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TechnickTechnickéé výkresyvýkresy
(v(vššeobecneobecněě))

Technický výkresTechnický výkres je je výkvýkres poures použžíívaný pvaný přřeveváážžnněě v technickv technickéémm
prprůůmyslu (strojmyslu (strojíírenstvrenstvíí, elektrotechnice, , elektrotechnice, stavebnictvstavebnictvíí, , ddřřevo evo ––
zpracujzpracujííccíím prm průůmyslumyslu), kreslený ve vhodn), kreslený ve vhodněě zvolenzvolenéém m mměřěřííttku aku a

obsahujobsahujííccíí vvššechny informace nutnechny informace nutnéé pro výrobu konkrpro výrobu konkréétntníí sousouččáásti,sti,
výrobku, stroje, realizaci stavby apod. Pvýrobku, stroje, realizaci stavby apod. Přři i ččtenteníí výkresvýkresůů je tje třřebaeba
porozumporozuměět funkci mt funkci měřěříítka, znaktka, znakůům na výkresech, zpm na výkresech, způůsobu ksobu kóótovtováánníí
a poua použžíívváánníí druhdruhůů ččar.ar.

PomocPomocíí technických výkrestechnických výkresůů se rse růůznznéé sousouččáásti vyrsti vyráábběějjíí nebonebo
montujmontujíí do vdo věěttšíších celkch celkůů. Proto d. Proto děěllííme name na ::

�� Výkresy sestavenVýkresy sestaveníí ((kreslkreslíí se výrobek, který se sklse výrobek, který se sklááddáá zz nněěkolika kolika ččááststíí))

�� Výkresy detailnVýkresy detailníí (slou(sloužžíí pro kreslenpro kresleníí jednotlivých jednotlivých ččááststíí výrobku) výrobku) 



KotovKotováánníí
TechnickTechnickéé zobrazenzobrazeníí nnáás informuje nejen o tvaru , ale taks informuje nejen o tvaru , ale takéé o rozmo rozměěrechrech
výrobku.výrobku.

KKóótyty jsou jsou ččííselnselnéé úúdaje urdaje urččujujííccíí skuteskuteččnou velikost rozmnou velikost rozměěrrůů. Jednotky se za. Jednotky se za
ččíísla nepsla nepíšííší! K! Kóóty jsou umty jsou umííststěěnnéé nad knad kóótovactovacíímimi ččarami ve vzdarami ve vzdáálenosti 1 mm.lenosti 1 mm.

KKóótovactovacíí ččááryry se kreslse kreslíí tenkými plnými tenkými plnými ččarami a jsou rovnobarami a jsou rovnoběžěžnnéé ss hranou,hranou,
kterou urkterou urččujujíí. Jsou zakon. Jsou zakonččeny eny ššipkami , teipkami , teččkami nebo kami nebo úúseseččkami. Kreslkami. Kreslíí s ve s ve 
vzdvzdáálenosti nejmlenosti nejméénněě 7 mm od obrysov7 mm od obrysovéé ččááry. Kry. Kóótovactovacíí ččááry by se pokudry by se pokud
momožžno nemno neměěly kly křříížžit.it.

PomocnPomocnéé odkazovodkazovéé ččááry ry se kreslse kreslíí tenkými plnými tenkými plnými ččarami, parami, přříímkami nebomkami nebo
oblouky, umisoblouky, umisťťujujíí se vnse vněě obrazu.obrazu.





TTěěleso bez kleso bez kóótovtováánníí



TTěěleso s leso s kkóótamitami
Technické výkresy musí být dostatečně jasné a logicky okótované.
Rozměry předmětů se na výkresech udávají v milimetrech (mm).



Druhy Druhy ččar na technických výkresechar na technických výkresech

ČČáára je prvkem výkresu. Na výkresech dra je prvkem výkresu. Na výkresech dřřevozpracujevozpracujííccíího prho průůmyslu semyslu se
uužžíívajvajíí ttřři druhy i druhy ččar (ar (ččáára tenkra tenkáá, tlust, tlustáá a velmi tlusta velmi tlustáá). Ve zvl). Ve zvlášáštntnííchch
ppřříípadech nappadech napřřííklad (klad (řřezy nezy náábytku v mbytku v měřěříítku 1:1 nebo u detailtku 1:1 nebo u detailůů konstrukcekonstrukce
1:1, 1:2 se u1:1, 1:2 se užžíívajvajíí tloutlouššťťky ky ččar dle uvedenar dle uvedenéé tabulky na ntabulky na náásledujsledujííccíí stranstraněě..

TlouTlouššťťky ky ččar v mm:ar v mm:

�� TlustTlustéé ččááry           (0,5 mm)ry           (0,5 mm)
�� Velmi tlustVelmi tlustéé ččááry   (0,7 mm)ry   (0,7 mm)
�� TenkTenkéé ččááry           (0,25 mm)ry           (0,25 mm)



PouPoužžititíí ččar par přři zobrazovi zobrazováánníí, t, těěles,  dles,  dííllůů, , 
výrobkvýrobkůů na výkresechna výkresech

Typ čáry Tloušťka čáry Význam čáry

Plná čára velmi tustá
Označení viditelných obrysů a hran zobrazeného předmětu 
v pohledu a řezu

tlustá
Označení krycích vrstev, označení spojovacích prvků, 
schématické obrysy kování

tenká
Používá se pro ostatní části, kótování a odkazové čáry, 
neurčité hrany a průniky, rastrové čáry, úhlopříčné kříže

Plná čára se zlomy tenká Přerušení zobrazovaného předmětu

Čárkovaná čára tenká
Slouží k rýsování neviditelných hran, zakryté obrysy a 
hrany za roviniu řezu

Čerchovaná čára tenká
Osy rotace, osy souměrnosti, středové čáry, osy symetrie, 
směr pohybu

Čerchovaná čára 

se dv ěma tečkami
tenká Obrysy sousedních předmětů

Plná čára



..

Plná čára velmi tustá
Označení viditelných obrysů a hran zobrazeného předmětu 
v pohledu a řezu, obrysové části zdiva



..

Plná čára tlustá
Označení krycích vrstev, označení spojovacích prvků, 
schématické obrysy kování

Kování - závěs

Kování - závěs



..

Plná čára tenká
Používá se pro ostatní části, kótování a odkazové čáry, 
neurčité hrany a průniky, rastrové čáry, úhlopříčné kříže



..

Plná čára se zlomy tenká Přerušení zobrazovaného předmětu



..

Směr  pohledu

Čárkovaná čára tenká
Slouží k rýsování neviditelných hran, zakryté obrysy a 
hrany za rovinou řezu



..

Čerchovaná čára tenká
Osy rotace, osy souměrnosti, středové čáry, osy symetrie, 
směr pohybu



..

Čerchovaná čára 

se dv ěma tečkami
tenká

Obrysy sousedních předmětů, mezní pozice pohyblivých 
dílů, ohraničení zvláštních polí (značky, štítky na 
výrobcích), hotové tvary polotovarů - konečné obrysy



VVššechny bechny běžěžnnéé technicktechnickéé materimateriáály jako jsou dly jako jsou dřřevo evo –– řřezivo, kovy, plasty,ezivo, kovy, plasty,
sklo, tepelnsklo, tepelnáá izolace, spojovacizolace, spojovacíí prvky, a jinprvky, a jinéé se na výkresech znase na výkresech značčíí
grafickým znagrafickým značčeneníím. Ke grafickm. Ke grafickéému znamu značčeneníí se mse můžůže pe přřipsat pipsat píísemnsemnéé
oznaoznaččeneníí, , napnapřřííklad:klad:

Hranolek SMRK Hranolek SMRK –– 24 24 �� 22 mm          La22 mm          Laťť BOROVICE BOROVICE –– 80 80 �� 18 mm18 mm
(P(Přřííččný ný řřez)                                   (Podez)                                   (Podéélný lný řřez)     ez)     

Druhy materiDruhy materiáállůů na technických na technických 
výkresechvýkresech



Druhy použitých materiálů
1.1   Materiály na bázi dřeva – rostlé materiály



1.2   Materiály na bázi dřeva – (dřevotřískové desky)

.



1.3   Materiály na bázi dřeva
(překližované materiály, spárovky)

.



1.4   Materiály na bázi dřeva
materiály z papíru a buničiny

.



Druhy použitých materiálů
2.  Čalounické materiály



Druhy použitých materiálů
3.1  Ostatní materiály



Druhy použitých materiálů
3.2  Ostatní materiály

.
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Metodický list

Žáci shlédnou prezentaci, kde se jim dostávají důležité informace o
technických výkresech, o kotování těles na výkresech, druhů čar a značení
technických materiálů.

Žáci si vyzkoušejí okótovat těleso dle předlohy (strana 5) podle vzoru na
následující stránce č.6.

Cílem prezentace je, aby si žáci osvojili metodu kotování, uvědomili význam
druhů čar na technickém výkresu s příklady použití a také v neposlední řadě
značení druhů technických materiálů.
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