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Kulisový mechanismus 

Základním znakem mechanismu je požití kulisy, tedy zvláštního tělesa umožňujícího převod rotačního 

pohybu na pohyb přímočarý vratný. Kulisa má drážku, v níž se pohybuje hranatý kámen. Ten je 

navlečen na rameno kliky, která vykonává rotační pohyb. Příklady konstrukcí kulisového mechanismu 

znázorňuje obrázek: 

 

Na obrázku vpravo vidíme mechanismus s posuvnou kulisou, vpravo je pak jeho varianta s kyvnou 

kulisou. 
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Za výhody kulisového mechanismu pokládáme jejich jednoduchost, rovnoměrnější dopředný pohyb 

a rychlejší zpětný pohyb. Nevýhodou jsou velké ztráty třením, které ovšem dokážeme výrazně 

redukovat kvalitním mazáním. 

Jako vhodný příklad použití kulisového mechanismu si můžeme uvést např. posuv nože u vodorovné 

obrážečky. 

Mechanismus s přerušovaným pohybem 

Tyto mechanismy převádějí trvalý rotační pohyb na pohyb přerušovaný, anebo zamezují zpětnému 

chodu součásti. Patří sem např. rohatky a západky, nebo různé konstrukce mechanismů ovládání 

vypínačů apod. 

Rohatka a západka 

 

 

 

 

 

Západka umožní pohyb rohatky jen jedním směrem. V případě potřeby jejího zpětného otočení je 

potřeba západku ručně uvolnit. 
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Mžikové mechanismy 

 

Mechanismus s maltézským křížem 

 

Zub hnacího členu zapadne do drážky maltézského kříže a pootočí jej o 90o. 
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Opakovací otázky a úkoly 

 Nakresli a popiš funkci kulisového mechanismu. 

 Nakresli a popiš funkci rohatky a západky. 
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