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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu výroby 

závitů. Stručně popíše nástroje a 

jejich použití. 
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Pracovní list – Řezání závitů 

Šroubové spoje jsou nejpoužívanější a rozebíratelné spoje. Jejich 

základní a funkční částí je závit. 

Stoupání závitu je vzdálenost dvou sousedních stejnolehlých bodů 

jedné šroubovice. 

Závity rozlišujeme vnitřní (matice) a vnější (šrouby). Nejvíce 

používaný závit je metrický M, vrchol má úhel 60°. 

Závit Whitworthův W, vrchol má úhel 55°a udává se v palcích. 

1 palec =1“ = 25,4 mm. Další závity jsou trubkový závit G, 

lichoběžníkový rovnoramenný Tr. Používá se u pohybových šroubů, 

kde se mění otáčivý pohyb na přímočarý (svěrák, hever) 

Nástroje pro výrobu vnitřních závitů jsou: závitníky (sadové, 

maticové, speciální) 

Nástroje pro výrobu vnějších závitů jsou: závitořezné čelisti-očka 

Postup při ručním řezání vnitřních závitů: při řezání vnitřních závitů je 

důležité zvolit správný průměr díry a její úpravu-zahloubení. 

Na čtyřhran sadového závitníku (předřezávací) se nasadí vratidlo a 

nástroj se zavede kolmo do díry. Vratidlem pomalu otáčíme a mírně 

přitlačujeme, po zaříznutí se závitník již vtahuje do díry sám. 

Nezapomínáme po 1otáčce vpřed pootočit vratidlem o1/2otáčky zpět, 

tím se odlomí tříska a uvolní řez. Nástroj vždy při práci mažeme. Po 

vyříznutí závitu předřezávacím, vyříznu řezacím a nakonec 

dořezávacím závitníkem 
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Pracovní postup při ručním řezání vnějších závitů: 

Srazíme hranu dříku budoucího šroubu pod úhlem 45°. Pomocí očka 

nasazeného do vratidla pomalu otáčíme a lehce přitlačujeme v ose. 

Dřík máme upnutý ve svěráku a kolmo na něj otáčíme vratidlem  

Při jedné otáčce dopředu se o1/2 otáčky vrátíme a odlomíme třísku. 

Při řezání závitníkem nebo závitovou čelistí se maže, tím šetříme 

nástroj a získáme lepší povrch závitu. 

Závity lze také vyrábět strojně na soustruhu a frézce. 

Nejvýkonnější způsob strojní výroby vnějších závitů je VÁLCOVÁNÍ 

Válcované závity jsou hladké a odolné proti korozi, mají vysokou 

přesnost. Způsob válcování je 10 až 30 x produktivnější než jiné 

způsoby. 
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Pracovní list – Řezání závitů 

TEST 

1. Popiš rozdíl mezi Metrickým a Whitworthovým závitem: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. K čemu se nejčastěji používá lichoběžníkový závit ve strojírenství: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Jakými nástroji se ručně vyrábí vnitřní a jakými vnější závity? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Na co si musíme dávat pozor při řezání vnitřních závitů? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………… 

5. Jak se postupuje při řezání vnějších závitů? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………… 

6. Jaký je nejefektivnější strojní způsob výroby závitů? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Pracovní list – Řezání závitů 

TEST-VYHODNOCENÍ 

 

1. Popiš rozdíl mezi Metrickým a Whitworthovým závitem: Metrický 

značíme M, má úhel 60°.Whitworthův má úhel 55°a značíme ho 

W, jeho rozměry jsou udávány v palcích (1“=2,4mm) 

2. K čemu se nejčastěji používá lichoběžníkový závit ve strojírenství:  

Značíme ho Tr a používá se u pohybových šroubů (svěrák) 

3. Jakými nástroji se ručně vyrábí vnitřní a jakými vnější závity? 

Vnitřní: závitníky-sadové, maticové 

Vnější: závitořezné čelisti – kruhové (očka), radiální závitové 

čelisti 

4. Na co si musíme dávat pozor při řezání vnitřních závitů? 

Na velikost díry, nasazení předřezávacího závitníku ve vratidle do 

díry, na otáčení a přitlačování v ose, na kolmost závitníku, na 

pravidelné vracení se vratidlem (odvod třísek) a mazání. Pak 

opakujeme se závitníkem řezacím a dořezávacím. 

5. Jak se postupuje při řezání vnějších závitů? 

Očko je upnuto do vratidla a nasadíme ho na předem upravený 

dřík (kuželové sražení pilníkem) upnutý ve svěráku. Při otáčení 

lehce přitlačujeme v ose, než se čelist bezpečně zařízne. Pak často 

pootáčíme vratidlem zpět (ulomení třísek) a mažeme. 

6. Jaký je nejefektivnější strojní způsob výroby závitů? 

Válcování závitů je 10x až 30x výkonnější než jiné strojní způsoby 

a závity jsou velmi hladké a přesné. 
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