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Technické zobrazování 

Účelem technického zobrazování je vyobrazení tvaru a 

rozměrů daného kusu na výkres. Je třeba aby výkres byl: 

 Jednoznačný 

 Přehledný  

 Srozumitelný 

 Úplný 
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Základní typy zobrazování: 

 2D – pravoúhlé promítání do průměten 

 3D – prostorové zobrazení – nejrozšířenější je axonometrické 



Pravoúhlé promítání do průměten 

3 

 Nejrozšířenější způsob zobrazování ve strojírenství. 

 Promítáme do tří až šesti průměten.  

 Zobrazovaný předmět postavíme do průčelné polohy – taková poloha, kdy 

hrany tělesa jsou rovnoběžné nebo kolmé na hlavní promítací roviny - 

průmětny.  

 Zobrazované těleso se umístí tak, aby hlavní pohled - nárys vypověděl co 

nejvíce o jeho tvaru. 

 Existují dva způsoby promítání ISO – A (americké promítání) a ISO – E 

(evropské promítání) 

 

 

 

 

ISO - A ISO - E 

Obrázek 1: Rozdíl mezi ISO – A a ISO – E  [2] 
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Dále se budeme věnovat pouze ISO – E. 

 

Obrázek 2: Rozložení a otočené šesti 

průměten [1 - str.:48] 

Obrázek 3: Způsob 

umístění sdružených 

pohledů [1 - str.:48] 



Zobrazení jednoduchých těles 
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Hranol              

Úplné zobrazení                            Zobrazení pomocí jednoho pohledu  

a, b, c – číselné 

hodnoty rozměrů 

[1 - str.:51, 52] 
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Jehlan              

Úplné zobrazení                            Zobrazení komolého jehlanu pomocí 

                                                                           jednoho pohledu  

a, b, c – číselné 

hodnoty rozměrů 

[1 - str.:51, 52] 
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Válec              

Úplné zobrazení                            Zobrazení pomocí jednoho pohledu  

a, b, c – číselné 

hodnoty rozměrů 

[1 - str.:51, 52] 
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Kužel 

Úplné zobrazení                            Zobrazení komolého kuželu pomocí 

                                                                       jednoho pohledu  

a, b, c – číselné 

hodnoty rozměrů 

[1 - str.:51, 52] 
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Koule 

Úplné zobrazení                            Zobrazení pomocí jednoho pohledu  

a, b, c – číselné 

hodnoty rozměrů 

[1 - str.:51, 52] 
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Anuloid 

Úplné zobrazení                            Zobrazení pomocí jednoho pohledu  

a, b, c – číselné 

hodnoty rozměrů 

[1 - str.:51, 52] 



3D zobrazení 
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 Pro názornost je vhodné na 2D výkres vložit 3D pohled na celou 

zobrazovanou součást. 

 

 Tři typy axonometrického zobrazení na technických výkresech: 

 

1) Technická izometrie 

 

 

 

Obrázek 4: Technická izometrie [1 – str. 48, 49] 
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2) Technická dimetrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kosoúhlá dimetrie 

 

 

 

Obrázek 5: Technická dimetrie [1 – str. 48, 49] 

Obrázek 6: Kosoúhlá dimetrie [1 – str. 48, 49] 
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