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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ 

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Kolín IV, Heverova 191 
 

Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 
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VÝROBNÍ VÝKRESY (POPISOVÉ POLE)  

 

Výrobní výkres musí obsaho-

vat: 

1) úplné zobrazení součásti; 

2) okótování potřebných 

rozměrů včetně tolerancí; 

3) předepsání údajů o po-

vrchu součásti; 

4) popisové pole s údaji in-

formativními, identifi-

kačními, technickými a 

administrativními. 

 

Kaţdý strojírenský výkres 

musí mít na orámování v pra-

vém dolním rohu popisové 

pole dle ČSN ISO 7200 (01 

3113). 

Popisové pole obsahuje: 

1) identifikační údaje (číslo 

a název výkresu a vlast-

níka); 

2) informativní údaje (na-

příklad měřítko, metody 

promítání); 

3) technické údaje (napří-

klad předepsání úrovně 

přesnosti všeobecných a 

geometrických tolerancí); 

4) administrativní údaje 

(například datum vydání 

výkresu, podpisy odpo-

vědných osob).     

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

A) číslo výkresu (způsob číslování výkresu je volen dle pravidel příslušného zpracovatele výkre-

su);  

B) název výkresu (uvádí se stručný a výstiţný název součásti nebo sestavení);  

C) název zákonného vlastníka výkresu (název firmy nebo samostatně výdělečně činné osoby).        

2) IFORMATIVNÍ ÚDAJE: 



 3 

D) metoda promítání (značka pro označení metody promítání pouţité na výkrese, například pro 

ISO E); 

E) hlavní měřítko výkresu (volí se dle ČSN ISO 5455, kdy přednostní je 1:1, to jest ve skutečné 

velikosti); 

F) délkové jednotky (uvádí se do rubriky Pozn., pokud jsou na výkrese pouţity jiné jednotky neţ 

[mm]).         

3) TECHNICKÉ ÚDAJE:  

G) způsob předepisování všeobecných tolerancí (f, m, c, v); 

H) způsob předepisování geometrických tolerancí (H, K, L); 

I) materiál součásti (značkou dle normy); 

J) polotovar (údaje o polotovaru, například u normalizovaných polotovarů se uvádí značka, roz-

měr a norma); 

K) čistá hmotnost (hmotnost součásti v kg); 

L) hrubá hmotnost (hmotnost polotovaru v kg); 

M) další normy (například předpis o tolerování rozměrů). 

4) ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE: 

N) datum prvního vydání výkresu (odevzdání); 

O) podpisy (podpisy odpovědných pracovníků podílejících se na zhotovení výkresu); 

P) formát výkresu (například A2 a podobně); 

Q) číslo sestavy (seznamu) (uvádí se číslo sestavy a seznamu, kde je součást pouţita); 

R) údaje o změnách na výkrese (index označení změny, zkrácený popis a datum změny a podpis 

odpovědné osoby).          

 

VYPLŇOVÁNÍ ŠKOLNÍHO POPISOVÉHO POLE: 

Školní popisové pole je zjednodušenou variantou. 

1) číslo výkresu: skládá se ze značky předmětu (TEK), označení třídy (1A), školní rok a pořa-

dové číslo; 

2) název výkresu (uvádí se stručný a výstiţný název součásti nebo sestavení například ); 

3) hlavní měřítko výkresu (volí se dle ČSN ISO 5455, kdy přednostní je 1:1, to jest ve skutečné 

velikosti); 

4) metoda promítání (značka pro označení metody promítání pouţité na výkrese, například pro 

ISO E); 

5) způsob předepisování všeobecných tolerancí (f, m, c, v); 

6) způsob předepisování geometrických tolerancí (H, K, L); 

7) předpis o tolerování rozměrů (ISO 8016); 

8) materiál součásti (značkou dle normy); 

9) polotovar (údaje o polotovaru, například u normalizovaných polotovarů se uvádí značka, 

rozměr a norma); 

10) hrubá hmotnost (hmotnost polotovaru v kg) 

11) čistá hmotnost (hmotnost součásti v kg; 
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12) kreslil: jméno a příjmení zhotovitele výkresu; 

13)  datum: stanovené datum odevzdání v zadání. 

 

Postup zpracování výrobního výkresu:  

a) volba způsobu zobrazení (počet průmětů, pouţití řezů, 

volba formátu výkresu a měřítka zobrazení a podobně); 

b) rozvrţení zvoleného zobrazení na výkrese (s ohledem na 

kótování součásti); 

c) nakreslení zobrazení součásti; 

d) okótování součásti s přihlédnutím k funkci a výrobě sou-

části); 

e) stanovení tolerancí rozměrů vzhledem k funkci součásti;   

f) předepsání jakosti povrchu součásti (s ohledem na funkci 

součásti); 

g) vyplnění popisového pole (volba materiálu a polotovaru). 

 

Nakreslete výrobní výkres dané součásti. 

Zobrazení:  

- dva průměty 

v měřítku 

1:1 (jeden 

průmět v ře-

zu); 

- rozvrţení 

průmětů s 

ohledem na 

kóty 
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Údaje do popisového pole:  

- č. výkresu: TEK-1A-12-CV01 

- název: PÁKA 80x50 

- materiál: 11 375.0 

- polot.: PLO 45x25-165 

ČSN 42 5522  

- hrubá hmotnost:   1,457 kg; 

- čistá hmotnost:  0,769 kg; 

- měřítko: 1:1 

- přesnost: ISO 2768fH 

- tolerování: ISO 8015 

- promítání: ISO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakreslete výrobní výkres 

dané součásti včetně vypl-

nění popisového pole. Po-

známky k provedení: 

-  pro otvory volte tole-

rance v soustavě jed-

notné díry; 

- nekótovaná zaoblení 

jsou R2; 

- nekótovaná zkosení 

hran součásti volte 

2x45°. 
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Zobrazení sestavy (pro určení tolerancí rozměrů a stanovení jakosti povrchu): 

 

 

 

Údaje do popisového pole:  

- č. výkresu: TEK-1A-12-CV02 

- název: TÁHLO 120 

- materiál: 11 373.0 

- polotovar: 4HR 35-165 

ČSN 42 5520  

- hrubá hmotnost:   1,49 kg; 

- čistá hmotnost:  0,54 kg; 

- měřítko: 1:1 

- přesnost: ISO 2768fH 

- tolerování: ISO 8015 

- promítání: ISO E 

 

 

 

Základní pravidla pro zobrazování a kótování součástí: 

- Počet průmětů součásti má být co nejmenší, ale s jednoznačným zobrazením tvaru (s vyuţitím 

řezů a podobně). 

- Kaţdý konstrukční prvek se kótuje pouze jednou. 

- Kóty téhoţ konstrukčního prvku se umísťují do jednoho obrazu. 

- Kótovací a odkazové čáry se přednostně umísťují vně obrazů a nemají se vzájemně protínat (s 

výjimkou průměrů). 

- Kóty se zapisují nad kótovacími čarami (přednostně uprostřed) a orientují tak, aby byly čitelné 

zdola a zprava!  

- Kótovací čáry se nesmí ztotoţňovat s osami, pomocnými kótovacími čarami a obrysovými čara-

mi, ani nesmí být jejich pokračováním.  

- Vzdálenost mezi kótovacími čarami a vzdálenost kótovacích čar od obrysových čar musí na vý-

krese stejná. 

- Řetězec kót nesmí být uzavřený! 
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VÝKRESY SESTAVENÍ (SOUPIS POLOŢEK) 

Výkres sestavení obsahuje:  

1) úplné zobrazení zařízení;  

2) (můţe) okótování celkových a připojovacích rozměrů;  

3) popisové pole se základními údaji o zařízení (bez údajů o materiálu a polotovaru); 

4) označení jednotlivých součástí nebo montáţních celků číselným odkazem; 

5) soupis poloţek umístěná nad popisovým polem nebo na samostatném listu.  
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Soupis poloţek nad popisovým polem výkresu:  

 

Soupis poloţek na samostatném listu:  

 

Vyplňování soupisu polţek: 

1) NENORMALIZOVANÉ SOUČÁSTI:  

-  označení  - uvede se stručný název a hlavní rozměry součásti; 

- výkres  - uvede se číslo výrobního výkresu součásti nebo výkresu sestavení určité části; 

- polotovar  -  uvede se údaj o způsobu zhotovení polotovaru (ODLITEK, VÝKOVEK, SVA-

REK a podobně) nebo u normalizovaných polotovarů se udá norma polotovaru; 

- materiál  - uvede se číselná značka matriálu; 

- mnoţství  -  uvede se mnoţství a mnoţstevní jednotka (například 1 ks). 
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2)  NORMALIZOVANÉ SOUČÁSTI:  

-  označení  - uvede se název a rozměry součásti dle příslušné normy součásti; 

- výkres  - neuvede se; 

- polotovar  - uvede se norma příslušné součást; 

- materiál  -  neuvede se; 

- mnoţství  -  uvede se mnoţství a mnoţstevní jednotka (například 1 ks). 

 

 
 

Cvičení:  Vyplňte soupis poloţek pro sestavení na za-

daném výkrese.  
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