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Kreslení vnitřního a vnějšího závitu 
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Funkční délka a výběhy závitů 

ST str. 388 ÷ 391. 
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Kreslení šroubů a matic 

Normalizované šestihranné hlavy šroubů a šestihranné matice se kreslí buď přibližně, nebo 

ve správných rozměrech. S výhodou se používají šablony. 

 

Matice a podložky nakreslené na sestavě spolu se šroubem se zobrazují vždy v pohledu. Část šroubu 

schovaná za maticí a podložkou se nekreslí. 
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Na zmenšených výkresech sestavení lze kreslit šrouby a matice zjednodušeným způsobem, nebo se 

kreslí jen hlavy šroubů a dřík šroubu se naznačí osami. Při zjednodušeném kreslení šroubů a matic se 

nekreslí zkosení hran ani se neprokreslují konce šroubů. 

 

 

Označování šroubů a matic 

Běžné šrouby a matice jsou normalizované součásti, které se k montáži odebírají ze skladu, a proto se 

nekreslí jejich výrobní výkresy. Na výkresech šroubového spoje se označí každá součást (šroub, 

matice, podložka, závlačka) samostatnou pozicí. Určovacími rozměry šroubů s hlavou jsou velký 

průměr závitu a délka šroubu. Délkou šroubu se rozumí délka bez hlavy. 

Konce šroubů s metrickými závity jsou normalizovány podle ČSN 021031 (ČSN ISO 4753). Nejčastěji se 

používá plochý konec. 
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Druhy závitů 

• Metrický, např. M20 (ST str. 357). 

• Metrický s menším stoupáním, např. M20 × 1 (ST str. 357). 

• Whitworthův závit W 3/4 (rozměry v palcích, 1" = 25,4 mm). 

• Trubkový závit G 5/16 (v palcích), (ST str. 378). 

• Trubkový závit kuželový R 2 (ST str. 381). 

• Oblý závit Rd 40. 

• Lichoběžníkový závit Tr 16 × 2 (ST str. 383). 

• Lichoběžníkový závit nerovnoramenný S 48 × 8 (ST str. 385). 

Závity mají standardně pravosměrné (pravé) stoupání šroubovice, ale mohou mít i levé (označení 

např. M20LH – od anglického „Left Hand“), jednochodé nebo vícechodé (lichoběžníkové), označení 

viz. ST str. 356. 

Rozeznáváme dva typy závitů: 

• Pro spojovací šrouby (M, W). 

• Pohybové šrouby (Tr, S). 

Závit je určen: 

• Závitovým profilem M. 

• Jmenovitým (velkým) průměrem, např. 20. 

• Stoupáním, např. × 1 

• Směrem LH, např. M20 × 1LH. 
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