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Šikmý řez a pootočený vynesený řez 
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Lomený řez 

 

Průřezy: 

Je to obraz myšleného řezu jednou řeznou rovinu zobrazující části pouze předmětu ležící přímo 

v rovině řezu. 

• Obraz průřezu se může nakreslit vynesený, vynesený pootočený nebo pootočený kreslený tenkou 

čárou; 

• průřez nesmíme použít v místě, kde by se nám obrazec rozpadl na několik dílů. 
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Příčný řez 

Rovina řezu je kolmá na podélnou osu rotace. 

Podélný řez 

Rovina řezu prochází podélnou osou (osou rotace). V podélném řezu se nekreslí plné součásti 

vyrobené z tyčí (šrouby, pera, čepy), plné součásti vyrobené z plechů a pásů, plné dlouhé součásti se 

shodným tvarem průřezu (hřídele, žebra, ramena kol, výztuhy …). 
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Sled řezů a průřezů 

Je–li řezů nebo průřezů více než jeden, musí se označit jak stopy rovin řezů (průřezů), tak obrazy řezů 

(průřezů) písmeny nebo písmeny v kombinaci s číslicemi. U všech stop rovin řezů (průřezů) musí být 

vyznačený směr sklopené myšlené roviny řezu (průřezu), aby nemohlo dojít k záměně. 

 

Není–li to nutné z hlediska úplnosti zobrazení předmětu, nemusí se části předmětu ležící za rovinou 

řezu kreslit podrobně. 

Výkres č. 5 (zadání) – „Průměty hranatých těles“ 

Název: Průměty hranatých těles, kladívkový papír A4, tuší, tloušťky čar – 0,5 mm/0,35 mm/0,25 mm, 

pravítko, nakreslete 2 ÷ 3 hranaté součásti – půdorys, nárys a bokorys. 

Termín odevzdání: 
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Průniky 

U složitých těles, kde jedno geometrické těleso vniká do druhého, vznikají průniky. 

Přesné průniky 

Kreslí se tlustou nepřerušovanou čárou, např. u nádob svařovaných plechů. 

    

Neurčité průniky 

Kreslí se tenkou nepřerušovanou čárou nedotaženou k obrysu, např. tělesa se zaoblenými hranami – 

odlitky. 
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