
Tvorba technická dokumentace 



Základy zobrazování na technických 
výkresech 
Zobrazování na technických výkresech se provádí dle 

normy ČSN 01 3121. 

 

Promítací metoda - je soubor pravidel, pro 
dvourozměrné zobrazení třírozměrného předmětu. 
Pravidla zahrnují volbu středu promítání (bodu, ze 
kterého vycházejí všechny promítací přímky 
procházející dále promítaným bodem, jejichž průsečíky 
s průmětnou jsou obrazy promítaného bodu) a 
průmětny (roviny, na kterou je bod promítán). 

 

Přehled jednotlivých metod promítání: 

 
 

 pravoúhlé promítání,  

 axonometrické promítání,  

 

 



Prostorové zobrazování a  průměty 

Pohled ve 

skutečnosti 

Zobrazení 

pomocí 2D 

průmětů 



Co je to promítání? A jak lze promítat? 
 Promítání je způsob zobrazení 3D objektu na 

2D plochu pomocí sledovacích paprsků. 

 

 Jednotlivé typy zobrazení vznikají promítáním 
objektu pomocí pomyslných sledovacích 
paprsků nazvaných promítací přímky!!! 



Druhy promítání 

ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ 

 

 Myšlené promítací přímky jsou navzájem 
rovnoběžné a současně rovnoběžné se 
směrem promítání, který nesmí být 
rovnoběžný s průmětnou 

 

 Nejběžnějším promítáním spadajícím do této 
kategorie je promítání pravoúhlé. 

 

 Střed promítání nelze  díky rovnoběžnosti 
promítacích přímek určit. 



Druhy promítání 

STŘEDOVÉ PROMÍTÁNÍ 

 Na rozdíl od rovnoběžného promítání vychází 
promítací přímky u středového promítání ze 
společného středu promítání. Tento bod nesmí 
ležet v průmětně. 

 

 Dochází ke změně rozměrů průmětů daného 
objektu. 

 

 Polohu středu lze jednoznačně určit. 



    Pravoúhlé promítání 
 
Nejrozšířenější promítání používané ve strojírenském kreslení!!! 
 

 Objekt je promítán na tři až šest (maximum zobrazení) 
navzájem kolmých průměten. 

 Zobrazovaný předmět promítáme rovnoběžnými promítacími 
přímkami, jejichž směr svírá s průmětnou pravý úhel (90°). 

 Za hlavní pohled volíme ten, který obsahuje nejvíce 
informací, zpravidla orientovaný do výrobní polohy. 

 



Metody pravoúhlého promítání a jejich 
označení 

Metoda prvního 

kvadrantu (ISO - E) 

 

 

 

 

Metoda třetího 

kvadrantu (ISO - A)  
Kvadranty 

Značení na 

výkresu v 

popisovém poli 



Metoda promítání v prvním kvadrantu 

 Dříve evropské promítání a ISO – E. 

 Způsob pravoúhlého promítání, při němž  leží objekt 

mezi pozorovatelem a průmětnou. 

Směr 

pozorování 

Pozorova

ný objekt 

Zobrazení na 

průmětně 

Překlopení 

součásti do 

jednotlivých 

promítacích rovin 

– soustava 

sdružených obrazů 



Běžné rozložení sdružených obrazů 



Metoda promítán ve třetím kvadrantu 

o Je způsob pravoúhlého promítání, při němž je zobrazovaný předmět 
umístěn mezi pozorovatelem a příslušnými průmětnami ve 3. 
kvadrantu (dříve nazýváno „americké“ a značeno ISO A).  

 

o V ČR může být použito pouze pro zpracování technické 
dokumentace určené do zahraničí. Musí být označeno        v popisném 
poli. 

Směr 

pohledu 



Běžné rozložení sdružených obrazů 



Porovnání obou metod 

 



Axonometrické promítání 

Obrazy vytvořené v axonometrickém promítání dávají 
velmi názornou představu o skutečném tvaru 
zobrazovaného objektu. Existuje několik metod 
axonometrického zobrazení objektu užívaných v 
technické praxi. 

 

Objekty nakreslené v Axonometrii se zpravidla nekótují. 

 

Doporučené metody axonometrického zobrazení na 
technických předmětech jsou: 

 

 technická izometrie (pravoúhlá), 

 technická dimetrie (pravoúhlá), 

 kosoúhlá dimetrie (kabinetní axonometrie). 

 

 



Axonometrické promítání 
Technická izometrie 
 

- Pravoúhlé axonometrické zobrazení, u kterého osový kříž svírá 

pravidelně úhel 120°.  

- U této metody jsou rozměry nanášeny nezkráceně na osy x, y, z. 

 

 

 



Axonometrické promítání 
Technická dimetrie 
 

Pravoúhlé axonometrické zobrazení, při němž se vynášejí dva 

rozměry nezkráceně a třetí, v závislosti na orientaci 

souřadného systému, zkrácený na polovinu. 

 

 

 



Axonometrické promítání 
Kosoúhlá dimetrie (kabinetní axonometrie) 

 

Kosoúhlé dimetrie se podle ISO nazývá kabinetní axonometrie. 

Dva rozměry se vynášejí nezkráceně a třetí, v závislosti na 

orientaci souřadného systému zkrácený na polovinu. 

 

 

 

 



Porovnání zobrazení 

axonometrických promítání 

Možnosti kótování v 

jednotlivých typech 

axonometrického 

zobrazení 



Druhy čar na technických výkresech 



Osy 

 Jsou v obraze předmětu důležitou informací.  
 

 Vyznačují rovinu souměrnosti předmětu a jsou 
také důležité při kótování.  

 
o Kreslení součásti byste vždy měli začínat 

nakreslením osy. (pokud je předmět 
symetrický); určíte tím polohu jednotlivých 
obrazů na ploše výkresu. 

 

 



ZAKRESLOVÁNÍ KŘÍŽÍCÍCH SE OS 

A PŘERUŠOVANÝCH ČAR 

 



Měřítka v technickém kreslení 

 Pro zobrazení předmětů na zvolené kreslící ploše je 
třeba volit přiměřené měřítko!!! 

 

 Měřítka: 

 - změnšovací  1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, atd., 

 - zvětšovací  2 : 1, 5 : 1, 10 : 1, 20 :1, atd. 

 

 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, xerox, foto), se 
měřítko na výkresu neuvádí a veškeré rozměry jsou 
určeny pomocí kót!!! 



Technické písmo 

 Písmo je společně s kresbou zobrazenou na 

výkrese základním prostředkem pro sdělování 

informace. Rozměry a tvar technického písma 

jsou voleny s ohledem na zaručenou čitelnost i 

při použití reprografických metod pro tvorbu 

kopií. 



Technické písmo 

 Písmo může být tvořeno několika základními 
způsoby: 

 

- Psaním volnou rukou,   

 

- Pomocí šablony,  

 

-  Počítačem řízeným kreslícím zařízením (plotterem) a 
popisovacím zařízením. 

 

-    Písmo může být psáno jako kolmé na základní čáru 
nebo jako šikmé se sklonem 75°.  



Technické písmo 

 Velikost písma je odvozena od výšky písmen 
velké abecedy. 

 

 Velikost písma je odstupňována geometrickou 
řadou. 

 

 Výška písma je odvozená od výšky velkých 
písem – 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 a 20 mm s 
kvocientem druhá odmocnina ze 2. 

 

 Ostatní charakteristické rozměry písma jsou 
odvozeny vzhledem k velikosti písma.  Závislosti 
platné pro písmo kolmé jsou na obrázku. 



Technické písmo 

* Mezera mezi písmeny, která 

nemají v sousedství svislé čáry, 

např. VH, TV se smí zmenšit na 

polovinu. Šířka g se u některých 

písem zvětšuje (např. W, M, m) 

nebo zmenšuje (např. I, J, i, l). 



Zápis znaků technického písma ISO 



Volba a umísťování obrazů součástí 

na výkresu 

 Předměty se přednostně zobrazují ve funkční 
poloze nebo v poloze vhodné pro výrobu (např. 
soustružené předměty ve vodorovné poloze).  

 

 Předměty, které mají funkční polohu šikmou se 
zobrazují ve svislé nebo vodorovné poloze. 

 

 Vysoké předměty se svislou funkční polohou lze 
zobrazit ve vodorovné poloze. Spodní část 
předmětu se umístí na výkresu vpravo. 

 

 Součást se nakreslí jen v tolika průmětech, kolik je 
jich nezbytně potřeba k úplnému a jednoznačnému 
určení tvaru a pro úplné zakótování součásti. 



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 



Pravidla pro zobrazování na výkresech 
 Počet obrazů volíme co nejmenší, avšak takový, aby těleso bylo úplně 

zobrazeno. 

 

 Pro umístění obrazů platí zpravidla pravoúhlé promítání. 

 

 Hlavní obraz (pohled zepředu nebo řez) by měl co nejvíce vystihovat 
tvar daného předmětu. 

 

 Předmět má být zobrazen ve funkční poloze  nebo v poloze vhodné pro 
výrobu. 

 

 Ve funkční poloze se obvykle zobrazují hranaté součásti a montážní 
skupiny. 

 

 V poloze výrobní se obvykle zobrazují předměty rotačních tvarů a 
předměty použitelné v jakékoliv poloze. 

 

 Součást kruhového průřezu soustružená nebo broušená se nakreslí 
vždy s osou rovnoběžnou se spodním okrajem výkresu 

 

 Vysoké předměty se svislou funkční polohou (sloup, stožár, stojan) se 
mohou zobrazit ve vodorovné poloze, spodní část předmětu se umístí 
vpravo. 



Děkuji za pozornost 


