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Geometrické tolerance 
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U dílenských výrobků není možné dosáhnout ideálního tvaru a 

polohy. 

 

Je nutno předepsat dovolené tolerance tvaru a polohy. 

 

 

Např. 

• Tolerance obvodového a čelního házení 

• Tolerance válcovitosti 

• Tolerance rovnoběžnosti apod. 
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Geometrické tolerance určují geometricky přesný tvar funkčních ploch. 

 

Stejně jako u rozměrových tolerancí i zde jsou všeobecné geometrické 

tolerance. 

 

Dělí se do tří tříd přesností: 

 

H – nejpřesnější 

K – střední 

L – nejméně přesný. 

 

Třídu přesnosti vpisujeme do popisového pole.   
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Tvar a poloha jednotlivých geometrických tvarových prvků obrobku 

se odchylují v důsledku výroby od ideálního geometrického tvaru a 

polohy. 

Tvary značek tolerancí 

 
1 – přímost 

2 – rovinnost 

3 – kruhovitost 

4 – válcovitost 

5 – tvar daného profilu 

6 – tvar dané plochy 

7 – rovnoběžnost 

8 -  označení základny 

 

 

Obrázek : Tvary značek tolerancí  [1 - str.:118] 
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9  – kolmost 

10 – sklon 

11 – umístění 

12 – soustředěnost a souosost 

13 – souměrnost 

14 – kruhové házení 

15 – celkové házení  

  

Obrázek : Tvary značek tolerancí  [1 - str.:118] 
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Dovolené tolerance se zapisují do rámečku. 

 

Kreslí se tenkými plnými čarami. 

 

Rámeček může mít dvě nebo tři políčka. 

 

Příklad předpisu tolerance: 

 

  
 

 

⊥ - značka tolerance 

 

0,004 -  číselná hodnota dovolené tolerance 

 

A – vztažný bod 

 

 

⊥ 0,004 A 
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𝐑ámeček se kreslí vždy ve vodorovné poloze. 
 
K uvažované ploše se připojí odkazovou čarou, která je zakončena šipkou. 
 
Konec se šipkou musí být vždy kolmo k povrchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek : Tolerance  [1 - str.:117] 
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Tolerance polohy  

 

určují přípustnou odchylku čáry nebo plochy. Přitom se jedná o 

rovnoběžnost, kolmost, sklon apod. Tolerance polohy představuje vždy 

poměr mezi tolerovaným prvkem a referenčním prvkem.  

Referenční prvek ( dle ČSN 01 44 01 základna ) se označuje na 

výkresech plným trojúhelníčkem a písmenem v rámečku. 

 

Př. Tolerance kolmosti 



9 

Tolerance tvaru  

 

určují přípustnou odchylku čáry ( hrana tělesa, povrchová 

přímka, osa ) nebo plochy ( rovina, plocha válce nebo 

kuželového pláště, vydutá zaoblená plocha ) od geometricky 

ideálního tvaru. Tolerováním se dostává čára nebo plocha do 

tolerančního pásma. 

 

Př. Tolerance válcovitosti 
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Referenčním prvkem – základnou 

 

nazýváme geometrický prvek, který slouží při udávání 

tolerance polohy pro tolerovaný prvek jako výchozí základna. 

Referenční prvky a tolerované prvky mohou být : čáry, hrany, 

osy, plochy (povrchy) a střední roviny. 

  

Toleranční pole t  

 

je pásmo, ve kterém musí ležet všechny prvky 

geometrického tvaru ( bod, čára , plocha ). 
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Záznam na výkresech: 
 

 

Požadované údaje daných tolerancí se vpisují do tolerančního 

rámečku, který může být rozdělen  jedenkrát nebo dvakrát, přičemž 

daná pole obsahují v pořadí zleva doprava tyto informace: 
 

 

Do prvního pole zapisujeme - symbol tolerované vlastnosti 
 

Do druhého pole zapisujeme - toleranční  hodnotu v mm ( před ní 

značku průměru, pokud je toleranční pole válec ) 
 

Do třetího pole zapisujeme - referenční písmeno ( písmena ) 

referenčního prvku – základny  

⊥ 0,004 A 
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Příklady tolerancí 
 

 

Tolerance házení v daném směru 
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Tolerance kolmosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerance rovnoběžnosti 
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Tolerance čelního házení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Seznam použité literatury 
 

[1] LEINVEBER, Jan a kol. Technické kreslení a základy deskriptivní 

geometrie. V Scientii 2., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 1998. 296 

s. ISBN 80-7183-112-3. 

 

[2] LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky: pomocná 

učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 

2011. xiv, 927 s.ISBN 978-80-7361-081-4. 

 

[3] VÁVRA, Pavel aj. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické: učební 

text. 1. vyd. Praha: SNTL, 1983. 671 s. 


