

 

 Jsou zde spojovány teoretické znalosti s 
logickým myšlením a praktickými 
dovednostmi. 

 

 Zvládnutím technického kreslení umožňuje 
vyjádření technických nápadů, návrhů nebo 
myšlenek graficky. 

 

 Kreslení výkresů podle přesných a 
jednoznačných pravidel. 



Základní znalosti technické dokumentace jsou 
nezbytné pro: 

 

- komunikaci mezi odborníky technických směrů, 

- pro realizaci vlastní představy technických zařízení. 

 

Odpovědnost technika vyplývá ze zákona a ostatních 
předpisů. Tyto technické činnosti upravuje: 

 

- zákon č. 142/1992 Sb., o československých technických 
normách, 

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně doplnění některých zákonů, 

- dále seznam nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 
Sb..  

 



Hlavní zdroje technických 

informací 

 Zákony – Ministerstvo vnitra České republiky – 
www.mvcr.cz 

 

 Normy: 

 Český normalizační institut www.cni.cz 

 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví   www.unmz.cz 

 Český metrologický institut www.cmi.cz 

 

 Vynálezy, užitné vzory, ochranné známky: 

 Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz 

 



Normalizace a její výhody: 

 Umožňuje sériovou, hromadnou a plynulou výrobu 
a tím výrobu zrychluje a zlevňuje (Henry Ford). 

 

 Zhospodárňuje výrobu a tím snižuje ceny výrobků. 

 

 Zjednodušuje a urychluje práci konstruktéra, 
zvyšuje produktivitu jeho práce. 

 

 Umožňuje snazší a rychlejší výměnu 
opotřebovaných nebo poškozených 
normalizovaných součástí. (např. Neo – kód). 

 

 Zmenšuje potřebu skladů náhradních součástí a 
polotovarů. 



Technické normy 
 Jsou soubory osvědčených konstrukcí a 

postupů pro: 

-  zaměnitelnost dílů, 

-  zaručení kvality výrobků, 

-  dodržení stanovených výrobních a kontrolních postupů, 

-  splnění požadavků bezpečnosti při výrobě i během užívání 

výrobků spotřebitelem. 

 

 Pokud nejsou tyto normy dodrženy, hrozí riziko 

odpovědnosti za vzniklé následky!!! 

 

 



Jak se tvoří technické normy? 

1. Návrh na tvorbu technické normy. 

2. Posouzení návrhu technické normy. 

3. Zpracování návrhu technické normy. 

4. Připomínkování návrhu technické normy. 

5. Hlasování o návrhu a schválení technické 
normy. 

6. Převzetí evropské nebo mezinárodní normy, 
schválení původní ČSN a vydání. 

 

 

*Celková doba schválení evropské nebo 
mezinárodní normy je v průměru 3 roky. 

 



Základní druhy norem: 

 

 ČSN – česká soustava norem(dříve 
československá státní norma), 

 EN – evropská norma, 

 ISO – mezinárodní technická norma 
(International Organization for Standardization),  

 SAE – Standard Automotive Engineering 

 DIN, BS, NF, ANSI… - cizí národní, či státní 
normy (německá, britská, francouzská, americká, 
…) 

 Dále existují také oborové normy, podnikové 
normy, včetně norem řady existujících 
speciálních normalizačních institucí. 



Příklady označení norem ČSN 

 
 První dvojčíslí značí třídu. Třída 02 – strojní součásti. Výrobky 

ale můžeme najít i v jiných třídách, např. 83 - ochranné 
prostředky, v třídě 91 - podlahové krytiny, případně i v dalších, 
kde jsou výrobky se specifickým použitím např. v letectví, 
elektrotechnice atp. 

 

 Druhé dvojčíslí značí skupinu, tj. užší oblast použití. 

 

 Třetí dvojčíslí značí pořadí ve skupině 

 

 

ČSN 02 1005 
ČESKÁ 

SOUSTAVA 

NOREM 

TŘÍDA 

NORMY SKUPINA 

POŘADÍ VE 

SKUPINĚ 

TŘÍDÍCÍ ZNAK 



Začleňování přejímaných EN  

a norem ISO do soustavy ČSN 

 Význam třídicího znaku vyniká při začleňování přejímaných EN a 

norem ISO do soustavy ČSN (bez třídicího znaku – uváděného 

v závorce pod označením EN a normy ISO by nebyly tyto normy - 

EN, ISO - k nalezení !!!!).  

 

ČSN EN 14704-2 (80 0886) 

Značení dle 

normy EN 

Přejímaná norma 

EN do soustavy 

ČSN 

Původní třídící 

znak dle normy 

ČSN 



Druhy technické dokumentace 

 Výrobní dokumentace 
  - konstrukční (výkresy, schémata, grafy, výpočty, popisy, 

specifikace materiálu 

 - technologická (pracovní postupy, technologické předpisy, 
kontrolní operace) 

 

 Montážní dokumentace – definuje postup montáže 
složitých celků, zejména prováděných mimo výrobní 
závod. 

 

 Provozní a servisní dokumentace (návody na 
použití, provozní deníky, servisní manuály a předpisy). 

 

 Obchodně-technická dokumentace (nabídkové a 
konstrukční katalogy, prospekty, podmínky prodeje). 



Výkresová dokumentace  
 Návrhové výkresy – doporučuje se respektovat alespoň 

základní pravidla technického kreslení, jinak druhý den 
nebudeme vědět, jaký byl náš původní záměr. Tento typ 
dokumentace se provádí obvykle formou náčrtu, 
kresleného rukou, měkkou tužkou, bez dalších pomůcek. 

 Slouží jako podklad pro konečné řešení!!! 



Výkresová dokumentace 
 Výkresy součástí – sdílené v rámci konstrukce a výroby. 

 

 Jsou základním podkladem pro výrobu, proto je taky někdy nazýváme 
výrobní výkresy.  

 

 Obsahují veškeré údaje nutné pro výrobu (rozměry, drsnosti povrchu, 
tolerance tvaru, tepelné zpracování, apod.) 

 

 Je zde nutné striktně dodržovat zásady technického kreslení!!! 

 

 Základní požadavky kladené na výkresovou dokumentaci  a způsob 
kreslení stanovuje norma: 

 

 ČSN 01 3106 - Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické 
výkresy 

 ČSN EN ISO 6428 (013 105) - Technické výkresy - Požadavky na 
kopírování 

 

 

 Modernizace způsobu kreslení je většinou podmíněna požadavkem úspory 
času a používanými prostředky (tužka, pero, počítač). 

 



Výkres 

součásti 

Označení 

směru řezu 

Řez 

Drsnost 

povrchu 

Tolerance 

průměru 

zahloubení 

Tolerance 

vzdálenosti 

Odkazová 

kóta 

Rozměrová 

kóta s 

tolerancí 

Drsnost 

povrchu 

Poznámka 

Popisové 

pole 



Výkresová dokumentace 

 Výkresy podsestav a sestav - využívají se 
pro průběžnou a finální montáž výrobku, 
obsahují pouze hlavní rozměry určující vazbu 
na návazné celky a popisky jednotlivých 
součástí pomocí pozic. 

 

 Soupis položek je umístěn na výkresu nebo na 
samostatném listu formou kusovníku 

 

 Příklady podsestav – svařence, montážní 
podsestavy, apod.  



Výkres sestavy a podsestavy 



Formáty výkresů 

 Jsou určeny normou ČSN ISO 5457, tato norma 
určuje rozměry výkresových listů všech druhů 
technických výkresů používaných v průmyslu a 
ve stavebnictví, pro kreslení kopírování a 
vykreslování na plotrech. 

 

 Norma definuje tři řady výkresových listů. 

 

 Formáty ISO A  

 Prodloužené formáty 

 Zvlášť prodloužené formáty 



 Základní formát je A0 – oříznutý list 841 x 
1189 mm, jedná se o plochu 1 m2. 

 

 Kreslící plocha bývá ohraničená rámečkem 
a je vždy odsazená oproti oříznutému listu: 

 Nahoře, dole a vpravo  – o 10 mm menší 

 Vlevo    – o 20 mm menší 
(zvětšený okraj pro vazbu dokumentů). 

 

 Formáty A1 až (A6) vznikají postupným 
půlením základního formátu. Všechny se 
používají naležato, kromě formátu A4! 

 Formáty A5 a A6 se v technických 
dokumentech obvykle nepoužívá. 

Výkresové formáty – ISO A 



Rozměry výkresových formátů 

A4 A0 – A3 

Orientace 

výkresu na šířku 

Orientace 

výkresu na 

výšku 



Prodloužené a výjimečně 

prodloužené formáty 
První volba formátu výkresu ISO - A  

Druhá volba formátu výkresu – 

prodloužené formáty. 

Třetí volba – výjimečně prodloužené 

formáty 



Rozčlenění výkresové plochy 

Obrazová plocha výkresu. 

Možno využít i pole 3, 4, 6. 

Seznam položek nebo 

technické požadavky 

obecného charakteru 

Seznam 

položek 

Zde je místo pro 

předepsání drsnosti 

povrchu 

Razítko 

kontrol 

Pokračování 

plochy 

Popisové 

pole 



Postup skládání výkresů 

 Skládání výkresů je uvedeno v normě 

ČSN 01 3111. 

 Výkresy se skládají postupným ohybem, 

nejdříve skládáme po šířce výkresu, pak 

po délce. 

 Popisové pole musí být vpředu!!! 

 Výsledkem skládání je vždy formát A4 s 

popisovým polem na čelní straně 

výkresu. 

 

 

 



Postup skládání výkresu 

 Vložit obrázek 



Úprava výkresových listů 



Oříznutý 

výkresový list 

formátu A4 



Oříznutý výkresový list 

formátu A3 



Popisové pole 



Měřítka 
 Pro zobrazení předmětů na zvolené kreslící ploše je 

třeba zvolit vhodné měřítko!!! 

 

 Měřítka: 

 - pro zmenšení  1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, atd., 

 - pro zvětšení  2 : 1, 5 : 1, 10 : 1, 20 :1, atd., 

 - skutečné   1 : 1. 

 

 Základní pravidlo je stejné jako u map, tedy  

       velikost na výkresu : velikosti ve skutečnosti. 

 

 V případě, kdy může dojít ke zkreslení rozměrů 
reprodukční technikou (tiskárna, kopírka, foto), se 
měřítko na výkresu neuvádí a veškeré rozměry jsou 
určeny pomocí kót!!! 



VYZNAČENÍ MĚŘÍTKA NA 

VÝKRESU MĚŘÍTKO VÝKRESU 

NAJDEME VŽDY V 

POPISOVÉM POLI 

VÝKRESU !!! 



Zápis měřítka tvarové podobnosti 

Výrobek v řezu 

Detail ve 

zvětšovacím 

měřítku 5 :1 



Opravy a změny na výkresech 

 Každá technická změna, či úprava ve 
výkresové dokumentaci musí být 
zaznamenána do popisového pole nebo 
zvláštní tabulky umístěné na výkrese.  

 

 Každá změna musí být provedena 
zodpovědnou osobou.  

 

 Označování změn se provádí dle normy 
ČSN 01 3160. 

 



DRUHY ZMĚN 

 FORMÁLNÍ – neovlivňují funkci ani jakost 

výrobku (chybějící rozměry, značky, změny 

vyvolané úpravou technických norem. 

NEZAPISUJÍ SE DO TABULKY ZMĚN V 

POPISOVÉM POLI!!! 

 

 TECHNICKÉ – mění se konstrukce, 

vlastnosti nebo výrobní technologie (změna 

kóty, hmotnosti, hodnoty drsnosti povrchu, 

tvaru, polohy…atd.) MUSÍ SE ZAPSAT DO 

TABULKY ZMĚN V POPISOVÉM POLI!!! 



JAK PROVÉST ZMĚNU NA 

VÝKRESE? 

INDEX 

ZMĚNY 

ZOBRAZENÍ 

NOVÉHO 

TVARU – MUSÍ 

BÝT 

OZNAČENO 

ZMĚNA 

DRSNOSTI 

POVRCHU A 

TOLEROVÁNÍ 

DÍRY 



ZAPSÁNÍ ZMĚNY DO POPISOVÉHO 

POLE VÝKRESU 
VYHRAZENÁ ČÁST 

POPISOVÉHO POLE 

PRO ZÁPIS ZMĚN 



Děkuji za pozornost. 



Třída normy - příklady 
01 - Obecná třída 

02 - Strojní součásti 

03 - Strojní součásti - koroze a 
ochrana materiálu 

04 - Slévárenství 

05 - Svařování, pájení, řezání 
kovů a plastů 

06 - Topení, průmyslové 
pece, vařidla a topidla 

07 - Kotle 

08 - Turbíny 

09 - Spalovací motory pístové 

10 - Kompresory, vakuová 
technika a pneumatická zařízení 

11 - Čerpadla, hydraulická zařízení 

12 - Vzduchotechnická zařízení 

13 - Armatury a potrubí 

14 - Chladicí technika 

15 - Výrobky z plechu a drátu 

 

16 - Výrobky z plechu a drátu 

17 - Jemná mechanika 

18 - Průmyslová automatizace 

19 - Optické přístroje, zařízení pro 
kinematografii a reprografii 

20 - Obráběcí stroje na kovy 

21 - Tvářecí stroje 

22 - Nástroje 

23 - Nářadí 

24 - Upínací nářadí 

25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje 

26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s 
materiálem 

27 - Zdvihací zařízení, stroje pro 
povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro 
zemní, stavební a silniční práce 

28 - Kolejová vozidla 

29 - Kolejová vozidla 

30 - Silniční vozidla 

 

Zpět 


