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Účinnost šablony 20. 9. 2020 

Blok: Technologie  
Předmět: Technologie 

1. Měření a orýsování 

2. Ruční zpracování kovů – pilování 

3. Ruční zpracování kovů – řezání a střihání 

4. Teorie obrábění, řezný klín, tvorba třísky 

5. Lícování – základní pojmy, uložení, soustava jednotné díry a hřídele, vyhledávání tolerancí tabulkách, kontrola 

6. Vrtání – podstata, druhy vrtaček, nástroje 

7. Vrtání – vrtání otvorů, zahlubování, vyhrubování a vystružování 

8. Soustružení – podstata, řezné podmínky, nástroje, druhy soustruhů 

9. Soustružení – základní soustružnické operace 

10. Broušení 

11. Frézování – podstata, řezné podmínky, frézovací nástroje, jejich upínání a použití 

12. Frézování – základní práce při frézování, upínání obrobků 

13. Optimální řezné podmínky 

14. CNC soustružení – ruční programování, význam funkcí G, M 

15. CNC soustružení  

16. CNC frézování – ruční programování, význam funkcí G, M 

17. CNC frézování  

18. Cykly v CNC programování 

19. Programování CNC soustruhů – dokumentace 

20. Korekce a simulace v CNC programování 

21. Technologické postupy 

22. Nástroje pro NC stroje – optimalizace obrábění 

23. Seřízení přídavných zařízení NC strojů 

24. Speciální druhy obrábění a stroje 

25. Nekonvenční metody obrábění 
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Blok: Technologie  
Předmět: Strojírenská technologie 

1. Vlastnosti technických materiálů – fyzikální a chemické 

2. Vlastnosti technických materiálů – mechanické a technologické 

3. Zkoušení technických materiálů – mechanické zkoušky statické 

4. Zkoušení technických materiálů – mechanické zkoušky dynamické 

5. Zkoušení technických materiálů – technologické zkoušky 

6. Zkoušení technických materiálů – nedestruktivní zkoušky 

7. Technické materiály, rozdělení kovových materiálů, značení dle ČSN a EN 

8. Výroba surového železa 

9. Výroba oceli 

10. Slitiny železa na odlitky 

11. Neželezné kovy a jejich slitiny 

12. Nekovové materiály 

13. Základy metalografie – krystalická stavba kovů, strukturní složky oceli, rovnovážný diagram Fe – Fe3C 

14. Tepelné zpracování slitin železa – žíhání, kalení 

15. Tepelné zpracování slitin železa – popouštění, zušlechťování, chemicko - tepelné zpracování 

16. Slévárenství – základy slévárenské technologie, modelové zařízení, formovací materiály, výroba forem a jader 

17. Tavení a lití slévárenských slitin 

18. Tváření kovů za tepla – kování 

19. Tváření kovů za tepla – válcování 

20. Výroba trubek 

21. Protlačování za tepla a za studena 

22. Tažení – tažení profilových tyčí za studena, tažení drátu 

23. Tváření kovů za studena – stříhání, prostřihování, ohýbání, lemování, skružování, tažení z plechových 
polotovarů 

24. Povrchové úpravy – koroze kovů a ochrana proti ní 

25. Ochrana povlaky kovů – ochrana organickými i anorganickými povlaky 

  



  
  
  
 Hlavička školy 

- 4 - 

Účinnost šablony 20. 9. 2020 

Blok: Technologie  
Předmět: Strojnictví – části strojů 

1. Šroubové spoje 

2. Kolíkové a čepové spoje 

3. Klínové a perové spoje 

4. Nýtové spoje 

5. Svěrné a tlakové spoje 

6. Lepené a pájené spoje 

7. Svarové spoje 

8. Pružné spoje 

9. Hřídele, hřídelové čepy 

10. Ložiska 

11. Hřídelové spojky 

12. Brzdy 

13. Potrubí 

14. Armatury potrubí 

15. Mechanismy pro transformaci pohybu – mechanismy kinematické 

16. Mechanismy tekutinové – hydraulické a pneumatické 

17. Mechanické převody – třecí a řemenové 

18. Mechanické převody – řetězové 

19. Mechanické převody – ozubenými koly 

20. Dopravní stroje – zdvihadla a jeřáby 

21. Dopravní stroje – dopravníky a manipulační prostředky 

22. Stroje na dopravu látek kapalných – čerpadla 

23. Stroje na dopravu látek plynných – kompresory, ventilátory, dmýchadla a vývěvy 

24. Parní a plynové turbíny 

25. Spalovací motory 
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Blok: Technická a výrobní dokumentace 
Předmět: Technická dokumentace 

1. Technické výkresy (normy, druhy, formáty, úprava, čáry, měřítka, písmo…) 

2. Základy promítání 

3. Zobrazování součástí 

4. Zobrazování na výkresech (pohledy, řezy a průřezy, zjednodušení) 

5. Grafické označování materiálu v řezech 

6. Kótování na výkresech 

7. Kótování – soustavy kót (řetězcové, od základny, souřadnicové, smíšené) 

8. Kótování opakujících se konstrukčních prvků a tabulkové kótování 

9. Předepisování přesnosti rozměru 

10. Toleranční soustavy a uložení 

11. Tolerování polohy děr a roztečí 

12. Předepisování jakosti povrchu 

13. Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování 

14. Předepisování přesnosti tvaru a polohy 

15. Kreslení zápichů a středících důlků 

16. Kreslení svárů 

17. Kreslení strojních součástí, konstrukčních prvků a spojů (šroubové spoje, čepy, kolíky, závlačky, pojistné 
a stavěcí kroužky) 

18. Kreslení strojních součástí, konstrukčních prvků a spojů (pera a klíny) 

19. Kreslení strojních součástí, konstrukčních prvků a spojů (hřídele, tvarové prvky hřídelů 

20. Kreslení strojních součástí, konstrukčních prvků a spojů (ložiska) 

21. Kreslení strojních součástí, konstrukčních prvků a spojů (klínové řemenice) 

22. Kreslení strojních součástí, konstrukčních prvků a spojů (ozubená kola) 

23. Kreslení strojních součástí, konstrukčních prvků a spojů (pružiny) 

24. Konstrukční dokumentace (výkres  součásti, sestavení, popisové pole  

25. Konstrukční dokumentace a seznam položek (kusovník) 

 
 
  



  
  
  
 Hlavička školy 

- 6 - 

Účinnost šablony 20. 9. 2020 

Blok: Technická a výrobní dokumentace 
Předmět: CAD/CAD systémy 

1. Základy v 3D modelování – Autodesk Inventor (konstrukční roviny, skici, náčrty a profily, geometrické vazby, 
rozměrové parametry, editace skici) 

2. Modelování součástí vysunutím a odebráním 

3. Modelování součástí rotací 

4. Modelování součástí zkosení a zaoblení, pole (obdélníkové, kruhové) 

5. Modelování součásti tažením 

6. Modelování součásti šablonováním 

7. Díry, osazené a kuželové, závity 

8. Základní práce s plochami 

9. Modelování tenkostěnných součástí  

10. Skořepiny a výlisky  

11. Modelování šablonovaných součástí, žeber 

12. iPrvky, XLSX řízení modelu, adaptivní modelování 

13. Plechy, razníky 

14. Modelování sestavy  

15. Obsahové centrum 

16. Řízení sestav pomocí XLSx tabulek 

17. Autodesk Inventor – tvorba výkresové dokumentace 

18. Autodesk Inventor – řezy a detaily 

19. Autodesk Inventor – Propojení modelu s dokumentací 

20. Autodesk Inventor – tvorba výkresu součásti, pohledy, řezy… 

21. Autodesk Inventor – tvorba výkresu sestavy 

22. Autodesk Autocad – výkresová dokumentace 

23. Autodesk Autocad – bloky 

24. Autodesk Autocad – hladiny 

25. Autodesk Autocad – šrafy a texty 

 


