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Počítač?      → Priemysel, Technická prax... 

→ Automatizácia... 
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Princíp cieľa 

 
Ak nemáš cieľ, nevieš kam smeruješ.  

Ak máš cieľ, máš 95% väčšiu pravdepodobnosť, že sa 

dostaneš tam, kde chceš byť. Alebo sa aspoň posunieš tým 

smerom. 

Ak nemáš cieľ, čo sa chceš naučiť, tak sa najskôr nikdy 

nebudeš efektívne učiť. 



Plán prednášok 

1. Prednáška (Prednáška  1, Prednáška 2-1.časť, 

 Prednáška 2-2.časť, Prednáška 3)  

 Všeobecné požiadavky na technické výkresy. 

Kreslenie výkresov mechanických častí elektrických 

strojov a zariadení. 

 Rozmery a ich zapisovanie na výkresoch (kótovanie).  

 Kreslenie normalizovaných súčiastok. 
 

2.    Prednáška (Prednáška  4, Prednáška 5, Prednáška 6)  

 Zásady kreslenia elektrotechnických schém a ich rozdelenie.  

 Typy schém v slaboprúdovej elektrotechnike a ich kreslenie. 

 Typy schém vo výpočtovej technike, silnoprúdovej 

elektrotechnike, energetike a ich kreslenie. 
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POUŽÍVANIE VYVOLENÝCH ČISEL V NORMALIZÁCII  

 Pri návrhu a projektovaní zariadení vychádzajú z výpočtov rôzne číselné 

hodnoty. Aby sa pre každú vypočítanú hodnotu nemusel vyrábať samostatný 

výrobok (napr. odpor), vyrábajú sa tzv. normalizované veľkosti. Veľkosti sú 

odstupňované v radoch. Používajú sa tri typy radov: 

•  aritmetické, 

•  geometrické, 

•  modulárne. 

 Aritmetický rad – modul radu, t.j. rozdiel dvoch po sebe idúcich 

členov je rovnaký. Ńevýhodou je veľký počet členov radu v dekáde. 



 Modulový rad – je kombináciou aritmetického a geome-

trického radu. Využíva premenlivý modul, ktorý sa pre vyššie členy radu 

zväčšuje. To umožní dostatočne jemné delenie a počet členov radu nie je 

zbytočne veľký. 



 

Členy radu E12 

Všeobecné požiadavky na technické výkresy a schémy 









TITULNÝ BLOK (popisové pole) 

Údaje organizačnej, identifikačnej a informačnej povahy sa 
zapisujú na technickom výkrese do titulného bloku (popisového 
poľa, rohovej pečiatky) a preto musí byť na každom technickom 
výkrese. 



POPISOVÉ POLE - základné 

POPISOVÉ POLE – upravené pre elektrotechnické schémy 



SKLADANIE KÓPIÍ VÝKRESOV 

Kópie výkresov sú súčasťou technickej dokumentácie výrobku. 

Táto má mať formát A4. Výkresy väčšieho formátu sa musia 

poskladať na formát A4. Kópie sa skladajú vždy tak, aby titulný 

blok bol na zloženej kópii vpredu dolu. 



Kreslenie čiar 

Na technických výkresoch v papierovej forme sa používajú dve 

hrúbky čiar: hrubá a tenká. Pomer hrúbky hrubej čiary k hrúbke 

tenkej čiary nesmie byť menší ako 2:1. 

Hrúbka čiary sa má voliť z nasledujúceho radu hrúbok: 

0,13 mm; 0,18 mm;  0,25 mm; 0,35 mm; 0,5 mm; 0,7 mm; 1 mm; 

1,4 mm; 2 mm 

Prednostne sa používa kombinácia čiar hrubá/tenká: 0,7/0,35 a 

0,5/0,25. 

Hrúbky čiar sa majú voliť podľa veľkosti a zložitosti zobrazenia, 

podľa mierky obrazu a podľa druhu, resp. účelu výkresu a podľa 

požiadaviek na mikro kopírovanie alebo spôsobu reprodukcie. 

Podl'a STN EN ISO 128-20: 1999 Technické výkresy. Všeobecné 

zásady zobrazovania. Časť 20: Základné pravidlá vyhotovovania 

čiar (01 3121)  



Skupiny čiar (rozmery v milimetroch) 

Najmenšia medzera medzi dvoma rovnobežnými čiarami 

(aj šrafovacími) nemá byť nikdy menšia ako 0,7 mm. 



Typy čiar 

Pretínanie a dotýkanie sa čiar 



Konfigurácia čiar 

Dĺžky prvkov čiar majú mať dĺžku uvedenú v tabuľke. Dĺžky 

uvedené v tejto tabuľke platia pre prvky čiar s polkruhovými 

a hranatými koncami. 





Príklad použitia čiar 



Popisovaním výkresov sa rozumie predovšetkým 

•  zapisovanie kót,  

•  vyplňovanie titulného bloku,  

•  vyplňovanie súpisu položiek, 

•  písanie poznámok dôležitých pre výrobu. 

POPISOVANIE TECHNICKÝCH VÝKRESOV 

Tvary technického písma určuje norma STN ISO 3098-

1 až 4 (01 3116 až 01 3118). Technické písmo môže 

byť: 

a) podľa sklonu k základnej čiare 

       kolmé,  sklonené. 

b) podľa šírky písma 

       písmo typu A (užšie), B (širšie). 

Pre popisovanie technickej dokumentácie sa má 

prednostne používať kolmé písmo typu B. 



Písmo typu B 

Základným parametrom určova-

nia rozmerov písmen a číslic je 

výška veľkých písmen h. 

Normalizované sú tieto výšky 

písma h: 

2,5  3,5  5  7  10  14  20  mm 

Pozn.:  Výška veľkých písmen  

a výška malých písmen nesmú 

byť menšie ako 2,5 mm. 

Výška písma 

Šírka písma 

Základná šírka písma (g) sa 

určuje pomerom k výške. Napr. 

pre písmo typu B - písmená 

veľkej abecedy - g = 7/10 h. 



Podľa významu rozlišujeme:  

1.   Formálne zmeny, ktorými sa tvar ani kvalita 

výrobku nemení.  

2.   Technické zmeny, ktoré majú trvalý vplyv na 

výrobu.  

Zmeny na výkresoch a v schémach 

Zmeny sa robia na origináloch nasledovným 

spôsobom:  

• prečiarknutím,  

• nakreslením nového originálu,  


