
ÚLOHY NA ŠROUBOVÝCH PLOCHÁCH



Příklad 1: Šroubová plocha je určena tvořící křivkou (kružnicí) a pravotočivým šroubovým pohybem: 𝑜 ⊥
𝜋, 𝑏. Sestrojte nárys bodu 𝐵.



1. Bodem 𝐵 vedeme rovnoběžkovou šroubovici 
plochy.

2. Sestrojíme její průsečík 𝐵´ s tvořící kružnicí. 

3. Tento průsečík přešroubujeme do bodu 𝐵
pomocí základní úlohy o šroubovici – určete 
posunutí mezi body 𝐵𝐵´, znáte-li jejich 
vzájemné otočení o úhel 𝜑. 

4. Úloha má nekonečně mnoho řešení, zde je 
sestrojen bod 𝐵, který je nejblíže k bodu 𝐵´.



Příklad 2: Šroubová plocha je určena tvořící křivkou 𝑘 v rovině 𝛼 ∥ 𝜋, pravotočivým šroubovým 
pohybem, 𝑜 ⊥ 𝜋, redukovanou výškou závitu 𝑏. Bod na ploše je dán svým druhým průmětem 𝐵2.
Doplňte průmět 𝐵1.



Tvořící křivku 𝑘 přešroubujeme (pomocí 
charakteristického trojúhelníka bodu na křivce 
𝑘) do křivky 𝑘´ ležící v rovině 𝛼´ ⊥ 𝑜 tak, aby 𝛼´
procházelo bodem 𝐵. Půdorys 𝐵1 pak leží na 
𝑘´1. 

Přímka 𝑘 je přešroubována pomocí jejího bodu 
𝐾 ∈ 𝑘, který má nejmenší vzdálenost od osy 
(𝑘´ musí být také rovnoběžná s půdorysnou).

Bodem K prochází šroubovice plochy. Určíme 
její charakteristický trojúhelník. Na něm určíme 
délku oblouku 𝜑 = ∡𝐾𝐾´ . Oblouk 𝜑
vyneseme ve směru stoupání od 𝐾 a získáme 
𝐾´. 

Bodem 𝐾´1 prochází přímka 𝑘´1, která je 
tečnou k půdorysu šroubovice a leží na ní bod 
𝐵1.



Příklad 3: Přešroubujte tvořící prostorovou křivku 𝑘 šroubové plochy do polohy 𝑘´, pokud známe úhel 
otočení 60° a do polohy 𝑘´´, je-li známo posunutí ∆𝑧. Levotočivá šroubová plocha je dána redukovanou 
výškou závitu 𝑏.

1. Známe-li otočení křivky - pro každý bod křivky musíme určit (pomocí charakteristického 
trojúhelníka) příslušné posunutí. 

Podle tvaru křivky si volíme počet bodů na této křivce, kterou zobrazujeme. Zobrazit se musí body 
krajní a body, které jsou např. nejblíže nebo nejdále od osy šroubové plochy.

2. Pokud známe posunutí - hledáme otočení. 

Musíme přešroubovat body na křivce do určené polohy pomocí charakteristického trojúhelníka.



Příklad 4: Cyklická šroubová plocha je určena kružnicí k ležící v půdorysně a pravotočivým šroubovým pohybem s 
osou 𝑜 ⊥ 𝜋 a s redukovanou výškou závitu 𝑏. Sestrojte dva body řezu cyklické šroubové plochy rovinou 
procházející osou 𝑜.



Řešení:

• Na tvořící křivce zvolíme bod 𝐴. 

• Bodem A proložíme šroubovici, která leží na šroubové 
ploše, a zakreslíme její půdorys (kružnice). 

• Sestrojíme průsečík 𝐴´ této šroubovice s rovinou 𝛼
(známe otočení mezi body A, A´ a hledáme k němu 
pomocí charakteristického trojúhelníku šroubovice v 
bodě A posunutí). 

• Totéž opakujeme pro bod 𝐵.

• Musíme si uvědomit, že charakteristický trojúhelník 
musíme pro každý z těchto bodů sestrojit zvlášť, 
protože pro šroubovice bodů se mění poloměr 
příslušné válcové plochy. 

Poznámka: Tímto způsobem získáme meridián, příp. 
hlavní meridián šroubové plochy.



Příklad 5: Osová cyklická šroubová plocha je určena kružnicí k ležící v rovině rovnoběžné 
s nárysnou a levotočivým šroubovým pohybem s osou 𝑜 ⊥ 𝜋 a s redukovanou výškou závitu 𝑏. Sestrojte 
bod normálního řezu osové cyklické šroubové plochy rovinou α ⊥ 𝑜.



• Na tvořící křivce (kružnici) zvolíme bod 𝐴. 

• Bodem 𝐴 proložíme šroubovici (zobrazíme ji 
v půdorysu jako kružnici).

• Sestrojujeme průsečík 𝐴´ této šroubovice s rovinou 
𝛼 pomocí charakteristického trojúhelníka. 

• V nárysu zjistíme vzdálenost bodu 𝐴 od roviny 
𝛼 (𝑧𝐴´ − 𝑧𝐴). 

• Z charakteristického trojúhelníka odvodíme délku 
oblouku 𝜑 příslušného k posunutí 𝑧𝐴´ − 𝑧𝐴. 

• Délku oblouku naneseme na půdorys šroubovice ve 
směru stoupání. 

• Nárys bodu 𝐴 najdeme na stopě roviny 𝛼.

• Další body řezu se sestrojují stejným způsobem, ale 
pro každý bod musíme znovu sestrojit 
charakteristický trojúhelník, protože se změní 
poloměr jeho šroubovice.



Příklad 6: Cyklická šroubová plocha je určena 
tvořící křivkou 𝑘 – půlkružnicí, se středem 
𝑆[65,−40, 0] a s poloměrem 𝑟 = 25, ležící v 
rovině 𝛼 ∥ 𝜈 a pravotočivým šroubovým 
pohybem s osou o ⊥ 𝜋,𝑂𝑜, 𝑂[45, 0, 0] a s 
redukovanou výškou závitu 𝑏 = 20. Sestrojte 
bod osového řezu šroubové plochy s rovinou 
 = (45, −80,+∞).



Příklad 7: Šroubová plocha je určena tvořící křivkou 𝑘 ležící v rovině 𝛼 ∥ 𝜈 a pravotočivým šroubovým
pohybem s osou o ⊥ 𝜋 a s redukovanou výškou závitu 𝑏. Sestrojte tečnou rovinu a normálu šroubové plochy
v bodě 𝐴 tvořící křivky 𝑘.



1. Tečná rovina je určena dvěma tečnami ke dvěma
křivkám plochy, které procházejí bodem A.

2. Sestrojíme v bodě A tečnu r ke křivce k (nárys i
půdorys).

3. Sestrojíme půdorys šroubovice s procházející
bodem A.

4. Sestrojíme v bodě A tečnu t ke šroubovici s (její
nárys odvodíme pomocí površky p řídí kuželové
plochy).

5. Tečná rovina  je určena tečnami t a r.

6. Normála n je kolmá k tečné rovině  (můžeme
využít hlavní přímky tečné roviny - v našem
případě je frontální hlavní přímka totožná s
přímkou r).


