STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191
Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
1. ročník

TECHNICKÉ KRESLENÍ

NORMY A TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ
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TECHNICKÉ NORMY
Technické normy jsou dokumentované dohody, které pro všeobecné a opakované použití poskytují
pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby
materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu.
TECHNICKÉ NORMY jsou kvalifikovaná doporučení, nikoli příkazy, kdy jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.
TECHNICKÉ NORMY
- jsou nezbytnou podmínkou pro volný oběh zboží a služeb;
- slouží k níž se poměření úrovně výrobku nebo služby;
- stanovují kritéria bezpečnosti;
- podporují vyrovnaný vztah mezi jakostí a náklady;
- jsou důležitým prvkem v obchodních smlouvách;
- jsou povinně vyžadovány u veřejných zakázek;
- jsou efektivním nástrojem konkurenčního boje.
Druhy norem:
1) STÁTNÍ NORMY (ČSN) - platí na území České republiky. Tvorbu a vydávání řídí Úřad pro
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).
2) Celoevropské normy (EN) - jejich platnost se vztahuje na území států Evropské unie. Vydavatelem norem je Evropská komise pro normalizaci (CEN – Comité Européen de Normalisation).
3) Mezinárodní normy (ISO) - mají celosvětovou platnost. Vydavatelem je Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO – International Organization for Standardization).
Internetové stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví:
Obsahuje: A) část oznámení;
B) část informací;
C) část sdělení.

OZNAČOVÁNÍ NOREM:
STÁTNÍ NORMY – ČSN TT SS PP
TT – dvojčíslí třídy normy;
SS – dvojčíslí skupiny normy;
PP – dvojčíslí pořadové číslo ve skupině;
Příklad: ČSN 01 0201 Vyvolená čísla a řady vyvolených čísel.
Státní norma převzatá z Celoevropské normy:
Příklad: ČSN EN 22553 (01 3155) Svarové a pájené spoje.
Státní norma převzatá z Mezinárodní normy:
Příklad: ČSN ISO 5455 (01 3112) Technické výkresy. Měřítka
Státní norma převzatá z EN ISO:
Příklad: ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Struktura povrchu.
Příklad České technické normy.
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Zkratka „idt“ značí shodnost národní normy s normou ISO, konkrétně s normou ISO 12100 z roku
2010.
Stupeň shodnosti ČSN s normou ISO nebo EN:
a) idt - identická,
shodná v technickém obsahu a členění;
b) eqv - ekvivalentní,
shodná v technickém obsahu;
c) neq - neekvivalentní;
d) mod - modifikovaná, s dohodnutými
odchylkami.

TECNICKÉ VÝKRESY jsou základními dokumenty pro všechny etapy výrobního procesu.
TECNICKÉ VÝKRESY mají v své zvláštnosti v závislosti na použití v různých oborech (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a podobně) a jejich zhotovení se provádí dle příslušných norem.
Druhy technických výkresů dle způsobu zhotovení:
1) náčrt;
2) originál;
3) snímek (kopie).
Druhy strojírenských výkresů dle určení:
1) návrhové výkresy;
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2) výkresy součástí;
3) výkresy podsestav a sestav.
Rozměry a úprava výkresových listů je stanovena mezinárodní normou ČSN EN ISO 5457.
Rozměry formátů řady ISO-A jsou odvozeny od formátu A0, což je obdélník s plošným obsahem
1m2, jehož poměr délek stran
je 1: 2 .
Další formáty
(A1, A2, A3,
A4)
vniknou
rozpůlením vždy
delší
strany
předcházejícího
formátu.
Rozměry a orientace formátů A0 až
A3
Rozměry a orientace formátů A4

Okraje a orámování kreslící plocha musí mít
orámování souvislou čarou tloušťky 0,7 mm 20
mm od levého okraje a 10
mm od pravého, horního
a dolního okraje oříznutého formátu.

Popisové pole
Středící značky
Souřadnicová síť

5

Grafické prvky pro úpravu formátu:
1 - značka pro oříznutí;
2 - oříznutý originál;
3 - souřadnicová síť;
4 - orámování kreslící plochy;
5 - kreslící plocha;
6 - formát kreslícího listu.

Formát
Delší strana
Kratší strana

A0
24
16

Počet polí
A1 A2 A3
16
12
8
12
8
6

A4
8
4

Užití čar na
strojírenských výkresech:
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Příklady užití čar na strojírenských výkresech:

MĚŘÍTKA ZOBRAZENÍ
Při kreslení výkresové dokumentace jsou zobrazovány předměty, které nelze zobrazit ve skutečné
velikosti.
Měřítko udává poměr délkového rozměru prvku zobrazeného předmětu k rozměru téhož prvku skutečného předmětu.
Měřítko výkresu se zapisuje
do popisového pole (případně u vynesené podrobnosti).
Doporučená měřítka zobrazení:
Měřítko skutečné velikosti: 1 : 1;
Měřítka zvětšení: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1 a 50:1;
Měřítka zmenšení: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000.
TECHNICKÉ PÍSMO
Technické písmo je společně se zobrazením předmětů základním prostředkem pro sdělování informací.
Tvar písma je určen příslušnou normou (přednostně typ B).
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Velikost písma se volí s ohledem na čitelnost a zřetelnost.
Parametr písma
Výška písmen
Výška písmen malé abecedy
Šířka písmen
Dolní dotah písmen malé abecedy
Mezera mezi písmeny
Nejmenší řádkování
Mezera mezi slovy
Tloušťka čáry

Označení
h
c
g
k
a
b
e
d

Rozměr
(10/10) h
(7/10) h
(7/10) h
(3/10) h
(2/10) h
(19/10) h
(6/10) h
(1/10) h

Poměrné velikosti technického písma

TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ
Technické zobrazování je metoda umožňující zobrazení prostorových útvarů v rovině. Rovinu, ve
které tělesa zobrazujeme, nazýváme průmětna.
Rozdělení dle směru promítání:
1) Rovnoběžné promítání - promítací přímky jsou vzájemně
rovnoběžné ve směru promítání (pravoúhlé nebo kosoúhlé).

2) Středové promítání - promítací přímky vycházejí ze středů
promítání.
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DRUHY PROMÍTÁNÍ:
1) Pravoúhlé promítání na několik průměten:
a) Metoda promítání v 1. kvadrantu (ISO E)

b) Metoda promítání v 3. kvadrantu (ISO A)

2) Axonometrické promítání (na jednu průmětnu):
a) pravoúhlá izometrie;

b) pravoúhlá dimetrie;
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c) kosoúhlá dimetrie;

d) kavalírní a plánometrická axonometrie.
ISO E je pravoúhlé promítání na několik průměten v prvním kvadrantu, kdy
zobrazovaný objekt je umístěn mezi pozorovatelem a průmětnou.
Navzájem kolmé průmětny jsou po zobrazení tělesa sklopeny do jedné roviny a tvoří SDRUŽENÉ PRŮMĚTNY, na nichž vznikají SDRUŽENÉ.
Základní průmětem je POHLED ZEPŘEDU a volba zobrazení v ostatních
průmětnách závisí na složitosti tvaru zobrazovaného předmětu.

Ukázka zobrazení tělesa v pravoúhlém promítání na několik průměten metodou ISO E:
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Označení průmětů metody ISO E (pohled):

ISO A je pravoúhlé promítání na několik průměten ve třetím kvadrantu, kdy zobrazovaný objekt je
umístěn pro pozorovatele za průmětnou.

11

