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Osnova:
• Účel

• Pomůcky
– Rýsovací desky
– Opěrné hranoly
– Podložky a podpěrky pro ustavení
– Rýsovací jehly a nože
– Stojánkové nádrhy
– Tyčová měřítka
– Posuvné stojánkové nádrhy s měřítkem
– Rýsovací úhelníky, trojúhelníky a pravítka
– Kružítka
– Důlčíky
– ...

• Přístroje
– Hrotové přístroje
– Dělicí přístroje (Perfektor)
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Účel:

• Obrábění „Na rysku“ (historie)

• Velké součásti (odlitky, výkovky) - vždy
• I menší polotovary - Kusová výroba, absence přípravků
• Výroba přípravků, modelů, nástrojů, měřidel, ..
• Opravárenství

• Usnadnění upínání a obrábění + důkladná kontrola polotovaru
• „Rozdělení“ přídavků (otvory do středů nálitků, všude přibližně 

stejné úběry materiálu a tloušťky stěn)
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Obrábění „Na rysku“ (historie):



5Větší součásti:



6„Kusová“ výroba:
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Výroba modelového zařízení:



8+ důkladná kontrola polotovaru



9

Pomůcky pro rozměření orýsováním:
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Rýsovací desky:

• Rýsovací desky žebrované
• Rýsovací desky z přírodních 

kamenů
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Větší rýsovací desky:
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Menší rýsovací desky:
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Malé (přenosné) rýsovací desky a 
měřítkářské destičky:
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Opěrné hranoly:
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Pravítko pro rýsovací desky s drážkami:
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Upínací uhelníky úhlové desky:
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Podložky a podpěrky pro ustavení:

• Podložky
– ploché
– s jedním zářezem
– se dvěmi zářezy
– se čtyřmi zářezy
– se srdcem

• Stavitelné podpěrky
– ploché
– s hrotem
– se zářezem
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Rýsovačské podložky:
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Rýsovačské podložky se srdcem 
(třmenem):



20

Rýsovačské podložky pro hledání 
středu:
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Stavitelná podpěrka plochá:
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Stavitelné podpěrky:
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Stavitelné podpěrky (čertíci, pacholata, ..)
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Stavitelné podpěrky se zářezem:
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Stavitelné podpěrky se 
zářezem:
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Stavitelné podpěrky pro 
těžší součásti:
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Stavitelné podpěrky s kladkami:
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Rýsovací jehly a nože:

• Rýsovací jehly přímé
• Rýsovací jehly zahnuté
• Rýsovací jehly vyhnuté
• Rýsovací jehly s hrotem z SK
• Rýsovací jehly ploché
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Rýsovací jehly:
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Rýsovací 
nožíky:
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Stojánkové nádrhy:
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Stojánkové nádrhy:

„doklepat“ „doseřídit“
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Nádrh plochý:
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Sklopný nádrh:
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př.: Rýsování kružnice na soustruhu:
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Stojánkový nádrh s jemným nastavováním:
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Tyčová měřítka:
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Tyčové měřítko (portometr):
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Podložky a tyčová měřítka:
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Dvojité tyčové měřítko:
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Posuvné stojánkové nádrhy s měřítkem:
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Posuvné stojánkové nádrhy s měřítkem:
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Posuvný nádrh s vyměnitelným 
nožem a vyměnitelnou jehlou:
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Nádrhy na ocelové konstrukce:
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Středicí nádrh:
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Rýsovací úhelníky, trojúhelníky a pravítka:
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Rýsovací 
úhelníky
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Úhelníkové hledače středů:
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Úhelníkové hledače středů:
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Kružítka (kružidla):

• Kružítka
• Kružítka se stavěcím šroubem
• Tyčová kružítka se stupnicí
• Tyčová kružítka trubková
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Kružítka:
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Kružidlo:
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Kružidlo se stavěcím 
šroubem:
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Kružidla na větší poloměry:
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Tyčové kružidlo se 
stupnicí:
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Tyčové kružidlo 
trubkové:
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Přesné seřízení polohy hrotů:
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Kružidlo z koncových měrek:
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Práce s kružítkem:
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Práce s kružítkem:
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Vyhledávání středu:
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Rýsování velkých 
poloměrů:
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Kružidla zvláštní:
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Důlčíky:
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Důlčík a práce s ním:
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Důlčík
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Středicí důlčík (pro navrtáváky):
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Důlčík s vedením:
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Důlčík pro šablony:
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Důlčík samočinný:
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Důlčík s mikroskopem a důlčík k vyražení středu a 
kontrolní kružnice:
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Úhloměry:
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Úhlový nonius:
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Přístroje:

• Hrotové přístroje:
• Dělicí přístroje:
• Perfektory
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Hrotové přístroje:
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Dělicí přístroje:
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Univerzální magnetická upínací deska 
(perfektor):
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Svěrky:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si pečlivě poznamenávejte klíčové 
informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, 
atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, 
pro svůj názor správně formulujte argumenty;
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