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POPISOVÉ  POLE 
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Všechny  technické  výkresy, které mají být zhotoveny dle platných 

norem, musí obsahovat popisové pole. 

Popisové pole je rámeček, do kterého se uvádí informace, vztahující se 

k součásti, která je nakreslena na výkrese. 

  

Popisové pole vypisujeme technickým písmem, musí být čitelné a 

jednoznačné. 
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 Popisové pole  dle normy obsahuje: 

  

Identifikační část 

• Registrační nebo evidenční číslo výkresu 

• Název výkresu 

• Název nebo logo zákonného vlastníka výkresu 

  

  

Další části 

• Značka použitého způsobu promítání (ISO-E, ISO-A) 

• Měřítko zobrazení 

• Materiál s doplňkovými číslicemi označující stav 

• Polotovar 

• Hmotnost jednoho kusu 

• atd. 
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Materiál  
 

Uvádí  se zde technický materiál, ze kterého je součást na výkrese 

vyrobena. Materiál se předepisuje dle platných norem, např. normy 

materiálů, pro studijní účely postačí Strojnické tabulky. 

  

Příklad zápisu materiálu v popisovém poli 

 

11 500 – konstrukční ocel, tavná svařitelnost obtížná. Vyrábí se z ní 

převážně strojní součásti jako hřídele, ozubená kola, čepy, kolíky 

atd. 

42 25 40 – temperovaná perlitická litina s bílým lomem. Vyrábí se 

z ní např. tvarovky, odlitky pro motocykly a automobily a jiné. 
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Třída odpadu 

 
Zapisuje se zde číslo odpadu daného materiálu dle platných 

norem, např. normy materiálů, pro studijní účely postačí 

Strojnické tabulky. 

 

  

Příklad zápisu třídy odpadu v popisovém poli 

 

 např. pro materiál 13 151 je číslo odpadu 001 

           pro materiál 42 25 40 je číslo odpadu 235 

           pro materiál 19 083 je číslo odpadu 007  
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Polotovar – ČSN  

 
Zde se předepisuje označení polotovaru, ze kterého se součást vyrábí. 

Zápis musí být uveden dle platných norem, např. normy materiálů, pro 

studijní účely postačí Strojnické tabulky. 

  

Příklad zápisu polotovaru v popisovém poli 

  

PLO 40 x 30 Z – ČSN 42 55 22.01 – 11 416.0 

 

Jde o tyč plochou o šířce b – 40 mm a tloušťce h – 30 mm, s mezními 

úchylkami při zvýšené přesnosti výroby Z, s povrchem po válcování, 

rovnané, z oceli 11 416 ve stavu tepelně nezpracovaném. 

  

Nebo se pouze uvede ČSN daného polotovaru 

 

Např.  ČSN 42 55 10 
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Čistý rozměr materiálu 

 
Uvádíme zde čistý rozměr polotovaru, ze kterého má 

být součást na výkrese vyrobena, dle platných norem, 

např. normy materiálů, pro studijní účely postačí 

Strojnické tabulky. 

 

  

Příklad zápisu rozměru polotovaru v popisovém poli 

 

PR 50 – 200 
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Číslo modelu 
Tento údaj vypisujeme pokud se jedná o součást vyrobenou 

odléváním. Každý model vyrobený v modelárně a používaný na 

odlévání materiálu se musí označit příslušným číslem, aby byl 

v případě potřeby dohledatelný. 

  

Příklad zápisu čísla modelu v popisovém poli 

 

Např. Model 479 
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Čistá hmotnost 

 
Zde uvádíme hmotnost jednoho kusu součásti v [kg]. 

 

Hmotnost určíme dle výpočtu buď s využitím matematickofyzikálních 

vzorců, nebo přímo s využitím kreslícího CAD programu. 

  

Příklad zápisu čisté hmotnosti v popisovém poli 

 

Např. 3,78 kg 
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Pozice 

 
Zde uvádíme číslo pozice součásti ze sestavy nebo 

podsestavy. 

  

Příklad zápisu pozice v popisovém poli 

 

Např.  5. 
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Měřítko 

 
Do tohoto políčka vpisujeme použité hlavní měřítko na výkrese, pokud 

je na výkrese použito i jiných meřítek, např. pro zvětšení detailu, 

uvedeme toto druhé měřítko do závorky a s využitím menšího písma. 

 

Pokud kreslíme výkres, který není v měřítku, musíme uvést do políčka 

písmeno „N“ 

  

Příklad zápisu měřítka v popisovém poli 

 

Např. 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10 měřítko zmenšení   

   

     2 : 1, 5 : 1, 10 : 1 měřítko zvětšení  
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Kontroloval 

 
Uvedeme jméno nadřízeného nebo vedoucího úseku, kde se 

výkres kreslil+ vlastnoruční podpis. 

  

Příklad zápisu  kontrolora v popisovém poli 

 

např. 

Ing. Kateřina Zuzaníková 

Bc. Alois Novotný 
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Datum 
Uvádí se datum zhotovení výkresu. 

  

Příklad zápisu  data v popisovém poli 

 

Např. 

11 .3. 2013 
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Název a číslo výkresu 

 
Jako název uvedeme odborný název součásti. 

  

Příklad zápisu  názvu strojní součásti v popisovém poli 

 

např. 

KULOVÝ ČEP 
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Číslování výkresů není normalizováno.  

 

Nejobvyklejší číslování jsou: 

 

• Pořadové číslování 

• Pořadové číslování podle formátu 

• Tvarové číslování 

• Větvené číslování 

  

Příklad číslování výkresu v popisovém poli 

 

např. 

725 320/E1 
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Kreslil 

 
Do tohoto políčka se  vpisuje  jméno a příjmení autora, který 

daný výkres kreslil + vlastnoruční podpis. 

  

Příklad zápisu  autora v popisovém poli 

 

např. 

Ing. Kateřina Nováková 

Bc. Alois Vonderka 
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