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Řezy a průřezy 
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 Užívají se tam, kde je třeba zvýšit názornost obrazu, nejčastěji u součástí, 

které mají členité vnitřní dutiny. 

 Usnadňují zobrazení, protože často ušetří kreslení dalšího obrazu. 

 

Rozdíl mezi řezem a průřezem: 

 Řez – zobrazení tělesa rozříznutého myšlenou rovinnou, kde je třeba vykreslit 

vše co leží v této rovině i za ní. 

 Průřez - zobrazení tělesa rozříznutého myšlenou rovinnou, kde je třeba 

vykreslit jen vše co leží v této rovině. Průřez nelze použít tam, kde by se obraz 

rozpadl na více částí. 

 

Obrázek 1: Řez [1 - str.:57] Obrázek 2: Průřez [1 - str.:61] 
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Rozdělení řezů: 

 Jednoduché 

 Složené  

o Lomené – pod větším úhlem než 90° 

o Stupňovité – roviny řezu jsou vedeny rovnoběžně 

Obrázek 3: Lomený řez [1 - str.:57] Obrázek 4: Stupňovitý  řez [1 - str.:57] 
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Označování řezů a průřezů 
 Myšlená rovina řezu se označuje tlustou souvislou čarou vně obrazu, ale v 

případě složeného řezu i uvnitř obrazu, ale úsečky nesmí protnout obrysové 

čáry. 

 Směr pohledu na rozříznuté těleso se označí šipkou kolmou na naznačenou 

myšlenou rovinu. Tato šipka je umístěná 2mm od konce čáry myšlené roviny. 

 Myšlená rovina řezu i řez samotný se označují velkými písmeny z počátku 

abecedy. Písmena jsou napsána svisle u šipek vně od zobrazeného předmětu.   

 

 

 

 

Obrázek 5: Označení  řezu [1 - str.:58] 
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 Při vykreslení řezu je třeba přerušený materiál vyšrafovat. 

 Šrafy se kreslí tenkou souvislou čarou a jejich sklon a vzhled je podmíněn typem 

materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V případě řezu na sestavách se každá součást musí šrafovat jiným sklonem 

šraf, případně jinou roztečí šraf. 

Obrázek 6: Typy šrafování [2] 

Obrázek 7: Šrafování přilehlých ploch [2] 
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 V případě že jsou plochy příliš malé, lze celou plochu vybarvit a naopak pokud 

jsou příliš velké tak se šrafy nakreslí jen u hran. 

Obrázek 8: Šrafování ploch velkých rozměrů [1 - str.:59] 
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Některé součásti se v podélném řezu nekreslí a v zobrazovaném řezu se kreslí v 

pohledu: 

 Plné součásti vyrobené z tyčí – šrouby, kolíky, nýty, klíny, pera 

 Plné součásti vyrobené z plechů nebo pásů 

 Žebra, ramena kol, výztuhy, … 

Možnosti umístění průřezů 
 Vysunuté průřezy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Průřezy sklopené na svém místě 

 Vysunuté obrazy sklopené kolem stopy roviny průřezu 

 

 

Obrázek 9: Umístění průřezů [1 - str.:61] 
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