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1 Význam a využitie technického kreslenia 

Technické kreslenie je súhrnný názov pre všetky druhy kreslenia, ktoré sa používajú 

v rozličných technických odboroch. 

Kreslenie začína teoretickou a praktickou prípravou, ktorej výsledkom sú rozličné 

nápady a predstavy. Týmto treba dať obrazovú podobu na technických výkresoch.  

Ciele technického kreslenia sú nasledovné: 

1. Vypestovanie predstavivosti. 

2. Nadobudnutie zručností a vôľových schopností v technickom kreslení ako pri 

popisovaní tak aj pri zhotovovaní výkresov, náčrtov a pod. 

3. Schopnosť kresliť náčrty od ruky. 

4. Využívanie technických noriem a ich aplikácia. 

5. Čítanie výkresov a inej technickej dokumentácie.    

 

Odporúčané pomôcky potrebné v technickom kreslení: 

 Ceruzky s mäkšou a tvrdšou tuhou (mäkká označenie B, tvrdá označenie H) 

 Guma 

 Zošit A4 – čistý 

 Tvrdý biely papier – rys  

 Rovnoramenný trojuholník 

 Nerovnoramenný trojuholník 

 Krividlá 

 Šablóny na popisovanie  

 Kružidlo 

Zásady kreslenia od ruky a s použitím pomôcok: 

 Pracovný stôl musí byť dostatočne veľký, sú na ňom uložené len potrebné 

pomôcky. 

 Pri práci sa posadíme pohodlne, vzpriamene. Ruky v oblastí lakťov opierame 

o stôl, aby sa nám nechveli. Oči sú vzdialené od kresleného obrázka cca 25 – 35 

cm. 

 Všetky pomôcky musia byť čisté. 

 Prostredie. v ktorom pracujeme musí byť bez rušivých elementov. 

 Krátke čiary kreslíme pohybom ruky od zápästia, ostatná časť ruky je pevná. 

 Dlhé čiary kreslíme pohybom celej ruky. 

 Najprv kreslíme kružnice, oblúky, až potom k nim pripájame priamky. 

 Náčrty v zošite musia byť názorné a usporiadané.  

 Každá čiara v technickom kreslení má svoj význam. 
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2 Normalizácia v technickom kreslení 

V technickom kreslení a ďalších činnostiach sa uplatňuje množstvo typov noriem ISO, 

STN, ČSN, EN a ďalších. 

Hlavným garantom spracovávania noriem zo všetkých vedných odborov ľudského 

poznania je ISO = International Standard Organization = Medzinárodná organizácia pre 

normalizáciu, ktorá je celosvetovou federáciou národných normalizačných organizácií. Na 

medzinárodných normách zvyčajne pracujú technické komisie ISO. Každý člen ISO, ktorý sa 

zaujíma o predmet, pre ktorý sa vytvorila technická komisia, má právo byť zastúpený v tejto 

technickej komisii. Na práci sa zúčastňujú medzinárodné organizácie, vládne aj mimovládne, 

s ktorými ISO nadviazala pracovný styk. ISO úzko spolupracuje s Medzinárodnou 

elektrotechnickou organizáciou (IEC) vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa normalizácie v 

elektrotechnike. 

Návrhy medzinárodných noriem prijaté technickými komisiami sa rozosielajú členom 

ISO na hlasovanie. Vydanie medzinárodnej normy si vyžaduje najmenej 75 percent 

hlasujúcich členov. Medzinárodné normy sa navrhujú podľa pravidiel uvedených v 

smerniciach ISO/IEC, časti 2. 

Technickú normalizáciu na Slovensku má na starosti Slovenský ústav technickej 

normalizácie. Má za úlohu zabezpečiť prepojenie slovenských technických noriem s normami 

európskymi, ale aj celosvetovými. 

Podpísaním asociačnej dohody s Európskou úniou sa upravil systém záväznosti 

noriem. Nezáväznosť niektorých noriem však neznamená ich zrušenie. Naopak, ich 

dodržiavanie je pre daný podnik konkurenčnou výhodou, pretože je zárukou bezpečnosti 

a kvality výrobku. 

Na Slovensku sa uplatňujú najmä normy STN, ich označovanie je nasledovné: 
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2.1 Technické výkresy 

Výkres je dôležitým dorozumievacím prostriedkom medzi konštrukciou a dielňou. Aby 

sa dal jednoznačne čítať, musí byť vyhotovený podľa určitých zásad, pravidiel, ktoré 

stanovujú normy.  

Druhy výkresov 

 Podľa spôsobu vyhotovenia rozlišujeme: 

 Náčrt – zobrazuje technické objekty, kreslíme ho voľnou rukou. 

 Originál – je výkres, ktorý kreslíme pomocou kresliacich pomôcok (ručne alebo 

pomocou PC) v normalizovanej mierke. Vyhotovujeme ich na priehľadné alebo 

nepriehľadné materiály za účelom reprodukcie z originálu. 

 Kópia – získame ju rôznou reprodukciou z originálu. 

Každý výkres musí mať: 

 Rámik – tvorí lem okolo plochy na kreslenie a má byť na ľavej strane široký 20 mm 

a na ostatných troch stranách 10 mm. 

 Strediace značky – v osiach súmernosti orezaného listu hrúbky 0,7 mm, ktoré 

zasahujú do plochy na kreslenie. 

 Orezávacie značky – v štyroch rohoch ohraničenia normalizovaného formátu v tvare 

uholníka s dĺžkou ramien 10 mm  hrúbkou 5 mm. 

 Orientačnú mriežku – s dĺžkami úsekov 50 mm meraných vždy na každú stranu od 

strediacich značiek. Lem a deliace čiary úsekov sa robia čiarou s hrúbkou 0,35 mm. 

Jednotlivé úseky sa označujú zhora nadol a zľava doprava (pri formáte A4 sa 

označenie úsekov uvádza len na hornej a pravej strane). 

 Označenie formátu výkresu – v pravom rohu spodného lemu (napr. A3). 

 Titulný blok – v minimalizovanej forme  určuje norma STN EN ISO 7200.  

 

Obrázok 1 Úprava výkresov A3 až AO 
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Polia v titulných blokoch a v záhlaviach sa delia na: 

1. Polia na identifikačné údaje: 

• Zákonný vlastník 

• Identifikačné číslo – môže byť len z čísel alebo kombinované s písmenami 

• Index zmeny   

• Dátum vydania 

• Číslo listu a počet listov 

• Šifra jazyka 

 

2. Polia na popisné údaje: 

• Titul - udáva obsah dokumentu 

• Doplnkový titul 

 

3. Polia na administratívne údaje: 

• Zodpovedné oddelenie 

• Technický referent 

• Zodpovedná osoba – osoba, ktorá schválila dokument  

• Vyhotovil – osoba, ktorá vytvorila dokument 

• Typ dokumentu 

• Triedenie, kľúčové slová 

• Postavenie dokumentu 

• Číslo strany 

• Počet strán 

• Formát papiera 

 

 

Obrázok 2 Titulný blok 
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2.1.2 Formáty výkresov 

Formáty výkresov určuje norma ISO 5457 , ktorá stanovuje rozmery a úpravu 

výkresových listov pre výkresy vyhotovené vo všetkých technických odvetviach. 

Originál výkresu  vyhotovujeme na formáte najmenších rozmerov, ktoré ale zároveň 

zabezpečia požadovanú prehľadnosť a zreteľnosť grafických a textových informácií na 

výkrese. 

2.1.3 Rozmery výkresov  

Základný formát, z ktorého sa odvodzujú ďalšie, je A0 s plochou 1m2 a s  pomerom 

strán 1:√2 s rozmermi 841 x 1189 mm. Menšie formáty sa získavajú delením dlhšej strany 

formátu (obr.2.1), rozmery orezaných a neorezaných listov a plochy na kreslenie (tab.2.1). 

 

Označenie Orezaný výkresový list Plocha na kreslenie Neorezaný výkresový list 

A0  841 x 1189 821 x 1159  880 x 1230 

A1 594 x 841 574 x 811 625 x 880 

A2 420 x 594 400 x 564 450 x 625 

A3 297 x 420 277 x 390 330 x 450 

A4 210 x 297 180 x 277 240 x 330 

Tabuľka 1 Rozmery orezaných a neorezaných listov  a plochy  na kreslenie v mm 

 

 

 

 

 

 

Ak je potrebné, je možné použiť aj predĺžené formáty uvedené na obrázku. 

 

Obrázok 4 Predĺžené formáty výkresov Obrázok 3 Základné formáty výkresov 
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2.1.4 Archivácia výkresov 

Originály sa majú uskladňovať nezložené v archíve výkresov. Kópie výkresov sú 

súčasťou technickej dokumentácie výrobku. Výkresy väčšieho formátu ako A4 sa skladajú na 

formát A4 s titulným blokom vpredu.  Skladajú sa harmonikovým spôsobom. 

 

 

 

2.2 Mierky 

Mierka udáva pomer veľkosti nakresleného obrazu ku skutočnej veľkosti súčiastky 

alebo zariadenia. 

Niektoré súčiastky sú veľké a nedokázali by sme ich nakresliť na výkres v skutočnej 

veľkosti, preto ich kreslíme zmenšené. Naopak, pri niektorých malých súčiastkach 

potrebujeme nakresliť detailne podrobnosti, ktoré sú potrebné pre výrobu a kreslíme ich 

zväčšene.  

Na výkrese udávame „úplne označenie mierky“ nasledovne: MIERKA 2:1 alebo M 2:1. 

V prípade, že nemôže dôjsť k nedorozumeniu stačí uviesť iba samotnú mierku napr.: 

2:1 (t.j. bez názvu MIERKA).  

Norma STN EN ISO odporúča nasledujúce mierky: 

Obrázok 5 Spôsoby skladania výkresov 
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Mierka 

Skutočná veľkosť Mierky zväčšenia Mierky zmenšenia 

1:1 

2:1 1:2 1:200 

5:1 1:5 1:500 

10:1 1:10 1:1 000 

20:1 1:20 1:2 000 

50:1 1:50 1:5 000 

100:1 1:100 1:10 000 

 

Tabuľka 2 Používané mierky 

2.3 Druhy čiar 

Tvar výrobku ako aj prvky pre kótovanie sa znázorňujú na technických výkresoch 

pomocou čiar. Pravidlá pre zobrazovanie čiar určuje norma STN ISO 128-20.  

Hrúbka čiar „d“ je stanovená nasledovne 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4; 2. 

Pomer hrúbok veľmi hrubej, hrubej  a tenkej čiary je 4:2:1. 

Norma STN ISO 128-24 upresňuje použitie jednotlivých typov čiar na výkresoch. Typy 

čiar ako aj ich použitie sú uvedené v tabuľke. 

 



   

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ“  Strana 11 z 72 

 
Tabuľka 3 Typy čiar a ich použitie 

Pri kreslení sa riadime nasledujúcimi pravidlami: 

 Najmenšia medzera medzi dvoma rovnobežnými čiarami je 0,7 mm 

 Dĺžky čiar je nutné dodržiavať podľa priloženej tabuľky 

 Základné typy čiar sa prednostne dotýkajú a pretínajú v čiarkach 

 Čiary  sa musia začínať v mieste pripojenia alebo v úplnom prípadne čiastočnom 

kríži tvoreným čiarkami 

 Bodkočiarkovaná čiara sa začína a končí čiarkou 

 Rovnobežné prerušované čiary sa pri sebe kreslia striedavo 

 

 

Obrázok 6 Rozmery čiar 
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Skupiny a hrúbky čiar musíme zvoliť podľa typu a formátu výkresu. Vzájomný pomer 

medzi dvoma hrúbkami tenkých a hrubých čiar má byť 1:2. Napríklad  tenká čiara je 0,25, 

potom hrubá  bude 0,5.  

2.4 Normalizované technické písmo 

Okrem obrázku na výkrese musíme doplniť a zapísať kóty – čísla, odkazy, symboly 

a rôzne značky a vyplniť titulný blok. Tieto údaje sa musia zapisovať čitateľne 

a predovšetkým nesmú narúšať prehľadnosť výkresu.  

Všetky zápisy musia byť podľa súboru noriem STN EN ISO  3098-0:1999. Táto norma 

presne definuje požiadavky na popisovanie technických výkresov. 

Písmo rozlišujeme: 

Podľa uhla písma 

a) Kolmé, vertikálne 

b) Šikmé, sklonené (sklon je pod uhlom 75°) 

Podľa typu (podľa hrúbky čiar písma) 

a) Typ A ( úzke ) – d/h = 1/14 

b) Typ B (stredné)- d/h= 1/10 

Výška písma h sa môže používať 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 

Parameter písma Násobok h Rozmery (v milimetroch) 

Výška písma   h  (10/10)*h 3,5 5 7 10 20 

Výška písma malej abecedy  c1 (7/10)*h  2,5 3,5 5     

Preťah písmen malej abecedy  c2 (3/10)*h 
1,05 1,5 2,1 

  

  

  

  Doťah písmen malej abecedy c3 (3/10)*h 

Výška plochy pre diakritické znaky f (4/10)*h 1,4 2 2,8     

Medzera medzi znakmi  a (2/10)*h 0,7 1 1,4     

Rozstup medzi základnými čiarami 

min. 1) 

b1 (19/10)*h 6,65 9,5 13,3     
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Tabuľka 4 Parametre písma 

 

Úloha: Vypočítajte údaje pre veľkosť písma 10 a 20 v posledných dvoch stĺpcoch.  

Norma odporúča používať prednostne kolmé písmo typu B. Popíšeme si ho 

podrobnejšie.  

Niektoré písmená a číslice majú inú šírku ( A, C, I, J, L, M, W, X, c, f, i, j, l, m, r, t, w). 

Pre nácvik písma voľnou rukou je vhodný nasledujúci postup: 

 Nacvičiť základné ťahy 

 Naučiť sa písať jednoduché písmená veľkej abecedy 

 Naučiť sa písať jednoduché písmená zložené z rovných čiar a z kruhových oblúkov 

 Rovné ťahy zopakovať pri písaní rímskych číslic 

 Nacvičiť písanie arabských číslic 

Norma STN EN ISO  3098-0:1999 zrušila alternatívne písanie malého písmena „a“ 

a číslice „7“.  

 

 

Rozstup medzi základnými čiarami 

min. 2) 

b2 (15/10)*h 5,25 7,5 10,5     

Rozstup medzi základnými čiarami 

min. 3) 

b3 (13/10)*h 4,55 6,5 9,1     

Medzera medzi slovami  e (6/10)*h 2,1 3 4,2     

Hrúbka čiary d (1/10)*h 0,35 0,5 0,7     

Obrázok 7 Nové pravidlá kreslenia "a" a číslice "7" 
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Obrázok 8 Parametre písma 
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3 Technické zobrazovanie 

Základným prvkom obsahu výkresu je obraz, prípadne obrazy súčiastky, zostavy 

súčiastok, výrobku alebo jeho časti. Tieto obrazy získavame takzvaným zobrazovaním. Pri 

zobrazovaní na výkrese dodržiavame pravidlá premietania.  Rozlišujeme nasledujúce princípy 

zobrazovania: 

Stredového premietanie - je založené na tom, že lúče, pomocou ktorých získame 

zobrazenie vychádzajú z jedného bodu. 

Kosouhlé premietanie -  je založené na tom, že lúče sú navzájom rovnobežné a 

s rovinou zobrazovania zvierajú kosý uhol, na premietanú rovinu dopadajú šikmo. 

Pravouhlé premietanie – zobrazujúce lúče sú navzájom rovnobežné a dopadajú 

kolmo na premietanú rovinu. 

Na zamyslenie:  

 Porozmýšlajte, čo majú tieto spôsoby zobrazovania spoločné. 

 Ktoré zobrazovanie nám zabezpečí najpresnejší obraz a zároveň nám poskytne 

jednoznačnú predstavu zobrazovaného predmetu? 

3.1 Pravouhlé premietanie 

 

Skôr, ako si vysvetlíme podrobne jednotlivé spôsoby premietania, zoznámime sa so 

základnými pojmami. 

Priemetňa – rovina, na ktorú dopadajú zobrazovacie lúče 

Priemet -  priesečníky premietacích lúčov a priemetne 

Pri premietaní predmetu je dôležité umiestniť ho tak, aby jeho hrany a rovinné steny 

boli rovnobežné s priemetňami. To nám zabezpečí, že steny a hrany, ktoré sú rovnobežné 

s priemetňou budú mať obraz v priemetni zhodný so skutočným tvarom a veľkosťou. 

Zobrazenie telesa získame tak, že cez body (najlepšie cez vrcholy telesa) vedieme 

rovnobežné premietacie lúče (priamky)  kolmé na priemetňu.  Takto získame body 

a následne obrazy, priemety daného telesa. 

Pravouhlé premietanie je založené na premietaní na niekoľko priemetní, ktoré sú na 

seba navzájom kolmé. Vzájomnú polohu jednotlivých obrazov a ich polohu vo vzťahu 

k hlavnému pohľadu spredu získame rozvinutím priemetní do nákresnej roviny. Toto 
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rozvinutie do nárysne nazývame združenie priemetní  a následne obrazy v týchto 

priemetniach nazývame združené 

priemety. 

 

1. Pohľad spredu – nárys 

2. Pohľad zhora – pôdorys 

3. Pohľad zľava – bokorys 

4. Pohľad sprava – bokorys 

5. Pohľad zdola  

6. Pohľad zozadu 

 

 

3.2 Metódy premietania 

Existujú dva spôsoby, ktoré sa líšia umiestnením objektu voči pozorovateľovi 

a priemetniam. Ich názov je odvodený z umiestnenia v sústave navzájom kolmých rovín. 

Sústava rovín je rozdelená na štyri kvadranty. Pre premietanie 

sa využíva prvý a tretí kvadrant.  

 

Za európsky spôsob premietania sa považuje 

premietanie v prvom kvadrante. Premietania v treťom 

kvadrante je americký spôsob. 

 

 

 

 

 

Obrázok 10 Metóda premietania v 1. kvadrante 

Obrázok 11 Združené obrazy v treťom kvadrante Obrázok 12 Združené obrazy v prvom kvadrante 

Obrázok 9 Základné smery vyhotovenia pohľadov 
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3.3 Axonometrické premietanie 

Obrazy vytvorené v axonometrickom premietaní poskytujú názornú predstavu 

o skutočnom tvare zobrazovaného útvaru. Používajú sa nasledujúce spôsoby premietania: 

Technická izometria 

Technická dimetria 

Kosouhlá dimetria   

 

 

 

 

Obrázok 144 Technická dimetria  Obrázok 155 Kosouhlá dimetria 

3.4 Zobrazovanie v rezoch a prierezoch 

Súčiastky, ktoré zobrazujeme majú často rôzne diery prípadne dutiny. Tieto sme 

doteraz zobrazovali ako neviditeľné hrany tenkou prerušovanou čiarou. Často sa stáva takéto 

zobrazenie neprehľadné, preto využijeme na detailné zobrazenie takejto časti súčiastky 

myslený rez alebo prierez. 

Rez – pri reze zobrazujeme len tie časti súčiastky, ktoré ležia v rovine rezu a tie 

viditeľné časti, ktoré ležia za rovinou rezu. 

 

Prierez - pri priereze zobrazujeme len tie časti súčiastky, ktoré ležia v rovine rezu. 

Časti, ktoré ležia pred alebo za rovinou rezu nezobrazujeme.  

V súčasnosti norma nerozlišuje medzi rezom a prierezom. Využijeme také zobrazenie, 

ktoré nám vyhovuje viac, ale neuvádzame REZ alebo PRIEREZ.    

Pri zobrazení musíme uviesť: 

 Smer pohľadu – pomocou smerovej šípky kreslíme ju hrubou súvislou čiarou 

a umiestnime ju na koniec čiary označenia polohy roviny rezu alebo prierezu 

 Označenie roviny rezu – označujeme písmenami veľkej abecedy, pričom veľkosť 

písma je 1,4- krát väčšia ako popis na výkrese, 

Obrázok 13 Technická izometria 
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 Poloha roviny rezu  - označujeme ju hrubou bodkočiarkovanou čiarou s dlhou 

čiarkou, musí pretínať súčiastku 

 Šrafovanie rezov – použijeme tenkými súvislými čiarami najlepšie pod uhlom 45°, 

k hlavným obrysom, osiam súmernosti obrazov rezov alebo prierezov  

 

 

Obrázok 166 Zobrazenie rezov 

 

 

Obrázok 177 Zobrazenie rezov pomocou pootočených prierezov 

 

3.5 Druhy rezov a prierezov 

 Priečny rez – rovina rezu prechádza naprieč súčiastkou kolmo na jej najdlhší 

rozmer 
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 Pozdĺžny rez – rovinu rezu vedieme rovnobežne s najdlhším rozmerom súčiastky 

 Polovičný rez - súvislé predmety môžeme zobrazovať v jednej polovici v reze 

a v druhej v pohľade. V reze zobrazujeme pravú alebo dolnú polovicu súčiastky. 

 Miestny rez – zobrazuje časť súčiastky v reze  a časť v pohľade. Rozhranie medzi 

rezom a pohľadom je kreslené tenkou nepravidelnou čiarou od ruky alebo 

dvojitým lomením. 

 Rez viacerými rovinami – myslené roviny zvierajú uhol väčší ako 90°, prvky sa 

nezobrazujú skreslene, ale pootočené do roviny priemetne 

 Šikmý rez  

 Rozvinutý rez 

 

3.5.1 Označovanie materiálov v rezoch 

 

 

Obrázok 188 Označovanie materiálov v reze 

3.5.2 Pravidlá zobrazovania 

Pri zobrazovaní  je nutné dodržiavať nasledujúce pravidlá: 

 Viditeľné obrysy sa kreslia hrubou plnou čiarou, zakryté obrysy a hrany sa kreslia 

prerušovanou tenkou čiarou. V prípade, že sa prekrývajú prednostne sa kreslia 

viditeľné hrany a obrysy 

 Podľa potreby označujeme v obrazoch os súmernosti, ktorá prečnieva nad 

obrysovú hranu 2 – 5 mm 

 Rovinné plochy, ktoré je nutné zvýrazniť, sa  označia uhlopriečkami kreslenými 

tenkými plnými čiarami 

 Ryhované predmety môžeme znázorňovať zjednodušene len na časti súčiastky 
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3.5.3 Zjednodušovanie obrazov 

Výkres musí byť zreteľný a predovšetkým prehľadný. Nie je nutné pre dostatočné 

zobrazovanie objektov na výkresoch kresliť ako úplný tvar. Existujú možnosti, ktorých cieľom 

je výrazne urýchliť zobrazovanie objektov bez toho, aby sme stratili prehľadnosť. 

3.5.3.1 Zjednodušené zobrazenie súmerných častí 

Ak je súčiastka súmerná, nemusíme ju kresliť celú. Nakreslíme len polovicu prípadne 

jednu štvrtinu. Súmernosť musíme vyznačiť na krajoch stôp roviny súmernosti dvomi 

krátkymi rovnobežkami kreslenými tenkou čiarou kolmo 

k bodkočiarkovanej čiare. 

 

3.5.3.2 Prerušovanie obrazov 

Používa sa pre ušetrenie miesta na výkrese, pri kreslení dlhých predmetov, pričom sa 

vynecháva časť súčiastky, ktorá sa nemení a zostávajúce časti sa nakreslia vedľa seba. 

Obraz môžeme prerušiť: 

 Dvoma tenkými čiarami od ruky 

 Dvoma rovnobežnými čiarami so zlomami 

 Myslenými rovnobežnými priamkami 

 

Obrázok 20 Možné spôsoby prerušenia 

Obrázok 20 Zobrazenie 1/4 súčiastky 
Obrázok 1919 Zobrazenie 1/2 súčiastky 
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3.5.3.3 Opakovanie sa tvarových podrobností 

Ak sa opakujú na súčiastke tvarové podrobnosti, ktoré majú rovnaké parametre, nie 

je nutné kresliť všetky. Nakreslíme len toľko, aby sa vytvorila jasná predstava o vzhľade 

a ostatné sa znázornia zjednodušene obrysom plnými čiarami.  

 

 

3.5.3.4 Tvarové podrobnosti 

V prípade, že určitú časť objektu nie je možné nakresliť zreteľne v danej mierke, 

nakreslíme tzv. vynesenú podrobnosť. Časť obrazu, ktorú chceme zobraziť detailne 

(zväčšene)  ohraničíme v základnom obraze kružnicou alebo oválom (tenkou plnou čiarou)  

a označíme písmenom veľkej abecedy, prípadne kombináciou písmen a arabských čísiel. 

Vynesená podrobnosť sa označí rovnakou značkou s uvedením mierky, v ktorej je 

vyobrazená. 

  

 

 

 

 

  

Obrázok 22 Vynesená podrobnosť 

Obrázok 21 Opakujúce sa tvarové podrobnosti 
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4 Kuželosečky 

4.1 Elipsa 

Elipsa je množina všetkých bodov v rovine E2, ktoré majú od dvoch pevných rôznych 

bodov 
1F, 2F stály súčet vzdialeností väčší ako vzdialenosť daných bodov rovný 2a, pričom 

2a>|1F2F|. 

 1  Symbolický zápis je  elipsa = {XÎ E2; |X1F|+|X2F|=2a,  2a>|1F2F|}    

                           

  

Pojmy a ich označenie (obr.24) 
1F, 2F – ohniská 

1o – hlavná os (1o=1F2F) 

2o – vedľajšia os (os úsečky 
1F2F) 

 S – stred 

 A, B – hlavné vrcholy 

 C, D – vedľajšie vrcholy 

 

 a – dĺžka hlavnej polosi          a=|AS|=|BS| 

 b – dĺžka vedľajšej polosi       b=|CS|=|DS| 

 e excentricita                       e=|1FS|=|2FS| 

 1FSC - charakteristický trojuholník 

 Vzťah medzi dĺžkami a, b vyjadruje Pytagorova veta    a2=b2+e2. 

 

4.1.1 Ohnisková konštrukcia elipsy  

 

          Dané sú ohniská 
1F, 2F a úsečka KL dĺžky 2a, 2a>|1F2F|. Zostrojme elipsu. 

Obrázok 23 Elipsa 
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            Úsečku KL je vhodné umiestniť na os 
1o tak, aby sa jej stred stotožnil so 

stredom úsečky 
1F2F, potom krajné body K, L sa stotožnia s hlavnými vrcholmi A, B elipsy. 

Bod 1 a ďalšie pomocné body volíme medzi 

bodmi 1F a S. 

Body elipsy získame v prieniku 

kružníc: 1k2k={1M,2M}, 1k´2k´={3M,4M}, pričom 

1r=|A1|, 2r=|B1|, 

1k(1F;1r), 1k´(2F;1r), 

2k(2F;2r), 2k´(1F;2r). 

Každý z bodov 
iM, i=1,...,4 spĺňa vlastnosť: 

iM1F|+|iM2F|=2a, je teda bodom elipsy. Vhodnou 

voľbou ďalších pomocných bodov a opakovaním 

konštrukcie získame nové štvorice bodov elipsy. 

          Z konštrukcie vyplýva, že elipsa je 

súmerná podľa osí 1o, 2o i podľa stredu S.  

 

4.1.2 Konštrukcia elipsy pomocou hyperoskulačných kružníc 

          Je užitočné osvojiť si konštrukciu kužeľosečiek pomocou hyperoskulačných 

kružníc, ktorú technici veľmi často používajú. 

Hyperoskulačné kružnice nahradia oblúky kuželosečiek v malom okolí ich vrcholov. Ak 

skombinujeme ohniskovú konštrukciu s konštrukciou pomocou hyperoskulačných kružníc, 

získame možnosť jednoduchšie dokončiť konštrukciu elipsy pomocou krividiel. 

Úloha:  Zostrojte elipsu, ktorá je daná dĺžkou 

hlavnej polosi a=6 cm a dĺžkou vedľajšej polosi b=4 

cm, pomocou hyperoskulačných kružníc. 

Riešenie:  

Priesečníky E a G kružníc k(A,b) a l(C,a) určujú 

priamku, ktorá pretína osi 1o, 2o v 

stredoch 
1O, 2O  hyperoskulačných kružníc  pre 

vrcholy A a C. 

Kružnicové oblúky 

Obrázok 24 Ohnisková konštrukcia elipsy 

Obrázok 25 Hyperoskulačné kružnice elipsy 
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1h(1O;| 1OA|), 2h(2O; |2OC|), a 
1h´, 2h´, 

ktoré sú ich obrazmi v stredovej súmernosti so stredom S, nám umožnia rýchle 

narysovanie elipsy pomocou krividla. 

Kružnicové oblúky 
1h, 1h´sú celé zvnútra, oblúky 

2h, 2h´, celé zvonka elipsy. 

4.2 Hyperbola 

Hyperbola je množina všetkých bodov v rovine E2, ktoré majú od dvoch rôznych 

bodov 1F, 2F stály kladný rozdiel vzdialeností rovný 2a, pričom 0<2a<1F2F. Oba pevné body 

nazývame ohniská a stred úsečky 1F2F je stredom hyperboly. Vzdialenosť 1FS a 2FS sa nazýva 

excentricita alebo aj lineárna výstrednosť. 

 2  Symbolický zápis:  hyperbola = {X E 2; X1F–X2F=2a, 0<2a<1F2F}                       

Pojmy a ich označenie 1F, 2F – ohniská  

 1o – hlavná os (1o=1F2F) 

 2o – vedľajšia os (os úsečky 1F2F) 

  S – stred 

  A, B – hlavné vrcholy 

a – dĺžka hlavnej polosi  a=AS=BS 

b – dĺžka vedľajšej polosi  b=CS=DS 

e – excentricita, lineárna výstrednosť   e=1FS=2FS 

IAS – charakteristický trojuholník IJGH – charakteristický obdĺžnik 

1as, 2as – asymptoty 

Body C, D na vedľajšej osi nepatria hyperbole. Sú stredmi protiľahlých strán 

charakteristického obdĺžnika IJHG, ktorý umožní ľahko zostrojiť asymptoty hyperboly: 

1as=IS, 2as=JS. 

Z charakteristického trojuholníka IAS hyperboly vyplýva vzťah, ktorý vyjadruje 

Pytagorova veta: e2= a2+b2. 

  

Obrázok 26 Hyperbola 
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4.2.1 Ohnisková konštrukcia hyperboly  

Dané sú ohniská 1F, 2F a úsečka KL dĺžky 2a, 2a<1F2F.  Zostrojme hyperbolu ako 

množinu bodov s vlastnosťou (2). 

 Úsečku KL je vhodné umiestniť na 

priamku 1o tak, aby sa jej stred stotožnil so stredom 

úsečky 1F2F, potom krajné body K, L sa stotožnia 

s hlavnými vrcholmi A, B hyperboly. Bod 1 a ďalšie 

pomocné body volíme z vnútorných bodov na 

polpriamke opačnej k polpriamke 1FS.  

 Priesečníky kružníc: 

 1k2k={1M,2M}, 1k´2k´={3M,4M}  

sú bodmi hyperboly, pričom 

 1r=A1, 2r=B1,  

 1k(1F;1r), 1k´(2F;1r), 

 2k(2F;2r), 2k´(1F;2r). 

Každý z bodov iM, i=1,...,4 spĺňa vlastnosť: iM1F–iM2F=2a, je teda bodom 

hyperboly. 

Z konštrukcie vyplýva, že hyperbola je súmerná podľa osí 1o, 2o  aj  podľa stredu S. 

  

4.2.2 Hyperoskulačné kružnice hyperboly  

 

Kolmice na asymptoty prechádzajúce vrcholmi 

charakteristického obdĺžnika pretínajú hlavnú os 1o v strede 
1O, 2O  hyperoskulačných kružníc. 

Kružnicové oblúky  

1h(1O;1OA), 2h(2O;2OB)  

sú celé zvnútra oblúka hyperboly (obr.6). 

Obrázok 27 Ohnisková konštrukcia hyperboly 

Obrázok 28 Hyperoskulačné kružnice hyperboly 
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4.3 Parabola 

Parabola je množina všetkých bodov v rovine E, ktoré majú rovnaké vzdialenosti od 

pevnej priamky d a od pevného bodu F, pričom F neleží na priamke d.  

(3) Symbolický zápis:  parabola = {X E; Xd=XF, F∉ d}  

  

Pojmy a ich označenie (obr.7) 

F – ohnisko 

d – riadiaca priamka paraboly  

p – parameter paraboly p=Fd 

o – os  Fo a zároveň platí od 

V – vrchol  Vo  a zároveň platí 

Vd=VF 

 

4.3.1  Ohnisková konštrukcia paraboly 

 

Dané je ohnisko F a riadiaca priamka d.  

Na polpriamke VF zvoľme bod 1. Body paraboly sú 

v prieniku pomocnej kružnice  

1k(F;1d), s priamkou 1l prechádzajúcou bodom 1 a 

rovnobežnou s riadiacou priamkou d  

 1k1l={1M,2M}.  

Body 1M, 2M spĺňajú vlastnosť (3) , preto sú bodmi 

paraboly. 

Opakovanou voľbou ďalších pomocných bodov 

z polpriamky VF a opakovaním konštrukcie popísanej pre 

pomocný bod 1 získame ďalšie dvojice bodov paraboly. 

 Parabola je súmerná podľa osi o, ako vyplýva z konštrukcie jej bodov 1M, 2M  

 

Obrázok 29 Parabola 

Obrázok 30 Ohnisková konštrukcia 
paraboly 
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4.3.2  Hyperoskulačná kružnica paraboly 

 

 Hyperoskulačná kružnica  h(O;p=Fd) pre vrchol paraboly má stred O na osi o 

a polomer rovný dĺžke parametra p paraboly, leží celá znútra oblúka paraboly.  

 Parabolu s riadiacou priamkou d a ohniskom 

F možno vnímať tiež ako množinu stredov všetkých 

kružníc, ktoré sa dotýkajú priamky d a prechádzajú 

bodom F (obr.32). 

  

Obrázok 31 Hyperoskulačné kružnice paraboly 
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5 Kótovanie 

Je zapisovanie rozmerov na výkresoch.  Kótovanie je v technickom kreslení veľmi 

dôležité. Aby bolo možné podľa výkresu vyrobiť súčiastku prípadne postaviť budovu, musia 

byť z výkresu jednoznačne jasné jednotlivé rozmery. V prípade, že výkres bude okótovaný 

neúplne, prípadne nezrozumiteľne, dôjde pri výrobe k chybám, čo bude mať za následok 

výrobu nepodarkov.   

Požiadavky na kótovanie sú nasledovné: 

správnosť – zapísané rozmery zodpovedajú skutočným rozmerom vhodným z 

hľadiska funkcie  

prehľadnosť – kóty musia byť zreteľné a dobre čitateľné, nekótujú sa neviditeľné 

obrysy  

úplnosť – každý tvarový prvok sa kótuje len raz   

účelnosť – kóty sa zapisujú s ohľadom na výrobný postup, spôsob merania a funkciu 

súčiastky  

Pri kótovaní rozlišujeme tieto 

prvky: 

 

 

• Predlžovacie čiary (pomocné) 

• Kótovacie čiary 

• Odkazové čiary 

• Kóty 

• Zakončenie kótovacej čiary 

(šípky) 

 

 

 

5.1 Predlžovacie čiary 

Kreslia sa tenkou čiarou, kolmo na kótovaný rozmer. Sú navzájom rovnobežné a 

predlžujú sa za kótovacie čiary. V prípade, ak by vynesený rozmer nedával jasný význam, 

môže sa predlžovacia čiara nakresliť šikmo, ale rovnobežne.  

Obrázok 32 Prvky kótovania 
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Norma STN ISO 129 – 1:2006 stanovuje, že predlžovacie čiary sa vedú za kótovacie 

čiary približne 8xd (d- hrúbka čiary).  

Pretínať s inými čiarami sa môžu len v nevyhnutných prípadoch. 

Namiesto predlžovacích čiar  môžeme použiť osi alebo obrysové čiary. 

 

5.2 Kótovacie čiary 

Kreslia sa tenkou čiarou, sú rovnako dlhé a rovnobežné s kótovaným rozmerom, 

obrysovou čiarou.  Kreslia sa medzi predlžovacie čiary a zároveň nesmú prechádzať za danú 

predlžovaciu čiaru. 

Od obrysovej čiary musia byť vzdialené  8-10 mm. Vzdialenosť ďalších kótovacích čiar 

má byť 7-8 mm (min 5 mm). 

Nesmú sa križovať s inými čiarami. V prípade, že sa tomu nedá vyhnúť, čiary sa nesmú  

prerušiť.   

 

Obrázok 33 Predlžovacie čiary 

Obrázok 34 Kótovacie čiary 
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5.2.1 Zakončenie kótovacej čiary 

Kótovacie čiary musia mať označenie zakončenia, alebo ak je to potrebné, tak aj 

označenie začiatku. 

1. Šípkou – hrot vytvorený dvoma krátkymi čiarami, ktoré zvierajú uhol (30°). Môže byť 

otvorená, uzavretá alebo uzavretá vyplnená.  

 

2. Šikmou úsečkou – čiara sklonená pod uhlom 45°. Používa sa tam, kde sa nezmestí 

šípka. 

 

 

Označenie začiatku -  kreslí  sa malý prázdny krúžok s priemerom 3mm. 

 

Veľkosť ukončenia musí byť úmerná veľkosti výkresu. Pri výkrese A4 je vhodná šípka s 

dĺžkou 3,5 mm. 

Na jednom výkrese môže byť použitý len jeden typ ukončenia. 

Obrázok 35 Možnosti ukončenia kótovacej čiary Obrázok 36 Možnosti kreslenia šípky 
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Ak je dostatok miesta, použijú sa šípky vo vnútri daného rozmeru. Pri nedostatku 

miesta môžeme  použiť vonkajšie šípky, najčastejšie šípkami vedľajších kót. 

5.3 Odkazové čiary 

  Kreslia sa tenkou čiarou, ktorá začína: 

• od kótovacej čiary bez ohraničenia začiatku 

• z vnútra plochy, začiatok je zvýraznený bodkou  vo vnútri plochy 

• od hrany obrysu, začiatok je zvýraznený šípkou 

Odkazová čiara sa nesmie kresliť rovnobežne so šrafovacími čiarami a takisto ako 

predchádzajúce čiary sa nesmú pretínať. Časť odkazovej čiary, ktorá je stanovená pre 

predpísanie hodnoty musí byť nakreslená rovnobežne so spodným okrajom výkresu. 

 

5.4 Predpisovanie hodnôt 

Pri zapisovaní hodnôt musíme byť veľmi precízny 

a dôsledne dodržiavať zásady kótovania. Písmo musí mať takú 

veľkosť, aby bola zabezpečená čitateľnosť výkresu. Dôležité je 

predovšetkým, aby hodnoty neboli rozdelené žiadnymi čiarami na 

výkrese. Zároveň je dôležité dodržať rovnakú veľkosť kót na 

celom výkrese. 

Obrázok 38 Kreslenie šípok pri dostatočnom mieste Obrázok 37 Zakreslovanie šípok pri nedostatku miesta 

Obrázok 39 Odkazové čiary 

Obrázok 40 Zápis kóty 



   

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ“  Strana 32 z 72 

 

Hodnoty rozmerov sa zapisujú rovnobežne s ich kótovacími čiarami, prednostne v 

blízkosti ich stredu,  nad kótovacími čiarami.  

Kóty musia byť zapísané tak, aby sme ich mohli čítať  zdola alebo z pravej strany 

výkresu.  

Každý rozmer sa môže kótovať na výkrese len jedenkrát. Toto pravidlo sa môže 

porušiť len v prípade, že je to účelné pre výrobu. 

Hodnoty rozmerov sa uvádzajú v milimetroch. V prípade, ak sa uvádzajú iné hodnoty, 

musíme uviesť spolu s hodnotou aj danú značku jednotky. V prípade číselných hodnôt sa 

čísla usporadúvajú do skupín po troch  čísliciach, medzi týmito skupinami sa dá medzera ( 

napr. 12 345). Číslo tvorené štyrmi číslicami sa medzerou nerozdeľuje napr.  1234 alebo 

0,9876 

Pri číslach, ktoré by sa prevrátením dolu hlavou mohli prečítať nesprávne, sa označia 

bodkou za číslicou( napr. 69.). 

 

Obrázok 41 Možnosti zapisovania hodnôt 

V prípade, ak hodnoty rozmerov nezodpovedajú mierke výkresu, musia sa 

podčiarknuť hrubou čiarou. Ak je obraz skrátený,  hodnota sa nepodčiarkuje a kótovacia 

čiara sa neprerušuje.   

5.5  Usporiadanie kót 

5.5.1.1 Reťazové kótovanie  

Kóty sú vynesené v jednej priamke. Tento 

spôsob kótovania je prehľadný.   

Pri konštrukcii súčiastky potrebujeme vedieť 
Obrázok 42 Reťazové kótovanie 
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jej maximálny rozmer tzv. celkovú kótu. 

Reťazec kót nesmie byť uzavretý, chýbajúci údaj sa môže dať do zátvorky.  

Pri tomto spôsobe nesmieme použiť ukončenia čiar šípkami s uhlom 90°. 

5.5.1.2 Kótovanie od spoločnej základne 

Kótuje sa od základni, ktorou môže byť stred častí, os súmernosti alebo základné 

hrany. 

Sú usporiadané pod sebou alebo za sebou. V druhom prípade sa základňa označuje 

krúžkom a číslom 0. Tento spôsob označujeme ako nadstavené pribežné kótovanie a používa 

sa v prípade nedostatku priestoru. 

 

5.5.1.3 Zmiešané kótovanie 

Pri kótovaní sa dodržiavajú určité vzdialenosti od základní, kým iné nadväzujú na 

seba. 

 

 

Obrázok 45 Zmiešané kótovanie 

Obrázok 43 Kótovanie od spoločnej základne Obrázok 44 Nadstavené priebežné kótovanie 
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5.5.1.4 Kótovanie so súradnicami 

Hodnoty rozmerov sú uvedené v tabuľke v tvare súradníc. Počiatky súradníc je nutné 

vyznačiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Kótovanie priemerov 

Pri kótovaní priemerov sa používa  značka ∅ - píše sa rovnako vysoká ako číselná 

hodnota.  

Kótovanie priemerov sa používa najmä pri kótovaní rotačných telies, napr. valec.  Pre 

zdôraznenie rozdielu oproti plochým prvkov nakreslíme aj os rotácie. 

Priemer sa kótuje  v rovine rovnobežnej s osou telesa a v priemete, kde sa rotačná 

plocha zobrazuje ako kružnica. 

Kótovacia čiara je rovnobežná s jednou z hlavných osí, resp. prechádzajúcou stredom. 

           

 

Obrázok 46 Kótovanie so súradnicami 

Obrázok 47 kótovanie priemerov 
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V polovičnom reze sa používajú skrátené kótovacie čiary. 

(Musia prechádzať za os súmernosti.) 

Pri priemere menšom ako 7 mm použijeme nasledujúci 

spôsob kótovania: 

V prípade kótovania sústredných kružníc sa kótuje vo vnútri 

v rozsahu 30° až 45° na obe strany. Mali by sme sa vyvarovať 

takémuto spôsobu kótovania pri 3 a viac rozmerov. 

Obrázok by sa stal neprehľadný. 

 

 

5.5.3 Kótovanie polomerov 

Používame značku R. Kótovanie pomocou polomeru používame pri kótovaní časti 

oblúkov a zaoblení. 

 

Kótujú sa nad kótovacou čiarou vychádzajúcou zo stredu časti kružnice a zakončenou 

pri obrysovej časti vždy len jednou šípkou z vnútornej alebo vonkajšej strany. 

 Kótovacia čiara sa vedie z označeného stredu oblúka, alebo  

 zo smeru od stredu oblúka , ktorý ale leží mimo obrázku preto sa tento stred nekreslí, 

alebo 

 pomocou dvakrát lomenej čiary, ktorá sa skladá z dvoch rovnobežných čiar, pričom 

prvá vychádza zo stredu oblúka a končí šípkou, ktorá sa  dotýka oblúka. Druhá čiara 

vychádza z náhradného stredu oblúka. 

Obrázok 48 Kótovanie pri polovičnom reze 

Obrázok 49 Kótovanie malých priemerov 

Obrázok 50 Kótovanie polomerov 
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Malé polomery sa kótujú kótovacou čiarou smerujúcou do stredu a pri obrysovej 

čiare oblúka sa nakreslí šípka. Šípka môže byť  z vonkajšej alebo z vnútornej strany. Kótu 

môžeme zapísať aj na odkazovú čiaru spojenú s predĺženou kótovacou čiarou. 

 

 

5.5.4 Kótovanie guľových plôch 

Používame značku SR  alebo S∅. Kótujeme podľa toho, aká veľká je guľa na súčiastke. 

Pri kótovaní malých guľových plôch dodržiavame zásady kótovania polomerov a používame 

značku SR, pri väčších častiach guľových povrchov dodržiavame zásady kótovania priemerov 

a používame značku S∅. 

 

 

 

 

5.5.5 Kótovanie uhlov 

Kótovacia čiara má tvar časti kružnice so stredom vo vrchole 

uhla. Veľkosť sa udáva v stupňoch, minútach a sekundách. 

 

5.5.6 Kótovanie oblúkov 

Zobrazuje sa ako časť kružnice. Oproti zaobleniu sa udáva aj 

dĺžka oblúkovej časti. Vhodný spôsob kótovania je daný výrobným 

postupom. 

Používame tri spôsoby. S veľkosťou oblúka R uvedieme: 

Obrázok 51 Kótovanie malých polomerov 

Obrázok 52 Kótovanie guľových plôch 

Obrázok 53 Kótovanie uhlov 
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1. Veľkosť stredového uhla, alebo 

2. Veľkosť tetivy, alebo 

3. Dĺžku oblúka 

 

5.5.7 Kótovanie štvorhranov  

Štvorhranom sa označujú všetky prvky, ktoré v priereze majú tvar štvorca. Aby 

nedošlo k zámene s rotačnými prvkami, kreslíme tenkou súvislou čiarou uhlopriečky. Pri 

kótovaní používame značku  pred hodnotou rozmeru, ktorá má veľkosť použitého písma. 

 

V prípade kótovania v nárožnej polohe musíme uviesť aj priemer opísanej kružnice. 

5.5.8 Kótovanie ihlanov 

Pri kótovaní ihlanov sú možné viaceré spôsoby, pričom je nutné uviesť 

1. Dva dĺžkové rozmery (veľkosť jednej podstavy a výška) 

2. Tretí rozmer sa volí z nasledujúcich možností:  

- veľkosť druhej podstavy 

- uhol sklonu 

- ihlanovitosť 

Obrázok 54 Možnosti kótovania oblúkov 

Obrázok 55 Kótovanie štvorhranov 
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Značka  sa kreslí nad odkazovú čiaru. 

 

5.5.9 Kótovanie kužeľov 

Pri kótovaní kužeľov je nutné uviesť: 

1. Dva dĺžkové rozmery (veľkosť jednej podstavy a výška) 

2. Tretí rozmer sa volí z možností:  

- veľkosť druhej podstavy 

- uhol sklonu 

- kužeľovitosť (Znak  sa kreslí symetricky cez odkazovú čiaru a vrchol smeruje k 

vrcholu kužeľovej plochy) 

  

Obrázok 56 Kótovanie ihlanov 

Obrázok 57 Kótovanie kužeľov 
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5.5.10 Kótovanie dier 

Pri kótovaní je nutné určiť ich: 

1. Priemer 

2. Hĺbku 

3. Polohu na súčiastke 

Pri kótovaní priemeru dier platia rovnaké pravidlá ako pri kótovaní priemerov 

Hĺbka dier sa určuje: 

 Hĺbkou valcovej plochy 

 Hĺbkou diery až po vrchol kužeľového dna 

 

Pri kótovaní polohy dier používame rôzne spôsoby: 

 Reťazové  

 Kombinované 

 Kótovanie súradnicami 

 Od spoločnej základne 

 

 

 

Ak sú diery rozložené na kružnici, musíme zakótovať: 

1. Priemer rozstupovej kružnice 

2. Polohu rozstupovej kružnice 

3. Polohu dier 

4. Priemery dier 

 

Obrázok 58 Kótovanie dier 

Obrázok 59 Kótovanie polohy dier 

Obrázok 60 Kótovanie dier na kružnici 
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5.5.11 Kótovanie zrezania hrán 

Zrezanie hrán kótujeme dvoma dĺžkovými kótami alebo jednou dĺžkovou a jednou 

uhlovou kótou.  

Hrany zrazené pod uhlom 45° sa kótuje súčinom dĺžkovej jednotky a veľkosti uhla. 

 

5.5.12 Kótovanie zahĺbenia 

Kótujeme rozmerom vonkajšieho priemeru a vrcholového uhla alebo hĺbky a 

vrcholového uhla. 

 

  

Obrázok 61 Zrezané hrany 

Obrázok 62 Kótovanie zahĺbenia 
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6 Tolerancie rozmerov 

6.1 Základné pojmy 

Na výkrese je nutné vyznačiť povolenú odchýlku od menovitého rozmeru, určeného 

kótou. 

Menovitý rozmer – prechádza ním nulová čiara, ku ktorej sa zobrazujú odchýlky, 

rozmer, ktorý je predpísaný na výkrese 

Skutočný rozmer – odmeraný rozmer na vyrobenej súčiastke  

Kladné odchýlky  – zväčšujú rozmer, sú vzdialenejšie od základne 

Záporné odchýlky  – zmenšujú rozmer, sú bližšie k základni 

Tolerančné pole  – plocha medzi hornou a dolnou odchýlkou 

Diera – označenie vnútorných prvkov súčiastok 

Hriadeľ –označenie vonkajších prvkov súčiastok 

 

Obrázok 63 Tolerancie rozmerov 

 

Rozmery súčiastky je dôležité rozdeliť z hľadiska dôležitosti daných rozmerov na: 
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Funkčný rozmer -  rozmery, ktoré sú z hľadiska funkčnosti daného zariadenia viazané 

na plochy iných súčiastok    

Nefunkčný rozmer – rozmery, ktoré nesúvisia s plochami iných súčiastok   

Informatívny rozmer – uľahčuje výrobu súčiastky 

 

6.2 Sústavy uložení 

Je vzájomný vzťah medzi rozmermi dvoch prvkov súčiastok, ktorý vyplýva z rozdielu 

ich rozmerov pred spojením. 

a.) uloženie s vôľou – umožňuje vzájomné otáčanie alebo posuv súčiastok, medzi 

súčiastkami je vždy vôľa 

 
b.) uloženie s presahom – zabezpečí nehybnosť spojenia 

 

Obrázok 64 Rozmery súčiastok 
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c.) uloženie prechodné – môže sa vyskytnúť vôľa alebo presah 

 

6.2.1 Poloha tolerančných polí 

Predpisujú sa písmenami latinskej abecedy.  

 Pre hriadeľ písmenami malej abecedy (napr.  h) 

 Pre dieru písmenami veľkej abecedy ( napr. H) 

Norma STN EN 20286-1 uvádza pre výpočet základných odchýlok jednotlivé polohy 

tolerančných polí. Výpočet sa v praxi nerobí, údaje nájdeme v tolerančných a lícovacích 

tabuľkách.   

 

Pri združovaní tolerovaných hriadeľov a dier do rôznych uložení sú zavedené dve 

sústavy uloženia: 

 Sústava jednotného hriadeľa SJH 

 Sústava jednotnej diery  SJD 

 

6.2.2 Sústava jednotného hriadeľa 

  

Pre všetky uloženia súčiastok rovnakého menovitého rozmeru a rovnakého stupňa 

presnosti má hriadeľ konštantné medzné rozmery v polohe tolerančného poľa h a menia sa 

podľa druhu uloženia iba medzné rozmery diery. Horná odchýlka hriadeľa je nulová. 

Sústavy jednotného hriadeľa sa používa  najmä tam, kde sa vyskytuje dlhý hriadeľ, 

ktorý je osadený niekoľkými súčiastkami s rôznym uložením. 
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Obrázok 65 Sústava jednotného hriadeľa 

 

6.2.3 Sústava jednotnej diery 

 

Pre všetky uloženia súčiastok rovnakého menovitého rozmeru a rovnakého stupňa 

presnosti má diera konštantné medzné rozmery v polohe tolerančného poľa H a menia sa 

podľa druhu uloženia iba medzné rozmery hriadeľa.  

 

Obrázok 66 Sústava jednotnej diery 

Najčastejšie sa používa sústava jednotnej diery. Pretože hriadele s rôznymi priemermi 

je jednoduchšie vyrobiť ako diery s rôznym priemerom. 
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Príklad č. 1 

Vypočítajte najmenší a najväčší dovolený rozmer hriadeľa Ø20 d11. Určte, či je 

hriadeľ dobrý prípadne opraviteľný, ak skutočný rozmer vyrobeného hriadeľa je:  

a) Ø20 mm  b)  Ø19,85 mm  c)  Ø 19,785 mm 

Výpočet:  

V strojníckych tabuľkách v časti „Tolerančné polia hriadeľov“ nájdeme hornú a dolnú 

odchýlku (-65, -195). 

Tieto hodnoty upravíme na mm, t.j. -0,065mm  a -0,195mm. 

 

Najväčší dovolený rozmer je  mh= 20 – 0,065 = 19,935 mm 

Najmenší dovolený rozmer je  md = 20 – 0,195 = 19,805 mm 

Tolerancia je     t = 19,935 - 19,805 = 0,130 mm. 

 

Hriadeľ a) Ø20 mm je opraviteľný ( môžeme ho zmenšiť)   

b) Ø19,85 mm je dobrý  

c) Ø 19,785 mm sa nedá opraviť 

Príklad č. 2 

Vypočítajte najmenší a najväčší dovolený rozmer diery Ø80 K7. Určte, či je diera 

dobrá prípadne opraviteľná, ak skutočný rozmer vyrobenej diery je:  

a) Ø81 mm  b)  Ø79,85 mm  c)  Ø 79,985 mm 

Výpočet:  

V strojníckych tabuľkách v časti „Tolerančné polia dier“ nájdeme hornú a dolnú 

odchýlku (9, -21). 

Tieto hodnoty upravíme na mm, t.j. 0,009mm  a -0,021mm. 

 

Najväčší dovolený rozmer je  mh= 80 + 0,009  = 80, 009mm 

Najmenší dovolený rozmer je  md = 80 – 0,021 = 79,979 mm 

Tolerancia je     t = 80,009 – 79,979 = 0,030 mm. 
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Hriadeľ a) Ø81 mm    je chybná, neopraviteľná   

b) Ø79,85  mm  je chybná, opraviteľná (dá sa zväčšiť ) 

c) Ø 79,985 mm   je dobrá 
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7 Kreslenie strojových súčiastok 

Stroje a zariadenia sa skladajú z rôznych súčiastok. Navzájom sú pospájané tak, aby 

bola splnená ich funkčnosť. Zároveň je nutné myslieť na jednoduchú montáž a demontáž, 

prípadne výmenu jednotlivých súčiastok. Strojné súčiastky môžu byť spojené priamo, napr. 

zlepením, zváraním atď., alebo pomocou spojovacích súčiastok ako napr. skrutky, matice, 

čapy, nity, kolíky atď. Tieto spoje môžu byť: 

 Rozoberateľné – ich demontáž môže byť uskutočnená bez poškodenia. Spojované 

súčiastky sa môžu následne opakovane spojiť 

 Spojovacími súčiastkami 

 Úpravou tvaru spojovaných súčiastok 

 Trením stykových plôch 

 Nerozoberateľné – ich demontáž je spojená s poškodením, prípadne s deformáciou 

niektorej zo spojovaných súčiastok alebo spojovacieho prvku.  

 Trvalým tvárnením spojovacích súčiastok 

 Trvalým tvárnením 

 Pomocou prídavného materiálu 

 Zaliatím jednej súčiastky do druhej 

Najčastejšie normalizované súčiastky sú skrutky, matice, kolíky, podložky a iné. 

Normy predpisujú ich rozmery, tvar, hmotnosť, úpravu materiálu a ďalšie údaje.  Na 

výrobných výkresoch zostáv sa nekreslia , môžu sa znázorniť zjednodušene  alebo 

schematicky.  

 

7.1 Skrutky 

Je normalizovaná strojová súčiastka. Skladá sa z hlavy, drieku a závitu. 

 

Obrázok 67 Kreslenie skrutky 
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Označovanie skrutiek podľa STN je nasledovné:  

 

 

Nové normy vychádzajú z noriem DIN, ale ich nekopírujú. Preto sú v platných 

normách STN súčiastky vecne aj rovnaké, ale zároveň aj odlišné oproti normám ISO. Do 

sústavy noriem ISO boli zaradené a do STN prevzaté aj súčiastky nové, u nás netradičné.  

S postupným prijímaním nových noriem STN EN ISO sú toho času platné aj staré, 

doposiaľ nenahradené normy STN.  

Pri navrhovaní nových konštrukcií predpisujeme súčiastky podľa noriem STN ISO EN.  

Príklad: Skrutka so šesťhrannou hlavou: 

s metrickým závitom 10 mm 

dĺžkou 50 mm  

pevnostnou trieda 5.8 

úpravou povrchu pozinkovaním 

sa označuje Skrutka ISO 4014 – M10x50 – 5.8 – A3L (Norma 02 1101 je už zrušená!) 

 

Obrázok 68 Vlastnosti skrutiek a matíc 
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7.1.1 Druhy skrutiek 

Podľa hlavy skrutky: 

1. Bez hlavy (nastavovacia skrutka)    

2. S hlavou 

a) Nezapustené 

- So šesťhrannou hlavou 

- So štvorhrannou hlavou 

- S valcovou hlavou 

- So šošovkovitou hlavou 

- S polguľatou hlavou 

b) Zapustené 

3. S plochou hlavou 

4. So šošovkovitou hlavou 

5. S polguľatou hlavou 

 

7.1.2 Zobrazovanie skrutiek 

Norma STN EN ISO 6410 -1 určuje metódy zobrazenia skrutkových závitov 

a závitových častí na technických výkresoch. Norma STN EN ISO 6410 -2 sa zaoberá vložkami 

so závitmi a norma STN EN ISO 6410 -3 zjednodušeným zobrazovaním. 

Používajú sa nasledujúce spôsoby znázorňovania: 

 Podrobné 

 Dohodnuté 

 Zjednodušené 

 

Obrázok 71 Spôsoby znázorňovania 

  

Obrázok 69 skrutka bez hlavy 

Obrázok 70 Skrutka so šesťhrannou hlavou 
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Veľký priemer závitu sa kreslí plnou hrubou čiarou 

1. Malý priemer závitu sa znázorní plnou tenkou čiarou, v priemete kolmom na 

pozdĺžnu os skrutky sa znázorní ¾ kružnicou nakreslenou tenkou čiarou 

 

Obrázok 72 Kreslenie závitu 

7.2 Matica 

Je spolu so skrutkou najbežnejšia súčiastka, pomocou ktorej sa vytvára spojenie 

dvoch alebo viacerých súčiastok do jedného celku. 

Matice delíme nasledovne: 

1. Presná šesťhranná      

2. Korunová 

3. Uzatvorená 

4. Ryhovaná 

5. Krídlová 

6. Samopoistná 

7. Matice zvláštnych tvarov 

 

 

Obrázok 73 Príklady rôznych matíc 
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7.2.1 Kreslenie matíc  

1. Malý priemer závitu sa kreslí plnou hrubou čiarou 

2. Veľký priemer závitu sa znázorní plnou tenkou čiarou, a to buď: 

a) priamkou 

b) tenkou čiarou nakreslenou 3/4kružnice 

 

Obrázok 74 Znázornenie matice 

7.2.2 Označovanie matíc 

Presná šesťhranná matica s metrickým závitom M 12,pevnostná trieda 8 (podľa STN – 

triedy pevnosti 8G), povrchová úprava – zinkovaná, lesklá   

 

Podľa STN EN ISO 4032 šesťhranné matice výrobnej triedy A a B sa označujú 

Šesťhranná matica ISO 4032 – M12 – 8 – A3L 

Podľa STN 02 1401 presné šesťhranné matice sa označovala  

Matica M12 STN 01 1401.55 

Sortiment matíc sa podobne ako sortiment skrutiek upravil: 

STN ISO 4032 Šesťhranné matice, typ 1, výrobné triedy A a B 

STN ISO 4033 Šesťhranné matice, typ 2, výrobné triedy A a B 

STN ISO 4034 Šesťhranné matice, výrobná trieda C 
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Obrázok 75 Označovanie mechanických vlastností matíc podľa STN EN 20898-2 

7.3 Podložky 

7.3.1 Druhy podložiek 

1. Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou 

2. Pružné 

3. Vejárové 

4. Poistné s nosom 

5. Poistné s jazýčkom 

 

 

Obrázok 76 Kreslenie podložky 

7.3.2 Označovanie podložiek  

Podložka pre skrutku M12 so šesťhrannou hlavou a pre šesťhrannú maticu 

menovitého rozmeru M12 z ocele bez úpravy povrchu sa podľa STN EN ISO 7089 Ploché 

kruhové podložky. Bežný rad. Výrobná trieda A označuje  Podložka ISO 7089 – N – 12 – 

200HV 

N – typ normálny 

12 – menovitá veľkosť  

200HV – tvrdosť podľa Vickersa 
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Podľa STN 02 1702 Podložky pre skrutky so šesťhrannou hlavou a pre šesťhranné 

matice sa označuje (označovala) Podložka 12 STN 02 1702.11 

7.4 Skrutkový spoj  

Najčastejšie spojenie materiálov šesťhrannou skrutkou s maticou a podložkou. 

Skrutka prechádza voľne dierou v súčiastkach. Dôležité je všimnúť si prienik diery po obrys 

skrutky.  

 

Obrázok 77 Skrutkový spoj 

Matice a podložky nakreslené spolu so skrutkou sa kreslia na výkrese zostáv vždy 

v pohľade. Koniec skrutky vždy vyčnieva z matice o určitú dĺžku predpísanú normou. 

Normalizované šesťhrany matíc a hláv skrutiek sa znázorňujú väčšinou približným spôsobom. 

Vždy sa kreslia v takej polohe, aby boli viditeľné tri steny šesťhranu. Dôležité je kresliť prienik 

diery po obrys skrutky.  

Pri kreslení v zmenšenej mierke a na prehľadných výkresoch  sa kreslia zjednodušene. 

Funkčným prvkom každého skrutkového spoja je závit. Závit – je drážka narezaná 

pozdĺž skrutkovice, alebo je skrutkovito vinutá drážka s výstupkom. Strojová súčiastka, ktorá 

má vonkajší závit nazývame skrutka a vnútorný závit je matica.  

Najpoužívanejšie závity na skrutkách a maticiach sú:  

 metrické (M 30x2), 
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 Whitworthov (W 1"),  

 oblé (Rd 30x1) a  

 lichobežníkové závity ( Tr 32x2, S 30x2). 

 
Poznáme dva spôsoby zabezpečenia skrutkových spojov: 

a) mechanicky – skrutky a matice zabezpečujeme vhodnou poistkou, sú to závlačky, 

príložky, poistné podložky alebo drôty; 

b)  trením – skrutky a matice zabezpečujeme poistnou maticou, spoj má dve matice, 

alebo pružnou podložkou, ktorá maticu zabezpečuje ustavičným pružením. 

 

Obrázok 78 Zabezpečenie poistnou maticou, pružnými podložkami 

 

Obrázok 79 Zabezpečenie proti strate závlačkou, kolíkom 

 

Obrázok 80 Možnosti poistenia skrutkového spoja pomocou závlačky 

Mechanické poistenie pomocou závlačky a) nad maticou b) v matici c) pomocou 

korunovej matici so závlačkou 
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7.5 Závlačka 

Prostredníctvom nej sa poisťujú strojové súčiastky ako napríklad už spomínané 

skrutky a matice, ale aj čapy proti strate prípadne proti uvoľneniu. 

 

Obrázok 81 Kreslenie závlačky 

 

7.6 Poistné krúžky 

Používajú sa na zamedzenie osového posunu čapu alebo na 

poistenie axiálnej polohy súčiastok uložených na hriadeli alebo v 

náboji. 

 

Vkladajú sa do žliabkov na  hriadeli pomocou špeciálnych 

klieští.  

 

 

Obrázok 83 Kreslenie poistných krúžkov 

7.7 Čapy 

Slúžia na kĺbové alebo otočné spojenie súčiastok.  

Obrázok 82 Poistné krúžky 
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1. Čap valcový 

2. Čap s rôznymi medznými odchýlkami 

3. Čap s dierami pre závlačky 

4. Čap s hlavou 

5. Čap so žliabkami pre poistné krúžky 

 

Obrázok 84 Druhy čapov 

 

Obrázok 85 Kreslenie použitia čapov 

7.7.1 Označovanie čapov 

ČAP ISO 2341 – B – 20 x 100 x 6,3 - St ( čap s hlavou typu B, s priemerom 20 mm h11  

dĺžky 100 mm, s dierou pre závlačku 6,3 bez povrchovej úpravy) 
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7.8 Kolíky 

Patria k najjednoduchším rozoberateľným spojeniam. 

Zabezpečujú presnú vzájomnú polohu dvoch alebo viacerých súčiastok, na prenos 

krútiaceho momentu, na poistenie súčiastok proti vzájomnému pohybu. 

Druhy: valcové, kužeľové, ryhované, ryhované klince. 

 

Obrázok 86 Druhy kolíkov 

7.8.1 Označovanie kolíkov 

KOLÍK ISO 2338 B – 8 - 20 - St ( d=8 mm, l=20 mm, materiál – oceľ) 

 

Obrázok 87 Použitie kolíkov 
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7.9 Kliny 

Používajú sa k pevnému ľahko rozoberateľnému spojeniu súčiastok, prípadne 

k nastaveniu krajnej polohy súčiastok. Umožňujú prenos otáčavého pohybu medzi hriadeľom 

a nábojom. Nos klinu slúži na vyrazenie klinu zo spoja. 

Základné členenie klinov je: 

 priečne  

 pozdĺžne 

   

 

 

 

 

7.10 Perá 

Od klinov sa odlišujú len tým, že nemajú úkos. Vkladajú sa do žliabku, ktorý sa 

nachádza na hriadeli a v náboji. Umožňujú vzájomný axiálny posuv hrideľa a náboja. Nie je 

ich vhodné použiť v spojeniach, ktoré sú vystavené nárazovému zaťaženiu.   

 

Obrázok 91 Použitie pera 

Rozlišujeme nasledujúce druhy: 

 Tesné 

 Vodiace 

 

Obrázok 88 Klin 

Obrázok 89 Kreslenie klinov 
Obrázok 90 Kreslenie použitie klinu 
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 Kotúčové 

 

7.11 Ložiská 

Zabezpečujú vzájomnú polohu  pevných a otáčajúcich sa súčiastok a prenášajú 

zaťaženie hriadeľa na ostatné časti stroja. Medzi pohybujúcimi sa plochami hriadeľa a ložiska 

vzniká trenie.  

Potrebná veľkosť a druh ložiska sa určí podľa pôsobiacich vonkajších síl a podľa 

požiadaviek na rýchlosť otáčania, ako aj požiadaviek na životnosť a spoľahlivosť ložiska. 

Ložiská delíme na dve základné skupiny:  

1. klzné – medzi plochami je len tenká vrstva mazadla. Bežne sa vyhotovujú pre rýchlosti 

70 až 80 m.s-1, špeciálne pre rýchlosti až 100 m.s-1. 

2. valivé – medzi pevnou a pohyblivou plochou sa odvaľujú vložené valivé telesá (guľky, 

valčeky, ihly…). Nesmú sa prekročiť medzné otáčky, ktoré sú uvedené v norme.   

 

Ložiská 

Valivé 

Axiálne Radiálne 

Kĺzne 

Axiálne Radiálne 

Obrázok 93 Kreslenie pera 
Obrázok 92 Použitie pera 
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7.12 Klzné ložiská 

Výhody: 

 sú lacné, najmä pre veľké priemery 

 znesú nárazy a preťaženie 

 ľahko sa montujú, demontujú a opravujú 

 ak pracujú v oblasti tekutinového trenia, je ich opotrebenie nulové 

 umožňujú presné uloženie hriadeľa 

 majú pokojný a tichý chod 

Nevýhody: 

 pri rozbehu a dobehu vznikajú straty trením, menšia účinnosť 

 väčšia spotreba mazadla 

 pri nedostatočnom mazaní vzniká nebezpečenstvo zadretia 

Trenie charakterizujú tri rozdielne podmienky: 

 kvapalinové trenie – celkom oddeľuje kĺzajúce sa plochy 

a) hydrodynamické mazanie – čerpacím účinkom klzných plôch 

klinovitého tvaru pod čapom pri minimálnej klznej rýchlosti 0,5 m.s-1 

b) hydrostatické mazanie – účinkom hydrostatického tlaku mazadla 

privádzaného medzi klzné plochy od čerpadla 

 medzné (polosuché) trenie – na vrcholoch nerovností vzniká dotyk klzných 

plôch 

 suché trenie – klzné plochy sú suché, nenamazané 

 

Prirodzeným dôsledkom polosuchého a suchého trenia je opotrebenie klzných plôch. 

Preto by klzné ložiská nemali trvale pracovať v oblasti týchto trení. 

 

7.12.1 Materiály klzných ložísk 

Požiadavky na ložiskové materiály sú: 

 odolnosť proti zadieraniu 

 prispôsobivosť a zachytávanie tvrdých častíc 

 zaťažiteľnosť 

 oteruvzdornosť 

 nízke hodnoty súčiniteľa trenia 

 zabiehavosť 
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 zmáčavosť mazadlom 

 dobrá tepelná vodivosť 

 malá tepelná rozťažnosť 

 nízka cena 

Použité materiály: 

 ložisková kompozícia na báze cínu a olova 

 zliatiny medi (cínové bronzy, olovené bronzy) 

 hliníkové zliatiny 

 sivá liatina 

 spekaný bronz 

 plasty (polyamid, polytetrafluóretylén) 

 guma 

 

7.12.2 Konštrukcia klzných ložísk 

Základnou časťou ložiska je ložiskové puzdro, panva alebo segmenty. Puzdro je 

funkčná časť klzného ložiska väčšinou tvaru dutého valca. Puzdra sa vyrábajú delené alebo 

celé z ložiskového kovu ako valcové a prírubové, spekané zo spekaných kovov ako valcové, 

prírubové a guľkové.  

Panva má tvar dutého valca rozdeleného rovinou prechádzajúcou jeho osou na dve 

polovice. Sú bimetalové hrubostenné – liatinové a tenkostenné – oceľové.  

Puzdrá, panvy alebo segmenty sa vkladajú do ložiskových telies zo sivej liatiny, 

z ocele na odliatky alebo zváraných z oceľových dielcov.  

 

Príklady radiálnych ložísk 

Delené ložisko s hrubostennou panvou a maznicou – ľahko sa demontujú a opravujú 

a môžu sa mazať mazacími krúžkami.  

Samonastavovacie ložisko – poloha panvy sa prispôsobí prevádzkovej polohe čapu. 

7.13 Valivé ložiská 

Skladajú sa spravidla z dvoch krúžkov s integrovanými obežnými dráhami. Medzi nimi 

sú telesá, ktoré sa odvaľujú po týchto obežných dráhach. Tieto telesá sú v klietke, ktorá 

zabezpečí, aby sa navzájom nedotýkali a boli od seba v stanovenej vzdialenosti.  Telesá môžu 

byť: 
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 Guľky, valčeky, ihlové valčeky, kuželíky, súdky. 

 

Obrázok 94 Konštrukcia ložiska 

Výhody: 

 pomerne malé rozmery a hmotnosť 

 použitie aj pri vysokých otáčkach 

 vyžadujú nepatrnú obsluhu 

 spotrebujú málo mazadla 

 straty trením sú malé 

 

Nevýhody: 

 nie sú vhodné pre veľmi vysoké obvodové rýchlosti 

 sú hlučné 

 nemajú schopnosť tlmiť vibrácie 

 

7.13.1 Druhy valivých ložísk: 

7.13.1.1 Radiálne valivé ložiská 

Jednoradové guľkové  - Môžu sa použiť pri vysokých otáčkach. Vyžadujú dobrú 

súosovosť hriadeľa a ložiska.  

Jednoradové guľkové s kosouhlým stykom – Majú veľkú radiálnu únosnosť , axiálnu 

len v jednom smere. 



   

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ“  Strana 63 z 72 

Dvojradové guľkové s kosouhlým stykom -  Zodpovedajú združenej dvojici 

jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom. Ich výhoda je menšia celková šírka. 

Dvojradové guľkové naklápacie - Sú konštruované s dvoma radmi guliek s guľovou 

obežnou dráhou vo vonkajšom krúžku, čo dovoľuje určité naklopenie voči vonkajšiemu 

krúžku okolo stredu ložiska bez toho, aby sa narušila funkcia ložiska. 

    

         

 

 

 

 

 

Jednoradové valčekové -  Prenášajú veľké radiálne zaťaženie a veľké otáčky. 

Prenášajú ale zároveň malé axiálne zaťaženie. 

Dvojradové valčekové - Majú veľkú únosnosť, ale neprenášajú axiálne zaťaženie. 

Používajú sa pre svoju veľkú tuhosť na uloženie vretien obrábacích strojov. 

Súdkové dvojradové – Majú možnosť naklápania. Dokážu prenášať veľké axiálne aj 

radiálne zaťaženie v oboch smeroch. 

 

Obrázok 98 Dvojradové súdkové ložisko 

 

 Ihlové - Nemôžu prenášať axiálne zaťaženie. Majú malú výšku, preto sú vhodné pre 

uloženia s obmedzeným priestorom v radiálnom smere. Vyrábajú sa bez klietky. 

Kuželíkové jednoradové - Majú vysokú únosnosť v radiálnom aj axiálnom smere. 

Axiálne zaťaženie sa môže uskutočňovať, ale len v jednom smere. 

Obrázok 97 Ihlové ložisko 

Obrázok 96 Dvojradové guľkové s kosouhlým stykom Obrázok 95 Dvojradové guľkové naklápacie 
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7.13.1.2 Axiálne valivé ložiská 

Jednosmerné guľkové - Skladajú sa z dvoch 

plochých krúžkov s obežnými dráhami a guliek 

vedených klietkou. Prenášajú axiálne zaťaženie len v 

jednom smere.  

Obojsmerné guľkové – Majú dve klietky 

s guľkami a sú schopné prenášať len axiálne sily 

v oboch smeroch. 

Súdkové – majú veľký počet nesymetrických súdkov s dobrým primknutím k obežným 

dráham, preto sú vhodné na zachytávanie veľkého axiálneho zaťaženia aj určitého 

radiálneho zaťaženia pri relatívne vysokej frekvencii otáčania. Ich konštrukcia si ale vyžaduje 

mazanie olejom. 

 

7.13.2 Zásady kreslenia valivých ložísk 

Na výkresoch sa valivé ložiská v závislosti od druhu zobrazovaného ložiska, mierky a 

účelu kreslia: 

1) Zjednodušeným zobrazením, t.j. štvoruholníkom a zvislým osovým krížom v jeho 

strede  

2) Podrobnejším zjednodušeným zobrazením, priestor umiestnenia ložiska sa ohraničí 

štvorcom alebo obdĺžnikom 

3) Ak sa žiada väčšia prehľadnosť, kreslia sa všetky časti ložiska 

 

7.13.2.1 Podrobné zobrazenie  

Použije sa vtedy, ak je potrebná väčšia prehľadnosť. Kreslia sa obidva krúžky a valivé 

telesá. Všetky časti ložiska sa šrafujú  rovnakým smerom. Pri zobrazení v smere osi ložiska sa 

valivé teliesko môže kresliť v tvare krúžku, a to bez ohľadu n a skutočný tvar a rozmer 

(valček, súdok, ihla atď.)  Vonkajší rozmer sa nakreslí s presnými rozmermi v mierke. 

 

       

Obrázok 99 Samonastavovacie guľové axiálne ložisko 
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Obrázok 100 Podrobné zobrazenie ložísk 

7.13.2.2 Všeobecné zjednodušené zobrazenie 

Používa sa vtedy, keď nie je potrebné vidieť vnútorné usporiadanie ložiska, spôsob 

uloženia a presný obrys ložiska. Zobrazuje sa štvoruholníkom a zvislým osovým krížom 

v strede štvoruholníka, ktorý sa nesmie dotýkať obrysov. Všetky tvary zjednodušeného 

zobrazenia sa kreslia tou istou hrúbkou čiar ako ostatné viditeľné obrysy na výkrese. Toto 

zobrazenie sa musí použiť na jednej alebo na obidvoch stranách osi.  

    

  

a.       b.     c.      d.   

a) Podrobné zobrazenie ložiska 

b) Podrobné zobrazenie ložiska v smere osi 

c) Všeobecné zjednodušené zobrazenie 

d) Podrobnejšie zjednodušené zobrazenie 



   

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ“  Strana 66 z 72 

7.13.2.3 Podrobnejšie zjednodušené zobrazenie 

Použije sa vtedy, keď nie je nutné zobraziť presný tvar a podrobnosti ložísk.  Priestor 

na výkrese, kde je umiestnené ložisko sa ohraničí štvorcom alebo obdĺžnikom. Do tohto 

priestoru sa potom pomocou značiek uvedených v tabuľke zaznačí dané ložisko. 

 

Tabuľka 5 Podrobnejšie zjednodušené zobrazovanie ložísk 
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7.14 Výkresy  

7.14.1 Výkresy zostáv 

Je komplex súčiastok, ktoré sú zostavené do jedného celku alebo jeho časti. 

Musia obsahovať: 

 Úplné zobrazenie montážnej jednotky, ktorá dáva predstavu o vzájomnej polohe 

a vzťahu ich častí spojovaných podľa daného výkresu. 

 Hlavné rozmery – celková dĺžka, šírka, výška, atď.. 

 Požiadavky a údaje (rozmery, odchýlky, drsnosť povrchu, atď..) 

 Súpis položiek  - môže byť priamo na výkrese zostavy alebo na jednom i viacerých 

výkresoch formátu A4. 

 Údaje o druhu uloženia, ak sa presnosť uloženia dosahuje ináč ako predpisom 

medzných odchýlok. 

 Údaje o zvaroch, spájkovaných a iných spojoch. 

 Odkazové čísla na položky (súčiastky) na zostave. Začíname odkazovým číslom 1 od 

nenormalizovaných súčiastok a pokračujeme po normalizované. Odkazové čiary sa 

nesmú križovať. Mali by byť čo najkratšie a kreslené pod uhlom od odkazu k časti 

výrobku. Ak je na výkrese viac rovnakých súčiastok, uvedie sa odkaz len na jednu 

z nich. Všetky odkazy na tom istom výkrese musia byť rovnakého typu a výšky písma. 

Musia byť zreteľne odlíšiteľné od iných označení. 

Pre lepšiu čitateľnosť  majú byť odkazy usporiadané do zvislých alebo horizontálnych 

polí.  

Odkazy na príbuzné časti sa môžu uvádzať k jednej odkazovej čiare.   

 Na výkresoch môžu byť uvedené aj ďalšie potrebné údaje. 

Výkresy zostáv sa podrobne nekótujú.   

Určujú: 

 Funkciu, tvar a rozmery 

 Spôsob výroby 

 Montáž a demontáž 

 Spôsob mazania atď. 

Výkresy zostáv neurčujú: 

 Konštrukčné detaily 

 Geometrickú presnosť 

 Drsnosť a úpravu povrchu 

 Tepelné spracovanie a atď. 
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Súpis položiek je súčasťou výkresu a umiestňuje sa tak, aby sa čítal v smere od 

základnej strany výkresového listu. Môže sa pripojiť k titulnému bloku. Poradie zápisov musí 

byť zhora nadol.  Poradie údajov je voliteľná. 

Údaje musia byť usporiadané v stĺpcoch tabuľky súpisu nasledovne (poradie údajov je 

ľubovoľná): 

 Odkaz na súčiastku 

 Názov súčiastky 

 Množstvo 

 Číslo dokumentu 

 Technické údaje 

 Poznámky 

V prípade, že súpis položiek je samostatným dokumentom, musí sa označiť tým istým 

identifikačným číslom ako výkres.  

 

Obrázok 101 Výkres zostáv 

 

Obrázok 102 Príklad výkresu zostáv spolu so súpisom 
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7.14.2 Výkresy súčiastok 

 

Spravidla je na nich zobrazená len jedna súčiastka. 

Obsahujú: 

 Tvar úplne dokončenej súčiastky 

 Rozmery, tolerancie, drsnosť, úpravu a tepelné spracovanie 

 Titulný blok 

 Údaje potrebné na výrobu, kontrolu a skúšanie 

7.14.3 Montážne výkresy 

Slúžia na montáž výrobku a musia obsahovať: 

 Zjednodušené zobrazenie výrobku. Zo zobrazenia musí byť jasná poloha jeho 

pohyblivých častí 

 Úplné zobrazenie a označenie spojovacích súčiastok a súčiastok potrebných  na 

montáž a pripojenie k inému výrobku 

 Zobrazenie a označenie susedných výrobkov 

 Pripojovacie a nastavovacie rozmery 

7.14.4 Obrysové výkresy 

 

Musia obsahovať: 

 Zjednodušené zobrazovanie 

 Vonkajšie rozmery 

Neobsahujú údaje určené pre vyrobenie a zmontovanie výrobku, 

7.14.5 Schémy 

 

Znázorňujú zjednodušene a prehľadne zložitejšie technologické zariadenia, tak aby sa 

rýchlo a ľahko zistila funkcia jednotlivých častí. Kreslia sa na rovnaké formáty ako výkresy 

súčiastok alebo výkresy zostáv. 

Pri kreslení schém sa používajú:  

• Zjednodušené priemety 

• Jednoduché geometrické obrazce 

• Grafické značky stanovené normami 
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Pravidlá kreslenia schém sú nasledovné: 

 Pomery dĺžok a uhlové rozmery  v grafických značkách musia zodpovedať pomerom 

stanovených príslušnými normami STN. Kreslia sa v polohách, aké stanovujú tieto 

normy. 

 Čiary spojenia by sa mali čo najmenej lomiť, navzájom pretínať a prerušovať. 

 Tenkou čiarou možno ohraničovať funkčné skupiny, prvky schém jedného druhu. 

 Technické údaje sa môžu umiestniť rôzne a môžu mať rôznu formu zápisu.  

 

    

  



   

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ“  Strana 71 z 72 

8 Použité zdroje: 

1. http://www.evlm.stuba.sk/~szarkova/texty/kuzelosecky.htm 

2. http://www.sosnejdek.cz/predmety/files/ok/ok_technickekresleni.pdf 

3. http://fm.tnuni.sk/files/B%20%20U%C4%8Debnica%20fini%20%C4%8Casti%20strojov

%20I.pdf 

4. http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH/vzdelavanie/new_prednasky/k16.pdf 

5. http://web.tuke.sk/smetrologia/pojmy.html 

6. http://www.tuzvo.sk/files/3_3/katedry_lf/kltm/Servis_studentom/Servis_studentom/uv

odna-prednaska-zlt.pdf     

7. http://www.schaeffler.sk/content.schaeffler.sk/sk/products_services/rotativ_products/i

ndex.jsp 

8. http://www.mcpo.sk/downloads/publikacie/ostatne/osodb200502.pdf  

9. http://www.mpc-

edu.sk/library/files/nov__normy_stn__en_a_iso_v_technickom_kreslen__pre_stroj_rov_w

eb.pdf 

10. http://www.mitcalc.com/doc/pins/help/pic/PinsDesign.gif  

11. http://uvp3d.cz/drtic/wp-content/uploads/2014/07/UvP_STROJ_ST22_003_001.jpg  

12. http://www.ulozto.sk/xQnjYYi/strojnicke-tabulky-pro-sps-strojnicke-p-vavra-a-kol-pdf   

13. Doc. Ing. Veselovský, J. PhD. -Technická dokumentácia  a CAD 2002 

http://www.evlm.stuba.sk/~szarkova/texty/kuzelosecky.htm
http://www.sosnejdek.cz/predmety/files/ok/ok_technickekresleni.pdf
http://fm.tnuni.sk/files/B%20%20U%C4%8Debnica%20fini%20%C4%8Casti%20strojov%20I.pdf
http://fm.tnuni.sk/files/B%20%20U%C4%8Debnica%20fini%20%C4%8Casti%20strojov%20I.pdf
http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH/vzdelavanie/new_prednasky/k16.pdf
http://web.tuke.sk/smetrologia/pojmy.html
http://www.tuzvo.sk/files/3_3/katedry_lf/kltm/Servis_studentom/Servis_studentom/uvodna-prednaska-zlt.pdf
http://www.tuzvo.sk/files/3_3/katedry_lf/kltm/Servis_studentom/Servis_studentom/uvodna-prednaska-zlt.pdf
http://www.schaeffler.sk/content.schaeffler.sk/sk/products_services/rotativ_products/index.jsp
http://www.schaeffler.sk/content.schaeffler.sk/sk/products_services/rotativ_products/index.jsp
http://www.mcpo.sk/downloads/publikacie/ostatne/osodb200502.pdf
http://www.mpc-edu.sk/library/files/nov__normy_stn__en_a_iso_v_technickom_kreslen__pre_stroj_rov_web.pdf
http://www.mpc-edu.sk/library/files/nov__normy_stn__en_a_iso_v_technickom_kreslen__pre_stroj_rov_web.pdf
http://www.mpc-edu.sk/library/files/nov__normy_stn__en_a_iso_v_technickom_kreslen__pre_stroj_rov_web.pdf
http://www.mitcalc.com/doc/pins/help/pic/PinsDesign.gif
http://uvp3d.cz/drtic/wp-content/uploads/2014/07/UvP_STROJ_ST22_003_001.jpg
http://www.ulozto.sk/xQnjYYi/strojnicke-tabulky-pro-sps-strojnicke-p-vavra-a-kol-pdf

