
Návod na tvorbu výrobního postupu 
 

Následující text je pomocný studijní materiál, 
který by měl pomoci studentům se sestavováním 
výrobního postupu zadaného v předmětu Technologie 
II. Rozsah a zaměření tohoto textu odpovídá typickým 
součástem zadávaným v rámci cvičení, kde je důraz 
kladen především na výrobu rotačních součástí.  

Text bude průběžně doplňován podle Vašich 
připomínek. 

 
Úvod 

Ve strojírenské  praxi je výrobní postup spolu 
s výrobními výkresy nejdůležitějšími součástmi 
výrobní technické dokumentace. Mimo jiné, je 
existence kvalitní písemné technické dokumentace 
výroby nutnou podmínkou požadovanou v rámci 
zajištění kvality podle ISO 9000. 

Výrobní  postup určuje jednoznačně způsob 
výroby, zajistí opakovatelnost a stejnou kvalitu. 
Zabrání vzniku hrubých zmetků (a nebo alespoň určí 
viníka). Z dobrého postupu se dají předem spočítat nebo odhadnout časy výroby a tedy určit 
náklady, vytížení strojů pro ekonomické propočty a plánování výroby. Výrobní postup dále 
umožňuje včasné zajištění  potřebných přípravků, nástrojů a měřidel. 

Hloubka propracování postupu záleží na předpokládaném počtu výrobků. Pří kusové 
výrobě někdy stačí stručný sled důležitých operací napsaný na zadní straně výrobního 
výkresu, naopak při přípravě velkosériové výroby se postup propracovává velmi detailně. 
(Například až na úroveň jednotlivých pohybů při montáži.) V ostatních případech je hloubka 
propracování někde mezi těmito extrémy.  
 
 Rozsah a způsob zpracování postupu při cvičení z Technologie II je uveden 
v Zadání technologického postupu, případně bude ještě upřesněn v rámci cvičení. 
 
*************************************************************************** 
 

Doporučený postup práce: 
 

Pro studenty neznalé problematiky doporučujeme tento postup: Nejdříve  podle tvaru 
součásti a dalších požadavků určete vhodný polotovar. Výrobu rozdělte do operací a úseků a 
stanovte potřebné technologie. Vyberte vhodné stroje pro výrobu. Vyberte nástroje a další 
potřebné pomůcky. Na závěr stanovte vhodné řezné podmínky. Výrobní postup zapište do 
formuláře. Podrobnější popis k jednotlivým krokům následuje. 

 
Při práci je třeba brát v úvahu vzájemné souvislosti, např. výběr nástrojů souvisí 

s požadovaným tvarem součásti ale je ovlivněn i zvoleným strojem, řezné podmínky musí 
odpovídat vybraným nástrojům. 

Vzhledem k tomu, že mnoho technologií se svými možnostmi značně překrývá a 
podobně se překrývají i výrobní možnosti strojů nelze většinou pro danou součást stanovit 



jeden jediný správný výrobní postup. Často je možno volit mezi několika alternativními 
možnostmi. Po studentech budeme požadovat aby jejich postup byl použitelný, úplný a 
neobsahoval hrubé chyby.  

 

Poznámka pro pokročilejší studenty  především z průmyslovek. Většinou jste již nějaký 

postup dělali, většinou jste i dělali na obráběcích strojích. To je velmi cenné. Ale skoro 

vždycky se jednalo o kusovou výrobu. Proto pozor při aplikaci vašich zkušeností. Mezi 

kusovou a sériovou výrobou je obrovský rozdíl v používaných strojích a postupech. 

 
 

1. Volba typu polotovaru. 
 
Jako polotovar je možno použít: 
 

- Tyče kruhové válcované za tepla – Nejběžnější polotovar pro obrábění. Povrch je 
okujený a musí být celý obroben pro odstranění povrchových vad, tolerance průměru 
jsou velké (řádově 1 mm). Podobně je možno použít tyče čtvercové, šestihranné, 
trubky. 

 
- Tyče kruhové tažené za studena případně loupané nebo broušené a leštěné (tzv. 

hlazenka) Povrch lesklý, čistý, tolerance průměru h11 až h7, cenově náročnější. Má 
smysl použít pokud největší průměr součásti může zůstat neobrobený nebo pro 
zajištění dokonalého prvního upnutí. 

 
- Výpalky z plechů  Vhodné pro součásti větších rozměrů menší tloušťky (válcované 

tyče se běžně dělají jenom do průměru 200 mm). Moderní technologie pálení (např. 
plazmou nebo laserem) umožňují získat výpalky s přesností v desetinách mm. 

 
- Svařence Méně požívaný polotovar, vhodný při velkých rozdílech průměrů protože 

bude značná úspora materiálu. 
 

- Odlitky Možno použít pokud připustí konstruktér, Smysl má především pro větší 
série, nebo pokud bude zajímavé snížení pracnosti obrábění 

 
- Výkovky 

 
 

2. Volba velikosti polotovaru 
 
Průměr tyče válcované za tepla se volí podle maximálního průměru obrobku: 
 

D polot = 1.05 Dmax + 2 
 

Délka polotovaru z tyčí válcovaných za tepla i tažených za studena se volí podle maximální 
délky obrobku: 
 



 L polot = L max + 2 p zč  + 2 p stř  

 

p zč - přídavek na zarovnání čela (volí se podle přesnosti použité technologie dělení) 
p stř - přídavek na středící důlek (použije se pokud nesmí důlek na součásti zůstat) 
 
Rozměry polotovarů z odlitků a výkovku se volí podle tabulky ve skriptech. 
 

 

 
3. Volba výrobních technologií 
 

Výrobu součásti rozdělte do operací. (Zjednodušeně operace je taková část prací, která 
se provádí na jednom stroji při jednom upnutí.) Pro počet a rozsah operací neexistuje 
universální pravidlo. Volba závisí na řadě faktorů, které se vzájemně ovlivňují. Jsou to 
především: 

tvar, přesnost a kvalita ploch, z kterých se součást skládá 
sériovost výroby 
předpokládaná technologii  
zvolený stroj 

 
Dále jsou uvedena základní pravidla pro volbu: 
 

Obecně platí, že každé nové upnutí zdržuje a zvyšuje nebezpečí vzniku chyb. Tedy je 
třeba minimalizovat počet operací. V případě, kdy ale požadovaná přesnost není vysoká, 
může být naopak vhodné výrobu rozdělit na více jednoduchých operací snížit tak počet 
výměn nástrojů a změn řezných podmínek. (tedy vedlejších časů). Na soustruhu je rozsah 
operace limitován počtem upnutých nástrojů. 

Vždy by mělo být zajištěno, že plochy, které mají vzájemnou vazbu (např. 
předepsanou souosost, kolmost, rovnoběžnost) budou obráběny při jednom upnutí, (třeba i za 
cenu jedné operace navíc).  

Upnutí za neopracovaný povrch by mělo být v postupu pouze jednou na začátku. 
Každé další upnutí musí být za povrch obrobený v některé předešlé operaci. Jinak hrozí vznik 
velmi závažných chyb vzájemné polohy ploch. 

 
Počet operací záleží také na velikosti a váze součásti na její manipulovatelnosti. 

.Příklad: Vrtání díry, zahloubení okraje, vyhrubování a vystružení na vrtačce. Velký těžký kus 

necháme upnutý (dalo nám to pěknou práci) a radši budeme vyměňovat nástroje. Naopak při 

výrobě drobných kusů prvním nástrojem vyvrtáme díry ve všech součástech, potom vyměníme 

nástroj a všechny díry zahloubíme, atd. 

.  
Dosahované parametry přesnosti a kvality povrchu každé technologie můžete najít v 

 tabulce ve skriptech. Vždy je uvedeno určité rozmezí. Nedoporučujeme využívat extrémní 
uvedené hodnoty. Takový výsledek je sice možný ale je podmíněn dalšími požadavky.  

Například při soustružení je sice podle tabulky dosažitelná přesnost IT6, to znamená  

že třeba pro průměr 50 mm je dovolená úchylka 0.016 mm. Dosažení takovéto přesnosti v 

praxi  je podmíněno použitím extrémně přesného (a drahého) stroje, špičkového nástroje, atd. 

Ve většině případů je vhodnější po soustružení  zařadit operaci broušení.) 

 



V mnoha případech je možno použít technologie alternativně. Například vnější 
ozubení je možno vyrábět dělícím frézováním, odvalovacím frézováním nebo odvalovacím 
obrážením. Konkrétní rozhodnutí pak záleží na dalších okolnostech: odvalovací technologie 
jsou produktivnější, ale vyžadují speciální stroje. Odvalovací  frézování je produktivnější než 
obrážení ale nelze je použít pokud není místo na vyjetí frézy (dvě kola vedle sebe). Nebo 
vnitřní drážku pro pero je možno protahovat či obrážet. Protahování je mnohem 
produktivnější ale vyžaduje drahý nástroj a spec. stroj.  

 

Samozřejmě v praxi je technologie vždy ještě přizpůsobena konkrétní možnostem 

firmy, tedy jejímu strojnímu vybavení a možnostem kooperací. 

 
 

4. Výběr strojů 
 

Výběr stroje úzce souvisí se zvolenou technologií. Popis strojů a jejich 
technologických možností je v prospektech výrobců, které jsou dispozici při cvičení případně 
na internetových stránkách výrobců strojů. Některé doporučené adresy jsou uvedeny na konci 
textu. 

Při výběru konkrétního stroje pro danou technologii je třeba určit především tyto 
parametry: 
 
Velikost a výkon stroje – U soustruhů a hrotových brusek je to tzv. točná délka a točný 
průměr, u frézek rozsah pojezdů apod. Výkon se udává  v kW hlavního motoru, většinou úzce 
souvisí s velikostí stroje. Výkon budete potřebovat při stanovování řezných podmínek. Podle 
velikosti součásti je třeba volit přiměřenou velikost obráběcího stroje. Větší stroj bude vždy 
dražší a pří použití na malou součást bude zbytečně nevyužitý. Současně ale doporučujeme 
nejít na krajní meze možností stroje, to nikdy není dobré.   
 
Technologické možnosti stroje. – Porovnejte tvary požadované na výkrese 
s možnostmi strojů dle popisu katalogu a podle svých znalostí. 
Informace z katalogu berte opatrně. Všichni výrobci tvrdí že jejich stroj je přesný, výkonný, 

umí dělat všechny možné tvary a hodí se pro kusovou i sériovou výrobu. Pokud stroj něco 

neumí tak to v prospektu není. 

 

Určité vodítko pro nejběžnější stroje:   
 
Konvenční hrotové soustruhy. 

Vysoce universální stroje umožňující vyrábět 
jak hřídelové součásti podepřené hrotem, tak letmo 
upnuté přírubové součásti. Je na nich možno vrtat, 
vyhrubovat, vystružovat osové otvory. Umožňují 
soustružení vnějších i vnitřních závitů. Mimo válcové 
plochy je možno soustružit (s určitými problémy) 
plochy kuželové. Obrábění tvarových ploch je ale 
značně komplikované; Pro úzké plochy (např. zaoblení, 
tvarová drážka) se používají tvarové nože. Tvarové 
plochy větších rozměrů je možno vyrábět pouze 
přídavným kopírovacím zařízením podle předem 
zhotovené šablony. Omezením pro složitější práce je 



také malý počet současně upnutých nástrojů (čtyři v nástrojové hlavě a jeden v koníku,  pokud 
tam není upnut otočný hrot). Práci je tedy nutno často rozdělit na větší počet operací. Nástroje 
v koníku nemají strojní posuv ale kličku. (A vrtat takový průměr 30 mm, to se obsluha zapotí.) 
 V současné době se používají především v kusové výrobě, a pro obrábění 
jednoduchých součástí i v sériové výrobě. Základní výhodou je velká rozšířenost, nízká cena.  
 
Soustruhy revolverové. 

V minulosti velmi rozšířený typ soustruhu s vysokou produktivitou. Jsou určeny pro 
krátké součásti bez nutnosti opření hrotem. Větší počet nástrojů v revolverové hlavě umožní 
kompletnější obrobení v jedné operaci. Tzv. osové nástroje (vrtáky, výhrubníky.) se upínají 
do revolverové hlavy a mají tedy strojní posuv. Výroba tvarových ploch je možná pouze 
omezeně použitím tvarových nástrojů. V současnosti se již nevyrábějí jsou nahrazovány CNC 
soustruhy. 
 
 
 
CNC soustruhy. 

Moderní vysoce přesné stroje pro 21 
století (na které se připravujete) ale zatím 
poměrně drahé. Většinou jsou vybaveny 
jednou nebo dvěmi revolverovými hlavami 
(každá 8 až 12 nástrojů). Některé soustruhy 
umí uchopit obrobenou součást do 
protivřetene a obrobit ji z druhé strany. 
Některé umožňují použít tzv. poháněné 
nástroje (vrtáky, frézy) a při zastaveném 
vřetenu ofrézovat plošku, drážku pro pero, 
vyvrtat otvor mimo osu či kolmo na osu.  
(Tomu se pak již říká soustružnická 
obráběcí centra). Programové řízení 
umožňuje současný pohyb v obou osách 
buď po přímce nebo po kružnici a tedy 
snadno obrobit tvarové plochy. Proto je 
CNC soustruzích je potřebný  menší počet 
speciálních tvarových nástrojů nebo se bez nich obejdeme úplně.  

 
Pozor! CNC soustruhy ale nemusí být nutně vždy produktivnější. Mají smysl 

především tam, kde vyniknou jejich vlastnosti. Především tedy pro obrábění tvarově složitých 
součástí  (rádiusy, kužele, složité zápichy), nebo tam kde využijeme vyšší přesnosti a 
odstraníme následnou dokončovací operaci. Jindy využijeme velkého počtu nástrojů 
v revolverových hlavách, součást obrobíme bez zbytečného nového upínání a tím odstraníme 
chyby upínání, zkrátíme vedlejší výrobní časy a zmenšíme rozpracovanou výrobu. 

  
Další typy soustruhů. 

Například soustruhy karuselové, dlouhotočné, vícevřetenové  atd. pro zadání, která jste 
dostali většinou nepřipadají v úvahu.  
 
 
 
 



  Frézky. 
Pro jejich výběr platí velmi podobné zásady jako u 

soustruhů. Konvenční frézky jsou levnější ale jejich 
technologické možnosti jsou značně omezené na pravoúhlé 
pohyby. Jsou tedy používány v současnosti  především pro 
výrobu jednoduchých tvarů. CNC frézky s možností řízení 
pohybu nástroje ve třech (někdy čtyřech) osách současně, 
s možností automatické výměny nástroje, současně vysoce 
přesné se uplatní především pro výrobu složitějších 
součástí. 

 
 
 

 

 
 
Pily. 

Dělit 
materiál je možné na pilách 
rámových, kotoučových a pásových. Rozdíl je v 
produktivitě, přesnosti a možnostech automatizace. 
Pro sériovou výrobu rámové pily nepřichází v úvahu, 
nejčastěji se používají pásové pily s malým prořezem. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Výběr nářadí. 
 

Nářadím jsou myšleny obráběcí nástroje, přípravky, upínače, měřidla a vše další co 
může být pro danou operaci potřeba. 

 Základní přehled nejběžnějších nástrojů máte v tabulkách ve skriptech, na cvičení 
jsou k dispozici katalogy, na internetu je spousta informací – doporučené adresy jsou na konci 
textu. 
 
 



 
Doporučení: 

- Pokud možno volte nástroje standardní, hromadně vyráběné (to je nejlevnější). Pokud 
to není možné, navrhněte úpravu nástroje  standardního. Např. zapichovací nůž šířky 
4.6 mm necháme přebrousit z běžné šířky 5 mm.  Poslední možnost je navrhnout 
nástroj speciální.  

 

Soustružnické nože: 
 

-Jako základní typy soustružnických nožů 
považujte nástroje s vyměnitelnou břitovou 
destičkou ze slinutého karbidu, pájené nože se 
slinutým karbidem jsou již na ústupu někde se 
dokonce přestávají vyrábět.  Nože z 
rychlořezné oceli používejte  spíše výjimečně 
např. pro  speciální tvarové nástroje. 
 
- Při výběru soustružnického nože v katalogu 
(viz obr.) vyberte nejdříve tvar držáku a 
destičky podle tvaru obráběné plochy. Platí 
zásada, že z hlediska trvanlivosti je třeba volit 
destičku s co největším úhlem špičky, kterou 
je možno na požadovaný tvar použít. (Čtverec 
je lepší než kosočtverec, ten je lepší než 
trojúhelník……) Dále zvolte velikost držáku 
přiměřenou stroji (nejčastěji 20x20 
nebo25x25). Nakonec podle obráběného 
materiálu vyberte materiál případně povlak 
destičky. 
 
 
            

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad tvarů nožů 
 

    



Vrtáky 
- Klasické šroubové vrtáky z rychlořezné oceli. 
Vyrábí se od nejmenších průměrů do cca 100 
mm, mají všestranné použití, jsou relativně 
levné, vysoce houževnaté. Nevýhodou je nízká 
řezná rychlost (cca 25 m/min do oceli).  
 

- Šroubové vrtáky ze slinutého karbidu. 
Vyrábí se do průměru cca 20 mm. Cena 
je vyšší (2 až 3 krát), ale umožňují 
výrazně vyšší řeznou rychlost. 
Podmínkou užití je výkonný stroj  

 
- Vrtáky s výměnitelnými destičkami se 

vyrábějí od průměru cca 16 mm. Jsou 
vysoce výkonné, vyžadují ale výkonný 
a tuhý obráběcí stroj s uzavřeným 
pracovním prostorem a přívodem 
tlakové řezné kapaliny dovnitř nástroje. 

 
 
Frézy 
 
  

- Podobně jako u vrtáků je možno volit u menších průměrů frézy monolitické frézy 
z RO nebo SK, pro průměry nad cca 20 mm se volí spíše frézy s vyměnitelnými 
břitovými destičkami. 

 
 

 
 
 
 
 

-  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



6. Volba řezných podmínek 
 

Určení vhodných  řezných podmínek je poměrně  komplikované, protože záleží na 
požadované kvalitě povrchu, obráběném materiálu, nástroji a jeho materiálu, požadované 
trvanlivosti nástroje. Dále je nutno uvažovat technické možnosti stroje (výkon, rozsah otáček 
a posuvů). 

Jednou z možností je použití normativů řezných podmínek. Jinak lze požít firemní 
doporučení výrobců, například firma Pramet má velmi dobré podklady na internetu.  

 
Normativy jsou tabulky  rozdělené samostatně pro všechny technologie. Malá část 

normativů je přetištěna ve skriptech, kompletní soustružnické normativy jsou k dispozici na 
cvičení. Způsob užití soustružnického normativů následuje: 

 
- Nejdříve je třeba zjistit podle tabulky tzv. obrobitelnost obráběného  materiálu. Co to 

je jste měli na přednáškách. 

 

- Najít v normativu tabulku nejlépe odpovídající hledané technologii. Například 
hrubování vnějšího povrchu nástrojem SK typ P20, vrtání díry nástrojem RO, 
závitování o pod.  

- V tabulce najít vhodnou kombinaci řezných podmínek. Zde se postup liší pro 
hrubování a dokončování.  
Hrubování: Tabulka je sestavena tak, že každá kombinace zaručí trvanlivost nástroje 
uvedenou v záhlaví tabulky. Z hlediska produktivity je však vhodnější volit spíše 
kombinaci s  větší hloubkou třísky a posuvem a menší rychlostí. Zkontrolovat, zda 
potřebný výkon stroje (v tabulce P) nepřevyšuje možnosti stoje. Pokud ano, najít jinou 
méně náročnou kombinaci. 
Dokončování: Kriteriem pro volbu je v tomto případě požadovaná drsnost povrchu.  
Podle ní se vyhledají řezné podmínky. 
 
Pozor: Normativy jsou sestaveny pouze pro tzv. etalonovou obrobitelnost (pro ocel je 
to 14 b) , pokud má materiál obrobitelnost jinou, je nutno nalezenou řeznou rychlost 
vynásobit   opravným koeficientem pro jinou obrobitelnost. Podobně koeficientem  
pro přerušovaný řez, případně pro jinou trvanlivost nástroje.. 

 
 

Příklad: Obrábění čepu průměr 30 mm z materiálu 11 800 podle obr.  
 

 
 

Byl zvolen soustruh s  výkonem 6 kW,  pro hrubování nůž se slinutým karbidem P20, pro 
dokončování nůž ze slinutého karbidu P10 s poloměrem špičky 0.5 mm. 



Z tabulek byla určena obrobitelnost 12B 
 

Podmínky pro hrubování: Je třeba odebrat 10 mm materiálu na ploše, volím 3 třísky po 3 
mm, 1 mm zbude na dokončování. Pro hloubku 3 mm možno volit různé kombinace posuvu a 
rychlosti. Největší možný posuv je 1 mm/ot., při kterém je však potřebný výkon 11.18 kW. 
Vzhledem k výkonu použitého stroje volím tedy posuv pouze 0.25 mm/ot a odpovídající 
řeznou rychlost    v – 169 m/min. 
Řeznou rychlost ještě opravím koeficientem 0.64 (pro obrobitelnost 12B), výsledná rychlost 
je 108 m/min. 

 
Podmínky pro dokončování: Požadovaná drsnost 1.6, přídavek 1 mm, nástroj P10 
s poloměrem špičky 0.5 dávají kombinaci h – 1mm  s – 0.10 mm/ot    v – 249 m/min. 
Řeznou rychlost ještě opravím koeficientem 0.64 (pro obrobitelnost 12B), na 159m/min. 

 
Pokud nemůžete najít naprosto přesně tabulku nebo vstupní údaje pro Váš problém 

nezoufejte, nalezněte údaje co nejpodobnější zadání a pomocí nich určete řezné podmínky. 

Vzniklá chyba nebude velká. V praxi se stejně takto nalezené podmínky ověřují na prvních 

kusech a upravují se podle dosažených výsledku často o desítky procent. Je totiž stále mnoho 

vlivů předem těžko odhadnutelných. 

 

 
 
 
 
7. Zápis výrobního postupu do formuláře 

 
Výrobní postup vypracujte nejlépe do formuláře, který si můžete stáhnout na www 

stránce ústavu. Při vypracování dodržte tyto zásady:  
- Operace očíslujte a zapište pod sebe. 

 - Zapište stroj vybraný pro operaci 
- Pro každou operaci nakreslete obrázek viz dále 
- Pod obrázek zapište úseky 
- Zapište vybrané nářadí 
- Zapište řezné podmínky (postačí pro soustružnické operace) 
 

Kreslení obrázků: 
- Obrázek operace může být v libovolném měřítku 
- Součást nakreslete ve stavu v jakém bude po skončení popisované operace 
- Obrázek nakreslete ve stejné poloze jako bude při obrábění 
- Vyznačte (silně nebo barevně) plochy obráběné v popisované operaci 
- Vyznačte způsob upnutí 

 

Při kreslení obrázků doporučujeme  řídit se především zdravým rozumem. Obrázek 

může být přiměřeně zjednodušený, je zbytečné překreslovat z výkresu detaily a kóty pro danou 

operaci nepodstatné. Naopak je velmi důležité do obrázku zakótovat rozměry, které se liší od 

rozměrů konečných. (Obrázek pro soustružníka bude mít jiné kóty než pro brusiče). Tam kde 



si nevíte rady s vyznačením upnutí použijte slovní popis. (Na všechno dopředu se normy 

vymyslet nedají) 

 
 

8. List strojů 
 
Do listu strojů zapište seznam použitých strojů s uvedením výrobní značky (typu), 

výrobce stroje a základní technické parametry především s důrazem na parametry potřebné při 
předpokládaném použití. Mezi tyto parametry patří výkon pohonu vřetene, pracovní rozsah, 
při použití pro práci z tyče např. maximální průchod vřetenem, počet nástrojů, možnost 
použití podpěrného hrotu, možnost produktivního řezání závitů, apod. 
Příklad: 

Stroj: S 50 CNC 
Výrobce: ZPS-ZV, a.s. Vsetín 
Výkon hl. motoru: 7,5 kW 
Max. délka soustružení: 535 mm 
Počet nástrojů v hlavě: 12 
Řezání závitů 
Výsuvná pinola koníku 

 
9. List nástrojů 
 

List nástrojů bude obsahovat název nástroje, typ, včetně rozměru  nebo jiné označení 
potřebné a dostačující pro jeho nákup. Dále bude obsahovat jednoduchou skicu nástroje, 
z které bude patrný tvar nástroje a jeho použitelnost v dané operaci a úseku. Ke každému 
nástroji bude uvedena vazba na operaci a úsek v němž je nástroj použit. 

 
Název: Pravý zapichovací nůž s vyměnitelnou břitovou destičkou  
Značení: XLCFR 25x20 
Obrázek: 
 

 

 
10. Doporučené pomůcky  
 

Veliké množství potřebných informací naleznete na internetu. Vybrali jsme ty adresy, 
na kterých jsou k disposici katalogy: 
 
www.sst.cz      Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. - Sdružuje většinu 

tuzemských výrobců obráběcích strojů. Obsahuje odkazy na stránky 
výrobců. 

 
www.promacz.cz  Prodejce obráběcích strojů. 
 



www.pramet.cz  Pramet a.s. Šumperk – největší tuzemský výrobce nástrojů 
v vyměnitelnými břitovými destičkami pro soustružení, frézování a 
vrtání. Podklady pro volbu řezných podmínek. 

 
www.narexzd.cz Narex Ždánice - závitníky, závitovací nástroje 
 
www.sko-tools.cz Škoda tools - odvalovací frézy, protahovací trny 
 
www.zps-fn.cz ZPS Frézovací nástroje - frézy z rychlořezných ocelí 
 
www.pilana.cz  Pilana tools Hulín - pilové pásy, listy, kotouče 
 
www.carborudum.cz  Carborundum Benátky n.J. - brusné materiály a kotouče 
 
www.iscar.cz ISCAR - přední světový výrobce nástrojů pro soustružení a frézování – 

velmi široký sortiment, přehledné uspořádání, obrázky 
 
www.coromant.sandvik.com - Coromant - přední světový výrobce, soustružnické, frézovací,        
   vrtací nástroje. 
 
www.bos-teplice.cz B.O.S. Teplice - prodejce obráběcích nástrojů. Široký sortiment. 
 
www.hanak.cz Hanák - prodejce nástroje pro soustružení, frézování, vrtání, závitování 
 
www.hoffmann-group.com  Hoffmann - přední evropský prodejce celého sortimentu 

nástrojů, měřidel pomůcek 
 
 
Autoři vám děkují za případné podněty k doplnění a úpravě tohoto textu. 
Veškeré připomínky zasílejte na: vladimir.slavik@fs.cvut.cz.  


