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 Cílem předmětu Základy strojnictví je seznámit studenty s normalizací, 
tvorbou a čtením technické dokumentace ve strojírenství a dát jim všeobecný přehled 
o strojních součástech.  
 Úkolem konzultací je, aby teorie, která je shrnuta do 13 ucelených 
přednášek, byla procvičena na konkrétních příkladech z praxe. 

V úvodních konzultacích si studenti osvojí druhy promítání, použití řezů a 
průřezů a kótování. V dalších konzultacích budou postupně plnit zadání podle 
výkresu sestavy, který je nakreslen, s malými úpravami pro potřeby výuky, podle 
konkrétní převodovky, která je umístěna na učebně. Studenti tak mají možnost vidět 
reálné provedení konstrukčních uzlů a porovnat jej s výkresovou dokumentací, kterou 
budou v průběhu semestru tvořit. 

Všechny přednášky jsou vypracovány v PDF souboru a při zahájení semestru 
jsou poslány studentům. Zadání všech programů je rovněž vypracováno v PDF a 
předáno studentům. K dispozici jsou i příklady k procvičení před zkouškou. 

 
PLÁN PŘEDMĚTU 

1. Technická dokumentace. Normalizace. Metody promítání.  
2. Volba a počet obrazů. Pohledy, řezy, průřezy – jejich rozdělení a označování. 

Kreslení průniků a přechodů. 
3. Kótování – základní pojmy, zapisování kót na výkrese, soustavy kót. Kótování 

tvarových prvků strojních součástí.  
4. Tolerování rozměrů. Lícování – základní pojmy, jednotná soustava, zapisování 

úchylek na výkrese. Výpočet rozměrových obvodů. 
5. Geometrické tolerance. Základní pravidlo tolerování ISO 8015. Všeobecné 

tolerance ISO 2768.  
6. Rozdělení spojovacích částí.  Kreslení a kótování závitu, tolerování závitu. 

Šrouby, matice, podložky. Šroubové spoje. 
7. Struktura povrchu, požadavky na povrch. Předepisování úprav povrchu. 
8. Hřídele a osy – základní pravidla pro kreslení hřídelů a os, kreslení tvarových 

podrobností na hřídelích. Pera, klíny. 
9. Převody – rozdělení, základní pojmy. Ozubená kola (čelní, kuželová) – 

rozdělení, základní pojmy, kreslení a kótování. Výpočet čelního soukolí 
s přímými a šikmými zuby a kuželového soukolí. Zobrazování soukolí. 
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10. Ložiska kluzná a valivá – rozdělení, kreslení. Pojištění ložisek a těsnění 
ložiskového prostoru. 

11. Nerozebíratelné spoje. 
12. Čepy, kolíky, pružiny. 
13. Potrubí a armatury.   

 

 

 

 

UKÁZKA OBRÁZKŮ Z NOVĚ VYPRACOVANÝCH PŘEDNÁŠEK 

- pro všechny přednášky byly vytvořené nové obrázky – sjednocené barvy, 

- je možná následná editace výsledků podle toho, jak jsou aktualizovány normy 

zabývající se technickým kreslením, 
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- všechny příklady výkresové dokumentace byly doplněny o 3D obrázek dané 

součásti pro lepší pochopení,  

  

 

- byly vytvořeny obrázky, které do té doby nebyly v našich přednáškách k 

dispozici – typy uložení, typy závitů, typy šroubů, typy ložisek, apod.  
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PLÁN KONZULTACÍ 

Podle následujících pokynů studenti vypracují programy nutné k získání zápočtu. 

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PROGRAMŮ 

Prosím o vypracování programů č. 1 až 7 podle zadání. Vaše zadání najdete v řádku 

podle prvního písmene Vašeho příjmení. Po vypracování všech programů mi je 

prosím vložte do obálky formátu A4 a odevzdejte buď 

- osobně na VŠ (na podatelně školy v přízemí za vrátnici-recepci, provozní 

doba je Po-Pá od 8.00-14.00) nebo  

- poštou (adresa): VŠB-TU Ostrava 

Šárka Hurníková (347-0302/03), Ivana Kunzová (347-

0302/07) 

katedra 347 

17.listopadu 15/2172 

OSTRAVA-Poruba 

708 33 

 

PROGRAM č.1– bude obsahovat 2 výkresy – promítání v 1. kvadrantu a promítání ve 

3. kvadrantu. Program bude vypracován podle vzoru, který je součásti zadání. 

PROGRAM č. 2 – bude obsahovat 3 výrobní výkresy, bude nakreslen v měřítku – 

rozměry si vhodně zvolíte. Jedná se o 2 výrobní výkresy rotační součásti (ty lze 

nakreslit pouze jedním pohledem při použití řezu) a 1 výkres součásti, který se musí 

nakreslit na více než 1 pohled. Popisové pole můžete použít školní nebo firemní (jedná 

se o výrobní výkres – nutno předepsat v popisovém poli vše co je nezbytné), 

nezapomeňte na předepsání drsností.  

PROGRAM č. 3 – bude obsahovat 3 výkresy. Na každém výkrese budou nakreslena 

vždy 2 uložení (podle vzoru, který je součásti zadání).  

PROGRAM č. 4 – jedná se o výrobní výkres hřídele, bude nakreslen v měřítku, 

(popisové pole můžete použít školní nebo firemní, nezapomeňte na vyplnění 

popisového pole a na předepsání drsností). 

PROGRAM č. 5 – jedná se o výrobní výkres ozubeného kola se šikmými zuby, bude 

nakreslen v měřítku podle Vašeho výpočtu, který bude provedený na zvláštním listě. 

Opět nezapomeňte na všechny náležitosti výrobního výkresu (popisové pole, razítko 

ozubení nad popisovým polem, předepsání drsností…). 

PROGRAM č. 6 – bude výpočet rozměrového obvodu. 

PROGRAM č. 7 – budou 2 výkresy sestavy (sestava šroubového spoje pomocí 

lícovaného šroubu a sestava šroubového spoje pomocí závrtného šroubu). 

Nezapomeňte na seznam položek, který je nedílnou součásti výkresu sestavy. 
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Všechny potřebné přednášky vám budou zaslány.  Na adrese www.fs.vsb.cz/347 

najdete stránky naší katedry, kde si po kliknutí na kolonku ke stažení, můžete stáhnout 

popisová pole. 

V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte mailem (sarka.hurnikova@vsb.cz, 

ivana.kunzova@vsb.cz).  

 

UKÁZKA ZADÁNÍ PROGRAMU č.3 

PROGRAM 3 – ULOŽENÍ 

 

 

 Vypracujte prosím 6 následujících uložení. Uložení nakreslete 

v přehledném obrázku podle vzoru (na jednom výkrese budou vždy 

2 uložení). Určete všechny údaje (o jaké uložení se jedná, horní a 

dolní mezní rozměry, horní a dolní úchylky, tolerance). 

 

3 
4 

2 

5, 6 

1 

http://www.fs.vsb.cz/347
mailto:sarka.hurnikova@vsb.cz
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ULOŽENÍ 1 – uložení rozpěrné trubky pozice č. 14 na hřídeli pozice 

č. 5. 

 

 

ULOŽENÍ 2 – uložení pastorku pozice č. 7 na hřídeli pozice č. 4 

 

 

ULOŽENÍ 3 – spoj pomocí kolíku pozice č. 48 

Počáteční písmeno příjmení Zadání uložení 3 

A - E 6 H7/m6 

F - J 3 H7/m6 

K - O 8 H7/m6 

P - T 12 H7/m6 

U - Ž 20 H7/m6 

 

ULOŽENÍ 4 – ložisko pozice č. 21 uložené na hřídeli pozice č.5 

 

 

 

Počáteční písmeno příjmení Zadání uložení 1 

A - E 18 H7/f7 

F - J 30 H7/f6 

K - O 50 H7/f7 

P - T 80 H7/f6 

U - Ž 120 H7/f7 

Počáteční písmeno příjmení Zadání uložení 2 

A - E 120 H7/s6 

F - J 80 H7/s6 

K - O 18 H7/s6 

P - T 50 H7/s6 

U - Ž 30 H7/s6 

Počáteční písmeno příjmení Zadání uložení 4 

A - E 10 H6/k5 

F - J 15 H6/k6 

K - O 20 H6/k5 

P - T 35 H6/k6 

U - Ž 80 H6/k5 
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ULOŽENÍ 5, 6 – uložení pera pozice č. 26 v drážce pro 

pero na hřídeli pozice č. 6. 

 

 

Po výpočtu tohoto uložení č. 5, změňte toleranci šířky 

pera z e7 na h9.  

 

VZOR: Uložení H7/f6 pro jmenovitý rozměr 65mm 

 

Uložení s vůlí vmax=0,079 

      Vmin=0,030 

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Zobrazení neodpovídá skutečným 

rozměrům. 

Počáteční 
písmeno 
příjmení 

Zadání uložení 5 Zadání uložení 6 

A - E 12 P9/e7 12 P9/h9 

F - J 18 P9/e7 18 P9/h9 

K - O 10 P9/e7 10 P9/h9 

P - T 6 P9/e7 6 P9/h9 

U - Ž 3 P9/e7 3P9/h9 
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UKÁZKA PŘÍKLADŮ K PROCVIČOVÁNÍ 
 

PROMÍTÁNÍ 

1. Zobrazte součást na 3 průmětny metodou promítání ve 3.kvadrantu. Nakreslete 
značku promítání. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zobrazte součást na 3 průmětny metodou promítání v 1.kvadrantu. Nakreslete 
značku promítání. 
 

 

 

 

SOUSTAVY KÓT 

1. Nakreslete pás plechu o rozměrech 50x320 mm, tloušťka plechu bude 5 mm. 
V ose pásu bude vyvrtáno 10 děr průměru 20 mm. Vzdálenost první díry od kraje 
bude 25 mm. Rozteče mezi dírami pak budou 30 mm. Pro kótování vzdálenosti 
děr použijte kótování pomocí součinu. Ostatní rozměry kótujte podle pravidel 
kótování. 

 
2. Nakreslete a zakótujte od společné základny plech tloušťky 5 mm podle zadání.  

Základnu volte v bodě 1, ve stejném bodě je i souřadný systém x-y. 

 x y 

1 0 0 

2 20 30 

3 50 40 

4 60 15 

5 50 10 

6 45 0 

 Do plechu dále zakreslete a zakótujte dva otvory A a B podle zadání.  

 x y ød 

A 20 15 6 

B 35 20 8 
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TOLEROVÁNÍ 

1. Na válcovém konci hřídele o průměru 85 mm je vyrobena drážka pro pero s tolerancí 
šířky P9 a v ní uloženo pero s tolerancí šířky h9. 
 

a) V názorném náčrtu zobrazte toto uložení a vyčíslete: velikosti vůlí případně 
přesahů, horní a dolní mezní rozměry, horní a dolní mezní úchylky, velikosti 
tolerančních polí. 

b) Na třech vyrobených drážkách byly naměřeny tyto rozměry: 
21,916 mm 

21,979 mm 

21,924 mm 

Určete, zda se jedná o správný výrobek nebo o zmetek, případně o 

opravitelný zmetek.  

2. Na válcovém konci hřídele o průměru 95 mm je vyrobena drážka pro pero s tolerancí 
šířky P9 a v ní uloženo pero s tolerancí šířky h9. 
 

a) V názorném náčrtu zobrazte toto uložení a vyčíslete: velikosti vůlí případně 
přesahů, horní a dolní mezní rozměry, horní a dolní mezní úchylky, velikosti 
tolerančních polí. 

b) Na třech vyrobených perech byly naměřeny tyto rozměry: 
24,946 mm 

24,984 mm 

25,001 mm 

Určete, zda se jedná o správný výrobek nebo o zmetek, případně o 

opravitelný zmetek. 

3. Většina uložení podle lícovací soustavy se uskutečňuje v soustavě jednotné díry – 
jako např. uložení pouzdra do náboje ø80 H7/m6. 
- napište toleranční značky téhož uložení v soustavě jednotného hřídele, 
- podle tabulek dokažte toleranční a funkční rovnocennost soustavy jednotné díry 

se soustavou jednotného hřídele, 
- nakreslete výsledky v názorném náčrtu tolerančních polí a vyčíslete všechny 

hodnoty. 
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4. Napište o jaké uložení se jedná, toto uložení zakreslete v přehledném obrázku a 

zakótujte a vyčíslete případné vůle nebo přesahy.  Jedná se o uložení 18H7/js7. 
 

Rozsah rozměrů [mm] 

Základní úchylky a stupeň přesnosti 

[µm] 

H6 H7 H8 

přes 10 do 18 
+11 

0 

+18 

0 

+27 

0 

přes 18 do 30 
+13 

0 

+21 

0 

+33 

0 

 
js6 js7 js8 

přes 10 do 18 ±5,5 ±9 ±13,5 

přes 18 do 30 ±6,5 ±10,5 ±16,5 

 

ŠROUBOVÉ SPOJE, ZÁVITY 

1. Nakreslete šroubový spoj pomocí 
- závrtného šroubu a lícovaného šroubu 

Vedle šroubového spoje zakreslete spojované části s předvrtanými otvory, případně 

řezaným závitem. 

2. Slovně popište následující zápisy: 
a. Tr 48x16 (P8)-6h 
b. M30x3-5H6H-LH 
c. Tr 16x2 

 
3. Nakreslete a zakótujte v podélném a příčném řezu 

a) vnější metrický závit  

 jmenovitý průměr d=16mm 

 délka činné části závitu je 30mm 

 jemná rozteč závitu P=1,5mm 

 smysl vinutí závitu je pravý 

 toleranční třída velkého průměru d je 6g, toleranční třída středního 

průměru d2 je 6g 

b) vnitřní metrický závit 

 jmenovitý průměr D=8mm 

 délka činné části závitu je 20 mm 

 hloubka předvrtané díry je 30mm a nemám obavy z provrtání 

 jemná rozteč závitu P=1mm 

 toleranční třída středního průměru D2 je 5H, toleranční třída malého 

průměru D1 je 6H 
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DRÁŽKY PRO PERA 

1. Nakreslete v podélném a příčném řezu a úplně zakótujte drážku pro pero na hřídeli o 
průměru 30 mm a drážku pro pero v náboji pro stejný průměr hřídele. Použijte 
strojnické tabulky. Délka pera je 60 mm. 
 

2. Nakreslete a úplně zakótujte drážku pro pero v náboji. Díra pro nasazení náboje 
má průměr 50 mm, šířka drážky je 14 mm, hloubka drážky je 3,5 mm, tolerance 
hloubky drážky je +0,1 a +0,2 mm, drsnost boků drážky je 3,2 μm, drsnost dna 
drážky je 6,3 μm. Délka pera je 32 mm. Nezadané tolerance vhodně volte. 

 
3. Nakreslete a úplně zakótujte drážku pro pero na hřídeli o průměru 30 mm, šířka 

drážky je 8 mm, hloubka drážky je 4,1 mm, tolerance hloubky drážky je 0,0 a 
+0,2 mm, drsnost boků drážky je 3,2 μm, drsnost dna drážky je 6,3 μm. Délka 
pera je 28 mm, vzdálenost drážky od osazení hřídele je 4 mm. Nezadané 
tolerance vhodně volte. 

 
 

KRESLENÍ ŘEZŮ 

1. Nakreslete rotační součástku z obrázku v polovičním řezu a zakótujte ji. Kóty si 

vymyslete. 

 

 

 

 

 

 

 

SVARY 

1. Nakreslete (včetně svarových housenek) a zakótujte svary na svařenci, který je na 
výkrese označen následujícím způsobem:  

                                        

6a      5x15        (25) 

                     6a      5x15        (25)            
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DRSNOSTI 

1. Součást na obrázku, která bude vyrobena obráběním, nakreslete a označte drsnosti 

povrchu podle zadání:  

- menší vnější válcová plocha bude mít drsnost 

Ra=3,2µm  

- větší vnější válcová plocha bude mít drsnost o 

stupeň vyšší (méně kvalitní povrch) 

- neprůchozí díra bude mít nejkvalitnější povrch  

- na ostatních plochách bude Ra=12,5 µm 

 

Napište, co bude uvedeno nad popisovým polem 

výrobního výkresu této součásti. Hodnotu drsnosti přednostně volte z doporučené 

řady. 

 

 
 
PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU 
 

- předání vypracovaných programů, 
- po opravení programů, mohou být v případě hrubých nedostatků programy 

vráceny k přepracování. 
 
BODOVÉ HODNOCENÍ 
 

- zápočet 30 bodů (minimum 16 bodů), 
- zkouška 70 bodů (písemná část 50 bodů, kreslení výrobního výkresu 20 

bodů). 
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