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TechnickTechnickéé výkresyvýkresy
(v(vššeobecneobecněě))

Technický výkresTechnický výkres je je výkresvýkres poupoužžíívaný pvaný přřeveváážžnněě vv
technicktechnickéém prm průůmyslu (strojmyslu (strojíírenstvrenstvíí, elektrotechnice, , elektrotechnice, stavebnictvstavebnictvíí,,
ddřřevozpracujevozpracujííccíím prm průůmyslumyslu), kreslený ve vhodn), kreslený ve vhodněě zvolenzvolenéém m mměřěřííttkuku
a obsahuja obsahujííccíí vvššechny informace nutnechny informace nutnéé pro výrobu konkrpro výrobu konkréétntníí
sousouččáásti, výrobku, stroje, realizaci stavby apod. Psti, výrobku, stroje, realizaci stavby apod. Přři i ččtenteníí výkresvýkresůů jeje
ttřřeba porozumeba porozuměět funkci mt funkci měřěříítka, znaktka, znakůům na výkresech, zpm na výkresech, způůsobusobu
kkóótovtováánníí a poua použžíívváánníí druhdruhůů ččar.ar.

TechnickTechnick éé výkresy výkresy musmusíí býtbýt dostatedostateččnněě jasnjasnéé a logickya logicky
okokóótovantovanéé. V minulosti se pou. V minulosti se použžíívalo ke kreslenvalo ke kresleníí technickýchtechnických
výkresvýkresůů kreslkresl ííccíí prknoprkno (jednalo se o stojan s posuvnou dvojic(jednalo se o stojan s posuvnou dvojicíí
kolmých pravkolmých pravíítek). Origintek). Origináál výkresu se kreslil na prl výkresu se kreslil na průůsvitnýsvitný
(pauzovac(pauzovacíí) pap) papíír tur tužžkou a tukou a tušíší (kapalina tmav(kapalina tmavéé barvy).barvy).



Technický nTechnický nááččrt (skica, rt (skica, ččrta)rta)

..

Technický náčrt neboli skica je předběžná kresba (prvotní náčrt,

nápad – zběžný záznam díla) nějakého technického., myšlenkového

nápadu, který je později nakreslen na technický výkres.

Skicování lze provádět na jakýkoli světlý papír.

2D zobrazení

(psací stůl, zásuvkový box)
3D zobrazení

(psací stůl, zásuvkový box, židle)



V dneV dneššnníí dobdoběě s ns náástupem PC, konstruktstupem PC, konstruktééřři vypracovi vypracováávajvajíí

technicktechnickéé výkresy na povýkresy na poččíítataččíích v nejrch v nejrůůznzněějjšíších specich speciáálnlnííchch

softwarech z nichsoftwarech z nichžž nejznnejznáámměějjšíší je AUTOCAD, který umje AUTOCAD, který umíí vytvvytváářřet et 

jak njak náákresy ve 2D vyobrazenkresy ve 2D vyobrazeníí, tak i ve 3D vyobrazen, tak i ve 3D vyobrazeníí, tzn. ve, tzn. ve

ttřřech osech osáách ch (viz. obr(viz. obráázek)zek). Výkres po dokon. Výkres po dokonččeneníí lze vytisknout na lze vytisknout na 

tisktiskáárnrněě nebo vnebo věěttšíší formformááty výkresty výkresůů na na plotruplotru..

NNáákresy nakreslenkresy nakreslenéého pho přředmedměětu majtu majíí být výraznbýt výraznéé, s velkým, s velkým

rozdrozdíílem tloulem tlouššťťky obrysových a ostatnky obrysových a ostatníích ch ččar.ar.

==



MMěřěříítko výkresutko výkresu

MMěřěříítko zobrazentko zobrazeníí nnáákresu udkresu udáávváá pompoměěr originr origináálnlníích (pch (půůvodnvodníích)ch)

rozmrozměěrrůů k rozmk rozměěrrůům na technickm na technickéém výkresu. Mm výkresu. Měřěříítko tko M 1:1M 1:1 odpoodpo--

vvííddáá skuteskuteččnnéé velikosti. Pvelikosti. Přři mi měřěříítku tku M 1:20M 1:20 odpovodpovííddáá rozmrozměěr nar na

výkresu 1/20 skutevýkresu 1/20 skuteččnnéého rozmho rozměěru, tzn. pru, tzn. půůvodnvodníí velikost je velikost je 2020��������

zmenzmenššena.ena.

Tedy vhodným mTedy vhodným měřěříítkem lze zmentkem lze zmenššit obraz rozmit obraz rozměěrnrnéého aho a

jednoduchjednoduchéého obrazu (dho obrazu (dřřevostavba), nebo naopak zvevostavba), nebo naopak zvěěttššit obrazit obraz

ppřředmedměětu ptu přříílilišš drobndrobnéého napho napřřííklad (hodinklad (hodináářřskskéé sousouččáástky).stky).

MMĚŘĚŘÍÍTKOTKO, se zapisuje do p, se zapisuje do přřííslusluššnnéého pole (rohovho pole (rohovéé razrazíítko) natko) na

technicktechnickéém výkrese. Jestlim výkrese. Jestližže jsou ne jsou něěkterkteréé ččáásti výkresu kresleny vsti výkresu kresleny v

jinjinéém mm měřěříítku, je tato tku, je tato ččáást výkresu oznast výkresu označčena samostatnýmena samostatným

mměřěříítkem. Naptkem. Napřřííklad  detail   klad  detail   M 2:1M 2:1..



Druhy mDruhy měřěříítek tek –– (pou(použžititíí))

MMěřěříítko zmentko zmenššeneníí

M 1:2,  1:5M 1:2,  1:5
PouPoužžititíí –– na pohledy menna pohledy menšíších pch přředmedměěttůů,,

jednotlivjednotlivéé ddíílyly

M 1:10,  1:20M 1:10,  1:20
PouPoužžititíí –– na pohledy a na pohledy a řřezy nezy náábytku,bytku,

ststěěn a stropn a stropůů

M 1:25M 1:25
PouPoužžititíí –– ppůůdorysy mdorysy míístnoststnostíí

M 1:50,  1:100M 1:50,  1:100
PouPoužžititíí –– stavebnstavebníí výkresyvýkresy

MMěřěříítko zvtko zvěěttššeneníí

M 1:0,5M 1:0,5
PouPoužžititíí –– detailydetaily

M 2:1M 2:1
PouPoužžititíí –– detailydetaily

M 5:1M 5:1
PouPoužžititíí –– detailydetaily

M 10:1M 10:1
PouPoužžititíí –– detaily, lepdetaily, lepšíší okokóótovtováánníí

menmenšíších výrobkch výrobkůů



ZZáákladnkladn íí formform ááty výkresuty výkresu
VVššechny formechny formááty výkresty výkresůů jsou odvozeny pjsou odvozeny půůlenleníím od formm od formáát  A0(rozmt  A0(rozměěrr

11891189 mmmm ×× 841841 mm), jehomm), jehožž obsah je pobsah je přřibliibližžnněě 1 m2, a ozna1 m2, a označčujujíí sese A0, A1,A0, A1,

A2, A3, A4. A2, A3, A4. 



RRáámec výkresumec výkresu



PopisovPopisovéé polepole

Technický výkres mTechnický výkres máá v pravv pravéém dolnm dolníím rohu popisovm rohu popisovéé pole (rohovpole (rohovéé

razrazíítko), do ktertko), do kteréého se zapisujho se zapisujíí ddůůleležžititéé organizaorganizaččnníí a výrobna výrobníí úúdaje. daje. 



ZnaZnaččky na výkresechky na výkresech

Název Značka Příklad - (2D)

TLOUŠŤKA             T, S

DÉLKA               L

PRŮMĚR (d, D) Ø

Čtvercový pr ůřez

Odelníkový pr ůřez                 

Příklad - (3D)



ZajZajíímavost ze svmavost ze svěěta kreslenta kresleníí

CADCAD -- computercomputer--aidedaided designdesign,, ččesky esky popoččíítataččem em 
podporovanpodporovanéé projektovprojektováánníí, nebo jako , nebo jako computercomputer--aidedaided
draftingdrafting -- popoččíítataččem podporovanem podporovanéé kreslenkresleníí.. JednoduJednodušše lze e lze 
řřííct, ct, žže se jedne se jednáá o pouo použžíívváánníí pokropokroččilých grafických ilých grafických 
programprogramůů pro projektovpro projektováánníí, m, míísto rýsovacsto rýsovacíího prkna. ho prkna. 

CAD aplikace vCAD aplikace vžždy obsahujdy obsahujíí grafickgrafickéé, geometrick, geometrickéé a a 
matematickmatematickéé nnáástroje pro kreslenstroje pro kresleníí ploploššných výkresných výkresůů a a 
modelovmodelováánníí objektobjektůů a da děějjůů rereáálnlnéého svho svěěta. Pokrota. Pokroččilejilejšíší řřeešíší
výpovýpoččty, analýzy a ty, analýzy a řříízenzeníí systsystéémmůů (výroby, za(výroby, zařříízenzeníí).).

PrvnPrvníí verze verze AutoCaduAutoCadu pochpocháázzíí z roku z roku 1982.1982.
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Metodický list

Žáci shlédnou prezentaci, kde se jim dostávají důležité informace o
technických výkresech a také k čemu slouží v praxi.

Žáci si vyzkoušejí náčrt od ruky dle předlohy na straně 3. Možnost výběru
mezi 2D a 3D zobrazením.

Cílem prezentace je, žákům nastínit jak se tvoří prvotní náčrty. Dále vysvětlit
pojem měřítko výkresu a příklady použití v praxi. A v neposlední řade vysvětlit
základní údaje a značky na výkresech.
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